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KONGRE YÖNETİMİNDEN

Değerli Bilim İnsanları., 

İlkini 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz kongremizin 3.sünü Kocaeli Wellborn Hotelde gerçekleştirme-
nin mutluluğunu yaşamaktayız. İki yılda bir gerçekleştirmiş olduğumuz kongremizin bu buluşmasında şiddet 
ve şiddete neden olan faktörler ile nedenlerin çözümü üzerinde öneri, fikir ve çözümler üretmeye çalıştık. Bu 
buluşmamızın öncesinde kongremize toplam 781 bildiri özeti gönderilmiştir. Kongremize gönderilen bildirile-
rin incelenmesi ve değerlendirilmesinde yine toplam 132 alanında uzman bilim insanı katkı sağlayarak, sizlerle 
buluşmamıza destek olmuşlardır. Kongremizde sunulmak üzere kabul edilen sözel bildiri sayısı 231 adettir. Bu 
bildirilerinin 217 adeti ilgili katılımcılar tarafından sözel sunum olarak dinleyicilere aktarılmıştır. Kongremize 
poster bildiri kabul edilmemiştir. Kongremizde yine şiddet konusu içermeyen,içerik açısından yeterli bulun-
mayan, alana katkı sağlamayan bildiriler ilgili alan hakemleri tarafından red edilmiş ya da düzeltme verilerek 
sözel sunum olarak kabul edilmiştir. Kongremize gönderilen her bildiri formatı aynı olmuş, içerik açısından 
geniş özet uygulaması gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcılara aynı eşit koşullar uygulanmıştır. Kongremize 
kayıt yaptırmış fakat kongremizde bildirisini sunmayan hiçbir çalışma özet kitabında yer almamıştır. Bu kural 
kongre öncesinde ve sonrasında tüm katılımcılara ilan edilmiş ve bilgisi verilmiştir. Her buluşmamızda oldu-
ğu gibi bu buluşmamızda da yine birbirinden kıymetli bilim insanlarının bir araya gelmesinden duyduğumuz 
mutluluğu sizlerle paylaşmaktan kendimizi bahtiyar hissetmekteyiz. Kongremizin ilk günü açılışında, Yard.
Doç.Dr.Ayça GÜRKAN başkanlığında Kadın ve Güç Konulu özel bir oturum gerçekleştirilmiş ve oturumda 
alanında uzman Psikolog Ersin AKKURT tüm katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktarma imkânı bulmuştur. 
İkinci oturumumuzda Prof. Dr. Emine DEMİRAY başkanlığında Okul ve Ailede Şiddet Farkındalığı: Önleme 
konulu bir panel gerçekleştirilmiştir. Bu panelde yine alanında uzman olan beş bilim insanı dinleyicilere ve ka-
tılımcılara hoş bir sunum gerçekleştirmişlerdir. Günün son oturumunu ise Prof. Dr. Mustafa TALAS yürütmüş 
ve Farklı alanlarda şiddetin önlenmesine ilişkin görüş ve önerilerin oluşturduğu bir panel organize edilmiştir. 
Bu panelde yine alanında uzman olan toplam beş panelist alanındaki bilgi ve deneyimlerini tüm katılımcılara 
aktarma imkân ve olanağını bulmuş, dinleyicilerine hoş bir panel dinleme imkânı yaratmışlardır. Kongremizin 
ikinci gününde ise Prof. Dr. Cengiz ANIK başkanlığında Medya ve Şiddet konulu bir panel oluşturulmuş bu 
panelde yine alanında uzman toplam beş bilim insanı bilgi, düşünce, görüş ve önerilerini tüm dinleyicilere ak-
tarma olanağını yakalamıştır. Aynı şekilde bu panelde günümüz medya dünyasında ve yaşanan sosyal medya 
ortamındaki şiddet farkındalığına dikkat çekilerek ne tür önlemlerinin alınabileceğine ilişkin kendi görüş ve 
önerilerini sunarak alana ciddi bir katkı sağlamışlardır. Oturum beş panelinde İstanbul Üniversitesi Adli Tıp 
Anabilim Dalı Başkanı Başkanı Sayın Prof. Dr. Nevzat ALKAN Cinsel saldırılar önlenebilir mi konulu özel bir 
konuşma gerçekleştirmiştir. Bu oturuma Prof. Dr. Ümran SEVİL başkanlık ederek, şiddetin adli tıp boyutunun 
önemine vurgu yapılmıştır. Günümüz dünyasında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin yaşadığımız bir-
çok farklı sorununun adli boyutu ve bunun topluma yansımalarının önemine vurgu yapılmıştır. Kongremizin 
son günü ve son panelini yine alanında birçok çalışmaya imza atmış, hem duygusallığı hem de doğaya ve hay-
vanlara olan sevgisiyle tanıdığımız Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ başkanlığında, Hayvanlara yönelik 
şiddet konulu panel gerçekleştirilmiştir. Panele olan ilgi ve yoğun katılım göstermiştir ki! Günümüzde şiddet 
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sadece insanlara değil başta havyanlar olmak üzere tüm doğaya ve çevreye yapılan bir sorun gerçeğini yansıt-
mıştır. Aynı şekilde bu panelde hayvan ve doğaya yönelik şiddete ilişkin hukuki boyutlar, çevresel boyutlar, 
sosyal aktivistler ve bunlara ilişkin etkinlikler, yapılan uygulamalar, önlemler, bilinçli toplum ve birey algısı, 
olması gerekenler ve olmaması gerekenler konusundaki tüm düşünce ile gerçekler her yönüyle dinleyicilere 
yansıtılmıştır. Bu panelde toplam altı panelist görev almış ve bilgilerini dinleyicilerle paylaşmışlardır. Çok 
verimli olduğunu düşündüğümüz oturumda özellikle yaşanan duygusal anların unutulmayacağını düşünmek-
teyiz. Bu oturumu organize eden ve dinleyicilerle buluşmasını sağlayan oturum başkanı ve konuşmacı Prof. 
Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ hocamıza ayrıca yürekten teşekkür ediyoruz. Her iki gün boyunca toplam 21 
bildiri sunum oturumu düzenlenmiş ve bu oturumların tamamında 215 sözel bildiri sunulmuştur. Sunulan tüm 
bildiriler alana yönelik önleme, nedensellik, çözüm önerileri, sebep ve faktörlere ilişkin uygulama ve kuramsal 
çalışmalardan oluşmuştur.  Kongremizde ayrıca üç farklı sergi düzenlenmiştir. Bu sergilerden ilki resim ve 
sanat olup bu alanda toplam 3 kadın temalı eser sergilenmiştir. Yine seramik alanından bilim kurulu tarafından 
seçilen ve özellikle hayvanlara yönelik şiddete ilişkin vurgu yapılmaya çalışılan bir eser uygun bulunmuş ve 
sergilenmiştir. Farklı bir sergimizde ise toplam 10 eser ile Medya ve Şiddet içerikli eserlerin yer aldığı bir sergi 
oluşturulmuştur. Bu sergimizde de medyaya yansıyan şiddet ve bu yansıyan şiddetin toplum üzerindeki etkisi 
ile algısı üzerine çalışmalar sergilenmiş, katılımcıların yorumlamalarına imkân sağlanmıştır. Sağlık alanında 
ise şiddetin yansıyan yüzü konulu resim sergimizde de şiddete vurgu yapılmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de farklı şiddet türleri ve boyutlarını her geçen gün görmekteyiz. Bu nedenle şiddetin ortadan kal-
dırılması, yok edilmesi, yaşanmaması ve yaşanan şiddet olaylarının neden ve sonuçlarının neler olduğunun 
belirlenerek çözüm önerilerinin bilimsel alan başta olmak üzere farklı alanlardan ve sosyo-kültürel alandan 
katılımcılarla katkı sağlamaya çalıştık. Bir sonraki buluşmamızı 2019 yılı içerisinde yine ülkemizin farklı bir 
noktasında yeniden düzenlemek üzere kongremizi 22.04.2017 tarih ve saat 18:00 da Prof. Dr. Bülent EKER 
hocamızın kapanış konuşması ile sonlandırdık. Kongremize katılım sağlayarak bizleri onurlandıran tüm katı-
lımcılara, dinleyicilere, düzenleyen ekip ve ekip üyelerine, görünen ve görünmeyen tüm gizli kahramanları-
mıza, varlık ve katkıları ile bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Şiddetten 
uzak bir dünyada, gülen ve mutlu insanların oluşturduğu bir toplumda yaşamak dileğiyle saygı ve sevgiler.

Distinguished Scientists, 

We are happy to hold the 3rd one of our congress – held in 2013 for the first time – in Kocaeli Wellborn Ho-
tel. We tried to produce suggestions, ideas and answers on the solution of the factors and reasons of violence 
in this meeting of the biennially held congress. A total of 781 abstracts were sent to the congress before this 
meeting. In the review and evaluation process of the papers sent to the congress, a total of 132 specialist sci-
entists have contributed and supported us on meeting with you. A total of 231 of verbal papers were approved 
to be presented in our congress. 217 of these papers were presented to the listeners as verbal presentations by 
the relevant participants. Poster presentations weren’t accepted in our congress. The papers not including any 
matters related to violence weren’t accepted and directly  REJECTED, either. The papers that do not contribu-
te to the field and found to be insufficient in terms of the content were rejected by the relevant field referees 
or corrected and accepted as oral presentations. The format of every paper sent to our congress was same and 
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extended abstract was accepted for content. Same equivalent conditions were applied to all participants. No 
paper that was registered but not presented at the congress was included in the abstract book. All participants 
were notified about this rule before and after the congress. As in every meeting, we are pleased to share the 
happiness with you to gather the esteemed scientists in the same congress. On the first day of our congress, a 
special session was held about Woman and Power in the main ballroom and the specialist Psychologist Ersin 
AKKURT found the opportunity to relay his knowledge and experiences to the participants. In the second 
session, a panel was held on Awareness of Violence at School and in Family under the moderation of Prof. Dr. 
Emine DEMİRAY. Five specialist scientists made a fabulous presentation to listeners and participants in this 
panel. Prof. Dr. Mustafa TALAS executed the last session of the day and a panel composed of the opinions 
and suggestions related to prevention of violence in different areas was organized. A total of five specialist 
panelists found the opportunity to share their knowledge and experience with the participants. On the second 
day of the congress, a panel on Media and Violence was created under the moderation of Prof. Dr. Cengiz 
ANIK. Similarly, this panel attracted attention to the awareness of violence on social media experienced in 
today’s media and presented some opinions and suggestions about the precautions. In the fifth panel of the 
session, Mr. Prof. Dr. Nevzat ALKAN being the Head of the Forensic Medicine, İstanbul University made 
a special speech. Prof. Dr. Ümran SEVİL was the moderator of this session and emphasized the importance 
of forensic dimension of violence. The legal dimension of many problems experienced in today’s world and 
the importance of its reflections on society were emphasized and how important the violence problem has 
become was evaluated in legal terms. On the last day of our congress, a panel on violence against animals 
was held under the moderation of Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ who made many studies in her field 
and known for her emotionality and love for nature and animals. Deep interest for the panel has shown that 
violence against not only human but also animals and the whole nature is a problem. In addition, all opinions 
and facts related to legal dimensions, and environmental dimensions of violence against animals and nature, 
activists, their activities, the practices, precautions, a conscious society and individualistic perception, shoulds 
and shouldn’ts were reflected to the participants from all perspectives. A total of six panelists participated in 
this panel and shared their knowledge with the participants. We think that the emotional moments experienced 
in this highly effective session will be remembered. We would like to deeply thank the moderator and speaker 
Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ who organized this session. 21 sessions on abstract presentations were 
held on both days in total and 216 verbal presentations were made in all of these sessions. All papers presented 
are composed of the practices and theoretical studies related to prevention, causality, solution offers, reasons 
and factors. Particularly the suggestions made on the problems of violence containing the participant profile 
of health sector are among the prominent subjects. 3 different exhibitions were also held in our congress. The 
first one is painting and art and a total of 3 woman-themed works were presented. Also a work from the field of 
ceramics selected by the science board and emphasizing the violence against animals was found to be suitable 
for exhibition. In another exhibition, there was 10 works on Media and Violence. In this one, works addressed 
the violence reflected on media and its effect on society and their perception; the participants were allowed to 
make interpretations. There were a total of 31 works in the painting exhibition themed as the reflection of vio-
lence in health sector. We see different kinds and dimensions of violence in our country as in the whole world. 
Therefore, we made efforts for elimination and prevention of violence, reasons and results of the violent acts 
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and tried to contribute to the solution offers with the participants of science and socio-cultural fields. We ended 
our congress with the closing speech of Prof. Dr. Bülent EKER at 18:00 on 22.04.2017 and hope to hold the 
next one of this congress in a different part of our country in 2019. We would like to thank all participants and 
listeners who honored us with their participation, to the organizer team and its members, visible and invisible 
all secret heroes and all friends who always stood by our side with their contribution and support and hope for 
a peaceful and non-violent futures.
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KONGRE BAŞKANI 
Prof. Dr. Ümran SEVİL

 
KONGRE EŞ BAŞKANLARI 

Prof. Dr. Emine DEMİRAY
Prof. Dr. Mustafa TALAS

 
DÜZENLEME KURULU 
Prof. Dr. Emine DEMİRAY

Prof. Dr. Ferdi TANIR
Prof. Dr. Mustafa TALAS
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Doç. Dr. Kaya YILDIZ

Doç. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ
Doç. Dr. Mustafa ÖNER UZUN

Doç. Dr. Pelin AVŞAR
Doç. Dr. Seyhan HIDIROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Hayrullah AKYILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Nuran AKYURT
Yrd. Doç. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR

 
YÜRÜTME KURULU 
Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ

Yrd. Doç. Dr. Gökşen ARAS
Yrd. Doç. Dr. Sevilay YILDIZ

Uzm. Dr. Tanju SÜRMELİ
 

KONGRE SEKRETERYASI 
Doç. Dr. Emel POYRAZ

Doç. Dr. Michael KUYUCU

KOMİTE VE KURULLAR
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Prof. Dr. Ahmet AKSIN / FIRAT ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER / YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Ayşen WOLLF / AREL ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Bülent EKER / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Birol DOĞAN /GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Çiler DURSUN / ANKARA ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Ferdi TANIR / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK / AREL ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Mustafa TALAS / NİĞDE ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ / GAZİ ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK / FIRAT ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Rana VAROL / EGE ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Rahmi YARAN / DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL MÜFTÜSÜ•	

Prof. Dr. Ramazan ERDEM / SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN / PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN / GAZİ ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Ümran SEVİL / EGE ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Yakup CİVELEK / BARTIN ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Aygül YANIK / İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Aslı UÇAR / ANKARA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ / TRAKYA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Çetin YAMAN / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ / CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Giray SAYNUR DERMAN / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Kaya YILDIZ / ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Metin YAMAN / GAZİ ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ / MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Mehmet Serkan TAFLIOĞLU/ ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Mustafa ÖNER UZUN / 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. İrfan Suat GÜNSEL / YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Pelin AVŞAR / DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Yusuf GENÇ / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Yener ATASEVEN / ANKARA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Yakup POYRAZ / 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ•	

BİLİM KURULU
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Doç. Dr. Yusuf SOLMAZ BALO / GAZİ ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL / FIRAT ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN / EGE ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Cengiz POYRAZ / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Dilek TÜRKYILMAZ / GAZİ ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Erdal ŞEN / İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Ercan ŞAHBUDAK / CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Gülsemin HAZER / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Hülya UZUN / 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Nuran AKYURT / MARMARA ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR / AVRASYA ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Sevilay YILDIZ / İZZET ABANT BAYSAL ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR / CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Şermin METİN / HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Salvinaz SAÇAN / ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ•	

Uzm. Dr. Başak UYSAL / GAZİ ÜNİVERSİTESİ•	

Uzm. Dr. Levent BAYRAKTAR / ÖZEL VETERİNER HEKİM•	

Uzm. Dr. Muzaffer AKSOY / BANK ARABİNG TÜRKİYE MÜDÜRÜ•	

Uzm. Dr. Melike DİŞSİZ / DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI HASTANESİ “AMATEM”•	

Dr. Suhendan ADIGÜZEL / VAN ZOELEN TNO•	

 
KONGRE HUKUK DANIŞMANLARI 

Av. Fevzi PAPAKÇI / SERBEST AVUKAT•	

Av. Nazmi ARİF / SERBEST AVUKAT•	

Av. Onur BAYKAN / SERBEST AVUKAT•	

 
ULUSLARARASI BİLİM KURULU 

Dr. Alan R. HINMA•	

Dr. Beth E. RICHIE•	

Dr. Community PREVENTIVE•	

Dr. Charles S. MAHAN•	

Dr. Doug KIRBY•	

Dr. Donna B. ELLISTON•	

Dr. David C. WILEY•	

Dr. Daniel M. SOSIN•	

Dr. David A. SLEET•	

Dr. Evan STARK•	

BİLİM KURULU
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Dr. Fernando A. GUERRA•	

Dr. George J. ISHAM•	

Dr. Garland H. LAND•	

Dr. Gregory STUART•	

Dr. Holly R. WETHINGTON•	

Dr. Helen B. CHIN•	

Dr. Jeffrey R. TEMPLE•	

Dr. James L. NICHOLS•	

Dr. John SANTELLI•	

Dr. Joan M. KRAFT•	

Dr. Lisa M. ROMERO•	

Dr. Lisa YOUNG LARANCE•	

Dr. Larry BENNETT•	

Dr. Lisa BRUSH•	

Dr. Lisa C. BARRIOS•	

Dr. Matt GRIFFITH•	

Dr. Mary JANE•	

Dr. Mindy THOMPSON FULLILOVE•	

Dr. Mary O ALAO•	

Dr. Nancy LOMBARD•	

Dr. Nia PARSON•	

Dr. Oxiris BARBOT•	

Dr. Patricia A. NOLAN•	

Dr. Patricia DOLAN MULLEN•	

Dr. Patricia M. ALCANTUD•	

Dr. Robert L. JOHNSON•	

Dr. Robert S. THOMPSON•	

Dr. Randy ELDER•	

Dr. Ross, C. BROWNSON•	

Dr. Ruth A. SHULTS•	

Dr. Randy W. ELDER•	

Dr. Ruth A. SHULTS•	

Dr. Richard COMPTON•	

Dr. Rosemary BARBERET•	

Dr. Rober CASTRO•	

Dr. Rebecca M. CAMPBELL•	

Dr. Shawna L. MERCER•	

BİLİM KURULU
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Dr. Sajal K. CHATTOPADHYAY•	

Dr. Stella O. CHUKE•	

Dr. Susan C. BRISS•	

Dr. Seth M. NOAR•	

Dr. Stephanie ZAZA•	

Dr. Steven M. TEUTSCH•	

Dr. Susan CARINGELLA•	

Dr. Tameka GILLUM•	

Dr. Theresa ANN SIPE•	

Dr. Verughese JACOB•	

BİLİM KURULU
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3.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE  
TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ

(21Nisan 2017)
 

AÇILIŞ VE KAYIT 
08: 00 – 09:00 KAYIT DESK 

İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU

AÇILIŞ 
09:30 – 09:35

AÇILIŞ KONUŞMASI 
09:35 – 10:00 

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
(Kongre Başkanı)

Prof. Dr. Cengiz ANIK 
(Kongreye Özel Konuşma) 

 
10:00 – 10:30 Cafe Break Arası

 
 DAVETLİLER VE PANELLER

 
OTURUM 01

Saat: 10:30 – 12:30 Tarih: 21.04.2017
“KADIN ve GÜÇ”

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN
Konuşmacı: Psk. Ersin AKKURT

12:15 – 12:30 Tartışma 

 
12:30 – 13:15 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI 

 
OTURUM 2

Saat: 13:15 – 14:55 Tarih: 21.04.2017
OKUL VE AİLEDE ŞİDDET FARKINDALIĞI: ÖNLEME

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emine DEMİRAY ve Yrd. Doç. Dr. Derya ADIBELLİ 
KONUŞMACILAR 

Yrd. Doç. Dr. Selvinaz SAÇAN

DAVETLİ KONUMACILAR
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Okul Öncesi Dönem Şiddet Farkındalığı
Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN 

Okulda Suç ve Şiddeti Önleme, Güvenilir Okul 
Yrd. Doç. Dr. Sezer ER GÜNERİ

Ailede Şiddet Farkındalığı ve Önleme 
Yrd. Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR 

Türkiye’de Çocuk Gelinler Sorunu ve Önlemler: Çocuktan Gelin Olmaz 
14:55 – 15:00 Tartışma

 
15:00 – 15:30 Cafe Break Arası 

 
 OTURUM 3

Saat: 15:30 – 17:00 Tarih: 21.04.2017 
FARKLI ALANLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa TALAS 
Kültür ve Şiddet

KONUŞMACILAR 
Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN 

Sağlık Çalışanlarında Şiddetin Önlenmesi 
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Sanat, Şiddet ve Kadın 
Doç. Dr. Muammer CENGİL

İslam ve Kadın
Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Uluslararası Olimpiyatlarda Kadının Rolü
Dr. Sait TARAKÇIOĞLU 

Sporda Şiddetin Önlenmesi 

DAVETLİ KONUMACILAR



28

 3.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ
(22 Nisan 2017)

EK SALON

OTURUM 4
Saat: 10:00 – 12:00 Tarih: 22.04.2017 

MEDYADA ŞİDDET 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz ANIK 

KONUŞMACILAR 
Prof. Dr. Cengiz ANIK 

Tartışma Programlarında Şiddetin Dili
Doç. Dr. Saynur DERMAN

Uluslararası Medyada Şiddet 
Doç. Dr. Emel POYRAZ 

 Türk Medyasında Şiddetin Toplum Algısı Üzerindeki Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK 

Viral Reklamlarda Şiddetin Sunumu
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül SONCU

Kişiler Arası İletişimde Şiddet ve Algı 
12:00 – 12:30 TARTIŞMA 

 
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI 

 
OTURUM 5

(ÖZEL OTURUM)
Saat: 13:30 - 14:30 Tarih: 22.04.2017 

CİNSEL SALDIRILAR ÖNLENEBİLİR Mİ?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ümran SEVİL 

KONUŞMACI 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B.D. Bşk.

Prof. Dr. Nevzat ALKAN
 

14:30 - 14:45 Cafe Break Arası

 

DAVETLİ KONUMACILAR
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OTURUM 6
Saat: 14:45 - 17:00 Tarih: 22.04.2017

HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDET 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ 

KONUŞMACILAR 
Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ 

Hayvan Refahı ve Davranışları Üzerine Şiddetin Etkisi 
Yrd. Doç. Dr. Dr. Altan ARMUTAK 

Hayvana Şiddet ve Etik 
Av. Yasemin BABAYİĞİT 

Hayvana Şiddetin Hukuki Boyutu 
Yeşim YILDIZ AKKAN ve Okan OFLAZ 

Toplumda Hayvana Şiddetin Bir Sonraki Adımı İnsana Şiddettir 
Ahmet Emre KÜTÜKÇÜ 
Yaban Hayatında Şiddet 

DAVETLİ KONUMACILAR
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3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ 
OTURUM PROGRAMLARI 

OTURUM 1
SALON (A)

TARİH : 21.04.2017 
SAAT : 10:00 – 12:00

BAŞKAN : Doç. Dr. Hakkı ÇOKNAZ – Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

1.Fatma Gül ERTUĞRUL, 
Veli DUYAN

AİLE İÇİ ŞİDDETTE SAĞLIK PERSONELİNİN SUÇLAMA 
EĞİLİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2.Fatma Gül ERTUĞRUL, 
Veli DUYAN

BİR GRUP SAĞLIK ÇALIŞANININ KADINA YÖNELİK 
TUTUMLARININ VE AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNDAKİ BİLGİ 
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

3.Meltem YILDIZ, Jale 
ELDELEKLİOĞLU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ROMANTİK İLİŞKİLERDE 
ŞİDDETİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

4.Kübra ARSLAN, Hande 
ŞAHİN

AİLE İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEMEDE SOSYAL HİZMET UZMANININ 
ROLÜ

5.Kübra ARSLAN, Hande 
ŞAHİN

AİLE İÇİ ŞİDDETİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR 
UYGULAMA

6.Emel BAHADIR YILMAZ THE EFFECTIVENESS OF A GENDER EQUALITY COURSE 
ON UNDERGRADUATE MIDWIFERY STUDENS ATTITUDES 
TOWARDS DOMESTIC VIOLENCE AND GENDER ROLES

7.Gülbu TANRIVERDI, 
Cantürk ÇAPIK, Melika 
YALÇIN GÜRSOY

İKİ FARKLI KENTTE EVLİ KADINLARA YÖNELIK AILE İÇI 
ŞIDDET VE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

8.Gülsen KILINÇ, Erman 
YILDIZ, Pınar HARMANCI

AİLE TERAPİLERİNİN AİLE ÜZERİNE ETKİSİ

9.Endam ÇETİNKAYA, 
Ebubekir ÇETİNKAYA, Figen 
KAZANKAYA, Ümran SEVİL

OLGU SUNUMU: BİR ERKEK VE ŞİDDET

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
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10.A. Hakkı ÇOKNAZ, Ceren 
PAKYAPALAK

 PROFESYONEL FUTBOL TAKIMI İLE AMATÖR FUTBOL 
TAKIMLARININ ÖZYETERLİLİK VE SALDIRGANLIK 
DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 
KARŞILAŞTIRILMASI VE ARALIRINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ

11.B. Hakkı ÇOKNAZ, 
Mürvet AYDIN, Emine MISIR

 ISTISMARA UĞRAMIŞ VE UĞRAMIŞ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL 
BENLİK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

12.Hilal YILDIRIM, Erman 
YILDIZ, Kevser IŞIK

ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ İSTİSMAR VE İHMALİN TOPLUMA 
YANSIMASI

13.Şadiye DUR, Duygu 
GÖZEN

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BAKIŞ AÇISIYLA ÇİZGİ 
FİLMLERDEKİ ŞİDDETİN BELİRLENMESİ: SİSTEMATİK 
DERLEME

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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OTURUM 2
SALON (B)

TARİH : 21.04.2017 
SAAT : 10:30 – 12:00

BAŞKAN : Yrd. Doç. Dr. Hatice DURMAZ

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

14.Sultan GÜÇLÜ, Ayşegül 
UNUTKAN, Emel ELEM, Ayşenur 
BULUT, Nuriye DÖKDÖK, Büşra 
KAMAN, Beyza KAHRAMAN, 
Funda BALKAN, Nazlı ER, Hülya 
TEKİN

YAŞAMININ KONTROLÜNÜ KENDİ ELİNE AL: AİLE İÇİ 
ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA ÖZYETERLİĞİ ÇALIŞMASI

15.Sercan MANSUROĞLU, Hatice 
TAMBAĞ

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE ŞİDDETE 
EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

16.Kübra GÖKALP, Süha GÖKALP, 
Hatice DURMAZ

İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE ŞİDDET

17.Fatma Zehra FİDAN BABA-KIZ ENSESTİNDE ANNE TAVRI

18.Fatma USLU ŞAHAN, Cansu 
AKDAĞ, Sevda YILDIRIM, Merve 
MERT, Gülten KOÇ

TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIK VE CAM 
TAVANLAR

19.Sevda YILDIRIM, Füsun 
TERZİOĞLU

FLÖRT ŞİDDETİ, ETKİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

20.Zeynep SOFUOĞLU, Sinem 
CANKARDAŞ NALBANTÇILAR, 
Resmiye ORAL

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI OLGU TEMELLİ İZLEM 
ÇALIŞMASI: KAYITLI ADLİ VAKALARDAN NELER 
ÖĞRENEBİLİRİZ?

21.Yasemin KALKAN UĞURLU KANSER TANISI ALMIŞ KADINLARDA YAKIN PARTNER 
ŞİDDETİ (YPŞ)

22.Merve MERT, Gülten KOÇ LEZBİYEN, GAY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS 
BİREYLERE YÖNELİK NEFRET SUÇLARI

23.Aysun ARDIÇ, Gözde Yıldız DAŞ 
GEÇİM

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİ İLE 
KARŞILAŞMA DURUMLARI, FLÖRT ŞİDDETİNE KARŞI 
TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

24.Gözde Yıldız DAŞ GEÇİM, 
Aysun ARDIÇ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ŞİDDET VE 
ZORBALIK: SİSTEMATİK DERLEME

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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OTURUM 3
SALON (C)

TARİH : 21.04.2017 
SAAT : 10:30 – 12:00

BAŞKAN : Yrd. Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR– Arş. Gör. Gülsen KILIÇ

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

25.Erman YILDIZ, Gülsen 
KILINÇ, Pınar HARMANCI

TÜRKİYE’DE YAYINLANMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARDA 
ENSEST OLGUSUNUN ELE ALINIŞI

26.Erman YILDIZ, Gülsen 
KILINÇ, Pınar HARMANCI

KANIT PERSPEKTİFİ ÇERÇEVESİNDE KASVETLİ BİR OLGU 
OLAN ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI

27.Pınar HARMANCI, Gülsen 
KILINÇ, Erman YILDIZ

WITNESS CHILDREN: VIOLENCE AND CHILD

28.Elif BAKIR, Sevgisun 
KAPUCU

ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARININ TÜRKİYE’DE YAPILAN 
ARAŞTIRMALARA YANSIMASI: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

29.Selma KAHRAMAN, 
Hülya KARATAŞ, Özlem 
KAÇKİN

ŞANLIURFA>DA SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN MEVCUT 
DURUM ANALİZİ

30.Zeynep ERKUT, Duygu 
GÖZEN, Selda BEŞİRİK

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNİN BELİRTİ VE RİSKLERİNİ 
TANILAMAYA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN 
BELİRLENMESİ

31.Ramazan KOCAKAYA, 
Canan AYDOĞAN

FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI BAĞLAMINDA ŞEKER 
PORTAKALI KİTABININ İNCELENMESİ

32.Saliha ÖZPINAR, Gönül 
DİNÇ HOROSAN

CBÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER BEKLENTİLERİNDE 
CİNSİYETE DAYALI FARKLILIKLARIN SAPTANMASI

33.DERYA ADIBELLİ, 
Selvinaz SAÇAN, Nihan 
TÜRKOĞLU

ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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OTURUM 4
SALON (A)

TARİH : 21.04.2017
SAAT : 13:00 – 14:30

BAŞKAN : Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK – Arş. Gör. Şadiye DUR

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

34.Canan AYDOĞAN, 
Ramazan KOCAKAYA

ENGELLİ ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

35.Şadiye DUR, Suzan 
YILDIZ

KURUM BAKIMINDAKİ ÇOCUKLARIN ŞİDDET EĞİLİMİ

36.Hilal KUŞÇU KARATEPE, 
Derya ATİK, Ulviye ÖZCAN 
YÜCE, F. Nuray KUŞÇU

ÜNİVERSİTELİ GÖZÜYLE ADÖLESAN EVLİLİKLER

37.Zeynep ERKUT, Duygu 
GÖZEN

HEMŞİRELERİN GÖZÜNDEN FİZİKSEL İSTİSMAR: İPUCU 
BULGULARI NASIL TANIRIZ?

38.Seher ZENGİN, Ebru 
ÇELEBİ, Elvan SAĞLAM, 
Ümmügülsüm SALTAN, Zuhal 
KAYA, Canan AYHAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL 
TRAVMASI İLE AGRESYON DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

39.Belgin GÖKYÜREK, 
Tebessüm AYYILDIZ, Suat 
KARAKÜÇÜK

KARATE-DO SPORCULARININ MUTLULUK VE 
SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİNİN ANALİZİ

40.Nigar ÇELİK, Sultan 
GÜÇLÜ, Ayşegül SAVCI, 
Kevser KARACABAY, 
Nuriye DÖKDÖK, Satı 
Gizem GÖRÜR, Meryem 
KUZU, Mehtap ÇAM, Derya 
HALICIOĞLU, Meryem 
YALVAÇ, Tuğba ÖZTÜRK

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KADINA 
YÖNELİK ŞİDDETTE MESLEKİ ROLLERİNE YÖNELİK 
TUTUMLARI

41.Ayşegül UNUTKAN, 
Emel ELEM, Sultan GÜÇLÜ, 
Beyza KAHRAMAN, Leyla 
Kübranur BAKLA, İsa 
HALİLOĞLU

ŞİDDETİN FARKLI BİR BOYUTU: FLÖRT ŞİDDETİ

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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OTURUM 5
SALON (B)

TARİH : 21.04.2017
SAAT : 13:00 – 14:30

BAŞKAN : Doç. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN – Arş. Gör. Berrak MIZRAK ŞAHİN

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

42.Berrak MIZRAK ŞAHİN, 
Nebahat ÖZERDOĞAN

ROMANTİK İLİŞKİLERLE İLGİLİ KALIP YARGILARA KARŞI 
TUTUMLAR VE CİNSİYETÇİLİK

43.Tuğba GÜNAL ZİHNÎ ŞİDDET MAĞDURU KADIN: KÜLTÜREL ALGININ DİNİ 
ALGIYA(!) DÖNÜŞMESİ

44.Çiğdem BİLGE, Ümran 
OSKAY

YARA DEĞİL SEVGİ YARAT: ASİT SALDIRILARI

45.Yeliz KAYA GELİNLİKTEN KAYINVALİDELİĞE GİDEN YOLDA KADINDAN 
KADINA YÖNELEN ŞİDDET

46.Merve KADIOĞLU, Eda 
CANGÖL, Seda CANGÖL, 
Nevin HOTUN ŞAHİN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YA-
ŞANAN İHMAL VEYA İSTİSMARIN KADINA YÖNELİK ŞİDDET 
EĞİLİMİNE ETKİSİ

47.Pınar HARMANCI, Gülsen 
KILINÇ, Erman YILDIZ

KADIN, GÖÇ VE YOKSULLUK

48.Cansu AKDAĞ, Gülten 
KOÇ

GEBELİKTE PARTNER ŞİDDETİ

49.Sümeyya AKYOL KAH-
VECİ

DİN BAĞLAMLI KAMU HİZMETİ VEREN KUR’AN KURSU 
ÖĞRETİCİLERİNİN ŞİDDET ALGISI VE ŞİDDET OLAYLARINA 
YAKLAŞIMLARI

50.Eda CANGÖL, Seda GAN-
GÖL, Merve KADIOĞLU, 
Nevin HOTUN ŞAHİN

KAHVEHANELERDE BULUNAN ERKEKLERİN KADINA YÖNE-
LİK ŞİDDET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

51.Nebahat ÖZERDOĞAN, 
Temmuz GÖNÇ

TIBBİ UYGULAMALARDA VE SAĞLIK PROFESYONELLERİNDE 
CİNSİYETÇİLİK

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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OTURUM 6
SALON (C)

TARİH : 21.04.2017
SAAT : 13:00 – 14:30

BAŞKAN : Prof. Dr. Kafiye EROĞLU – Yrd. Doç. Dr. Pervin TUNÇ

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

52.Çiğdem BİLGE, Sevda 
DEMİR, Ümran OSKAY

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET 
KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI

53.Simge EVRENOL ÖÇAL, 
Gülten KOÇ

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TEMELİNDE YATAN EN ESKİ 
ÖNYARGI: MİZOJİNİ

54.Pervin TUNÇ, Doğan 
ŞAHİN

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMASI VE RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ

55.Pelin PALAS KARACA KADIN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN KÜRESEL BİR SORUN: YAKIN 
PARTNER ŞİDDETİ

56.Menekşe ERDOĞAN, Sel-
ma KAHRAMAN

EVLİ KADINLARDA, TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN EV-
LİLİKTE SORUN ÇÖZMEYE VE DOYUMA ETKİSİ

57.Kafiye EROGLU, Memnun 
SEVEN, Serpil ABALİ CE-
TİN, R. Murat ÖNOK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL TACİZ VE SALDIRI 
HAKKINDAKİ DÜŞÜNCE VE DENEYİMLERİ

58.Sedat CERECİ MEDYADAKİ ŞİDDET YANSIMALARI VE DİNİN ŞİDDETLE BİR-
LEŞTİRİLMESİ ÖRNEKLERİ

59.Gülbu TANRIVERDİ, Duy-
gu GÜL, Gülnur AKKAYA

GAZETE HABERLERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK 
ŞİDDETİN İNCELENMESİ

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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OTURUM 7
SALON (A)

TARİH : 21.04.2017
SAAT : 15:00 – 16:30

BAŞKAN : Yrd. Doç. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

60.Ali Serdar YÜCEL SPOR TESİSLERİNİN KURULUŞU VE ÇEVRESEL ŞİDDET ETKİ 
UNSURLARI

61.Bülent Devrim AKÇAY, 
Duygu AKÇAY

ADÖLESANLARDA MEDYA KULLANIMININ SALDIRGANLIĞA 
ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

62.Resmiye ÖZDİLEK, Ha-
tice ACAR BEKTAŞ, Elvan 
ATAMTÜRK

OBEZ ÇOCUKLARA YÖNELİK PSİKOLOJİK ŞİDDET: STİGMATİ-
ZASYON

63.Yahya AKTU, Bedrettin 
VAROL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDET KAVRA-
MINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

64.Emine KOÇ, Ümran OS-
KAY, Serap TOPATAN

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN FARKLI BİR BOYUTU OLAN KÜR-
TAJ: JİNEKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARIN 
KÜRTAJ KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ

65.Rukiye TÜRK, Tuğçe SA-
KAR, Duygu AKÇA

KARS İLİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ŞİDDETE 
MARUZ KALMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

66.Emel BAHADIR YILMAZ, 
Arzu KURŞUN

HASTALARIN HEMŞİRELERE YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN GÖ-
RÜŞLERİNİN HEMŞİRELİK BAKIMINDAN MEMNUNİYET VE 
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİ-
RİLMESİ

67.Sema ÇİFÇİ, Vasfiye 
BAYRAM DEĞER, Nilgün 
ULUTAŞDEMİR, Nurcan 
BAYRAM

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİN-
SİYET ALGILARI

68.Vasfiye BAYRAM DE-
ĞER, Elçin BALCI, Nilgün 
ULUTAŞDEMİR

GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDET VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

69.Sema ÇİFÇİ, Yasemin 
AÇIK

MARDİN İLİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA AİLE İÇİ ŞİD-
DETİN NEDENLERİ

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
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70.Ulviye ÖZCAN YÜCE, 
Hilal KUŞCU KARATEPE, 
Derya ATİK, F. Nuray KUŞ-
CU

MAĞDURİYETİN BİR TÜRÜ: ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

71.Derya ATİK, Ulviye ÖZ-
CAN YÜCE, Hilal KUŞCU 
KARATEPE, F. Nuray KUŞ-
CU

KRONİK HASTALIKLARDA STİGMATİZASYON VE PSİKOLOJİK 
ŞİDDET

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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OTURUM 8
SALON (B)

TARİH : 21.04.2017
SAAT : 15:00 – 16:30

BAŞKAN : Yrd. Doç. Dr. Nevin ÇITAK BİLGİN 

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

72.Yeliz ŞAPULU ALAKAN ACİL SERVİSLERDE ŞİDDETE BAĞLI ADLİ DELİL YÖNETİMİ

73.Mahmut AKBOLAT, Özgün 
ÜNAL, Mustafa AMARAT, 
Ayhan DURMUŞ, Mervenur 
TURAN

HEKİM VE HEMŞİRELERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA DURU-
MUNUN VE ŞİDDET GÖRME KORKUSUNUN TÜKENMİŞLİĞE 
ETKİSİ

74.Neşe UYSAL, Filiz ÜNAL 
TOPRAK

SAĞLIK PERSONELİNİN ŞİDDETE VERDİĞİ TEPKİLER

75.Gülsen KILINÇ, Erman 
YILDIZ, Pınar HARMANCI

TOPLUMSAL TRAVMATİK OLAYLAR VE AİLE RUH SAĞLIĞI

76.Nevin ÇITAK BİLGİN, 
Filiz ÜNAL TOPRAK

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROL-
LERİNE İLİŞKİN ALGILARININ FLÖRT ŞİDDETİNE ETKİSİ

77.Selma SÖYÜK, Derya 
KAYA BAŞAK

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞTIĞI ŞİDDET VE YÖNE-
TİMİ

78.Yeliz ŞAPULU ALAKAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN NEDENLERİ

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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OTURUM 9
SALON (C)

TARİH : 21.04.2017
SAAT : 15:00 – 16:30

BAŞKAN : Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ – Arş. Gör. Nihan ALTAN SARIKAYA 

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

79.Ayşe Gül SONCU ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRMA ARACI OLARAK ATASÖZLERİ

80.Figen KAZANKAYA, En-
dam ÇETİNKAYA, Sezer ER 
GÜNERİ, Ümran SEVİL

ERKEĞE YÖNELİK ŞİDDET ve ERKEK SIĞINMA EVLERİ

81.Nihan ALTAN SARIKAYA SİBER ZORBALIĞIN GENÇLER ÜZERİNDEKİ PSİKOSOSYAL 
ETKİLERİ

82.Melike YALÇIN GÜRSOY, 
Gülbu TANRIVERDİ

ÇANAKKALE’DE YAŞAYAN FARKLI KÜLTÜRLERDEKİ YAŞLI-
LARA YÖNELİK ŞİDDETİN KARŞILAŞTIRILMASI: NİTEL ARAŞ-
TIRMA

83.Tuba ÇÖMEZ, Leyla KÜ-
ÇÜK

“ENGELLİ KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET: SİSTEMATİK DER-
LEME”

84.Hilal KUŞCU KARATEPE, 
Derya ATİK, Ulviye Özcan 
YÜCE, F.Nuray KUŞÇU

ÖĞRENCİLERİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET TUTUMLARININ 
İNCELENMESİ

85.Cansu AKDAĞ, Sevda YIL-
DIRIM, Merve MERT, Fatma 
USLU ŞAHAN, Gülten KOÇ

ADÖLESANLARDA SANAL ZORBALIK VE PSİKOLOJİK ETKİ-
LERİ

86.Serap TOPATAN, Emine 
KOÇ, Neşe KARAKAYA, 
Nuran MUMCU BOĞA

KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNCE YAŞADIKLARI ŞİDDET 
TÜRLERİ VE ŞİDDETİ ALGILAMA BİÇİMLERİ: NİTEL BİR 
ARAŞTIRMA

87.Figen KAZANKAYA, Selin 
AHSUN, Gül ERTEM

AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADIN ÜREME SAĞLIĞINA ETKİSİ

88.Özgür Sema CULHA-
CI, Hülya BİLGİN, Zeynep 
ÖZASLAN, Seda TEK

“TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISIYLA KADINA YÖNELİK ŞİDDET 
NEDENLERİNİN SİSTEMATİK OLARAK İNCELENMESİ”

89.Nihan ALTAN SARIKAYA OKULLARDAKİ AKRAN ZORBALIĞININ PSİKOLOJİK ETKİSİ

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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OTURUM 10 - A
SALON (A)

TARİH : 21.04.2017
SAAT : 17:00 – 18:30

BAŞKAN : Prof. Dr. Emine DEMİRAY – Arş. Gör. Ecem ÇİÇEK

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

91.Emine DEMİRAY, Özden 
CANDEMİR, İlknur ULUTAK

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BELDEEVLERİNDEKİ 
KURSLARA KATILAN KADINLARIN KADINA YÖNELİK AİLE 
İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

93.Ecem ÇİÇEK, Selma ÖN-
CEL

ENGELLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN DİĞER BOYUTU: CİN-
SEL ŞİDDET

94.Tuba ÇÖMEZ, Leyla KÜ-
ÇÜK, Mehmet Cihat AKTAŞ, 
Gizem ŞAHİN

“ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEME PROG-
RAMLARI”

95.Merve MERT, Fatma 
USLU ŞAHAN, Cansu 
AKDAĞ, Sevda YILDIRIM, 
Gülten KOÇ

SANAL DÜNYANIN GERÇEĞE FARKLI BİR YANSIMASI: ŞİDDET

97.Sevda YILDIRIM, Merve 
MERT, Fatma USLU ŞAHAN, 
Cansu AKDAĞ, Gülten KOÇ

GERÇEK YAŞAM LABORATUVARI OLARAK SİNEMADA KADI-
NA YÖNELİK ŞİDDET

99.Bedrettin VAROL, Yahya 
AKTU

ŞİDDET GÖRÜNMEYEN YÜZÜ, KADINA YÖNELİK EKONOMİK 
ŞİDDET NİTEL BİR ARAŞTIRMA

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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OTURUM 10 - B
SALON (B)

TARİH : 21.04.2017
SAAT : 17:00 – 18:30

BAŞKAN : Doç. Dr. Fatime Neşe KAPLAN İLHAN

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

100.Mihalis KUYUCU SOSYAL MEDYA VE ŞİDDET KAPSAMINDA 2017 REFERANDU-
MUNDA TWİTTER’DA YAŞANAN ŞİDDET SÖYLEMİ ÜZERİNE 
BİR ARAŞTIRMA: “BANA BİR MASAL ANLAT BABA” ŞARKISI 
ÖRNEĞİ

101.Mehmet ASOĞLU, Hatice 
TAKATAK

GÜNEYDOĞU’NUN KANAYAN YARASI ‘’BERDEL VE ŞİDDET’’: 
BİR OLGU SUNUMU

102.Halil AY, Mehmet ASOĞ-
LU

SURİYEDE İÇ SAVAŞ SIRASINDA ATEŞLİ SİLAH YARALAN-
MASINA MARUZ KALAN İNSANLARDAKİ PERİFERİK SİNİR 
YARALANMA ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

103.Mehmet SAĞLAM, Ruku-
ye AYLAZ, Ramazan İNCİ

BOŞANMA SÜRECİNDEKİ AİLELERİN ÖZELLİKLERİ VE KA-
DINLARIN BOŞANMAYA İLİŞKİN ALGILARI

104.Ramazan İNCİ, Mehmet 
SAĞLAM

ÇOCUKLARDA ŞİDDET OLGUSUNUN GELİŞİMİNDE TELEVİZ-
YONUN ETKİSİ

105.Aslıhan Okan İBİLOĞ-
LU, Abdullah ATLI, Mehmet 
ASOĞLU, Yaşar TIRAŞÇI

GÖRME ENGELLİ VE YATAĞA BAĞIMLI YAŞLIYA CİNSEL SAL-
DIRI:
UÇ BİR İSTİSMAR OLGUSU

106.Aslıhan Okan İBİLOĞ-
LU, Abdullah ATLİ, Mustafa 
ÖZKAN, Mehmet ASOĞLU, 
Remzi OTO

RUHSAL HASTALIKLAR VE SOSYAL DIŞLANMA

107.Ali Barış KAPLAN FRİDA KAHLO>NUN ESERLERİNDE BİYOLOJİK VE RUHSAL 
ACININ ANATOMİSİ

108.Resmiye ÖZDİLEK, 
Nafiye DUTUCU, Elvan 
ATAMTÜRK, Hatice ACAR 
BEKTAŞ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGECİLİK 
DÜZEYLERİ İLE ŞİDDET EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
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3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ 
KONGRESİ 

OTURUM PROGRAMLARI 
22.04.2017 

 
OTURUM 11
SALON (A)

TARİH : 22.04.2017 
SAAT : 10:30 – 12:00

BAŞKAN : Yrd. Doç. Dr. Havva KAÇAN SOFTA

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

109.Pelin AVŞAR KARABAŞ, 
Serkan SOYLU

BEDEN ZİHİN VE DUYGU ÜÇGENİNDE PERFORMANSLARIY-
LA MARİNA ABRAMOVİC

110.Havva KAÇAN SOFTA, 
Nuray TEKELİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK MOBBİNG VE HEMŞİRE-
LİK

111.Havva KAÇAN SOFTA, 
Nuray TEKELİ

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE HEMŞİRELİK

112.Havva KAÇAN SOFTA YAŞLILIK VE ŞİDDET

113.Havva KAÇAN SOFTA, 
Eşref DİBEKLİ, Kübra AK-
KAN

TOPLUMDA YAŞAYAN BİREYLERİN YAŞLI AYRIMCIMCILIĞI 
TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

114.Oya Sevcan ORAK, Ayşe 
OKANLI

ANNELERE VE ÇOCUKLARA UYGULANAN KORUYUCU TE-
MELLİ PSİKOSOSYAL GİRİŞİMLERİN ÇOCUKLARIN CİNSEL 
İSTİSMARDAN KORUNMA BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ

115.Fatma BAŞAR, Havva 
YEŞİLDERE SAĞLAM, De-
niz ERASLAN

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK MOBBİNG

116.Seda TEK, Hülya BİLGİN, 
Zeynep ZONP ÖZASLAN, 
Özgür Sema CULHACI

2008 YILINDAN İTİBAREN TÜRKİYE’DE ÇOCUK VE GENÇLER-
DE ŞİDDET DAVRANIŞLARINI ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGU-
LANAN GİRİŞİMLERİN İNCELENMESİ

117.Seda TEK, Zeynep ZONP 
ÖZASLAN, Özgür Sema CUL-
HACI

TÜRKİYE’DE KADINLARA YÖNELİK EKONOMİK ŞİDDET
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OTURUM 12
SALON (B)

TARİH : 22.04.2017 
SAAT : 10:30 – 12:00

BAŞKAN : Yrd. Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR 

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

118.Hülya GÜRLER, İpek 
ALP ŞAHİN, Özgü ÖZDE-
MİR, Betül PÜSKÜLLÜ-
OĞLU, Seda BİÇER, Saliha 
ÖZPINAR

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN KADIN ÜREME SAĞ-
LIĞINA ETKİSİ

119.Duygu TERZİ, Hasan 
TUTAR, Ramazan ORHA

ÇALIŞANLARIN MOBBİNG ŞİKAYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞ-
TIRMA

120.Şahika ŞİMŞEK ÇETİN-
KAYA, Gülten KOÇ

ŞİDDET AÇISINDAN RİSKLİ BİR GRUP: GÖÇMEN KADINLAR

121.Türkan ERDOĞAN HASTA VE HASTA YAKINLARININ GÖZÜYLE SAĞLIK ALANIN-
DA ŞİDDET: DENİZLİ’DE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

122.Ertuğrul HATİPOĞLU SAVAŞ MAĞDURU SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLARLA SOSYAL 
HİZMET UYGULAMALARINDA UZMANIN ROL VE GÖREVLERİ

123.Fatma BAŞAR, Havva 
YEŞİLDERE SAĞLAM

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE MEDYANIN ROLÜ

124.Özlem AKARSU, Seda 
ÇAĞLAR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİBER ZORBALIK DUYARLI-
LIKLARI, SİBER ZORBALIK VE MAĞDURİYET ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

125.Şahika ŞİMŞEK ÇETİN-
KAYA, Simge EVRENOL 
ÖCAL, Çiğdem YÜCEL

YERLİ DİZİLERİN ÜRETTİĞİ SUBLİMİNAL MESAJ: KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

126.Özlem AKARSU, Seda 
ÇAĞLAR

ÇAĞIMIZIN SORUNU: ÇOCUKLARDA SİBER ZORBALIK

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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OTURUM 13
SALON (C)

TARİH : 22.04.2017 
SAAT : 10:30 – 12:00

BAŞKAN : Prof. Dr. Ümran SEVİL - Dr. Müge YAZGAN 

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

127.Oya Sevcan ORAK, Ercan 
TUNÇ, Gonca AKTAŞ, Kübra 
GÜLIRMAK, Sinan VATAN-
SEVER

MASKELİ İSTİSMAR: MUNCHAUSEN BY PROXY SENDROMU

128.Zeynep ZONP ÖZAS-
LAN, Seda TEK, Özgür Sema 
CULHACI

SAĞLIK İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG)

129.Zeynep ZONP ÖZAS-
LAN, Hülya BİLGİN, Seda 
TEK, Özgür SEMA CULHACI

SAĞLIK SİSTEMİNDE ŞİDDETİ ÖNLEMEDE ‘SIFIR TOLERANS’ 
POLİTİKASININ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİSTE-
MATİK DERLEME

130.Müge YAZGAN, Ebru 
ÖZGEN

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: ‘ÇOCUK 
GELİNLER’

131.Ali Murat KIRIK, Celil 
ÜNAL, İbrahim KİÇİR

SEVGİLİLER GÜNÜ ÖZELİNDE PIRLANTA REKLAMLARININ 
YARATTIĞI SEMBOLİK ŞİDDET

132.Cengiz ANIK İLETİŞİMCİ SORUMLULUĞU VE İLETİŞİMCİ ÖZGÜRLÜĞÜ EK-
SENİNDE ŞİDDETİN DİLİ

133.Kübra GÜLIRMAK, Oya 
Sevcan ORAK, Hatice DUR-
MAZ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET VE SOSYAL AĞ Sİ-
TELERİNİ KULLANIM DURUMLARININ ÇATIŞMA VE ŞİDDETE 
YÖNELİK FARKINDALIKLARINA ETKİSİ

134.Oktay KIZAR, A. Serdar 
YÜCEL, Yüksel SAVUCU

SPOR MEDYASINDA ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜNÜN ŞİDDETE YANSI-
MASI: FUTBOL ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

135.Merve KELEŞ, Gülgün 
DURAT, Gümrah Duygu AT-
MACA, Zuhal EDİN

ALKOL VE MADDE KULLANIMI İLE KLİNİĞE BAŞVURAN 
HASTALARIN KİŞİLİK PROFİLLERİ VE AGRESYON DURUMLA-
RI ARASINDAKİ İLİŞKİ

136. Serap SEZGİN, Meltem 
KÖKDENER, Aynur ARS-
LAN, Kübra GÜLIRMAK, 
Ercan TUNÇ

ROMANTİK İLİŞKİSİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 
ŞİDDETİ YAŞAMA VE ALGILAMA DURUMLARININ İNCELEN-
MESİ
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OTURUM 14
SALON (A)

TARİH : 22.04.2017 
SAAT : 13:00 – 14:30

BAŞKAN : Yrd. Doç. Dr. Sezer ER GÜNERİ – Yrd. Doç. Dr. Itır ERKAN

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

137.Itır ERKAN ÇOCUK İSTİSMARI KONUSUNDA YAYIMLANAN LİSANSÜS-
TÜ TEZLERİNİN ADLİ BİLİMLER AÇISINDAN DEĞERLENDİ-
RİLMESİ

138.Ruşen ÖZTÜRK, Ruken 
YAĞIZ, Oya KAVLAK

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARI OLAN KADINLA-
RA YÖNELİK ŞİDDET

139.Işık ATASOY HEMŞİRELERE YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN YAPILAN MOB-
BING DAVRANIŞLARI

140.Aysun BABACAN GÜ-
MÜŞ, Sevinç ŞIPKIN, Özden 
ERDEM

KADINLARIN ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI VE 
BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

141.Ece ÜNÜR, Duygu KO-
TAN TÜRKDEN

TWİTTER İÇERİĞİNİN NEFRET SÖYLEMİ OLUŞTURMASI: 
EŞCİNSELLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

142. Ali Murat KIRIK, Gül 
Dilek TÜRK

SANAL DÜNYADA “ÖTEKİ”NİN ÜRETİLMESİ VE KONUM-
LANDIRILMASI

143.Demet HAVAÇELİĞİ 
ATLAM, Zeki YÜNCÜ, Mert 
SEVEN, Başak ONAT

ERGENLERDE SUÇ, MADDE KULLANIMI VE ŞİDDETLE İLİŞ-
KİLİ DURUMLAR

144.Ruken YAĞIZ, Özlem 
GÜNER, Ümran SEVİL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDETE EĞİLİMLERİNİN 
AİLE İÇİ ŞİDDET TUTUMLARINA ETKİSİ

145.Ertuğrul HATİPOĞLU ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL ŞİDDET VAKALARI İLE ÇALIŞAN 
SOSYAL ÇALIŞMACILARIN PSİKOSOSYAL ETKİLENME DE-
NEYİMLERİ

146.Işık ATASOY HEMŞİRELERDE MOBBİNG: SİSTEMATİK DERLEME

147.Ruşen ÖZTÜRK, Sezer 
ER GÜNERİ

KÜRETAJ DENEYİMİ YAŞAYAN KADINLARDA DAMGALAN-
MA VE ŞİDDET

148.Aylin TANER, Tuğba 
ZAN, Sezer ER GÜNERİ

GAZETELERDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET HABERLERİNİN 
İNCELENMESİ

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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OTURUM 15
SALON (B)

TARİH : 22.04.2017 
SAAT : 13:00 – 14:30

BAŞKAN : Doç. Dr. Türkan ERDOĞAN - Yrd. Doç. Dr. Aslı SİS ÇELİK

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

149.Türkan ERDOĞAN SAĞLIK ALANINDA ŞİDDET KONUSUNDA SAĞLIK ÇALI-
ŞANLARI İLE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

150.Aslı SİS ÇELİK, Ayşe 
AYDIN

ÖĞRENCİ EBE VE HEMŞİRELERE VERİLEN EĞİTİMİN KADI-
NA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLARINA VE ŞİDDET 
BELİRTİLERİNİ TANIMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

151.Meryem Berrin BULUT, 
Günseli Ayça YILDIRIM

NAMUS ADINA KADINA UYGULANAN ŞİDDETE YÖNELİK 
TUTUMLAR VE DEĞER YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ-
LERİN İNCELENMESİ

152.Esra BÜKECİK, Birgül 
ÖZKAN

KADINA YÖNELİK TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET

153.Nurlana Zakir BAH-
RAMLI

OKULLARDAKİ ŞİDDET DAVRANIŞININ KAYNAKLARI ÜZE-
RİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM

154.A. Serdar YÜCEL, İsa 
ÇİFTÇİ

AMERİKAN GÜREŞİ VE ŞİDDET ALGISI
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OTURUM 16
SALON (C)

TARİH : 22.04.2017 
SAAT : 13:00 – 14:30

BAŞKAN : Dr. Zekiye TURAN

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

155.Demet HAVAÇELİĞİ 
ATLAM

KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ: 
ALKOL VE MADDE KULLANIMI

156.Zekiye TURAN, Gürkan 
SERT

GEBELİKTE ŞİDDET VE FETÜSÜN KAYBI

157.Murat SEYFİ, Deniz 
GÜVEN

FUTBOLDA ŞİDDET: STADYUMLARDAN SOSYAL MEDYAYA 
TARAFTAR ŞİDDETİNİN DÖNÜŞÜMÜ

158.Deniz GÜVEN, Murat 
SEYFİ

DİJİTAL BARIŞ AKTİVİZMİ

159.Beytullah KARADAYI, 
Şükriye KARADAYI, Ahsen 
KAYA

VIOLENCE IN HEALTH AND WHITE CODE IMPLEMENTATION 
IN THE LIGHT OF LEGAL ARRAGEMENTS

160.Murat KORKMAZ, Ayça 
GÜRKAN

CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN ERKEK İSTİHDAMININ FARKLI 
DEŞİKENLER AÇISINDAN BİR ÖRNEK ANALİZİ

161.Ayça GÜRKAN 2008-2014 YILLARINA AİT TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET VERİLERİNİN FARKLI İSTATİSTİK YÖNTEMLERLE 
ANALİZİ

162.Muhammet ÇEVİK SOSYAL MEDYADA ŞİDDET KÜLTÜRÜ: BİR ÖRNEK OLAY İN-
CELEMESİ

163.Zekiye TURAN, Filiz 
ÜNAL TOPRAK

 ŞİDDETİN GİZLİ SANIKLARI: HORMONLAR

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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OTURUM 17
SALON (A)

TARİH : 22.04.2017 
SAAT : 15:00 – 16:30

BAŞKAN : Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK 

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

164.Gülnur AKKAYA, Duygu 
GÜL, Gülbu TANRIVERDİ

TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET 
ARAŞTIRMALARI: SİSTEMATİK DERLEME

165.Ali Murat KIRIK, Celil 
ÜNAL, İbrahim KİÇİR

DİSTOPİK METİNLERDE DEVLET DÜZENİ ADINA TASVİR EDİ-
LEN ŞİDDET TÜRLERİ: “BİZ” ve “CESUR YENİDÜNYA” ÖRNEK-
LERİ

166.Harun KIRILMAZ, Sü-
meyye HEKİM

SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLARLA İLGİLİ 
HUKUKİ YARDIM HAKKINDA PERSONELİN BİLGİ DÜZEYİNİN 
İNCELENMESİ

167.Betül AKYEL, Ebru AL-
DEMİR, Demet HAVAÇELİĞİ 
ATLAM

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARININ DUYGU DÜZENLEME 
GÜÇLÜĞÜ İLE İLİŞKİSİ: BİR MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU 
ÖRNEKLEMİ

168. Aslı KÖSE ÜNAL, Ali 
ÜNAL

TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ: 
KADININ SOSYAL STATÜSÜ
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OTURUM 18
SALON (B)

TARİH : 22.04.2017 
SAAT : 15:00 – 16:30

BAŞKAN : Doç. Dr. Saynur DERMAN – Dr. Özge SUKUT

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

169.Zuhal EDİN, Gümrah 
Duygu ATMACA, Gülgün 
DURAT, Atila EROL, Merve 
KELEŞ

RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN BİREYE SAHİP AİLELERİN 
PSİKOLOJİK DAYANMA GÜÇLERİ İLE ÖFKE VE ÖFKE 
İFADELERİNİN İNCELENMESİ

170.Rümeysa DİŞÇİ, Gülgün 
DURAT, Gümrah Duygu 
ATMACA, Mustafa DEMİR

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERDE AİLE YÜKÜ VE AİLE İÇİ 
ŞİDDET

171.Özge SUKUT, Hürrem 
AYHAN, Özgü ULUMAN, 
Fadime KAYA, Sevim BUZLU

TOPLUMSAL TERÖR OLAYLARINA YÖNELİK DUYGULARIN 
AİT OLMA ÜZERİNE ETKİSİ

172.Hatice DURMAZ, 
Oya Sevcan ORAK, Kübra 
GÖKALP, Zeynep OLÇUN

PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE ŞİDDET DAVRANIŞI VE 
ŞİDDETİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

173.Mustafa DEMİR, Gümrah 
Duygu ATMACA, Gülgün 
DURAT, Rümeysa DİŞÇİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK 
VERİLERE GÖRE ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

174.Volkan YÜCEL, Ziya 
TOPRAK

APOKALİPTİK ŞİDDET RİTÜELİ OLARAK VİDEO OYUNLARI

175.Nurgül KARAKURT, 
Hatice DURMAZ, Eda AY

ÇOCUKLAR ŞİDDETİ NASIL ÖĞRENİYORLAR? BANDURA’NIN 
SOSYAL ÖĞRENME KURAMI’na GENEL BİR BAKIŞ

176.Ali Serdar YÜCEL GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OLİMPİYATLARDA ŞİDDET, TERÖR, 
SİYASİ OLAYLAR VE BOYKOTLAR

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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OTURUM 19
SALON (C)

TARİH : 22.04.2017 
SAAT : 15:00 – 16:30

BAŞKAN : Prof. Dr. Ümran SEVİL – Dr. Nigar ÇELİK 

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

177.Zekavet KABASAKAL, 
Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ

GENÇLERDE ŞİDDET ALGISINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

178.Sümeyye BAKIR, Selin 
AHSUN Şenay ÜNSAL ATAN

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN BELİRLENMESİNEVE 
ÖNLENMESİNE YÖNELİK MOBİL İNOVATİF ÇÖZÜMLER

179.Hadiye 
KÜÇÜKKARAGÖZ, H. 
Zekâvet KABASAKAL

SEVGİ VE ŞİDDET KAYNAĞI OLARAK AİLEDE SINIRLAR, 
ROLLER, DUYGU PAYLAŞIMI VE KÖK AİLE

180.Nigar ÇELİK, Ümran 
SEVİL

GÖÇ SÜRECİNDE ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

181.Eda ŞAHİN, Emel 
Bahadır YILMAZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET VE 
FLÖRT ŞİDDETİNE YÖNELİK TUTUMLARININ AKADEMİK 
BAŞARILARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

182.Emel Bahadır YILMAZ, 
Eda ŞAHİN

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMİNİN EBELİK VE 
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET 
ROLLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININA ETKİSİNİN 
BELİRLENMESİ

183.Hasan H. TAYLAN, Yusuf 
GENÇ, İhsan KUTLU

ŞIRNAK İL MERKEZİNDEKİ LİSELERDE ŞİDDET EĞİLİMLERİ 
ARAŞTIRMASI
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OTURUM 20
SALON (EK SALON)
TARİH : 22.04.2017 

SAAT : 10:00 – 13:30
BAŞKAN : Doç. Dr. Kaya YILDIZ – Yrd. Doç. Dr. Sevilay YILDIZ

KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

184.İmran DEMİR, Şeyda 
AKYOL

MOBBİNG ÜZERİNE ÇOK ULUSLU KARŞILAŞTIRMALI BİR 
ÇALIŞMA

185.Vildan CIRIK, Şule 
ÇİFTCİOĞLU, Emine EFE

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MEDYADAN ÖĞRENİLEN ŞİDDET

186.Naciye KAYA, Murat 
SAĞBAŞ

MOBBİNGİN BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL ETKİLERİ

187.Vildan CIRIK, Şule 
ÇİFTCİOĞLU, Emine EFE

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI: SİSTEMATİK BİR ANALİZ

188.Ebru ALDEMİR, Betül 
AKYEL, Demet HAVAÇELİĞİ 
ATLAM

MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU TANILI BİREYLERİN 
TRAVMA VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK PERSPEKTİFİNDEN 
İNCELENMESİ

189.Kaya YILDIZ, Sevilay 
YILDIZ, Murat KORKMAZ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARI

190.Şule ÇİFTCİOĞLU, 
Vildan CIRIK, Emine EFE

TÜRKİYE>DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ: SİSTEMATİK DERLEME

191. Celalettin ÇEVİK, Gizem 
KAHVECİ, Sedat AY, Güneş 
ÖZACAR, Merve MAMAK, 
Seher KOCA, Sevim 
TOKGÖZ, Semeyye DUVAL, 
Sümeyra APAYDIN, Kevser 
SAVAŞ, Rüveyde KURAL

BALIKESİR’DE BİR HASTANEYE BAŞVURAN KİŞİLERDE 
ÖFKELENME VE ŞİDDET UYGULAMA DURUMU

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM 
PROGRAMI 
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192.Celalettin ÇEVİK, Sait 
SÖNMEZ, Gizem KAHVECİ, 
Nurseli ÖZTÜRK, Elif 
KARAKACAN, Uğur AKTAŞ, 
Aslıhan DURMUŞ, Mesude 
ZEYBEK, Eda BAŞIR, Sena 
KILIÇ, Hümeyra OKTAV, Ece 
Nur ÇAKICI, Berat DENİZ

KREDİ VE YURTLAR KURUMUNDA KALAN ÖĞRENCİLERDE 
TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI VE ŞİDDET İLİŞKİSİ

193.Arzu MALAK, Tülin 
YILDIZ

GEBELİK, EŞ ŞİDDETİNİ AZALTIR MI?

194.Dilek KILIÇ, Aslı SİS 
ÇELİK, Gülay KAYA GEYİK

 NURSES RECOGNITION OF THE SIGNS OF VIOLENCE 
AGAINST WOMEN AND THEIR ATTITUDES TOWARDS

195.F. Neşe KAPLAN İLHAN KEN LOACH SİNEMASINDA EMEKÇİNİN AHLAKİ BUNALIMI 
VE SIRADANLAŞAN ŞİDDET

196.Ercan ŞAHBUDAK BANKA ÇALIŞANLARININ MOBBİNGE UĞRAMA 
DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE 
İNCELENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

197.Ercan ŞAHBUDAK GENÇLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI: CUMHURİYET 
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİNDE

198.Alev AKDOĞAN 
KAYMAZ, Alper 
BAYRAKAL

KEDİ VE KÖPEKLERDE DUYGUSAL ŞİDDETİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

199.Veysel KÜÇÜK, Bertuğ 
UYGUNKARA

TÜRKİYE PROFESYONEL FUTBOL LİGLERİNDE VE 
SALDIRGANLIK OLGUSU

200.Aysun BABACAN 
GÜMÜŞ, Özden ERDEM, 
Sevinç ŞIPKIN 

ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET, İSTİSMAR VE İHMALE FARKLI 
BAKIŞ AÇILARI: BİR LİTERATÜR TARAMASI

201.İlknur YEŞİLÇINAR, Eda 
ŞAHİN

KADINA YÖNELİK EŞ ŞİDDETİNİN BİR ÖRNEĞİ VE 
HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU

202.Elif BAKIR, Esma 
KABASAKAL

 SARSILMIŞ BEBEK SENDROMU ÖNLEME STRATEJİLERİ

203.Ünal GÖZÜDOK, Ferda 
NALBANT, Aydın DAKES, 
Ali Efe ÇINAR, Sevilay 
YILDIZ, Kaya YILDIZ 

ÖĞRENCİLERİN ŞİDDET KAVRAMINA İLİŞKİNMETAFORİK 
ALGILARI
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204.Ünal GÖZÜDOK, 
Süleyman ASLAN, 
Oğuz UĞURLU, Elif 
KARACA, Sevilay YILDIZ, 
Kaya YILDIZ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET ALGILARI

205.Şule ÇİFTCİOĞLU, 
Vildan CIRIK, Emine EFE

BOŞANMANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNE ETKİSİ
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OTURUM 21
SALON (EK SALON)
TARİH : 22.04.2017 

SAAT : 14:30 – 17:00
BAŞKAN : Doç. Dr. Ayşe KONCAVAR

 
KONUŞMACILAR BİLDİRİ 

206.Ayşe KONCAVAR EDEBİYATTA ŞİDDET OLGUSU: KAFKA’NIN ‘DEĞİŞİM’ VE 
GOGOL’ÜN ‘PALTO’ ADLI YAPITLARINA ELEŞTİREL BİR 
YAKLAŞIM

207.Enderhan KARAKOÇ, Ali 
Murat KIRIK

DİJİTAL İÇERİKLER, ŞİDDET VE BİREY

208.Sümeyra TÜZÜN, 
Ümmügülsüm TALİPOĞLU

TOPLUMSAL KAOS VE ŞİDDETİN GERÇEKLEŞTİRME ARACI 
OLARAK “YENİ SOSYAL HAREKETLER”

209.Niyazi AKYÜZ, İhsan 
ÇAPÇIOĞLU, Ramazan 
ÇINAR

TOPLUMSAL ŞİDDETİ BESLEYEN IRKÇILIK VE YABANCI 
DÜŞMANLIĞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

210.Niyazi AKYÜZ, İhsan 
ÇAPÇIOĞLU, Ramazan 
ÇINAR

DİNİ MOTİFLİ ŞİDDETİN KAYNAKLARINA İLİŞKİN TESPİT VE 
ÖNERİLER

211.Gizem BORA ALKAN, 
Şengül ÜZEN

YAKIN PARTNER ŞİDDETİ; OLGU SUNUMU

212.Şengül ÜZEN, Gizem 
BORA ALKAN

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN 
ÖĞRENCİLERİN FLÖRT ŞİDDETİNE YÖNELİK TUTUMLARI

213.Esra BÜKECİK, Füsun 
TERZİOĞLU

KADINA YÖNELİK ŞİDDET: SAĞLIK PERSONELİNİN 
KARŞILAŞTIĞI ETİK SORUNLAR

214.Hasan H. TAYLAN, Yusuf 
GENÇ, Adem SOLAK, İhsan 
KUTLU

GENÇLERİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNDE AİLE İÇİ ŞİDDETİN 
ETKİSİ: ANTALYA’DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA

215.Hasan TUTAR, Duygu 
TERZİ

 

KOLEKTİF NARSİZM VE ŞİDDET İLİŞKİSİ ÜZERİNE KURAMSAL 
VE FELSEFİK BİR ÇÖZÜMLEME

216.Ali Murat KIRIK SOSYAL MEDYADA ŞİDDETİN SUNUMU VE ALGI 
OPERASYONLARI
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Prof. Dr. Cengiz ANIK
“Kongre Özel Sunumu ve Açılış Konuşması”

Sayın Başkanım,
Saygıdeğer Konuklar,
Değerli Basın mensupları,
Değerli Katılımcılar,
Sevgili Meslektaşlarım,

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi’ne

Hoşgeldiniz, Şeref verdiniz. 
Açılış konuşmasını şahsıma tevdi ederek, beni onurlandıran Kongre Başkanımız Saygıdeğer Prof. Dr. Ümran 
Sevil Hanımefendiye ve Kongremize çok büyük emek veren çok değerli Sahne Arkası Kahramanlarına, şahsım 
adına teşekkürlerimi sunarım. Dünya atmosferinin kan ve barutla kirletildiği ve bu vahşetin burnumuzun 
dibinde bize yaşatıldığı bir aralıkta, bu muazzam hizmeti bize sunan değerli Kongre ekibine, bilim adına 
ve siz bilim insanları adına bir kez daha minnetlerimi arz ediyorum. Böyle hizmetlerin ne büyük özverilerle 
gerçekleştirildiğini hepimiz biliriz. Böyle bir hizmeti omuzlama cesaretini göstermek bile başlı başına yürek 
isteyen bir iştir. Emeği geçen tüm meslektaşlarımız, her bakımdan sonsuz bir övgüyü hak ediyorlar. 

Değerli Meslektaşlarım; 
“Şiddet” ve “Toplumsal Algı” kavramlarının kendi içinde oldukça derin ve bir o kadar da sofistike 
boyutlarının bulunduğunu takdir edersiniz. Aklıma ilk gelen iki isim; Hannah Arendt (Heniarein) ve Joseph 
Goebbels (ceasipkebıl). Çok ilginç bulacaksınız; Arendt otoriter ve totaliter uygulamalarla, despotik yönetim 
ve yöneticilere karşı direnişin ve bu tür girişimleri sona erdirmenin çaresi olarak şiddeti önermektedir. Göbels 
ise pek çoğunu kendisinin ürettiği, çok çeşitli sembolik şiddet uygulamalarıyla toplumsal algıları organize 
ederek, siyasal sisteme rıza imal etmeye çalışmış bir Nazi üstadıdır. Nasıl olur da, hem de bu denli uç 
noktalarda, gayet travmatik bir sorun olan şiddet ile, esarete razı etme ve köleliği yüceltme gibi, kimi 
yönleriyle trajik bir konu olan toplumsal algı sorunsalı böylesine örtüşebilir? Bu denli birbirinin içine girmiş, 
karmakarışık hale gelmiş, girift bir hal almış olabilir? Bu düğüm yumağını çözme azmini gösteriyor olması 
bakımından Kongremiz her tür övgüyü hak etmektedir. Son derece derin, incelikli ve sofistike boyutları 
içermesi bakımından da Kongremiz, ayrıca, büyük bir önem arz etmektedir. İdeolojik devletin eylemselliği 
bağlamında, kamu kuruluşlarının tekellerinde bulundurdukları fiili şiddet uygulama enstrümanları ve 
tekniklerini de elbette burada tartışmamız gerekecek. Belki bundan daha da önemli olan sembolik şiddettir. 
Günümüzde, devletin ideolojik aygıtları ve bilhassa sembolik şiddet enstrümanları, son derece 
yetkinleştirilmiş ve etkinleştirilmiştir. Hatta, dikkatinizi çekerim, sözgelimi bazı ulus üstü corporation’lar ve 
küresel State’ler, kendi sembolik şiddet aygıtlarını birer Soft Power enstrümanı olarak kullanmakta ve küresel 
itibarlarını bu yolla tahkim etmeye çalışmaktadır. Gerçekten de belirli bir konuya ilişkin kanaatimizin ve 
davranışımızın, sembolik şiddet enstrümanlarıyla, gayri ihtiyari olarak takdir edilmiş olduğunu çoğu zaman 

KONGRE ÖZEL AÇILIŞ 
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fark etmeyiz. Örneğin, sevelim ya da sevmeyelim, Birleşik Devletler ya da Birleşik Krallık bizim için 
gerçekten büyük devletlerdir. Kim ne derse desin Hollanda, Danimarka veya İsviçre bizim için her zaman 
özgürlüklerin sınırsızca deneyimlendiği ülkelerdir. Birisi bize arabam Jaguar, Mercedes veya BMV dediğinde 
akan sular durur. Birisinin boynunda pierre cardin kravat gördüğümüzde, kendimize şöyle bir çeki düzen 
veririz. Kravatı takan; snop, maço, dolandırıcı olsa bile. Yani, bilinçli olarak edindiğimizi zannettiğimiz bazı 
kanaatlerimizin, muhakeme ve muhasebe ederek ortaya koyduğumuzdan emin olduğumuz bazı 
davranışlarımızın; aslında, sembolik şiddet enstrümanları tarafından ayarlanmış, planlanmış, programlanmış 
ve belirlenmiş kanaat ve davranışlar olduğunu çoğu kez anlamayız. Ama bana göre bu kongrenin asıl önemi, 
son derece vahim bir yaramıza dokunuyor olmasından kaynaklanmaktadır. Biz gerçekten de şiddet eğilimli 
bir toplum muyuz? Yani toplumsal algı mekanizmalarımızı hem işleten hem de bu mekanizmanın veri olarak 
kullandığı değer yargımızın bazıları, şu veya bu biçimde neden şiddete atıf yapar? Aslan gibi, koç gibi 
delikanlı dediklerinde hemen böbürlenmeye başlarız. Ama öküz ya da eşşek dediklerinde bunlar birer 
hakarettir. Oysa ki, koç neyse de, bilhassa erkek aslan, hayvanlar aleminin en işe yaramaz yaratığıdır. Dişi 
aslanın avını gasp eder ve kendisi doymadan ava kimseyi yaklaştırmaz. Hatta eşini çiftleşmeye razı etmek 
için onun bebeğini öldürmekle bilinir. Toplum olarak, birbirlerine tekme-tokat attırarak erkek çocuklarımızı 
büyütürüz. Oyun arkadaşından dayak yerse onu aşağılarız. Akranlarını döven, onlara şiddet uygulayıp, 
sindiren bir erkek çocuğumuz varsa, onunla övünürüz. Erkek adam, delikanlı çocuk, yiğit, mert, gözü gara, 
mangal yürekli ve daha yüzlercesini sıralayabileceğimiz her sıfat, erkeklerimizin şiddet uygulama becerilerini 
yüceltmek için kullanılır. Sanki, kabile hayatı yaşıyoruz, konar göçer toplumuz da, onları zor şartlara 
hazırlıyoruz gibi, “hayata güçlü hazırlanmalı” mazeretlerine sığınırız. Kaba güçle daha koruyucu olacağını 
zannettiğimizden olsa gerek, doğmamış çocuğumuzun erkek olmasını isteriz. Doğmadan önce, onun odasını 
tabancalarla, tüfeklerle doldururuz. Doğar doğmaz, onun haşin davranması, sert durmasını, ürkütücü ve 
korkutucu olmasını umarız. Halk oyunlarımızın bazıları kılıç, kalkan, bıçak eşliğinde icra edilir. Düğün gibi 
en güzel günlerimizi bile sağa sola kurşun saçarak kutlarız. 4-5 yaşındaydım. Hiç unutamam. Teyzemin kızı 
evleniyordu ve bir kamyonun kasası erkek doluydu. Kamyonun şoförü, bir eli ile kamyonu kullanırken, 
pencereden çıkardığı diğer eli ile kurşun sıkıyordu. Kamyonun kasasındaki damadın küçük kardeşi, pencereye 
doğru uzanıp, “abi kurşun sıkma, bizi vuracaksın” diye şoförü uyarmaya çalışırken, kurşunlara hedef oldu ve 
öldü. 40 yıllık travmamdır. Bizim, toplumsal algı mekanizmamız, özellikle “erkek” cinsiyet kategorisi söz 
konusu olduğunda, “şiddet” eylemi ile örtüştürülerek mi işletilmektedir? Elbette bu sorunsalın cevabını 
vermeye mecbur ve mahkumuz. Kongremiz tüm bunları sorunsallaştırmaktadır ve sorunsallaştıracaktır: İzin 
verirseniz, algılarımızı organize ederek, medyanın şiddeti nasıl meşrulaştırdığı, nasıl yücelttiği, bize meziyet 
gibi nasıl benimsettiği hususundaki fikirlerimi çok özet bir biçimde tensiplerinize sunmak istiyorum. Medya, 
toplumsal algı ve şiddet konuları; uzunca bir süredir yan yana getirilmekte ve hatta harmanlanmaktadır. 
Toplumsal algıları organize etmek medyanın birinci görevidir. Çünkü medya, tedavüle sunduğu ürünlere 
tüketici bulmak zorundadır. Birey ve toplumların medyatik ürünleri tüketme biçimi de bilindiği gibi zihinsel 
bir işlemdir. Medya, bireyin ve toplumun zihinsel işlem mekanizmasını, kendi ürünlerinin tüketilmesine 
yönelik olarak, gayet tabiidir ki, işletmek zorundadır. Bu işlemi gerçekleştirmek amacıyla kullandığı 
enstrümanlardan birisi şiddettir. Medya, şiddet enstrümanını, yayınlarına hedef olan bireylerin yaşadığı 
toplumun, kollektif algı mekanizmasına ne kadar denk düşürürse, yayınları o kadar fazla tüketilecek demektir. 



58

Medyanın, kendi piyasasındaki kudreti; traj, raiting ya da tıklanma başarısına bağlı olduğundan, ne kadar çok 
kişiyi yakalarsa, o kadar fazla popüler ve doğal olarak o kadar fazla rant sağlayacak demektir. Bu çok 
önemlidir. Zira medyatik ürünün özgün niteliği şudur: Bir kişi ile bir milyon kişiyi hedef alan medyatik bir 
ürünün maliyeti arasında ciddi bir fark yoktur. Bir kişi için buzdolabı üretmek ile bin kişi için buzdolabı 
üretmek, üreticiye “sürüm” dışında başka bir kar getirmez. Her yeni buzdolabı yeni maliyet demektir. Ancak 
bir televizyon dizisi veya sinema filmi, asgari sayıda izleyici rakamını yakalamadığı, belirli bir bütçe ile 
üretildikten sonra; gişe geliri ya da raiting ve ona bağlı olarak reklam geliri düşük olduğu takdirde, üreticisini 
bir anda iflas ettirebilir. Ama maliyeti karşılayan izleyici rakamının sekiz - on katı gişe hasılatı elde edilirse, 
raitinglerde ilk sıralarda yer alınırsa, sinema filmi veya televizyon dizisi, üreticisine, bir anda astronomik 
rakamlı bir servet kazandırabilir. Bu yüzdendir ki, gişe veya raiting yapsın diye, şiddet gibi, ilgi çekecek 
enstrümanların usulüne ve dozuna uygun olarak medyatik ürüne sindirilmesi çok önemlidir. Elbette kullanılan 
enstrümanın, toplumun kollektif algısı nezdinde, genişçe bir beğeni kitlesi yakalaması elzemdir. Bu yüzden 
mesela, bizim, hemen bütün film ya da dizilerimizde esas oğlan, sıksa taşın suyunu çıkartacak pazulara, 
baklava baklava kaslara sahiptir. Filmin/dizinin esas kızını mucizevi bir biçimde belalardan kurtarıverir. 
Çelimsiz, ufak tefek, korkak, güçsüz “Jön”leri pek sevmeyiz. Şener Şen’i bile, bir kurşunla birkaç kişiyi 
öldürdüğünü gördükten sonra sevdik. Kadir İnanır’ı ise hep sevdik; pek çok filminde, sevdiği kadını, haşmetli 
tokadından mahrum bırakmadığı için. Demek ki, medyatik ürünlerin temalarına sindirilen şiddet ögelerinin; 
öncelikle evrensel, yani her toplum için genel geçer bir niteliği bulunmalıdır. İkinci olarak da, belirli bir 
toplumun değer yargılarına, beğenilerine uygun dokusu olmalıdır. Örneğin pek çok Hollywood yapımında 
dayak yiyen, ürkek ve korkak erkek, izleyicinin gözüne batmaz. Ama bizim, hem erkek hem de kadın 
izleyicilerimiz, önüne gelenden sopa yiyen erkeği zinhar sevmez. Şiddetin öteden beri, evrensel boyutlu bir 
cazibesi vardır: İlk çağlardan beri, yarışırken birbirlerini paralayan sporcular her zaman ilgi çekmiştir. 
Gladyatörler örneğin. Arenada, gladyatörlerin kalitesi, rakiplerini öldürme becerilerine göre belirlenir. 
Arenadaki seyirciler, mükemmel tekniklerle rakiplerini öldürenleri, tribünlerden, çılgınca bir zevkle 
izlemişlerdir. Bugün bile biz, örneğin boks maçlarında, birbirlerini sakatlarcasına döven sporcuları, sapıkça 
bir heyecan ve zevkle izleriz. Hızımızı alamayız; boğaları, köpekleri ve bazı hayvanları da kapıştırıyoruz. 
Horozların dövüşü, aramızdaki en masum kişiyi bile heyecanlandırabilir. İnsanların ve hayvanların birbirlerine 
uyguladıkları fiili şiddeti seyretme zevkini, medya bize, oyunlaştırarak izletir. Pek çok dramada, dozu az veya 
çok bu tür sahneler vardır. Hemen her action/polisiye ve özellikle korku/gerilim türü yapımlarda şiddet, her 
zaman, sapıkça bir zevkle tüketilen medyatik ürün unsurudur. Daha da abartırız: Gazetelerin üçüncü 
sayfalarını açın. Oradaki cemiyet haberlerinde illa ki, bir cinayet ya da kavga haberi vardır. En azında karı 
koca kavgası bulursunuz. Televizyonlardaki reality show denilen programlarla, bazı yarışma programlarını 
hatırlayın. Şiddetin pek çok türünün icra edildiği programlardır. Bazıları gerçekten yaşanmıştır, bazıları ise 
yaşanmış hikayeler gibi bize sunulur. Bunların hepsini biz; tıpkı, tribünlerden gladyatörlerin birbirini 
parçalamasını izleyen seyirciler gibi, tıpkı sokağındaki kavgayı, katliamı, yaralamaları penceresinden sapıkça 
izleyen seyirciler gibi tüketiriz. Odamızın en masum köşesindeki beyaz camın gerisindeki, gerçek ve 
oyunlaştırılmış şiddet görüntülerini hop oturup hop kalkarak tüketiriz. Her zaman, şiddetin bize bulaşmamış 
olmasına şükrederiz. Ama çoğu zaman, gündelik hayatın gerginlikleri, sorunları ve sıkıntıları tarafından 
ruhumuza nakış nakış işlenmiş olan gerilimlerden, kızgınlıklardan, nefret ve kinden arınmak için; 
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televizyonda, perdede sunulan şiddet görüntülerini tüketiriz. Bu çok önemli. Neden önemli: Çünkü, bu şiddet 
görüntülerini tüketirken, aslında; despot patronumuza, bize haksızlık eden amirimize, yolculuk ettiğimiz 
minibüste insanlık dışı davranışlar sergileyen insanlara ve hatta anlayışsız, duygusuz, kırıcı, umursamaz 
eşimize ya da duygusal arkadaşımıza duyduğumuz hıncı, bu şekilde boşalttığımızın farkında olmadan, medya 
aracılığı ile bize sunulan çok çeşitli türdeki şiddet görüntülerini tüketiriz. Şiddetin, küresel düzlemde 
tüketilmesinin makro boyutunun yanı sıra, bizim toplumumuza özgü mikro boyutları da bulunmaktadır. Biz 
tarafgir olmayı seven bir toplumuz. Futbol ve diğer spor müsabakalarındaki taraftarın tavırlarını hatırlayın. 
Çok kolay kategorize olur, saf tutarız. İki kişinin, kendi arasında bir konu tartıştığını düşünün, “bunlar ne 
tartışıyor, keşke tartışmasalar” diye tepki vermeden önce, “o mu haklı, yaksa bu mu haklı” diye düşünür, 
değerlendiririz ve kendimizi hemen saf tutmaya, cephe belirlemeye zorlarız. İşte, bizim medyamız, tam da bu 
tür temayüllerimizi istismar ederek, bizim birbirimize şiddet uygulamamızı bize seyrettiriyor. Elbette ki, bir 
yandan da, şiddeti bizim nezdimizde meşrulaştırmış oluyor. Evlilik programları örneğin: Özellikle kadınların 
vitrin nesnesi gibi pazarlandığından, kadınlık onurlarını para ve diğer maddi nesnelerle ayaklar altına alarak 
onları tüketmekte olduğumuzun farkında olmadan, onlarla ilgili sınırsız değerlendirmeler yapar, saf tutarız. 
Saf tuttuğumuz yerden, hem konu mankenlerini hem de onların taraftarlarını; aşağılayarak, küçümseyerek, 
kötüleyerek, zül ve zelil hale getirerek, en azından saygısızca davranarak, onları ahlaksızlıkla, densizlikle, 
hadsizlikle suçlayarak, onlara sembolik şiddet uyguladığımızın farkında olmayız. Pek çok programda 
medyatörler, hem güvenlik uzmanı hem savcı hem avukat, hem hakim ve hem de infazcı pozlarına bürünerek, 
güya, toplumun adalet merkezi gibi görünüp, esasında, raiting avcılığı yapmaktan öte bir amaç gözetmezler. 
Aç kalarak yarışılan programlarda, yarışanların aç kalıp kalmamasına bağlı olmaksızın, sürekli olarak bize, 
“onlar aç, çok zor koşullarda yaşıyorlar” telkinlerinde bulunulmasını isteriz. Hızımızı alamayız, bir 
yarışmacının kulağını fare ısırdığında, o anı defalarca izlemek isteriz. Yarışmacıların çamurlar içinde 
sürünmesini, parmaklarını, kollarını, bacaklarını kırmasını çok büyük bir teveccüh ve heyecanla izlemekle 
yetinmeyiz. Onların, birbirlerini aşağılamalarını, rencide etmelerini umut eder ve bu davranışlarına göre 
onları tasvip ve takdir ederiz Taraf tutarız, hatta mesajlarla onlara oy verip destekleriz. En vahim olan da 
tartışma programlarıdır. Hemen hemen bütün tartışma programlarında, çok ciddi gündem maddeleri 
tartışılıyormuş izlenimi yaratılarak, tartışmacıların, sloganlarla saf tutması sağlanır. Onların dolayımıyla 
izleyicilerin de saflaşması, cepheleşmesi temin edilir. Bu kavganın dozuna ayar verilerek, bu sayede, 
programa raiting kazandırılır. Saf tutan ve cepheleşen insanların duygusal yönelimleri, olabildiğince teşvik ve 
tahrik edilerek, normal hayatında son derece mutedil bir yaşam sürdüren, makul ve mantıklı izleyiciler bile, 
bir biçimde baştan çıkartılmaya çalışılır. Şiddeti körükleyen, benimseten, normallaştiren ve özellikle 
meşrulaştıran tüm bu ve buna benzer programlar; küresel ve ulusal düzeyde, topyekün olarak, dehumanization 
işlemini gerçekleştirmektedir. Bu tür tartışma veya müzakere ya da haber/gündem programlarıyla, şiddet, 
endüstriyel bir emtia haline getirilmekte, piyasa yaratılmakta ve bu sayede, raiting elde edilmektedir. En 
kötüsü de, herhangi bir denetim ve düzenlemeye tabi olmadığı için, tüm burada sözünü ettiğimiz şiddet 
motifleri, sosyal medya dediğimiz, sosyal paylaşım ağlarını içinde barındıran, yeni medya tarafından, 
ziyadesiyle, fütursuz ve umarsızca icra edilmektedir. Son birkaç cümlemi izin verirseniz dehumanization 
konusuna ayırmak istiyorum. Çünkü, biliyorum ki, burada, birkaç cümle ile sözünü etmekle yetindiğimiz pek 
çok konu, bu kongremizde sorunsallaştırılmış olacaktır. Elbette, izleyen kongrelerimizde de bu konuları 
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sorunsallaştırmaya devam edeceğiz. Kuşkusuz ki, bu konularda hem makaleler hem de akademik tezler 
üretmeyi de sürdüreceğiz. Akılda kalsın diye söylüyorum. Bir kişi ya da grup veya topluluk ile ilgili bir 
kanaat edinen veya ona ve onlara ilişkin bir fikir beyan etmek isteyen bir kişiye, gruba ya da topluluğa, 
“karşındaki insan değil ki” dedirtme işleminin adı, dehumanization’dır. Bu kadar basit. Karşınızdaki 
muhatabınızın, insan olmadığını varsaydığınızda, artık, fiili şiddetin en insafsızını, sembolik şiddetin en 
kahredenini, ona veya onlara uygulamayı, hiçbir kaygı ve merhamet duygusuna kapılmadan, kendinize bir 
hak olarak bahşedebilirsiniz. Medya, tıpkı, dramalarda olduğu gibi, “bu bir oyun, filim, sanal bir sahne, 
ciddiye alma” diyerek, nasıl ki bizim nezdimizde şiddeti normalleştirip, meşrulaştırıyor ise; gerçek hayatla ve 
gerçek kişilerle ilgili programlarda da; “aldırma, programın formatı bu” diyerek; beyaz camın öbür tarafında 
şiddete gerçekten maruz kalanlarla, karşımızda işkence görenlerle duygusal bağ kurmamızı ve merhamet 
duygularımızın devreye girmesini yalama haline getirmektedir. Bu yüzden, içimizdeki hınçtan kaynaklanan 
stresi teskin ettiği için, çok büyük bir rahatlık içinde şiddeti izliyoruz, destekliyoruz, benimsiyor ve zihnen 
şiddeti meşrulaştırmış oluyoruz. Dehumanization, İspanyol filozof Gasset Ortega(geasseortega)’nın edebi ve 
sanatsal metinleri analiz etmek amacıyla kullandığı bir kavramdır. Edebi ve sanat eserlerindeki 
dehumanization’ları olağanüstü bir maharetle çözümlemektedir. Ben bu konudan sadece fragman olsun diye 
söz edip geçeceğim. Çünkü başlı başına bir inceleme konusu. Sadece bir örnek sunacağım. Vefat etmiş, çok 
önemli bir kadını haber yapmak isteyen bir gazetecinin, annesinin başında ağlayan oğlu ile röportaj yapmaya 
çalıştığını hayal edin. Gazetecinin duyguları, amacı ve niyeti ile, annesini kaybetmiş evladın duygularını, 
halet-i ruhiyesini, niyetini karşılaştırın. Ortega, dehumanization kavramıyla, somut olarak aşağı yukarı bunu 
anlatmaya çalışmaktadır. Son söz olarak huzurlarınızda Foucault (Fuko)’dan bir örnek verip konuşmamı 
tamamlıyorum. Kitabının başında Fuko, ortaçağda cezalandırılan bir kadını anlatılıyor. Kolları ve bacakları 
atlara bağlanarak çekiliyor ve tövbe etmesi isteniyor. Kadın direndikçe, göğüslerinin üstü bıçakla oyulup, 
içine kızgın kurşun dökülüyor.Böyle bir sahneyi gözünüzün önünüze getirdiğinizde, öfkeden yüreğinizin 
kabardığını görebiliyorum. Ama Fuko diyor ki, bu günün insanı, yaşadığı gündelik hayatın her anında, 
panoptik bakışla büyük bir kapatılma yaşadığından ve hapsedildiğinden, bu zavallı kadından çok daha büyük 
bir işkenceye maruz kalmaktadır. Fark sadece şudur. Ortaçağın masum kadınlarının bedenleri 
cezalandırılıyordu. Bizim ruhlarımız cezalandırılıyor ve ne yazık ki, bu işkencenin, bu yüzden farkında 
olamıyoruz. Hepinize saygılarımı sunar, beni dinleme lütfunuzdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 
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“KONGRENİN MİSYONU VE İŞLEVİ ÜZERİNE MÜLAHAZA” 

Prof. Dr. Cengiz ANIK

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İstanbul / Türkiye  
cengizanik61@ gmail.com

Öz:Sosyal bilimlerin hemen her disiplini ile ilgili olan şiddet, pek çok disiplinin odak konusu olmasından 
dolayı değil, görünen ve görünmeyen bazı yönleriyle de, gündelik yaşamın her yönüne sinmiş olduğu için çok 
önemli bir akademik çalışma alanıdır. Eşyayı, nesneyi ya da canlı varlıkları hedef alıyor olanlar da dahil, ! 
neresinden bakılırsa bakılsın, insana yönelik işkenceden ibaret trajik bir eylem olmasına rağmen, şiddet; bazı 
durumlarda, övgüye de mazhar olmaktadır. Sözgelimi bazı düşünür ve bilim insanları; ekonomik, siyasal ve 
sosyo-kültürel değişim ve gelişmede, ilerlemede savaşların ciddi bir rolünün bulunduğunu iddia etmektedirler. 
Çatışmacı kuramların pek çoğu, karşıtlıkların ve hatta çatışmaların zaruretine ! dikkatleri çekmektedir. Teke-
linde bulundurduğu fiili şiddet aygıtlarını, egemenliklerini sürdürmek için kullanan despotik rejimlerin sultala-
rına son vermenin yegane yolunun şiddet olduğunu savunanlar gözden ırak tutulmamalıdır.  Kısacası, bu açılış 
konuşmasında (keynote speech), şiddet konusu ile ilgili, ihmal edilen bazı ayrıntılara dikkat edilmesi gereği 
sorunsallaştırılmaktadır. Buna göre Kongre’nin inceleme örnekleri, kişilerin; kişilere, kurumlara, eşyalara-
yapılara-nesnelere ve canlı varlıklara yenilik ! şiddet içeren davranışlarından ibaret olamaz. Şiddet konusunun 
bu denli yalın ve tek boyutlu olmadığı iddiasına istinaden, fenomen olarak toplumsal yaşam alanında görü-
nenlerin gerisinde, şiddet olaylarını görünür kılan social fact’ların bulunduğu, bu çalışmada hipotez olarak 
öngörülmektedir. Buna göre, kongrenin bu fact’lara da ayna olmayı amaçlaması gerektiği dile getirilmektedir. 
Nitekim toplumsal algı başlığı ile kast edilen budur. Toplumsal kontrol mekanizmalarının şu veya bu biçimde, 
sembolik şiddeti meşrulaştırdığı, hatta bazı durumlarda fiili şiddete meşru zemin hazırladığı bilinmektedir. 
“Kızını dövmeyen dizini döver” örneğinde olduğu gibi, bazı ata sözleri ve özdeyişler doğrudan fiili şiddete 
atıf yapıyor iken, dolaylı olarak sembolik şiddeti besleyen sosyo-kültürel kodlardan söz etmek de mümkün-
dür. Demek ki kongre, toplumsal algı üst başlığı ile, toplumsal düzlemde tanık olduğumuz şiddet olaylarının 
yanı sıra, şiddete atıf yapan bazı toplumsal olgu (fact)’lara ilişkin çalışmalara yer vermeyi de kendisine konu 
edinmiş görünmektedir ve bu açıdan bilhassa önem arz etmektedir  Sonuç olarak: Uluslararası Farklı Şiddet 
ve Toplumsal Algı Kongresi oldukça incelikli ve sofistike boyutları içermesi bakımından, büyük bir önem arz 
etmektedir. Bu bağlamda:

Halen tanık olduğumuz şiddet örnekleri kadar önemli olan ve toplumsal kontrol mekanizmalarının derin-(1) 
liğinde mündemiç, şiddeti şu veya bu biçimde meşrulaştıran veya besleyen kültürel kodlar, bu Kongre’nin 
konusunu teşkil etmektedir. 
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Kamu kuruluşlarının tekellerinde bulundurdukları fiili şiddet uygulama enstrümanları ve teknikleri bu (2) 
kongrede tartışılmaktadır. Ancak ideolojik devletin eylemselliğinin parametresi olarak sembolik şiddet; 
devletin ideolojik aygıtları ve bilhassa sembolik şiddet enstrümanları, günümüzde, yetkinleştirilmiş ve et-
kinleştirilmiştir. Hatta, bazı ulus üstü corporation’lar ve küresel State’ler, kendi sembolik şiddet aygıtlarını 
birer Soft Power enstrümanı olarak kullanmakta ve küresel itibarlarını bu yolla tahkim etmeye çalışmak-
tadır. Bu parametreler, kongremizin çok önemli bir diğer inceleme konusudur. 

Sosyal prestij ve gösteriş amaçlı tüketimin zihinleri felç edercesine teşvik edilmesi, bu kongrenin diğer (3) 
bir inceleme konusudur. Modernitenin var ettiği bu tüketim furyası, adı henüz konulmamış, şiddet feno-
menlerini beslemektedir. Örneğin istediği marka giysi veya ayakkabıyı satın alamayan babasına tepki 
göstermek isteyen ergen kız çocuklarının intihar eğilimi gösterdiği haberleri, zaman zaman medyada yer 
almaktadır. 

Kongremizin en önemli konu başlıklarından bir diğeri medyadır. Algıları bazen organize, bazan felç et-(4) 
mek ve bazen da yalama hale getirmek suretiyle medya; şiddeti meşrulaştırmakta, yüceltmekte ve bize 
meziyet gibi benimsetmektedir. Medyatik ürünlerin temalarına sindirilen şiddet ögeleri hem küresel hem 
de yerel ölçeklidir. Arenada gladyatörlerin rakiplerini öldürme becerilerini izlemekten zevk alınması gibi, 
bugün de nasıl ki, sporcuların birbirlerine zarar vermesini izlemekten, meraklısı zevk alıyorsa; medyadan 
şiddet görüntülerini izlemek, masum izleyiciye bile haz vermektedir. Oyunlaştırdığı için bu zevki medya; 
bize story metinler halinde ve drama tadında sunmaktadır. Medya bize gerçek hayat hikâyelerini oyun, 
oyunları gerçek hayat hikayeleri gibi algılattırmakta, gerçek olan ile sanal olanı ayırt etme melekemizi felç 
etmekte ve medya bu yolla duygularımızı yalama hale getirmektedir. Gündelik hayatın gerginlikleri, so-
runları ve sıkıntıları tarafından ruhumuza nakış nakış işlenmiş olan gerilimlerden, kızgınlıklardan, nefret 
ve kinden arınmak için; yani, terapi arzularımızı tatmin etsin diye, televizyonda, perdede sunulan şiddet 
görüntülerini şuursuzca ve pervasızca tüketiyoruz. En vahimi ise medya; saf tutma, birilerine karşı vazi-
yet alma, sevmediklerimizi insanlık dışı kategorilere dâhil etme heveslerimize aracılık ettiği için, şiddeti 
meşrulaştırmakta ve hoş göstermektedir. Yarışma, evlilik, tartışma gibi sayısız program, bu heveslerimizi 
tatmin amacına yönelik olarak üretilmektedir.

Kongremiz ayrıca, M. Foucault’nun şahsında tecessüm eden, küresel bir hapishanede, panoptik bakış al-(5) 
tında, büyük kapatılma vesilesiyle maruz kaldığımız şiddet konusuna da dikkatleri çekmekle mükelleftir. 

Demek ki kongremizin içeriği ve ilgi konuları itibariyle misyonu; oldukça karmaşık, disiplinlerarası ve son 
derece sofistike bir konuyu enine boyuna incelemekten ibaret değildir. Kongremiz etik kodlar üreterek, yasal 
tedvin ya da kodifikasyona yönelik de son derece önemli bir işlev yüklenmiş görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Algı, Sembolik Şiddet, Medya 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ŞİDDET FARKINDALIĞI

Yrd. Doç. Dr. Selvinaz SAÇAN

Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Aydın / Türkiye  
skuzucu@gmail.com

Öz: Şiddet, insanlık tarihi ile birlikte var olan, bir türlü önlenemeyen, hatta bazen de artarak devam eden top-
lumsal bir sorun olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Amaç: Okul öncesi dönem gelişimin en hızlı 
olduğu, bireyin kişiliğinin temellerinin atıldığı, yeme, uyku ve hijyen gibi temel alışkanlıkların kazanıldığı bir 
dönemdir. Aynı zamanda bu yıllarda kazanılan becerilerin veya maruz kalınan risklerin daha sonraki yıllar-
daki davranışların belirleyicisi olmasından dolayı okul öncesi dönem özel bir öneme sahiptir. Bu çalışma ile 
şiddet davranışlarının önlenmesinde erken müdahale açısından okul öncesi dönem ile bu dönem çocukların 
birinci derecede bakımından sorumlu olan ebeveyn davranışlarının önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmada okul öncesi dönem çocuğun gelişim özellikleri açısından şiddet/saldırgan davranışları-
nı tanıma, farkındalık ve ebeveyn davranışlarının rolü alan yazın bilgileri ışığında tartışılmış, konu ile ilgili 
öneri geliştirilmiştir. Bulgular: Okul öncesi dönem çocukları bilişsel gelişim açısından işlem öncesi dönemde 
olmalarından dolayı soyut bir kavram olan “şiddet” kelimesini anlamlandırmakta zorlansalar da; kendilerini 
üzen şeylerin; annesinin, arkadaşının dövmesi, itmesi, vb. gibi fiziksel şiddet unsurları ile arkadaşının küsme-
si, başka bir yere taşınması, oyuna almaması, vb. gibi duygusal şiddet unsurlarını bildikleri ve ifade ettikleri 
görülebilmektedir. İnsan, biyolojik açıdan sosyal bir varlık olarak toplumsal yaşam için sinir sistemi donanmış 
olarak dünyaya gelmektedir. Bebekler ile yapılan çalışmalar bunu kanıtlamaktadır. Yenidoğan bebeklerin, an-
nesinin sesini diğer yabancı seslerden ayırt ettiği (Voegtlinea, Costigan, Pater, DiPietroa, 2013), insan yüzüne 
daha fazla duyarlı oldukları, kadın yüzlerini erkek yüzlerine tercih ettikleri bulunmuştur (Quinn, Kelly, Lee, 
Pascalis, Slater, 2008).   Çocuklar birçok şeyi ebeveynlerini model alarak öğrenirler ve öğrenmede özgürlük 
isterler. Bu anlamda ebeveynlerin çocuklarına rol model olacak davranışlarda bulunmaları ve onların gelişim-
lerini destekleyecek, özgürce hareket edebilecekleri ve keşifte bulunacakları ortamlar oluşturmaları oldukça 
önemlidir. Montessori, çocuğun eğitiminde dış ödüllerden kaçınılması gerektiğini, altın yıldızlar veya not gibi 
dışsal ödüllerin çocuğun konsantrasyonunu bozduğu belirtir. Çocuğun gerçekten bir şeyi yapmak için içsel 
olarak motive olmaması durumunda, dışsal ödüllerin kısa süreliğine çocuğu o işi yapmasını sağlayacağını, 
uzun süreçte çocukların bilişsel gelişimlerini, yaratıcılıklarını, sosyal davranışlarını olumsuz etkileyeceğini ve 
problem davranışların bu yolla engellenemeyeceğini ifade eder (Ulutaş ve Tutkun, 2015:44). Benzer şekilde 
Güneş (2015:69) de, 0-6 yaş döneminde çocuğun tüm girişimlerinde dışsaldan ziyade içsel motivasyonun 
hakim olduğunu belirtir. Çocuğun fizyolojik ve ruhsal olmak üzere 2 tip doğumu olduğundan bahseder. Fiz-
yolojik doğumunun çocuğun 9 aylık hamilelik sürecinden sonra dünyaya gelmesini, ruhsal doğumunun ise 
mizaca göre değişmekle birlikte 3,5 yaşından sonra gerçekleştiğini belirtir. Nitekim Erikson’a göre 3-6 yaş 
dönemi girişim duygusuna karşı çocukta suçluluk duygularının geliştiği, çocuğun sadece dıştan gelen uyarı-
larla değil aynı zamanda gelişen vicdan duygusu ile kendi kendini cezalandırdığı bir dönemdir. 3-4 yaşlarında 
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çocuklar, öz düzenleme süreçlerinin farkına varır ve kullanırlar. Bu becerinin gelişiminde çocuğun mizaç ile 
ebeveyn davranışları önemli etkiye sahiptir (Berk, 2013:406). Yapılan çalışmalarda; 3 yaşındaki çocukların 2 
yaşındaki çocuklara göre suçluluk duygusu nedeni ile daha fazla prososyal davranış gösterdikleri (Vaish, Car-
penter, Tomasello, 2016), 2 yaş çocukların yardım davranışlarının başka bir kişinin ihtiyacının karşılanmasını 
amaçladığı bulunmuştur (Hepach, Vaish, Grossmann & Tomasello, 2016). 3-4 yaşındaki çocukların mutluluk, 
üzüntü, öfke ve korku gibi duygularının gelişimini keşfetmek için 6 ay ara ile 4 kez ölçüm yapılan bir çalışma-
da, mutluluk duygusunun üzüntü, korku ve öfkeye göre daha önce ve hızlı geliştiği saptanmıştır (Wang, Liu 
ve Su, 2014). Görüldüğü gibi aslında insanoğlu doğuştan olumluya programlanmıştır. Fakat gelişim bir bütün 
ve yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu için bazen yaşamda risklere de maruz kalınabilmektedir. Erken 
dönemde maruz kalınan riskler daha sonraki dönemlerde tekrar etmezse, uzun vadede bir probleme neden 
olmayabilmektedir. Hayatın zorlukları ile baş etme konusunda bazen çocuklar çok daha başarılıdır. Yeter ki 
sevgi temelinde, sınırları belli olan, destekleyici ve hoşgörülü ebeveyn yaklaşımı olsun. Yaşamda önemli olan 
hayatın içinde karşılaşılan zorluklarla baş edebilme becerisinin kazanılması ve bu becerilerin çocuğa kazan-
dırılmasıdır. Baş etme becerilerinin temeli de; duygu, düşünce ve dürtüleri kontrol etme yeteneğinin gelişmiş 
olmasına dayanır (Sayar ve Bağlan, 2014:27-28). Nitekim yapılan bir çalışmada,  erken çocukluk döneminde 
özellikle ebeveyn becerileri ve çocukların duygu düzenleme becerileri kazanmalarına yönelik başlatılan erken 
müdahale programlarının gelecekte oluşabilecek suç davranışlarını önlediği bildirilmiştir (Sitnick, Shaw, We-
aver, Shelleby, Choe, Reuben, Gilliam, Winslow & Taraban, 2017). Sonuç ve Öneriler: Model alma yoluyla 
öğrenmenin yoğun olduğu okul öncesi yıllarda ebeveyn ve öğretmen davranışları oldukça önemli etkiye sahip-
tir. Bu nedenle sosyal beceri eğitimlerinin sadece çocuklara yönelik değil, çocuklarla eş zamanlı ebeveynlere 
yönelik de düzenlenmesi, öğretmenlerin de söyledikleri ile yaptıkları davranışların uyum içinde olmasına özen 
göstermesi ve konu ile ilgili zaman zaman uygulamalı eğitim almaları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Şiddet, Farkındalık, Ebeveyn



65

DAVETLİ PANELİST 
KONUŞMACILAR

OLİMPİYATLARDA KADININ ROLÜ  
THE ROLE OF WOMEN IN OLYMPICS

Yrd. Doç. Dr. A. Serdar YÜCEL

Spor Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ / Türkiye

alsetu_23@hotmail.com

Öz: Olimpizmin temel prensipleri arasında yer alan “Ülke, kişi, ırk, din, siyaset, cinsiyet ve diğer herhangi 
ayrım Olimpik Harekete dâhil olma prensiplerine aykırıdır.” İlkesi cinsiyet kavramına ve IOC’nin (Uluslara-
rası Olimpiyat Komitesi) rolleri içerisinde yer alan “Tüm düzeylerde kadınların sporda öne çıkartılmasını teş-
vik etmek ve desteklemek ve her yapıda kadın erkek eşitliği ilkesinin uygulanmasının amaçlanması” maddesi 
de IOC’nin kadın-erkek eşitliğine yaptığı vurgu açısından önemlidir. M.Ö. 776 yılından itibaren kesin tarihi 
tutulmaya başlayan oyunlar, sadece yunanlı erkelerin katıldığı ve yarışların çıplak olarak yapıldığı ve kadın-
lar tarafından izlenemediği dönemler olmuştur. M.S. 70’li yıllarda Roma medeniyetinde tesislerde oturma bi-
çimleri cinsiyet ve sosyal sınıfa bağlı olarak düzenlenmiştir. Modern oyunların başlangıç dönemi olan 1896 
yılında olimpiyat oyunlarında ise aktif katılım imkanı sadece erkeklere tanınmıştır. Kadınların sporda kabul 
görmemeleri eski yunan olimpiyatlarında başlamış ve modern oyunların doğmasıyla sürdürülmüştür. Kadın-
ların ilk olarak uluslararası spor karşılaşmalarına katılmaları 1900 yılında tenis ve golf branşında, 1908 yılın-
da Londra’da yapılan artistik patinaj (buz) dalında gerçekleşmiştir. 1912 yılında ise Stockholm’de ilk kez 
olimpik oyunlar dolayısıyla bazı yüzme disiplinlerine katılmalarına izin verilmiştir. Kadınlar hem antik olim-
piyatlar döneminde hem de modern olimpiyatların başlangıcından bu yana pek çok engelle karşılaşmışlar ve 
varlıklarını bu alanda sürdürmeye çabalamışlardır. Amaç: Bu çalışmanın amacı olimpiyatlarda geçmişten gü-
nümüze kadının nasıl bir rol oynadığına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak ve cinsiyet eşitsizliğine ilişkin 
farkındalık oluşturmaktır. Yöntem: Bu araştırma betimsel tarama modeli niteliğindedir. Çalışmada doküman-
tasyon tekniği kullanılmıştır. Konuya ilişkin yazılı ve basılı kaynaklar ile ilgili web siteleri incelenerek veriler 
elde edilmeye çalışılmıştır. Bulgular: Toplum yaşamında farklı engellemelerden ötürü geri planda kalan ka-
dınlar toplumsal hayata tutunmada sporu etkili bir şekilde kullanmaya çalışmışlardır. Çalışma hayatına dâhil 
olarak ekonomik özgürlüklerini edinen kadınlar kendilerini ifade etmede kendilerine ait zamanı spor aracılığı 
ile kullanmaya başlamışlardır. Kadın, toplum içerisinde bir birey olmanın yanında; evde anne, eş ve ev kadını 
gibi roller üstlenmektedir. Bu ve benzeri nedenler kadınların eğitim, siyaset, ekonomi vb. gibi alanlarda ye-
terli düzeyde yer alamamasına neden olmaktadır. Zaman içerisinde kadınların ev yaşamı ile sınırlanan top-
lumsal hayatı zamanla genişlemeye başlamış ve günümüzde farklı alanlarda kadın kendi kimliğini ve varlığı-
nı ortaya koymuştur. Bu süreçte sosyal yaşamın en önemli aracı olan spor her zaman kadına büyük katkılar 
sağlamıştır. Kadınlar üzerindeki baskılar ve tüm engellemelere rağmen spor alanında pek çok kayda değer 
başarılar elde edilmiştir. Örneğin; A.B.D.’den Helene Madison 1932 olimpiyatlarında 1 dakikada 100 yard 
serbest stil yüzen, İtalya’dan Maria-Teresa De Filippis 1958’de Avrupa Grand Prix otomobil yarışında yarışan 
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ilk kadın olmuşlardır. Fas’tan Neval El Moutawakel 1984 olimpiyatlarında 400 metre engellide İslam ülke-
sinden yarışan ilk kadın olmuştur. Kenyalı Tegla Loroupe 1994 yılında büyük maratonu kazanmıştır. Bunun 
yanı sıra kadınlar bazı branşlarda spor yapamayacak kadar zayıf olarak algılanmış ve sporun kadınların sağlı-
ğına özellikle de üreme sağlığına zarar verdiği sürekli tartışılmıştır. Seul Olimpiyatlarına katılan 160 UOK’un, 
42’si (21 İslam ülkesi dahil) sadece erkek sporcuları göndermiştir. Barselona’da 33, Atlanta’da 28 ve 
Sidney’de sadece 9 UOK takımlarına kadınları dahil etmemiştir. 2008’de sadece üç delegasyon (Suudi Ara-
bistan, Katar ve Kuveyt) ‘yalnızca erkeklerdi. Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk kez kadınları Olimpi-
yatlara yollamış, Ürdün delegasyonu 3 erkek ve 4 kadından oluşmuş ve Kuzey Afrika milletleri önemli sayı-
da kadın sporcu, hatta voleybol takımı bulundurmuşlardır. Başlangıcından buyana pek çok ülkenin ev sahipli-
ği yapmak istediği oyunlara Müslüman ülkeler arasından da katılım sağlanmış ancak oyunlarda müslüman 
sporcuların sayısı oldukça düşük düzeyde kalmıştır. Son yarım asırda oyunlara kadın katılımı artış göstermiş 
olsa da bu oranın istenilen düzeyde olmadığı söylenebilir. Müslüman bir ülke olan Suudi Arabistan’dan ilk 
kez 2012 Londra oyunlarına iki kadın sporcu ile katılım sağlanmıştır. 2008’de İslam ülkelerinden katılım sağ-
layan bayan sporcu sayısı oldukça az olmuştur. Bununla beraber kadınların olimpiyatlara katılım oranları in-
celendiğinde, 1896 yılında toplam 241 sporcunun katıldığı organizasyona hiç kadın sporcu katılmamış, 2000 
yılında 10.651 sporcunun katıldığı oyunlara 4069 kadın sporcu katılmış, 2004’de bu oran 4329, 2008’de ise 
4639 olmuştur. 2012 yılında ise bu oran 10.568 sporcu katılımının olduğu oyunlarda 4676 kadın sporcu ol-
muştur. Bu oranlar kadın sporcu sayılarında artış olduğunu göstermekle beraber kadınların oyunlara katılım-
larının önünde yer alan engellerin bu oranı etkilediği bir gerçektir. Kadınlar Atina’da ilk kez Olimpik güreş 
branşına katılmıştır. Torino 2006’da sporcuların %38’i kadınlardan oluşmuştur. Beijing’de sporcuların %42’si 
kadınlardan oluşmuştur. Kadınların boks ve beysbola katılımı kabul edilmemiştir. 2012 olimpiyatlarında ka-
dınlar olimpiyat programında her spor dalında yarışma imkânına ilk kez kavuşmuştur. 2016 Rio oyunlarında 
4700 kadın sporcu katılım sağlamıştır. Türkiye’de olimpiyat kafilelerindeki kadın katılımı 1984 Los Angeles 
oyunları ile giderek artan bir oran yakalamış, 2008’de 19 bayan sporcu ile temsil edilen oyunlara 2012 
Londra’da 66 bayan sporcu katılım sağlanmıştır. 2016 Rio’da ise 48 kadın sporcu yer almıştır. Olimpiyat 
oyunlarına erkek ve bayan katılımı son yüzyıl içerisinde sürekli bir biçimde artış göstermiştir. Cinsiyet eşitli-
ğini ve katılım oranlarını artırmak adına (kısmen IOC’nin toplam sporcu sayısını 11.000 altında tutma isteği) 
IOC kadınlar için fırsatları genişletmek yerine eşitliği sağlamak için erkek katılım oranlarının azaltma yoluna 
gitmiştir. 2012 Londra’da kadın katılım oranı % 44.2 iken 2016 Rio’da bu oran % 45 olmuştur. Mevcut eği-
lim devam ederse sonraki oyunlarda IOC’nin kadın katılımını artırma çabalarına bağlı olarak katılım oranla-
rında cinsiyet eşitliği görmemiz mümkündür. Kadın katılımını artırmaya ve cinsiyet eşitliğini sağlama çabala-
rı doğrultusunda 2008’de kadın ve erkeklere sunulan BMX yarışları programa dahil edilmiştir. 2012 Yaz 
Olimpiyatları hem erkeklerin hem de kadınların, aynı sayıda bisiklet disiplininde yarıştıkları ilk organizas-
yondur. Fiziksel aktivite ve Olimpiyat oyunlarına kadın katılımı dengeli bir biçimde artış gösterirken olimpik 
hareketin yönetim ve idare organlarında kadın katılım oranı hala düşüktür. 2015 yılında IOC yönetim kurulu 
üyelerinin %14’ü kadınlardan oluşmuştur. Rio 2016 Olimpiyat Oyunları öncesinde sekiz yeni IOC üyesi se-
çilmiş ve cinsiyete dayalı eşitlik adına bu üyelerin dördü kadın ve dördü erkek olmuştur. IOC kadın üye sayı-
sında artış olmasına rağmen bu oranların istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Kadınların yönetici kade-
melerinde hala yetersiz temsil edildikleri söylenebilir. Bunun yanı sıra Spora Kadın Katılımı ve Cinsiyet Eşit-
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liği Konularında pek çok kurum ve kuruluş çeşitli çalışmalar sürdürmektedir. Uluslararası Olimpiyat Komite-
si (IOC), Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Uluslararası Olimpik Akademi (IOA), IOC Women and 
Sport Comission, Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD), Avrupa Kadın ve Spor Grubu 
(European Women and Sport-EWS), The Association for Women in Sports Media (AWSM), The Colorado 
Women’s Sports Fund Association bu konuda öne çıkan kuruluşlar olarak gösterilebilir. Sonuç: Uluslararası 
alanda ve olimpiyatlarda kadın katılımının artırılması ve cinsiyet eşitliğinin oluşturulması önemlidir. Sporda 
kadın katılımının artırılması için faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların çalışmaları desteklenmeli ve kadın-
ların spora katılımları konusunda ulusal ve uluslararası alanda farkındalık oluşturacak projeler geliştirilmeli-
dir. Bunun dışında kadınların spora katılımına engel teşkil edecek özellikle inançları doğrultusunda kılık kı-
yafet gibi sınırlamaların tamamen aşılması ve ilgili kurum ve kuruluşların bu yönde desteklerinin sağlanması 
ve olimpiyatlardaki kadın katılımının desteklenmesi ve artırılmasının önemli olduğu ifade edilebilir. Kadının 
spora katılımındaki tüm olumsuzluklara rağmen son yıllarda kadınların spora katılımı konusunda (olimpiyat-
larda temsil gücü: Rio 2016’da % 45) toplumsal bakış açılarının kısmen de olsa değişim gösterdiği söylenebi-
lir. Son yıllarda uluslararası alanda kadınlar da pek çok spor branşında yarışmakta ve bunun ötesinde başarılar 
elde etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Olimpiyat, Kadın, Cinsiyet eşitliği, Uluslararası Olimpiyat Komitesi  
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KÜLTÜR VE ŞİDDET

Prof. Dr. Mustafa TALAS 

Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Niğde / Türkiye  
mtalas44@gmail.com

Öz: İçinde yaşanılan toplumun ya da milletin yaşama biçimine kültür adını vermekteyiz. Bu tanımın yanında 
pek çok başka tanımı da var olan kültür kavramının yüz altmıştan fazla tanımı yapılmıştır. Toplum içinde ya-
şayan insanların doğa ile etkileşiminde, doğayı değiştirebilme kabiliyetlerinin kültürlerini ortaya çıkardığını 
söyleyebilmek mümkündür. İnsanların içinde yaşadıkları toplumların karakteristik özellikleri, inançları, değer 
yargıları, örf ve adetleri, eğlence, beslenme alışkanlıkları, her günkü münasebet özellikleri gibi soyut nitelikli 
unsurların yanı sıra bina, araç, gereç, yol, köprü, baraj, sıra, masa, tahta vs. gibi somut özellikli unsurlar da 
kültürün kendisi olmaktadır. Kültüre bu ifadelerin yanı sıra, öğrenilmiş davranışlar bütünü biçiminde tanımla-
ma yapan yaklaşımlar da bulunmaktadır. Bu yaklaşım biçimi ile ele alındığında, kültür yaşamla ilgili olan her 
şeyi kapsayan bir yapıya sahiptir. Şiddet de kültürün bu öğrenilmiş davranışlar bütünü ifadesine uygun unsur-
larda olduğunu ifade etmek mümkündür. İnsanlar, şiddeti de, diğer davranış kalıpları gibi içerisinde yaşadık-
ları toplumsal yapıdan öğrenen bir yapıya sahiptirler. İnsanlar inancını ve alışkanlıklarını hangi esaslara göre 
öğreniyorlarsa, şiddeti de aynı esasa göre edinmektedirler. Öyle ki, şiddete yatkın olan insanların bulunduğu 
bir ortamda, nesilden nesile intikal edilen kültürel miras unsurları arasında şiddet de yer almaktadır. Amaç, 
Kapsam, Sınırlılıklar: Çalışmanın amacı şiddetin öğrenilmiş davranışlar bütünü olarak kültürün kapsama 
alanına dahil olduğunu sosyolojik analize tabi tutmaktır. Kültür ve şiddet ilişkisini toplumbilimsel analizle ele 
almak bu çalışmanın kapsam ve sınırlarını teşkil etmektedir. Materyal ve Metod: Çalışmada sosyoloji yazını 
hem çeşitli web ortamlarındaki makaleler hem de Ömer Halisdemir Üniversitesi Kütüphanesi materyalleri 
kullanılmıştır. Bunun yanı sıra çeşitli kişisel kütüphaneler kullanılmıştır. İlâve olarak, yazılı basına ait çeşitli 
gazete ve mecmualardaki bilgilere de başvurulmuştur. Metod olarak ise teorik analiz yöntemi benimsenmiştir. 
Sonuç:  Yapılan analizin sonucunda kültürün şiddet ile bağlantılı boyutlarının olduğu anlaşılmaktadır. İnsan-
ların şiddeti bir kültür unsuru olarak toplumsal atmosferde öğrendiklerini ileri sürmek mümkündür. Toplumda 
var olan pek çok kategorik özellik gibi şiddet de nesilden nesile intikal edilen bir kültür unsuru olarak ele alına-
bilir. İnsanların şiddet anlayış ve eğilimleri kültürlerinin kodlarına göre şekillenmektedir denilebilir. Çalışmayı 
anlamlı kılan husus kültürün karmaşık boyutlu olmasının tipik örneklerinden birini de şiddetin oluşturduğunu 
analiz etmek meselesidir.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Şiddet, Kültür ve Şiddet, Davranışlar ve Kültür
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SANATTA ŞİDDET VE ŞİDDET İÇEREN ESERLERDEN ÖRNEKLER 

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Kütahya / Türkiye  
pelin.avsar@dpu.edu.tr

Öz: Yaşamın doğal işleyişi içerisinde, bireylerin birbiri üzerinde kurmaya çalıştıkları üstünlük ve hakimiyet 
isteği ile ortaya çıkan şiddet; hayatı sürdürme, beslenme ve üreme temellidir. Kendisine bahşedilen zeka saye-
sinde diğer bütün canlılardan ayrılmış olan insanın; şiddeti bir bakıma kendi elliyle yücelttiği, zaman içerisin-
de çeşitlendirdiği ve kendi türü içerisinde de yaşatarak, takındığı bu tavrı medeniyetler boyunca sürdürmeye 
devam ettiği görülmektedir. Bu yönüyle sanat ortamlarına bakıldığında; kavramsal sanatın çeşitli dallarında 
örnekler verilen günümüz örnekleri içerisinde hem içerik, hem de görsellik yönleriyle şiddetin fazlasıyla vur-
gulandığı eserlerde dikkat çekmekte ve bir bakıma şiddet öğeleri barındıran çalışmalarla, vurgu yapılmak iste-
nilen kavramlar somutlaştırılmaktadır. Sanatçıların düşüncelerini, geleneksel olmayan biçimlerde dolaysızca 
iletmek üzere ortaya koydukları eserlerde; kimi zaman sanatçının kendi bedeni kullanılmakta, kimi zaman 
ise izleyici bile şiddete yöneltilmektedir. Özellikle “Performans Sanatı” başlığı altında gruplandırılan eserler, 
sanatçıların kendi vücutlarını birer sanat eserine dönüştürme yolunda kullandıkları ve dışarıdan bakıldığın-
da “mazoşist” denilebilecek kadar bedenlerini hayatları pahasına zorladıkları; kesmek, kanatmak veya acıt-
mak gibi çeşitli müdahalelerle vücutlarını ortaya koydukları eserler olmaları niteliğiyle oldukça fazla sayıda 
örnekler içermektedir. Amaç: Bu araştırmanın amacı performans sanatının, somutlaşmış şiddet içeren sıra 
dışı örneklerini ortaya koymak ve yorumlamaktır. Kapsam: Araştırma kavramsal sanatın kollarından birisi 
olan performans sanatına dahil edilebilen eserler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sınırlıklar: Araştırmada 
ele alınan performatif çalışmalar 20. yy.’ın 2. yarısında ortaya koyulmuş ve sanatçıların bedenleri üzerinde 
şiddetin türlerinin bizzat uygulandığı ya da eser üzerinde özellikle vurgulandığı çalışmalar ile sınırlandırılarak 
yürütülmüştür. Yöntem: Araştırma tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli tavırları, 
davranışları karşılaştırmak ve betimlemek için bir veri toplama sistemidir (Gürsakal, 2001: 135). Arseven’e 
(1994: 14) göre, belli bir zamanda olay ve olguların doğal şartları içindeki gerçek durumunu saptamak üzere, 
toplum evreninden seçilen bir örneklemden elde edilen verilere dayalı yapılan bir araştırma biçimi olarak 
tanımlanabilir. Bulgular: Sanat tarihi boyunca; şiddetin belli hallerine maruz kalan kadın imgesinin konu alın-
masının yanı sıra, birçok eserde kadın figürü yüceltilmiş hatta zaman zaman kadının korunulası kırılganlığına 
dikkat çekilen eserlerde ortaya koyulmuştur. 20. Yüzyıla bakıldığında her şeyin anlamsızlığını, gereksizliğini, 
vazgeçilmişliği ve hiçliği vurgulayan Dadaizm akımına kadar dayandırılabilen performans sanatı, somutlaş-
mış şiddet içeren sıra dışı örnekleri ortaya koyan en kapsamlı hareketlerden birisidir. Sonuç: Performans 
sanatı kapsamında, içerdiği şiddet temasının çarpıcı etkileriyle akıllarda kalan sayısız esere rastlanılmaktadır. 
Bunlardan 20. yy.’ın 2. yarısında ortaya koyulan çalışmaların içerikleri ve verilmek istenilen mesajlara bakıl-
dığında; Japon sanatçı Yoko Ono’nun “Kesik Parça” adlı performansı, 1945 yılında Hiroshima’ya atılan atom 
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bombasına vurgu yapmış, insanların birbirine olan güvenini sorgulamış ve cinsiyet, sınıf, kültürel kimlik gibi 
temalara göndermelerde bulunmuştur. Fiziksel şiddet içeren yıkıcı performanslarıyla tanınan Vito Acconci’nin 
“Trademarks” isimli eseri; hem toplumsal cinsiyete, hem de markalaşmış kimliğe yönelik önyargılara karşı 
gelmek için oluşturulmuştur. Marina Abramoviç’in “Ritim O” isimli performansı, insanların durdurulmadı-
ğında şiddetin hangi çeşitlerine başvurabileceğini göstermiştir. İtalyan kökenli Fransız sanatçı Gina Pane’nin 
“Psyche” isimli performansı, insanların acı çeken diğer insanlarla empati kurmalarının gereğini ve bedenin 
kırılganlığını vurgulamak istemiştir. Fotoğraf, film ve heykel sanatçısı olarak tanınan Ana Mendieta’nın “Silu-
etler” serisi içerisinde yer alan çalışmaları; erkek egemen toplumlarda var olan kadına yönelik şiddete doğum, 
yaşam ve ölüm döngüsü üzerinden göndermeler yapmıştır. Performatik çalışmalarıyla oldukça gündeme gelen 
Cindy Sherman’ın “Afetler ve Peri Masalları” olarak bilinen serisi;  teröre, şiddete, cinselliğe ait kaba fante-
zilere ve özellikle de kadın mağdurlara dikkat çekmiştir. Avusturya’lı performans sanatçısı Hermann Nitsch’in 
“Orgiastic Mysteries Theatre” isimli eseri; hem kendisinin, hem de izleyicinin toplumsal olarak bastırılmış 
saldırgan içgüdülerini serbest bırakmayı hedeflemiştir. Örneklerden de anlaşılacağı gibi sanat hareketleri içe-
risinde ayrıcalıklı bir ifade biçimi oluşturan performans sanatçıları; şiddetin çeşitli boyutlarını yine şiddet, 
acı eşiği ya da dayanıklılık vurgularıyla kavramsal olarak ifade etmişler ve performatif eylemleri aracılığıyla, 
kendi bedenlerini yaşayan birer sanat nesnesi haline dönüştürmüşlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Sanatta Şiddet, Sanat Ve Şiddet, Kavramsal Sanat, Performans Sanatı, Performatif Ey-
lemler 

GİRİŞ

Bireysel psikoloji ekolünün kurucusu, Avusturya’lı psikiyatrist Alfred Adler’in “İnsanı Tanıma Sanatı”adlı 
kitabındaki “Bir karakter özelliği denilince; yaşamın karşısına çıkardığı ödevlerin üstesinden gelmeye çalı-
şan bir insanda, belirli bir ruhsal durumun ön plana çıkması anlaşılmaktadır’’ biçimindeki ifadesinden yola 
çıkarak, bu durumun dışavurumunun şiddete dönüşmesi ile ilgili düşündürücü sorular akla gelmektedir. Adler 
bu dışavurum için; insanın bütün davranışlarının bir amaç tarafından belirlendiğini ve bu amacında başkaları 
üzerinde üstün ve güçlü olmak ya da bir başka değişle başkalarına söz geçirmek istemi ile kendini değişik bi-
çimlerde açığa çıkardığını belirtmektedir (Adler, 2014: 191). Adler’in bireylerin üstünlük sağlamak ve güçlü 
olmak hissiyatı ile davranışlar geliştirdiği düşüncesi ile bağlantılı olarak, Türkler’in göçer topluluklar şeklinde 
yaşadığı dönemlere kadar uzanıldığında; M.Ö. 3. ve 6. yy. tarihleri arasında Altay eteklerinde bulunan Pazı-
rık Kurganı’ndan çıkarılan ve Büyük Hun Devleti’nin kültürünü temsil eden buluntular arasında rastlanan 
erkek vücutlarındaki dövmeler dikkat çekmektedir. Yırtıcı hayvanların, sfenkslerin ya da geyik gibi bir takım 
yönlerden güçlü av hayvanlarının resimlerinden oluşan dövmelerin; özellikle savaşçı ve avcıların vücutlarına 
resimlenmiş olması, hayvanlarda öne çıkan güçlerin kendilerine geçeceği ve bu güç ile doğaya üstünlük kur-
ma becerisi elde edileceği inancıyla yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Daha da gerilere gidildiğinde bu 
örneğin ortak paydada birleştiği bir başka anlatım ise, ilkel insanların mağara resimlerinde tasvir ettikleri av 
sahneleri olarak düşünülebilir. Bu haliyle mağara resimleri de doğaya hakim olma ve üstünlük kurma isteminin 
göstergesi niteliğindedir. 
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Görsel 1. Dövme Şekillerinden Örnekler 

Görsel 2. Mağara Resimlerinden Örnekler 

Başka bir açıdan bakıldığında ise; doğal işleyiş içerisinde, bireylerin birbiri üzerinde kurmaya çalıştıkları üs-
tünlük ve hakimiyet isteği ile ortaya çıkan şiddetin, doğal yaşamın yansıması olmak yerine; hayatı sürdürme, 
beslenme ve üreme temelli olduğu düşünülebilir. Kendisine bahşedilen zeka sayesinde diğer bütün canlılardan 
ayrılmış olan insan; bir bakıma şiddeti kendi elliyle yüceltmiş, zaman içerisinde çeşitlendirmiş ve kendi türü 
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içerisinde de şiddeti yaşatarak, bu tavrı medeniyetler boyunca sürdürmeye devam etmiştir.  Dünya sanat tari-
hinde önemli bir yer edinmiş olan Yunan Mitolojisi’nde tanrıların ve insanların babası” olarak bilinen en güçlü 
ve en önemli tanrı Zeus’un öykülerine bakıldığında; şiddeti, günümüzdeki cinsel istismar şeklinde nitelendiri-
lebilecek birçok örneğe rastlanmakta olduğu görülmektedir. Öyle ki türler arası rızasız saldırganlıkları ile dik-
kat çeken Zeus; yaptığı kurlarla Hera’yı ikna edememiş, bir guguk kuşu şekline bürünmüş ve guguk kuşunu 
tutmak için kollarına alan Hera’ya tecavüz etmiştir. Irmak tanrısının kızı Aegina’yı kartal biçiminde kaçırmış 
ve ateş biçiminde elde etmiştir. Antiope’u yarı keçi yarı insan görünümündeki Satir kılığına girerek hamile bı-
rakmış, bu durumu fark eden babasının öfkesinden korkan Antiope Sicilya’ya kaçmış ve ikiz çocuklarını orada 
doğurmuştur. Callisto’ya bakir tanrıça kılığına girerek tecavüz etmiş, gebe olduğu anlaşılan Callisto Artemis 
tarafından kovulmuş ve Zeus’un eşi Hera tarafından intikam hırsıyla bir ayıya dönüştürülmüştür. Bunların 
yanı sıra; Avrupa kıtasına ismi verilen Europa’a arkadaşları ile sahilde çiçek toplarken boğa kılığına girip yak-
laşarak, Leda’yı kuğu biçimine bürünerek, Danae’yi ise kapısı ve penceresi olmayan yer altındaki bir odaya 
altın yağmuru şeklinde sızarak kandırmıştır. Bu mitolojik hikayelerden de anlaşılabileceği gibi; bireyin istemi 
doğrultusunda karşısındaki kimseye üstünlük kurmak için kullandığı şiddetin, uygulayıcısına zevk vermesi 
söz konusudur. Bu tür yaklaşımlar için ünlü psikanalist Sigmunt Freud, “sadizm” terimini kullanmakta ve du-
rumu “sadistlerde tüm sevgi duyguları, sevgi nesnesine acı verme ve eziyet etme amacına yönelmiştir” ifadesi 
ile açıklamaktadır (Freud,1993:109). Zeus örneklerinin sonuçlarına bakıldığında; kendisinin gerçekleştirdiği 
davranışı yaparken zevk aldığı, birlikte olduğu karakterlerin ise yaşamak zorunda kaldıkları ilişki sebebiyle 
zarar gördükleri fark edilmektedir. Mitolojide yer alan tanrıça ve kadınlar kadar, resim sanatı tarihi boyunca 
da şiddetin belli hallerine maruz kalan kadın imgesi konu alınmış; bununla birlikte, birçok eserde kadın figürü 
yüceltilmiş hatta zaman zaman kadının korunulası kırılganlığına dikkat çekilen eserlerde resimlenmiştir. Yir-
minci yüzyıla bakıldığında ise; kavramsal sanatın ivme yaptığı günümüz sanat ortamları içerisinde hem içerik, 
hem de görsellik yönleri bakımından şiddetin fazlasıyla vurgulandığı eserler dikkat çekmekte ve bir bakıma 
şiddet öğeleri barındıran çalışmalarla vurgu yapılmak istenilen kavramların özellikle somutlaştırıldığı fark 
edilmektedir. Sanatçıların düşüncelerinin, geleneksel olmayan biçimlerde dolaysızca iletilmek üzere ortaya 
koydukları eserlerde, kimi zaman sanatçının kendi bedenini kullandığı görülmekte, kimi zaman ise izleyiciyi 
dahi şiddete yönelten performanslara rastlanmaktadır. Başlangıç noktası I. Dünya Savaşı yılları olan, sava-
şın yarattığı karamsarlık ve umutsuzluk duyguları içerisinde geleceğe inançlarını tümüyle yitiren sanatçıları 
temsil eden; her şeyin anlamsızlığını, gereksizliğini, vazgeçilmişliği ve hiçliği vurgulayan Dadaizm akımına 
kadar dayandırılabilen performans sanatının, somutlaşmış şiddet içeren sıra dışı örnekleri ortaya koyan en 
kapsamlı hareketlerden birisi olduğu söylenebilir. Sözen’e (2001,72) göre; sanatçıların vücutlarına uyguladık-
ları şiddetle oluşturdukları performanslar 1960 ile 1980 yılları arasında Vito Acconci, Terry Fox, Chris Bur-
den ve Ana Mandieta gibi isimlerin eserleriyle doruğa ulaşmıştır. İnsan gövdesinin çeşitli çevresel ve ruhsal 
durumlar içindeki edilgenliğini, davranışlarını siyasal ve estetik anlamlarını araştıran ve gösterilerde sunan 
vücut sanatı, performanslarında şiddete fazlasıyla yer vermiş ve psikanalizle beslenerek gelişmiştir. Sanatçılar 
bedenlerini yakmak, kesmek, duvara vurmak gibi işlemler uygulamışlar ve kimi kez cinsel içeriği de bu yolla 
sanatın içerisine taşımaya çalışmışlardır (Erzen,2008:1598).   Japon sanatçı Yoko Ono’nun “Kesik Parça” 
adlı performansında; izleyicilerden, sanatçının yakınında bulunan makas ile giysisinden birer parça kesmeleri 
istenmiştir. Siyah giysiler giyen ve performans sonuna kadar tepkisizce oturan Ono’nun, tüm giysileri kesilip 
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sadece iç çamaşırları kalana kadar sürdürdüğü performans; 1945 yılında Hiroshima’ya atılan atom bombasına 
vurgu yapmış, insanların birbirine olan güvenini sorgulamış ve kamuya açık bir alanda izleyici tarafından ger-
çekleştirilen şiddet eyleminin potansiyelini gözler önüne sererek cinsiyet, sınıf ve kültürel kimlik temalarına 
göndermelerde bulunmuştur. 

 
Görsel 3. Yoko Ono, “Kesik Parça” 1964

Fiziksel şiddet içeren yıkıcı performanslarıyla tanınan Vito Acconci’nin; kendi vücudunun farklı bölgelerini 
defalarca ısırarak elde ettiği benzersiz ısırık izlerini kağıt üzerine basarak oluşturduğu “Trademarks” isimli 
eserde, sanatçının kendi bedenine oldukça zorlayıcı, bir tür cinsel şiddet uyguladığı ve hem toplumsal cinsiyete 
hem de markalaşmış kimliğe yönelik önyargılara karşı gelmek düşüncesini vurgulamak istediği bilinmektedir. 
Acconci’nin “Kiss Off” isimli eseri de kendi dudaklarına sürdüğü kırmızı ruju, bedeninin çeşitli yerlerini öpe-
rek iz çıkardığı ve bu izleri kağıt üzerine basarak oluşturduğu şiddetin yanı sıra zevk ve arzu arasındaki ilişkiyi 
vurgulayan farklı bir eseridir.  
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Görsel 4. Vito Acconci. Trademarks, 1970

Görsel 5. Vito Acconti, Kiss Off, 1971
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İnsanların fırsat verildiğinde şiddete yöneldiğinin bir başka örneği olarak; Marina Abramoviç’in 1974 tarihli 
“Ritim O” isimli performansı gösterilebilir. Bu performansta; sanatçı savunmasız bir şekilde mekanda oturmuş 
ve izleyicilere, bir masa üzerine koyulan makas, jilet, pamuk, gül, ruj, ekmek gibi birbiri ile alakasız birçok 
malzemeyi kullanarak sanatçının bedenine müdahale edebilecekleri belirtilmiştir. İzleyiciler ilk dakikalarda 
çekingen tavırlar sergilemiş fakat sonrasında makasla elbiselerini, jiletle boynunu kesmeye, ruj ile üzerine ya-
zılar yazmaya, gül dikenlerini vücuduna batırmaya başlayarak Abramoviç’e zarar vermişlerdir. Bir izleyicinin 
masa üzerinde bulunan silahı eline alması ile sonlandırılan performans, insanların durdurulmadığında şiddetin 
hangi çeşitlerine başvurabileceğinin de göstergesi niteliğindedir. 

Görsel 6. Marina Abramoviç, Ritim O, 1974

İtalyan kökenli Fransız sanatçı Gina Pane kendini yaralama yoluyla ortaya koyduğu sadomazoşist eserleri ile 
en çok dikkat çeken sanatçılardan birisidir. Kendi vücudunu yaralayan ve acıtan Pane, 1974 yılında gerçek-
leştirdiği “Psyche” isimli performansında bir aynanın önünde durarak yüzü ve göbeği üzerine jilet kesikleri 
atmış, kaşlarının altına attığı kesiklerden akan kanları gözyaşları gibi akıtmıştır. Eserleri ile hayatın gerçekliği 
içerisinde yer alan hem bedensel, hem de ruhsal acıya göndermeler yapmak isteyen sanatçı, insanların acı 
çeken diğer insanlarla empati kurmalarının gereğini ve bedenin kırılganlığını vurgulamak istemiştir. 
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Görsel 7. Gina Pane, Psyche, 1974

Fotoğraf, film ve heykel sanatçısı olarak tanınan Ana Mendieta, on iki yaşındayken Küba’dan sürülerek bir ye-
timhaneye gönderilmesine de bağlı olarak birçok yönden yaşadığı şiddetin hayatında bıraktığı izlerin etkisiyle; 
yaşamın sürdürülmesini, doğanın sonsuz döngüsünü ve göçmen kimliğini ön plana çıkaran eseler üretmiştir. 
1973 Yılı itibariyle ele aldığı “Siluetler” serisi içerisinde yer alan çalışmalardan birisi olan 1976 tarihli eser, 
sanatçının Meksika’daki La Ventosa Plajı’nda   vücudunun bir taslağını hazırladığı ve bu girintiyi kırmızı boya 
ile doldurduğu çalışmalardan birisidir. Denizin dalgası vurdukça, çukur içerisindeki boyaların dağıldığı ve top-
rak üzerindeki siluetin gözlerden kaybolduğu eser; erkek egemen toplumlarda var olan kadına yönelik şiddeti 
vurgulamanın yanı sıra doğum, yaşam ve ölüm döngüsüne de dikkat çekmektedir. 
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Görsel 8. Ana Mendieta, Siluetler Serisi, 1976

Performatik çalışmalarıyla oldukça gündeme gelen Cindy Sherman’ın, 1985-1989 yılları arasında gerçekleş-
tirdiği “Afetler ve Peri Masalları” olarak bilinen serisi;  korkunç şekilde işlenmiş bir cinayet sonrasında çe-
kilmiş olay yeri fotoğrafları gibi görünen, kompozisyonları ile izleyicinin bir süre önce başlayıp biten ürpertici 
bir cinayetin kalıntılarının içinde yürür gibi hissetmesine sebep olan fotoğraflardan oluşmaktadır.  Sanatçının 
sarsıcı anlatımıyla, yıkıcı ve rahatsızlık verici hisler uyandıran görüntüler üzerinden; teröre, şiddete, cinselliğe 
ait kaba fantezilere ve özellikle de kadın mağdurlara dikkat çeken göndermeler yapılmaktadır (Avşar Karabaş 
ve Tuğ, 2016:272). 

Görsel 9.  Cindy Sherman, İsimsiz, No.167, 1986
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Görsel 10. Cindy Sherman, İsimsiz, No.184, 1988

Avusturya’lı performans sanatçısı Hermann Nitsch’in 1998 yılında gerçekleştirdiği “Orgiastic Mysteries The-
atre” isimli eseri, insanların kanla yıkanmasını ve ayinler için hayvan kurban edilmesini konu olan perfor-
manslarından birisidir. İlk çağ ritüellerini andıran serisinde kendi bedenini ekspresyonist bir biçimde kullanan 
ve Freud’çu psikolojinin yanı sıra aksiyon resimlerinden de ilham alan sanatçı; bedeni kan, çıplaklık ve şiddet 
bağlamında bir yandan kutsarken, hem kendisinin, hem de izleyicinin toplumsal olarak bastırılmış saldırgan 
içgüdülerini serbest bırakmayı hedefleyen performansları ile gündeme gelmiştir. 

Görsel 11. Hermann Nitsch, Orgiastic Mysteries Theatre, 1998

Marina Abramoviç’in kendine şiddet uyguladığı “Rhythm 10”u, Carolee Schneemann’ın kadın vücudunu ser-
gilediği “Interior Scroll”u, Gina Pane’in jiletle vücudunda çizikler oluşturduğu ve kanını sildiği pamukları 
sergilediği “Sentimental Action”ı, Hermann Nitsch’in insanların kanla yıkanmasını ve ayinler için hayvan kur-
ban edişlerini gösteren “Orgiastic Mysteries Theatre”ı, Orlan’ın genel olarak güzelleşmek ve gençleşmek için 
başvurulan estetik cerrahiyi kendine bir dizi estetik ameliyatla vücudunu yeniden biçimlendirmesini içeren 
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performanslar, şiddet ve acı içeren örneklerden olarak daha birçokları gibi akıllarda kalmıştır (Avşar Karabaş 
ve İşleyen, 2016: 348). Şiddetin karşısında takındığı tavırla dadacı sanatçıların geliştirdiği üslup, zamanla per-
formans sanatçıları içinde ayrıcalıklı bir ifade biçimi oluşturmuş ve şiddetin çeşitli boyutları yine şiddet, acı 
eşiği ya da dayanıklılık vurgularıyla kavramsal olarak ifade edilmiştir. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında 
sanatçıların vücutlarını bir araç olarak kullanmalarıyla ortaya koydukları sanat çalışmaları olarak da ifade 
edilen performans sanatı; sanatçıların, belirli bir süre içerisinde gerçekleştirdikleri performatif eylemler aracı-
lığıyla, kendi bedenlerini yaşayan bir sanat nesnesi haline dönüştürmelerine olanak sağlamıştır.
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TÜRKİYE’DE ÇOCUK GELİNLER SORUNU VE ÖNLEMLER;  
ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ

Yrd. Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR

Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Manisa / Türkiye

salihaozpinar@gmail.com

Öz: Çocuk evlilikleri dünyanın her yerinde görülen, ancak gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde daha sık görü-
len küresel bir sorundur.  Çocuğun Tanımı: Türkiye’nin de taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye 
(20 Kasım 1989) göre “daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayı-
lır” (Çocuk Hakları Sözleşmesi, https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23c.html). T.C.K’( Türk Ceza Kanunu) 
göre; 5395 sayılı çocuk koruma kanunun 1.nci maddesi gereğince çocuk, daha erken yaşta ergin olsa bile, 18 
yaşını doldurmamış kişidir (TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 2010). Çocuk Gelin Tanımı: 
Uluslararası belgelere göre, on sekiz yaşının altında yapılan her evliliğe “çocuk evliliği” ve evlenen kıza “ço-
cuk gelin” denilmektedir. “Türk Medeni Kanunu, on yedi yaşını doldurmadan evlenen kızı çocuk gelin say-
maktadır. Burada çocuk evliliği derken, evlilik sözü ile kastedilen hukuki anlamda değil, sosyolojik anlamda 
evliliktir (dini nikaha (imam nikahı) dayanan evlilikler vb) (Özcebe, Küçük Biçer B, 2013). Dünya’da Çocuk 
Gelinler: Dünya’da, 15-19 yaş arasındaki yedi genç kızdan birisi halen evli ya da birlikte yaşamaktadır. Dünya 
bölgelerine göre baktığımızda; Batı ve Orta Afrika, evli ergenlerin (yüzde 27) en yüksek orana sahip olup onu 
Doğu ve Güney Afrika (yüzde 21) ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika takip ettiğini görmekteyiz (UNICEF global 
databases, 2016; International Center for Research For Wome, 2010). UNICEF’in 2014 verilerine göre Dünya-
da 700 milyondan fazla kız çocuğunun 18 yaşından önce evlendiği açıklanmıştır. Bu sayının da 3’te 1’i, yani 
yaklaşık olarak 250 milyonu, 15 yaşından önce evlenmiş olan kız çocuklarıdır. 2015 yılı verilerine göre; 15 
yaşında evlendirilen kız çocuklarının oranı %3 iken, 18 yaşında evlenen kız çocuklarının oranı %14’tür (UNI-
CEF, Child-marriage). Türkiye’de Çocuk Gelinler: Avrupa’daki en yüksek çocuk yaşta evlendirilen kız ço-
cukları oranına sahip olan ülke Türkiye olup, dini evliliklerden dolayı bu sayı tam olarak saptanamamaktadır. 
Ülkemizde 2012 yılında yapılan toplam resmi evlenmeler içinde 16-17 yaşında evlenen kız çocuklarının oranı 
%6,7 olup, sayıları 40 428’dir. Resmi kız çocuk evliliklerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı yıllara 
göre incelendiğinde, kız çocuk evliliklerinde azalma eğilimi olduğu görülmektedir. Kız çocuk evliliklerinin 
toplam evlenmeler içindeki oranının 2003 yılında %8,1, 2008 yılında %7,7 olduğu ve 2012 yılında %6,7’ye 
düştüğü görülmektedir (TUIK, 2014. Çocuk Gelinlere İlişkin Durum). Türkiye’de çocuk annelerin yaptığı 
doğumların sayısı her yıl azalmaya devam etmektedir. 2001 yılında doğum yapan çocuk anne sayısı 53 573 
iken, 2012 yılında bu sayı 22 369’a düşmüştür. Doğum yapan kadınlar içinde çocuk anne oranı 2001 yılında 
% 4 iken, 2012 yılında % 1,7’ye düşmüştür (TUIK, 2014. Çocuk Gelinlere İlişkin Durum ). Merkezi Nüfus 
İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanından üretilen evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubunda olan kız 
çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2015 yılında %5,2’dir. Kız çocuk 
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evlenmelerinin en fazla olduğu il, %15,3 ile Kilis oldu. Bu ili %15,2 ile Kars ve %15,1 ile Ağrı izlemektedir. 
Bu resmi evlenmelerin en az olduğu iller ise sırasıyla; %1 ile Tunceli, %1,5 ile Rize ve %1,6 ile Trabzon’dur 
(TUIK, 2014. Çocuk Gelinlere İlişkin Durum; MIHÇIOKUR, ERBAŞ,  AKIN: 2010). Erken Yaşta Evlilik-
lerin Sebepleri: 

Çocuk evliliklerinin kanunlar tarafından engellenmesi gerekmektedir. Ancak konu ile ilgili kanun 1- 
maddelerinde bir uyumsuzluğun olduğu göze çarpmaktadır: Türkiye’de yürürlükte olan kanunlar bir 
taraftan 18 yaşın altını çocuk olarak kabul etmekte diğer taraftan da 15 yaşın üstünde çocuklarla evlenme-
yi ‘şikâyet’ koşuluna bağlamakta ve 16 yaşın üzerindeki çocukların evlenmesine ise resmi olarak izin ve-
rebilmektedir.  Bu durum 15-18 yaş arası çocuk evliliklerinin nedenlerinden birisi olarak kabul edilebilir 
(MIHÇIOKUR, ERBAŞ,  AKIN, 2010).

 Sosyo-ekonomik gerekçeler: 2- En öne çıkan sosyal belirleyiciler sosyoekonomik durum ve eğitimtir. Yok-
sul hanelerde yaşayan kızlar, 18 yaşından önce evlenme olasılıklarının yüksek gelirli hanelerde kızlara 
oranla neredeyse iki kat daha fazladır (International Center for Research on Women (ICRW), 2013). Yok-
sulluk durumunda kız çocuklar ekonomik bir yük olarak görülebilir ve bu ailelerde kız çocuklarının ev-
lenmesi ile ailenin yükünün azaltılabileceği düşünülebilir. Hem üzerlerindeki ekonomik yükü hafifletmek 
hem de başlık parası yoluyla aileye gelir getirmek için aileler kızlarını çocuk yaşta evlendirmektedirler 
(Çocuk İstismarına Yönelik Rapor, 2016¸ International Center for Research on Women (ICRW), 2013). 

 Eğitimsizlik: 3- Eğitim önemli bir risk faktörüdür. Eğitim ile çocuk gelinler arasında iki yönlü bir iliş-
kiden bahsedilebilir. Erken evliliklerin sonucu: Hem erken evlilikler bireyin eğitimini devam etmesini 
engelliyor. Erken evliliklerin nedeni: Hem de eğitim düzeyi düşük olan bireyler erken evlendiriliyor… 
Eğitim seviyelerinin düşük oldukları ve düşük sosyo-kültürel yapıdaki ailelerin çocuklarında erken yaşta 
evliliklerin daha sık yaşanmaktadır.  Eğitimsizlik beraberinde istihdam olanaklarından yararlanamamayı 
getirmekte ve yoksul kadınları oluşturmaktadır. Yoksul kadınlar da çocuklarının eğitimini yeterince des-
tekleyememekte ve çocuk gelin için risk faktörü devam etmektedir. Erkek çocuklarda ise genel eğilim, 
belirli bir düzeyde eğitim görüp, askerlik yaptıktan ve bir iş sahibi olduktan sonra evlenmeleri yönünde-
dir. Bu durum erkeklerin nispeten ileriki yaşlarda evlenmelerine sebep olmaktadır. Bunun yanında kız 
çocukları eğitimlerini erken yaşta bırakmaya zorlanmaktadır. Kızların eğitimlerini tamamlamaları gerekli 
görülmemektedir; zira ailenin kısıtlı ekonomik kaynakları erkek çocukların eğitimi için harcanmaktadır 
(MIHÇIOKUR, ERBAŞ,  AKIN.;2010; International Center for Research on Women (ICRW), 2013; Gay-
le, Lemmon,, ElHarake, 2014). 

Gelenekler, Görenekler ve Dini İnançların Yanlış Algısı: 4- Literatürde küçük yaşta zoraki evlilikler bi-
linenin aksine din kaynaklı olmayıp gelenek kökenli olduğu belirtilmektedir (International Center for 
Research on Women, 2007).

Kız çocuklarının erken ve zorla evlendirilmelerinin temeli toplumsal cinsiyet kaynaklı toplumsal baskıya da-
yanmaktadır. Birçok toplumda ebeveynler kızları ile mümkün olan en kısa sürede evlenme konusunda baskı 
altındadırlar. Aileler evlilikten önce cinsel yönden aktif hale gelmesini önleme gayreti içerisindedirler, çünkü 
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kadın ailenin şeref temsili olarak görülmektedir. Anne babalar ayrıca, kızlarının sosyal beklentilere göre evlen-
memeleri durumunda onların evlenemeyecekleri düşüncesi… Evlilik ve doğurganlık az gelişmiş toplumlarda 
çoğu zaman bir kadının statüsünü belirler. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan toplumlarda kadının statüsü do-
ğurduğu çocuk ile sağlanır. Bu da çocuk yaşta evliliklerin önemli bir nedeni olarak düşünülebilir.  Zorla çocuk 
evliliği aynı zamanda klana, kabile bağlantıları veya yerleşim yükümlülükleri ile ilişkili olduğu da düşünül-
mektedir. Örneğin, Pakistan’ın Northwest Frontier İlinde, Afganistan’da ve Ortadoğu’nun bazı bölgelerinde 
genç kızlarla evlenmek, damadın aileleri borçları dengelemek ya da aileler arası anlaşmazlıkları gidermek için 
kullanmaktadır. Türkiye’de toplumda geleneksel olarak kabul gören uygulanan evlilik türleri de (berdel, beşik 
kertmesi, başlık parası evliliği, kan bedeli evliliği (MIHÇIOKUR, ERBAŞ,  AKIN.;2010; International Cen-
ter for Research on Women (ICRW), 2013; Gayle, Lemmon,, ElHarake, 2014; Ending CHILD MARRIAGE 
Progress and prospects. UNICEF, 2013 ).

Aile İçi Şiddet: 5- Aile içi şiddet, geçimsizlik, baskı, çocuk sevgisinin yokluğu, küçük yaşlarda anne veya 
babadan birinin kaybedilmesi ve üvey anne veya babaya sahip olunması çocuklarda evlenme sonucunda 
bu durumdan kurtulacağı inancını geliştirmekte ve erken yaşta evliliklere yol açmaktadır Gayle, Lem-
mon,, ElHarake, 2014; Ending CHILD MARRIAGE Progress and prospects. UNICEF, 2013 ).

Çatışma karşısında güvensizlik: 6- Aileler, güvensiz bölgelerde yaşarken, kızlarını evlendirmenin tehli-
keden korunmanın en iyi yol olduğuna gerçekten inanıyor olabilir. Suriye, Afganistan, Burundi, Kuzey 
Uganda’daki savaştan etkilenen bölgelerde Ya da Somali… Kızlar silahlı gruplar tarafından kaçırılması, 
tecavüzü (Gayle, Lemmon,, ElHarake, 2014; Ending CHILD MARRIAGE Progress and prospects. UNI-
CEF, 2013 ).

Küçük Yaşta Evlilikler Ne Gibi Sorunlara Yol Açıyor: 

Erken yaşta evlilikler ve eğitim:1-  Eğitim erken yaşta evliliklerin hem sebebi hem de sonucudur. Ebe-
veynlerin ve çocukların eğitim düzeyi düştükçe erken evliliklerin oranı artmaktadır. Eğitim haklarından 
mahrum edilmiş olan çocuklar, üretime katılma, bir meslek sahibi olma ve çalışma imkânlarından da yok-
sun olmaktadır. Bu durum özellikle kızların ekonomik özgürlükleri olmadan eğitimsizlik, yoksulluk ve 
bağımlılık döngüsüne hapsedilmesine yol açmaktadır. Ayrıca, eğitim, bireyin hayatına ilişkin temel karar 
mekanizmalarında daha etkin olmasını sağlayarak ve bilinç geliştirerek evliliklerin ertelenmesine sebep 
olmaktadır (8-13).

E2- rken Yaşta Evlilikler ve Toplumsal Yaşam: Adolesanlar, toplumsal olarak olgunlaşmamış bireyler ola-
rak tanımlanmaktadır. Bu yaş grubundaki bireylerin, gerekli toplumsal rollere uyum sağlayamadıkları ve 
toplumsal gelişimlerini tamamlayamadıkları kabul edilmektedir. 

Ancak henüz toplumsal gelişimini tamamlayamamış olan adolesanların çocuk rolünden kadın rolüne geçmesi-
nin beklenmesi, ev içi sorumluluklarını artma, bu sorumlulukların yanı sıra geleneksel toplumun evli kadınlar 
için koyduğu kısıtlamalar (örn. evli kadınlar sokakta gezmez), aile içi şiddet vb yaşaması bu çocukların sosyal 
çevrelerinden soyutlanmalarına hatta kopmasına neden olmakta ve kazanmaları gereken sosyal becerilerin edi-
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nilmesi güçleştirmektedir. Tüm bunlar, bu yaş aralığında evlenen çocuklarda, evlilik sonrasında, arkadaşların-
dan kopma, özgüven eksikliği, toplumsal faaliyetlere katılımdan uzaklaşma gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır.  

Ayrıca, ruhsal ve bedensel gelişimin tamamlanmamış olması çocuklarda çeşitli hastalıklara ve psikolojik ra-
hatsızlıklara yol açabilmektedir. Kız çocukları kendilerini koruyamayacak yaşta ve eğitimsiz olarak evlendiril-
meleri durumunda, eşleri tarafından fiziksel, duygusal, cinsel şiddete maruz kalabilmektedir.  Bu evliliklerde 
aile içi şiddet, geçimsizlik ve bunun sonucunda boşanmalar ve hatta intiharlar görünmektedir. Kendi ergenlik 
sorunlarını halletmeden önce anne baba olan bu ailelerin çocukları da sorunlu olabilmektedir (MIHÇIOKUR, 
ERBAŞ,  AKIN.;2010; International Center for Research on Women (ICRW), 2013; Gayle, Lemmon,, ElHa-
rake, 2014; Ending CHILD MARRIAGE Progress and prospects. UNICEF, 2013).

Erken Yaşta Evlilikler ve Sağlık: H3- enüz ruhsal gelişimini tamamlayamamış, çoğunlukla eğitimleri yarım 
kalmış, sosyal konumu belli olmayan ekonomik sıkıntılarla boğuşmak zorunda olan gençler tüm bunlara 
ek olarak çocuk yaşta anne-baba olmaktadır. Erken yaşta evlilikler çoğu zaman erken annelik demektir... 

Ergen gebeliklerinde doğumların %95’i düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşmektedir. Birleşmiş Milletler 
tarafından orta düzey doğurganlık varsayımı ile yapılan nüfus projeksiyonlarına göre 2010-2015 dönemi için 
15-19 yaş grubundaki her 1000 kadına karşılık gelen doğum sayısına göre hesaplanan ergen doğurganlık hızı 
en yüksek olan bölge binde 137 ile Orta Afrika iken, en düşük olan bölge binde 4,8 ile Batı Avrupa’dır. Ergen 
doğurganlık hızı en yüksek 5 ülkenin tamamı Afrika ülkesi olup sıralamadaki ilk 3 ülke Nijer (binde 204,8), 
Mali (binde 175,6) ve Angola (binde 170,2)’dır (TUİK, 2013). Türkiye’de ise ergen doğumları her yıl azalma-
ya devam etmektedir. 2001 yılında 15-19 yaş grubunda doğum yapan ergen sayısı 154 322 iken, 2012 yılında 
bu sayı 91 114’e düşmüştür. Ergen doğurganlık hızı 2001 yılında binde 49,3 iken 2012 yılında binde 29,4’e 
düşmüştür. Ergen doğurganlık hızları illere göre büyükten küçüğe sıralandığında 34 il Türkiye değerinin üstün-
de, 47 il ise Türkiye değerinin altında kalmaktadır. llere göre ergen doğurganlık hızını gösteren tematik harita 
incelendiğinde, en yüksek ergen doğurganlık hızının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ve İç Ana-
dolu Bölgesindeki bazı illerde olduğu görülmektedir. Ergen doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Ağrı’dır. 
2012 yılı ergen doğurganlık hızları illere göre incelendiğinde doğurganlık hızının en yüksek olduğu il binde 
72,2 ile Ağrı’dır. Bunu binde 63,9 ile Kars, binde 60,4 ile Muş izlemektedir (TUİK, 2013). Ergen Gebeliği 
hem anne hem de bebek için yaşam riski ve sosyal sonuçlar açısından oldukça önemlidir.  Erken yaşta gebelik 
ve yapılan doğumlar anne ve bebek için tehlike oluşturmaktadır; çünkü çocukların vücutları henüz gebelik 
ve doğum yükünü kaldıracak kadar olgunlaşmamıştır. Gebelik ve doğumdan kaynaklanan komplikasyonlar, 
düşük ve orta gelirli ülkelerde, 15-19 yaş arası kız çocukları için en önde gelen ölüm nedeni olmaya devam 
etmektedir. Ergenlik dönemindeki kızlar ve genç kadınlar ayrıca, güvenli olmayan düşük ve kürtajdan kaynak-
lanan yüksek ölüm oranlarıyla karşı karşıyadır.  2008 yılında, gelişmekte olan ülkelerde 15-19 yaş arası kız 
çocuklarında, yaklaşık 3 milyon güvenli olmayan düşük ve kürtaj vakası olduğu tahmin edilmektedir. 20 yaş 
altındaki annelerin gebeliğinde görülen ölü doğum ve bebek ölüm oranı, 20-29 yaş arasındaki annelerin doğur-
duğu bebeklere kıyasla %50 daha fazladır (TUİK. Dünya Nüfus Günü, 2013).  Ergen Gebeliklerin hem anne 
hem de bebek için sosyal sonuçları vardır; Kadının eğitim, meslek sahibi olmasını engellemesi, fiziksel yükün 
yanı sıra, taşıdığı bebeğe karşı sorumluluk yüklenmesi vb. Gebelik, bir ergen için ciddi psikolojik etkilenim-
lere neden olabilir. Adolesan dönemde bir genç kızda anne olabilecek bedensel gelişme tamamlanmadığı gibi 
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doğacak çocuğa bakabilecek ve bu yükü kaldırabilecek bilgi birikimi ve sorumluluk bilinci de gelişmemiştir. 
Bu nedenle adolesan annelerde emosyonel stres ve sosyal sorunlar daha yoğun yaşanmakta ve bu sorunlar 
doğal olarak bebeği, aileyi ve toplumu da etkilemektedir.

Erken Gebelik Nedenleri: 

Çocuk evlilikler

Tecavüze uğraması

Düşük sosyoekonomik statü, gelir azlığı

Ailenin, adölesanın veya partnerinin eğitim seviyesinin düşüklüğü

Mutsuz çocukluk

Zayıf aile bağları

Parçalanmış aile çocuğu olmak

Erken ve korunmasız cinsel ilişki yaşamak

Cinsiyet eşitsizliği

Gelenekler

İnsan hakları engelleri

Göçler ve savaşlar

Annesinin adolesan gebeliğinin olması

Yakın çevresinde evlilik veya evlilik dışı adolesan gebelik olması

Cinsel şiddet ve baskı

Kontrasepsiyona erişimi kısıtlayan ulusal politikalar

Yaşa uygun cinsel eğitim verilmemesi

Üreme sağlığı ünitelerine ulaşamamak

Çocuk Evlilikler Nasıl Önlenebilir ?

Yasal düzenlemeler: 1- Türkiye’de yürürlükte olan kanunlar bir taraftan 18 yaşın altını çocuk olarak kabul 
etmekte Diğer taraftan da 15 yaşın üstünde çocuklarla evlenmeyi ‘şikâyet’ koşuluna bağlamakta ve 16 
yaşın üzerindeki çocukların evlenmesine ise resmi olarak izin verebilmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni 
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Kanunu,  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu arasındaki uyumsuzluk 
mutlaka giderilmelidir. 

Adolesan Anneler ve Bebeklerinde Karşılaşılan Tıbbi ve Psikososyal Sorunlar 

Tıbbi Psikososyal

Anneler

Vücut ağırlığı artışının yetersiz olması
Şişmanlık, vücut ağırlığında aşırı artış
Preeklampsi
Anemi
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
Baş-pelvis uyuşmazlığı
Ağır hemorajiler
Doğum sonrası sorunlar
Sık gebelik
Genel iyilik halinin bozulması
Anne ölümleri

Öğretim kurumlarına devam etmeme
Sosyal aktivitelerde sınırlılık
İş fırsatlarının kaybı
Yoksulluk
Boşanma ve ayrılma
Sosyal izolasyon
Stres/depresyon
Madde kullanımı
Sık gebelik

Bebekler

Düşük doğum ağırlığı
Prematüre doğum
Ani bebek ölümü sendromu
Akut enfeksiyonlar
Kazalar
Bebek ölümleri

Gelişme geriliği
İstismar
Davranış bozuklukları/madde kullanımı
Okul başarısızlığı ve okulu bırakma
İşsizlik/yoksulluk
İstenmeyen gebelik

Kaynak: MIHÇIOKUR1 S, ERBAŞ F,  AKIN A. (2010). Çocuk Gelinler ve Beklenen Olumsuz Sonuçları. 
Sağlık ve Toplum. 2010 (1): 3-12

Yasal düzenlemeler: 2- Türkiye’de yürürlükte olan kanunlar bir taraftan 18 yaşın altını çocuk olarak kabul 
etmekte Diğer taraftan da 15 yaşın üstünde çocuklarla evlenmeyi ‘şikâyet’ koşuluna bağlamakta ve 16 
yaşın üzerindeki çocukların evlenmesine ise resmi olarak izin verebilmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu,  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu arasındaki uyumsuzluk 
mutlaka giderilmelidir. 

Çocukların eğitimi:3-  Örgün eğitim içinde erken yaşta evlenmenin sakıncalarını içeren müfredat, üreme 
sağlığı, anne-çocuk sağlığı gibi konuların müfredatta yeterince yer alması, geleneksel değerlerin hâkim 
olduğu ekonomik yönden geri bölgelerdeki bölge okulları ve pansiyonlarının sayıları artırılması, “Haydi 
Kızlar Okula Kampanyası” gibi kızların okullaşma oranının artırılmasına yönelik kampanyalar, meslek 
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edindirme kurslarına önem verilerek kadınların iş kurabilmeleri için imkanlar sağlanması, çocukların zo-

runlu eğitim ve öğretimlerini tamamlamayan velilerin tespiti ve caydırıcı önlemler küçük yaşta evliliklerin 

önlenmesi için önemlidir…

Halk Eğitimi: 4- Aileler (hem anne hem de baba)erken yaşta evliliklerin tıbbi, psikolojik ve sosyolojik 

sakıncaları konusunda ikna edilmelidir. Cinsel istismar ve toplumsal halk sağlığı konusunda halkın bi-

linçlendirilmesi gerekmektedir. Okullar, sağlık ocakları ve halk eğitim merkezleri odaklı eğitim projeleri 

geliştirilerek özellikle kırsalda farkındalığın artırılması sağlanmalıdır. Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık 

Bakanlığı’nın askere alınan gençlere yönelik uyguladıkları ortak projedeki eğitim programına Erken Ev-

lilik konusunun da dâhil edilmesi sağlanmalıdır. Maruz kalındığında başvuru noktaları ve telefon şikayet 

hattının kamuoyu ile paylaşılması sağlanmalıdır. Yazılı/ görsel basının etkililiği unutulmamalı ve konu ile 

ilgili ve özellikle bilgilendirme ve tutum değişikliğinin sağlanmasında yararlanılmalıdır. 

Yanlış dini algıların ve geleneksel uygulamaların önlenmesi:5-  Toplum liderleri yanlış dini algıların ve 

geleneksel uygulamaların önlenmesinde önemlidir. Toplumsal sorunlar hakkındaki kabulleri oluşturul-

duktan sonra bu konuları halkla paylaşmaları sağlanmalıdır. Muhtarların ve din görevlilerinin kanuni bil-

giye sahip olmaları ve sorumluluklarını yeterince yerine getirmeleri sağlanmalıdır.

Erken evliliklerin tespiti: 6- Evliliklerin kayda geçirilmesi her anlamda çok önemlidir. Bu evlilikler resmi 

evlilikler değil ve gerçek boyutu bilinmiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü  ve TÜİK’te  

verilerinde çocuk evliliklerinde sadece 16 ve 17 yaş grubuna ait evlilikleri resmi olarak mevcut oldu-

ğundan gerçek tabloyu yansıtmamaktadır. Devlet, bu konuda veri tabanı oluşturacak bilimsel bir çalışma 

yaparak 18 yaş altı tüm yaş gruplarındaki evlilikleri ortaya çıkarmalıdır.  Veri tabanı oluşturmak için 

üniversitelerde yüksek lisans ve doktora tezi olarak erken evlilikler konusunda öğrencilerin çalışmalar 

yapması teşvik edilmeli…

Sonuç olarak erken yaşta evlilikler,

 İnsan haklarının kullanılmasını engelleyen, 

Kadının statüsünü düşüren ve 

Çocukların başta eğitim olmak üzere temel haklarını ellerinden alan küresel bir sorundur. 

Bu evlilikler toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen Türkiye’de mutlaka mücadele edilmesi gereken bir alan-

dır. 
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CİNSEL SALDIRILAR ÖNLENEBİLİR Mİ?

Prof. Dr. Nevzat ALKAN

 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı Çapa, İstanbul / Türkiye

 alkannn@gmail.com

Öz: Cinsel saldırılar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de önemli bir sorunudur. Bu saldırıların ortadan 
kaldırılabilmesi için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli cezai müeyyideler ve hukuki yaptırımlar 
tartışılmaktadır. Cinsel saldırılar gerek oluş biçimleri ve gerekse de sonuçları bakımından çok çeşitli sorunları 
bünyesinde barındırmaktadır. Cinsel saldırılar bazı ülkelerde savunmasız ve kendine bakamayacak kişilere 
yönelirken, bazı ülkelerde erişkinler arasındaki saldırılar biçiminde karşılık bulmaktadır. Bu sunumda hali-
hazırda ülkemizde ve dünyada cinsel saldırılar ile ilgili istatistikler, oluş biçimleri, sebepleri, cezai ve hukuki 
yaptırım alternatifleri ve ülkemizde olmayıp dünyanın tatbik ettiği uygulamalar yönünden değerlendirmelerde 
bulunulacaktır. Amaç: Bu sunumda dinleyiciler cinsel saldırıların önlenebilip önlenebilememesinde bir kana-
ate ulaşacaklardır. Yine bu sunumda dinleyici grup cinsel saldırıların çeşitleri, ülkemizde bu saldırılara yönelik 
tatbik edilen cezalar ve bu tür saldırılardan korunmak için yapılması gerekenler tartışma gündemine alınacak-
tır. Kapsam: Bu sunumda Adli Tıp Bilimi’nin nasıl bir çalışma alanı olduğu, insanda alt benlik, benlik ve üst 
benlik kavramları, cinsel saldırıların tipleri, dünyada ve Türkiye’de cinsel saldırı istatistikleri, konuyla ilgili ül-
kemizdeki hukuki düzenlemeler, güncel olgu örnekleri, konuya yönelik cezai yaptırımlar ve diğer hukuki yap-
tırımlar ile cinsel saldırı sonucu oluşan gebeliklerin sonlandırılması konularında bilgiler aktarılacaktır. Yine bu 
sunumda dünyanın gündemine son yıllarda gelmeye başlayan ilaç tedavileri, idam cezaları ya da kişilerin ifşa 
edilebilmesi konuları da tartışılacaktır. Ülkemizde sıklıkla karşımıza çıkan cinsel saldırı olgularını izleyerek 
mağdur kişinin öldürülmesi konusu da yine bir diğer tartışma konusu olacaktır. Tartışma konularından bir diğe-
ri de kadın cinayetlerinde cinsel komponentlerin etkisi boyutudur. Genital muayene, sağlık çalışanlarının suçu 
bildirmemesi suçu; Türk Ceza Yasası’nda yeniden düzenlenmiş önemli konular arasındadır. Bunların da uy-
gulamada getirdiği faydalar ve sorunlar çeşitli yönleriyle ele alınacaktır.  Sınırlıklar: Bu çalışmada herhangi 
bir sınırlılık söz konusu olmayıp konu gerek dünya ölçeğinde gerekse de Türkiye ölçeğinde hem yasalar, hem 
uygulamalar, hem de yaklaşım modelleri temelinde irdelenmiştir. Yöntem:  Konuyla ilgili gerek Türkiye’de 
gerekse de dünyada mevcut durum araştırılmış olup konuyla ilgili güncel bilgiler konferans dinleyicilerinin 
tartışma ve değerlendirilmesine açılacaktır. Yine konferans katılımcılarını çok disiplinli profesyonel alanlar-
dan kişilerin oluşturdukları göz önüne alındığında, çok önemli tartışma ve değerlendirme alanlarının oluşacağı 
ve bunların da ülkemiz uygulamalarına ışık tutucu ve yeni pencereler açacak oluşu tartışmasızdır. Bulgular: 
Dünyada son yıllarda başlayan kimyasal kısırlaştırma olguları ülkemizde de yasal mevzuatımıza girmiştir. Bu 
uygulamanın çok sayıda ve farklı tıbbi ve hukuki sonucu bulunmaktadır. Yine dünyada Megan Yasası olarak 
bilinen durum ülkemiz bakımından da değerlendirilebilir. Konuyla ilgili güncel uygulamalar ve farklı bakış 
açıları tartışılmıştır. Bunların yanı sıra ‘’Ülkemiz adli tıp yapılanmasındaki durum bu tür olgulara nasıl bir ba-
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kış açısı sağlamaktadır?’’ bu da irdelenecek konular arasındadır. Yine ülkemizde DNA veri bankası sisteminin 
olmaması delillerin işlenmesi ve değerlendirilmesinde aksaklıklara sebebiyet vermektedir. Bu noksanlıkların 
kriminal laboratuvar yapılanması sisteminde giderilmesi bir zorunluluktur. Sonuç: Tüm bu değerlendirmelerin 
sonucunda cinsel saldırıların tamamen ortadan kaldırılmasının çok zor bir konu olduğu ancak uygun ve ye-
rinde yaklaşım ve uygulamalarla azaltılabileceği sonucuna varılmıştır. Yine ülkemiz bakımından cinsel saldırı 
olaylarını izleyerek mağdurların öldürülmesi konusu diğer ülkelerden farklılık arz eden ve bizleri de dehşete 
düşüren bir durumdur. Bu durumun ülkemiz açısından neden böyle seyir bulduğu daönemli bir araştırma ko-
nusudur. 

Anahtar Kelimeler : Cinsel Saldırı, Adli Tıp, Ceza Yasaları, Türkiye
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ULUSLARARASI MEDYADA ŞİDDET

Doç. Dr. Giray Saynur DERMAN

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü,  Sakarya / Türkiye

gsaynur@gmail.com

Öz: Medya, televizyon, akıllı telefon ve bilgisayar gibi araçlarıyla günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası 
haline gelmiştir. Medyanın artık günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte; insan 
davranışlarını da etkileme gücüne sahip olması da kaçınılmaz hal almıştır. Medyanın en çok tartışılan ve en 
çok üzerinde araştırma yapılan temel birkaç konusundan biri de şiddet konusudur. Günlük hayatta özellikle 
şiddet olaylarında ve şiddet içerikli davranışlardaki artışta medyanın önemli bir payı vardır. Şiddetin yer aldığı 
başlıca iletişim araçları arasında sinema, televizyon dizileri, online gazeteler, sosyal medya araçları, bilgisayar 
oyunları ve çizgi filmler vb. gelmektedir. Reyting kaygısıyla özellikle şiddeti popülerleştiren, şiddet örnekleri 
sunan, şiddeti bir model olarak gösteren programlar başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her ke-
simine sunulmaktadır. Cinayet, cinsel taciz, işkence, gasp, katliam, intihar, darp, terör saldırıları gibi çeşitli 
şiddet olayları medya araçları yoluyla seyir ve rahatlamanın iç içe geçerek dış tehdidin, korkunun, endişenin, 
heyecanın, rutinin, pasifliğin ve çaresizliğin dayatıldığı bir yola dönüşmüştür. Toplum çeşitli şiddet olaylarına 
medya içeriklerinde tanık olmaktadırlar. Medya, kişinin algılama süzgecinin ve bilişsel çerçevesinin oluşma-
sında çok önemli bir role sahip bulunmaktadır. Medya araçları; topluma sundukları içeriklerin malzemesini 
gerçek dünyadan alırlar ve bu malzemeyi kendi bakış açılarına ve çıkarlarına göre işleyerek kendilerine has bir 
dünya kurgularlar. Medyanın gösterdiği dünya, gerçek dünyanın yerine kurgulanan bir dünyadır. Bu çalışmada 
uluslararası medyada şiddet olgusu ve sunulan bu şiddetin başta gençler ve çocuklar olmak üzere etkileri ve 
sonuçları üzerine bir araştırma yapılmıştır. Amaç: Bu araştırma, uluslararası medya araçları yoluyla sunulan 
şiddet olgusuna dikkati çekip, toplumsal bir farkındalık oluşturmayı, şiddeti olağanlaştıran medya içeriklerine 
eleştirel bakmayı ve toplum için alınması gereken tedbirler ve kamu politikaları için alınması gereken alterna-
tif önlemler konusunda katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Yapılan çalışmanın kapsamını başta ABD, 
Kanada olmak üzere Fransa, İspanya, gibi Batı ülkeleri ile Irak ve Suriye gibi Ortadoğu ülkelerindeki medya 
iletişim araçlarından sinema filmleri, televizyon dizileri ve haber programları oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: 
Çalışmada da zaman ve ele alınan dönemler en önemli sınırlılıktır. Medyada şiddet haberlerini inceleyen bu 
araştırmadan elde edilecek bulgular; araştırma aşamasında, filmlerde, dizilerde ve haberlerde incelenen değiş-
kenler sınırlı tutulmuştur. Batı medya araçlarından sinema filmleri, televizyon dizileri ve gazetelerden sınırlı 
sayıda örneklem alınarak araştırma yürütülmüştür. Yöntem: Yöntem olarak tarama modeli izlenmiş, araştır-
mada şiddet ve görsel medya kavramları ile ilgili literatür taraması yapıldıktan sonra gazete ve internet orta-
mındaki haber kaynaklarından ilgili yazı ve haberler de taranmıştır. Medya haberlerindeki şiddet olgusu içerik 
çözümlemesi yöntemiyle araştırılmış ve bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, bilimsel yöntemin 
özelliklerinden yararlanılarak medya ve şiddet, çocuk ve şiddet, genç ve şiddet, medya ve kadın, şiddet ve 
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kitle iletişim gibi kuramsal bilgilerin verildiği bölümlere ilişkin olarak literatür taraması yapılmıştır. Basılı 
kitaplardan, süreli yayınlardan, akademik veri tabanlarından ve bilimsel yayın tara ma sitelerinden, araştırma 
raporlarından, analizlerden, resmi web sitelerinden elde edilen birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak veriler 
toplanmıştır. Yazılı ve görsel basında yer alan uluslararası medyadaki şiddet haberlerinde şiddet içeriğinin kap-
samını ve yer alış biçimini ortaya çıkarmayı hedefleyen bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden içerik 
çözümlemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada; uluslararası medya ve şiddet arasındaki ilişkiler son beş yıl 
bazında analiz edilmiştir. Araştırmada verilerin çözümü ve yorumlanması betimleyici istatistikler, faktör ana-
lizinden yararlanılmıştır. Bulgular:  Batı ve Ortadoğu ülkelerinde medya-şiddet ilişkisini inceleyen 1000 katı-
lımcı üzerinde gerçekleştirilen 20 ayrı çalışmanın meta analizini yapan bir çalışmanın ortaya koyduğu bulgular 
sistematik bir literatür taramasıyla analiz edilmiştir. Bu bağlamda medyada yer alan şiddetin; şiddet içerikli 
medyayı yoğun olarak takip eden gerek çocuklar ve gençlerde gerekse yetişkinlerde temel olumsuz etkiye 
neden olduğunu ortaya koymuştur: Kadına yönelik şiddet ve cinsel şiddette de medyanın etkili olduğu saptan-
mıştır. Yapılan çözümlemelerden elde edilen veriler raporlanırken sayısal açıdan anlamlı olanlar değerlendir-
meye alınmış, ardından tablolar oluşturulmuştur. Bulgulara bu tablolarda yer verilmiştir. Böylece elde edilen 
bulgularda medyada kullanılan haber ve filmlerin sayısal özellikleri, niteliği, şiddet türlerinin kategorileri, şid-
detin uygulanma nedenleri, şiddete maruz kalan, çocuk, genç, kadın vb. şeklinde incelenerek tablolar halinde 
düzenlenmiş ve yorumlanmıştır. Özellikle ABD’de televizyon çocuk programlarında, prime time ve hafta sonu 
programlarından yoğun şekilde şiddet unsurunun bulunduğu alınan örneklemelerin çözümlemeleri yapılarak 
tespit edilmiştir. Sonuç: Araştırmalar uzun süre şiddet içeren medya araçlarıyla özellikle de popüler kitle ile-
tişim aracı olan sinema-televizyon programları ve bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiren çocuklar ve gençlerin 
olumsuz etkilendiklerini, kadınların da şiddete uğrayan olarak lanse edildiği, şiddetin içselleştirildiğini ve 
olağanlaştırıldığını göstermektedir. Bundan daha da tehlikelisi, medyanın şiddeti öğretmesi, gerçek yaşamda 
toplumu şiddet karşısında duyarsızlaştırmasıdır. Bilim kurgu filmleri, çizgi filmler, haberler, diziler, sinema 
filmleri sürekli şiddet içeren görüntülerle kurgulanmaktadır. Bu yayınlar şiddet içerikli materyale ulaşma ve 
izleme isteğini daha fazla arttırmaktadır Şiddet içerikli medyayı yoğun olarak takip eden gerek çocuklarda 
gerekse yetişkinlerde şiddete yöneltme, hareketsizleştirme ve gerçeklikten kopma, dikkat eksikliği, hiperak-
tivite, saldırgan agresif kişilik bozuklukları gibi çeşitli olumsuz etkilere neden olduğu saptanmıştır. Şiddetin 
medya karakterleri yoluyla model olarak sunulması gücün, saldırganlığın, şiddetin medya karakterleri yoluyla 
model olarak sunulması çocuk ve gençlerin bu davranışları meşru görmeleri ve onları kahraman gibi görmeleri 
yönünde olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. Medyanın kişiler üzerindeki bu olumsuz şiddet etkisini yok 
edebilmek için yapılması gereken birtakım önlemler vardır. Buna göre yapılması gereken önlemlerin başında 
çocuklara ve gençlere şiddet içerikli film ve dizilerin izletilmemesi gelmektedir. Devletin, medya gruplarının 
özel sektörün bünyesinde yoğunlaşmasını kontrol altına almak amacıyla medya sektörüne düzenlemeler getir-
mesi ve böylelikle ideal kontrollü bir medya yapısına ulaşılması, medya-kültürel ürünlerin çeşitliliğinin artma-
sı ve daha kaliteli ürünler üretilebilmesine imkân tanınması yoluyla şiddeti olağanlaştıran medya içeriklerine 
toplumun eleştirel bakmasına ve daha seçici olmasına katkı sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Medya, Şiddet, Sinema Filmi, Televizyon Dizileri, Çocuk
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TÜRKİYE’DE HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDET GERÇEĞİ

Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ 1, Yrd. Doç. Dr. Altan ARMUTAK 2, Yeşim TILDIZ AKTAN 3, 
Okan OFLAZ 3, Ahmet Emre KÜTÜKÇÜ 4, Av. Yasemin BABAYİĞİT SÜRÜCÜ 5

İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Veteriner Hekimlik Tarihi ve  
Deontoloji Anabilim Dalı, Avcılar, İstanbul / Türkiye  

3-4 Yaşam Hakkı Aktivisti, İstanbul / Türkiye 
5 WWF-Türkiye Yaban Hayatı Danışmanı, İstanbul / Türkiye  

6 İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkez Başkanı, İstanbul / Türkiye

aakaymaz@gmail.com

Öz: Masum hayvanlara yönelen şiddet, aslında insanların hayvanları evcilleştirmesiyle başlar. Hayvanları ev-
cilleştirmeden önceki avcılık-toplayıcılık döneminde insanlar, yalnızca besin gereksinimlerini karşılayabil-
mek için sınırlı sayıda hayvanı öldürmüşler, ama bu hayvanların yaşam ve yaşam biçimlerinde söz sahibi ola-
mamışlardır. Ancak günümüzden yaklaşık 20.000 yıl önce ataları çakal ya da kurt olan köpeklerin insanlarca 
uzun bir süreç sonucu evcilleştirilmeleri ile bu tablo değişmiştir. Köpeğin yardımıyla başta keçi, koyun, sığır 
domuz ve kanatlılar gibi hayvan türlerini evcilleştiren insanlar, bir süre sonra avcılık-toplayıcılık sürecinden 
tarım-hayvancılık aşamasına geçmişlerdir. Artık hayvan üreten, bitki üreten ve çiftlikler kuran insanlar dile-
dikleri gibi yetiştirdikleri hayvanların etinden, sütünden, derisinden, yumurtasından, gücünden ve dostluğun-
dan yararlanmışlardır. Hayvanların evcilleştirilmesi köpekle başlayan ve günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce 
atların evcilleştirilmesiyle sonuçlanan bir şiddet sürecidir. Etik ve şiddet zıt iki kutuptur. Birinde sonsuz iyi-
lik, mutluluk, güzellik üzerine düşünce üretilirken; diğeri yine kötülük, mutsuzluk ve çirkinlik içerir. Şiddet 
de bir düşünce ürünüdür belki ama saldırganlığın ve vahşetin biçim değiştirmesiyle oluşmuştur ve bütünüyle 
insana özgü olup, onun ürünüdür. Başta, insan tarafından insana gösterilen şiddet, evcilleştirmeden sonra hay-
vanlara da yönelmiştir.  Hayvana karşı gösterilen şiddet insana göre çok daha ucuzdur ve çoğunlukla az ya da 
hiç bedel ödenmemektedir. Gezegenin her köşesinde her saniye milyonlarca masum hayvan; kötü muamele, 
işkence, cinayet, tecavüz, saldırı ve işkenceye uğramaktadır. Hayvanların masum dünyasında ise çiftleşme, 
avlanma ve kendini savunma dışında herhangi bir şiddet eyleminden söz edilemez. Ülkemizde hayvanlara 
yönelik uygulanan şiddet eylemleri her geçen gün artmaktadır. Bu panelde çoğu zaman fark etmediğimiz ya 
da olağan karşıladığımız hayvan hakları ihlallerinin neler olduğu, hayvan dostlarımızı fiziksel ve duygusal 
anlamda nasıl etkilediği ve çözüm önerileri konusunda bir bilinç oluşturulması amaçlanmıştır. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi verilerine göre sadece İstanbul’da 250.000 civarında sahipsiz kedi ve köpek olduğu ön-
görülmektedir. Sokaklarda yaşayan hayvanlarımızın daha doğduklarından itibaren şiddetin içinde olduğunu, 
bakımevlerinde yaşanılan yasal ihlaller ve oralarda hapsedilen hayvanlarımızın yaşam koşulları, ormanlarda 
yaşayan köpeklerin toplumumuzda olağan kabul edilmesi, evcil hayvan satışı yapılan yerlerde hayvanlarımı-
zın bir eşya gibi satılması, doğum günü, karne yılbaşı gibi özel günlerde hediye olarak sunulması, yeterli sa-
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hiplenme bilincine sahip olmayan kişilerin hayvan sahiplenerek veya satın alarak daha sonra sorumlulukları-
nın artması (aileye yeni bir bireyin katılması, hastalık, yaşlılık vb) nedeni ile terk etmesi ve ülkemizde hayvan 
terk etmenin, hayvan satın almanın/sahiplenmenin kaydı tutulmaması sebebi ile hayvanlarımızın kontrolsüz-
ce üremesi, sokağa ve ormana terk edilmesi, hayvan sevgisi adı altında hayvanlarımıza yapılan şiddetle mü-
cadele etmeye çalışırken karşımıza çıkan sorunlardan hayvanı insanlaştırmaya veya kendi isteklerimiz çerçe-
vesinde değiştirmeye çalışmak, sevgi adı altında evde veya uygunsuz yerlerde hayvan istiflemek gibi örnek-
lerle hayvan sevgisi ve hayvan haklarının savunulmasından bahsedilemez. Benzer şekilde açlık ve şiddet kar-
şısında döğüşmeye mecbur kılınan köpeklerin boğaların, horozların kanlı bir şekilde acı çekmesinden nasıl 
zevk alınabilir, hatta bahis oynanabilir anlamak mümkün değildir. Sanılanın aksine ülkemizde dövüştürülen 
ırklar arasında Pitbull, Dogo Arjantin vb. ırkların olmadığı, bu ırkların 5199 hayvan koruma kanununda sade-
ce kötü şöhretleri yüzünden sahiplendirilmelerinin yasak olması ve bu yasak sebebi ile bu ırklarımızın ömür 
boyu bakım evlerinde beton kafeslerde hapis hayatı sürmesi şiddetin en acı yüzlerinden biridir. Bizler çocuk-
larımızla birlikte su parklarındaki yunusları izlerken onların bizleri ısırmaması için zorunlu olarak dişlerinin 
törpülendiğini, su havuzunda yapacağı hareketleri öğrenmek için yeterince beslenmediğini; hayvanat bahçe-
leri ve hayvan sirklerindeki hayvanların doğal koşullarından uzak şartlarda aslında mutlu olmadığı bilinmeli-
dir. Ürün içeriklerinin insanlar için kullanıma uygunluğunun kontrolü ileri sürülerek her yıl yüzlerce kozme-
tik ve ilaç şirketi, ürünlerini milyonlarca hayvan üzerinde denemektedir. Bu işlemler sırasında laboratuvar 
hayvanları, özellikle tavşanlarda ciltte derin yaralara ve gözlerde tahrişe neden olmaktadır. Nasıl taşıdığı dü-
şünülmeden eşeklere ve atlara ağır yükler yüklenmekte ve aşırı çalıştırılmaktadır. Adalarda her yıl ortalama 
500 at faytonlara koşularak yetersiz beslenme gibi zor ve ağır koşullarda çalıştırıldıkları için güçten düşmekte 
ve ölmektedir. Yük hayvanı; aşırı çalıştırılmanın yanı sıra cinsel istismara ve tecavüze maruz kalmakta, çoğu 
yaralanmalar sonucu zehirlenmekte, boş arazilere veya otoban kenarlarına terk edilmekte veya kaçak mezba-
halarda kesilerek etinin tüketilmesi sağlanmaktadır. Evcil hayvanların yanı sıra yaban hayatında da hayvanlar 
şiddete maruz kalmaktadır. Her geçen gün insanoğlu inşaatlar, ormanın yağmalanması gibi nedenlerle yaban 
hayvanlarının yaşam ortamlarına daha fazla girmekte, bu nedenle bu hayvanların yaşam alanları küçülmekte 
ve beslenme imkanlarını kısıtlamaktadır. Yeni beslenme alanları arayan yaban hayvanları da her geçen gün 
daha çok insan yerleşim alanlarına girmekte ve çoğu yaban hayvanı insanların kurdukları tuzaklarda can ver-
mektedir. Yaban hayvanlarına yönelik şiddetin gözle görülür en etkili şiddet öğesi kaçak veya yasal avcılık 
faaliyetleri olarak dikkat çeker. Bir hayvanın insanların zevki için öldürülmesinin ve bunun bir spor çeşidi 
olarak gösterilmesi kabul edilemez bir ironidir. Diğer taraftan, yaban hayatındaki diğer şiddet eylemlerinden 
biri de hayvan kaçakçılığıdır. İnsanların yabani hayvanları evlerinde bakma istekleri her yıl milyonlarca hay-
vanın doğal hayattan koparılmasına neden olmaktadır. Petshoptan alınan bir papağan doğal ortamından kopa-
rılan onlarca papağandan biri olarak bu hayvanların doğal yaşam alanlarında yakalandıktan sonra satılacakla-
rı ülkeye ulaştırılmaları sürecinde son derece acımasız yöntemlere maruz kalmakta ve binlercesi yollarda öl-
mektedir. Bu hayvanlar doğada her gün kilometrelerce uçmasına karşın bir metrelik kafeste ömrünü geçirme-
ye zorlanmaktadır. Batıl inanç ve geleneksel tıp için her yıl milyonlarca hayvan öldürülmektedir. Özellikle 
çin tıbbında kullanılan ayı safra kesesi, köpek balığı yüzgeci, kaplan penisi vb hayvan parçaları ihtiyacının 
oluştuğu pazar bu hayvanların neslini tükenme noktasına getirmektedir. Ülkemizde de kaplumbağa kanının 
kansere iyi geldiği gibi asılsız inanışlar mevcuttur. Baykuşlar gibi birçok hayvan da insanların yanlış anladığı 
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yaşam biçimlerinden dolayı uğursuz kabul edilmektedir. Buna karşın insanlarımız, göç veya bir hastalık ne-
deni ile bahçesine düşen bir baykuşu ‘benim hayvanım’ diyerek sahiplenebilmektedir. İnsanlar tarafından 
hayvanlara uygulanan şiddet eylemleri onlarda bazen geri dönüşümlü bazen de düzelemeyecek oranda ağır 
davranış bozukluklarına neden olmaktadır.  Gelişen bu davranış bozuklukları sonucu hayvanlarda kendi türle-
ri,  farklı türler ve insanlara karşı korku, kaçma, saklanma ve agresyon gelişmektedir. Yaşadığı terkedilme 
duygusu ile birlikte fiziksel şiddete maruz kalan hayvanlar yoğun vokalizasyonun yanı sıra özellikle insanlara 
karşı tırmalama ve ısırma eylemleri ile şiddet göstermektedir. Bu davranış bozukluklarının düzeltilmesi ise 
ortamdaki stres faktörlerinin uzaklaştırılması, sevgi ve medikal tedavisi ile yapılmaktadır. Bu tedavi sürecinin 
uzun ve meşakkatli olması veya hayvanların tedaviye yanıt vermemesi ve hasta yakınlarının sebatkar olma-
ması nedeni ile bu süreç genellikle hasta yakınların hayvanları için ötenazi talebinde bulunması ile sonlan-
maktadır. Kendini insanların lisanı ile ifade edemediği için hayvanlara uygulanan şiddetin boyutları değişken-
lik göstermektedir. İnsanların kendi türlerine karşı işledikleri çoğu suç için bir ceza yaptırımı bulunmasına 
karşın, hayvanlara karşı işlenen suçlar ülkemizde genellikle kabahatler kanunu üzerinden değerlendirilmekte-
dir. Kendini savunamayacak bir canlıya karşı kötü muamele ve şiddet içerikli eylemleri rahatlıkla gerçekleşti-
ren faillerin cezasız kalmaları veya yeterli/tatmin edici düzeyde ceza ile cezalandırılmamaları, failde “ne ya-
parsam yapayım nasıl olsa ceza almayacağım” düşüncesi yaratarak, bu düşünce ceza kanunlarının getiriliş 
amacı olan ıslah amacının ötesinde, fail şiddettin dozunu arttırarak eylemlerine devam etmesine sebebiyet 
vermektedir. Gerek 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama 
Yönetmeliği, gerekse Türk Ceza Kanunu kapsamında, hayvanlara şiddet ve kötü muamele eylemlerine ilişkin 
çeşitli yaptırımlar düzenlenmiştir. Ancak bu mekanizmaların düzenli bir şekilde işlemesi ve şiddet uygulayan-
ların gerekli cezalara çarptırılabilmesi için insanların şiddete maruz kalan hayvanlara karşı duyarlı olması bü-
yük önem arz etmektedir. Sonuç olarak;  aslında bizlerden farklı olmayan ve aynı dünyayı paylaştığımız 
hayvan dostlarımızla empati kurmayı denediğimizde ve bunu başardığımızda onları dünyaları ile yaşamımız-
da kabul edebilmemiz mümkün olacaktır. Sevgi ve empati ile yaklaştığımız sürece onların yakın ve sıcak 
dostluklarını kazanmamız söz konusu olacaktır. Hayvan dostlarımız tarafından bizlere sunulan içten ve karşı-
lıksız bu sevgiyi kazanmak ve gelecek kuşaklarımız olan çocuklarımıza aktarabilmek hayattaki en önemli ka-
zanımlarımız arasında yer alacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hayvan Hakları, Hayvanlara Yönelik Şiddet, Eylem 
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VİRAL REKLAMLARDA ŞİDDETİN SUNUMU

Yrd. Doç. Dr.  Ali Murat KIRIK

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, İstanbul / Türkiye

murat.kirik@marmara.edu.tr

Öz: Giriş: Globalleşmenin etkisiyle sosyolojik, psikolojik ve ekonomik alanda hızlı bir değişim meydana gel-
miş, bu durum iletişim dünyasının da yeni baştan biçimlenmesine neden olmuştur. İletişim; geçmişte mağara 
duvarlarına çizilen hiyerogliflerden, günümüzde sosyal medya aracılığıyla kullandığımız emojilere kadar uza-
nan kapsamlı bir süreçtir.  Bu süreç hali hazırda değişime ve dönüşüme devam etmektedir. İnsanoğlu doğası 
gereği iletişimde bulunarak gündelik yaşamını devam ettirmektedir. İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en 
temel özellik iletişim ve yeni medyanın etkisiyle birlikte karşılıklı olarak gerçekleştirilen etkileşimdir. İleti-
şim; aynı zamanda da kültürün aktarılmasını ve nesilden nesle yayılmasını sağlamaktadır. İletişimi sadece iki 
kişi arasında gerçekleştirilen bilgi akışı şeklinde tanımlamak çok doğru olmayacaktır. Çünkü insan ve insan 
arasındaki ilişkiler, bununla birlikte ortaya çıkan değerler sistemi bireyin toplumsal hayatını oluşturmakta; 
geleceğine de şekil vermektedir. Reklamlar her yaştan her kesimden tüketiciye hitap etmektedir. Dikkat çek-
tiği ve izleyicilerde hoşnutluk sağladığı için kitleler tarafından büyük ilgi ve değer görmüştür. Dolayısıyla 
reklamlar aracılığıyla sunulan bilgi ve içerikler tüketicilerin karar alım süreçlerine doğrudan etki etmekte, 
markanın tanıtımına da katkı sağlamaktadır. Sıradan bir izleyici herhangi bir reklamı izledikten sonra önceki 
hislerine oranla daha farklı bir satın alma kararında bulunabilmekte ve reklamları bilgi verici unsurlar olarak 
tanımlayabilmektedirler. Amaç:   Reklamların toplum üzerindeki etkisi oldukça büyük olmakla birlikte, her 
yaştan her kesimin reklamlara ilgi gösterdiğini söyleyebilmek mümkündür. Günümüzde ise özellikle internet 
ve yeni medyanın ön plana çıkmasıyla birlikte viral reklam adı verilen ve daha çok video yapımı olarak in-
ternetten ve sosyal medyadan paylaşılan yeni nesil reklam metodu ortaya çıkmıştır. Viral reklamlar ağızdan 
ağıza, kulaktan kulağa yayıldığı için tıpkı bir virüs gibi etkisini arttırmakta ve kimi zaman şiddet öğesiyle de 
vücut bulmaktadır. Şiddet reklamlarla anlam dünyasını değiştirmekte,  toplumu olumsuz bir şekilde etkileye-
bilmektedir. Nitekim viral reklamların da toplumu yönlendirme gücü bulunmakta ve var olan durumu kanıt-
satacak düzeyde bireyleri hipnotize edebilmektedir. Bu çalışmada viral reklamlarla şiddetin sunulduğu tespit 
edilmeye çalışılacaktır. Yöntem:  Bu çalışmada şiddet içerikli üç viral reklam filmi derinlemesine incelenmiş 
ve şiddetin reklam içerisindeki yeri ve konumu irdelenmiştir. Viral reklam ve şiddet ilişkisi analiz edilerek 
çıkarımlarda bulunulmuştur. Sonuç: Viral reklamlarda şiddet olgusu da sıkça karşımıza çıkmaktadır. Şiddet 
bugün dünyada nüfuzunu derinden hissettirmekte ve insanlık için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Şiddetin 
yaygınlaşması noktasında kitle iletişim araçlarının ve medyanın rolü hali hazırda tartışma konusudur. Şiddet 
denildiğinde akıllara öncelikle olarak fiziksel temas gelmektedir. Ancak şiddeti sadece fiziksel temas olarak sı-
nırlamak mümkün değildir. Şiddetin de çok farklı şekilleri bulunmaktadır. Bunlar; sözel şiddet, fiziksel şiddet, 
ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet ve sosyal şiddettir. Özellikle Türkiye’de aile içi şiddet ve ka-
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dına şiddet sıkça karşımıza çıkmakta; medya bu tarz haberlere çoğu zaman yer vermektedir. Viral reklamlarda 
şiddet olgusu farklı açılarla kendisine yer bulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Viral Reklam, Şiddet, Sanal Dünya, İnternet
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TÜRK MEDYASINDA TOPLUM ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Doç. Dr. Emel POYRAZ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı İstanbul / Türkiye

emel.poyraz@marmara.edu.tr

Öz: Medya üzerine yapılan akademik çalışmalara baktığımızda ve başta televizyon ve sosyal medya olmak 
üzere yazılı ve görsel  basına yansıyan haberler incelendiğinde; dünyada olduğu gibi Türkiye’de de şiddet 
olaylarının her geçen gün artarak devam ettiğini görmekteyiz. Öncelikle çocuklar ve gençler olmak üzere 
toplumun bütün bireyleri üzerinde medyada yer alan şiddetin farklı etkileri ve algıları üzerinde pek çok bi-
limsel araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalarda, başta terör olayları olmak üzere medyadaki her türlü şiddetin 
bireyleri ve toplumları derinlemesine etkilediğinin ve gerekli tedbirlerin alınmadığı vurgusu yapılmaktadır. 
Adeta kanayan bir yara gibi artan şiddet ve terör olaylarının hem bireysel hem de toplumsal açıdan sosyal, 
duygusal, ruhsal, politik ve ekonomik pek çok önemli etkilerinin olduğu bilinmektedir. Medyanın bu noktada 
esasında üzerine büyük bir sorumluluk düştüğü, toplumsal fayda ilkesi çerçevesinde hareket etmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Günümüzde medyanın en çok eleştiriye maruz kaldığı konu her türlü şiddeti ve terör olay-
larını nasıl sunduğu ya da sunmadığı noktasında yoğunlaşmaktadır. Özellikle gerçek hayatta yaşanan şiddet 
ve terör olaylarının, tüm detaylarıyla ve çoğu zaman abartılarak etik kurallara ve bir ölçüye tabi tutulmadan 
haberlere ve televizyon programlarına konu olması, dizilerde, filmlerde ve eğlence programlarında her türlü 
şiddete ağır ve özendirici bir biçimde yer verilmesi eleştirilmektedir. Esasında medya yoluyla insanlar gerçek 
hayatta olduğundan çok daha fazla kavga, cinayet, intihar, gasp, darp, cinsel taciz, işkence gibi çeşitli şiddet 
olaylarına tanık olmaktadırlar. Araştırmalar bize; uzun süre şiddet içeren medya ürünleriyle vakit geçiren bil-
hassa çocuklar ve gençler başta olmak üzere olumsuz etkilendiklerini, şiddeti normalleştirip içselleştirdiklerini 
ve kanıksadıklarını göstermektedir. Medyatik inşa süreciyle; kitle iletişim araçlarının ve her türlü medyatik 
ürünün şiddeti öğretmesi, olağanlaştırması ve normalleştirmesi sonucunda ortaya çıkan tablo gerçekten dehşet 
vericidir. Bu durum gerçek yaşamda toplumu ve bireyleri şiddet karşısında duyarsızlaştırmakta ve daha da 
önemlisi şiddeti meşrulaştırmaktadır. Ülkemizde de özellikle çocuklar, gençler ve kadınların televizyon kar-
şısında ve internet ortamında saatlerce kaldıklarını araştırmalar ortaya koymaktadır. En popüler kitle iletişim 
aracı olan sosyal medya,  televizyon programları ve bilgisayar oyunlarındaki şiddete odaklandığımızda gördü-
ğümüz tablo içler açısı durumdadır. Amaç: Bu araştırma derleme ve nitel bir araştırma şeklinde hazırlanmıştır. 
Araştırma süresince medya ve şiddet konusunda yapılan birçok ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ince-
lenmiş, farklı disiplinlerin paradigmaları ve parametreleri ekseninde yapılan çalışmalar ele alınarak titizlikle 
değerlendirilmiştir. Başta psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi ve iletişim alanında yapılan bilimsel çalışmalar 
olmak üzere literatür taraması şeklinde incelenen medya ve şiddet konusunun, Türk medyasındaki şiddetin 
toplum algısı üzerindeki etkisi gözler önüne serilmiştir. Günümüzde medya okuryazarlığının ne kadar önemli 
olduğu vurgusu yapılmıştır. Böylece şiddeti olağanlaştıran ve meşrulaştıran medya içeriklerine toplumun eleş-



97

DAVETLİ PANELİST 
KONUŞMACILAR

tirel bakmasına ve farkındalık kazanmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada nitel araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Konu ile alakalı literatür taraması yapılarak veriler toplanmış ve bu verileri derleyerek 
karşılaştırmalı bir çalışma ortaya konulmuştur. Betimleyici yöntemle; Türk medyasında şiddetin psikolojik, 
sosyolojik, tarihsel ve politik süreçleri de göz önüne alınarak toplum algısı üzerindeki etkisi analiz edilmiş ve 
değerlendirilmeler yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç:  Bu çalışmada; medya ve şiddet bağlamında Türk med-
yasında şiddetin ve terör olaylarının toplum algısı üzerindeki etkisi araştırılmış ve ortaya dehşet verici bir 
tablonun çıktığı tespit edilmiştir. Şiddet içeren medya içerikleriyle insanların yönlendirilmesi ve algılarının 
inşa edilmesinin  sağlandığı görülmüştür. Bazı eğlence programlarında verilen subliminal mesajlarla, özellikle 
okumayı, üretmeyi ve düşünmeyi sevmeyen, cahil kalmaya mahkum, sorgulamayan,  hedonist bir gençlik ve 
toplum yaratılmak istenmektedir. Bazen siyasi ve ekonomik çıkarları gereği toplumsal veya ulusal değerleri, 
hatta yasaları bile görmezden gelme eğiliminde olan bazı programların toplumu ve gençleri nasıl dejenere  
ettiği dikkat çekicidir. Tüketim toplumu ve kültür endüstrisi bağlamında, Türk toplumu üzerinde medyanın 
istediği operasyonları yaptığı ve algı yönetimiyle toplumu yönlendirdiği görülmektedir. Medyanın toplumun 
değerlerini, tutum ve davranışlarını şekillendirmede ne denli etkileyici bir güç olduğu kabul edilmektedir. 
Bu konuda yapılan çalışmalarda; masum ve zararsız gibi görünen pek çok eğlence programı ve oyunların bu 
amaca hizmet ettiği ve verdiği mesajlarla kalıcı algıların oluşturulduğu dikkat çekicidir. Medya yolu ile; kendi 
öz değerlerine karşı saldırıları, kimlik eritme ve yok etme girişimlerini tepkisiz biçimde karşılayan toplumlar-
da önemli yozlaşmalara ve yıkımlara neden olacağı düşünülmektedir. Medyadaki şiddet içeren yayınların ve 
programların olumsuz etkileriyle ilgili gözlem ve araştırmalar uzun yıllardır yapılmaktadır. Yapılan araştırma-
lar, kitle iletişim araçlarında yayınlanan ve kolay erişilebilirliği sebebiyle özellikle de televizyonda yer alan 
şiddet içerikli ürünlerin ve bilgisayar oyunlarının, toplum genelindeki saldırganlık ve şiddet oranları üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir artışı tetiklediği gözlenmektedir. Özellikle çocuk ve gençlerin, medyadaki şiddet 
içerikli ürünler vasıtasıyla duygu, düşünce, değer, tutum ve davranışlarının olumsuz etkilendiği ispatlanmış 
durumdadır. Bu araştırmalar, şiddet içerikli medya ürünlerinin tetikleyici, hızlandırıcı ve özendirici bir etkiye 
sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Çalışmamız kapsamında yapılan değerlendirmeler ile bugünün 
Türkiye’sinde medya okuryazarlığının ne kadar önemli olduğunun altı kalın çizgilerle çizilmiştir. Eğitim sis-
temimizin içine zorunlu bir ders olarak tüm insanlarımızın medya okuryazarlığı dersini almaları önerilmiştir. 
Böylece, toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalığının arttırılması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Medya, Şiddet, Algı Yönetimi, Şiddetin Olağanlaştırılması ve Meşrulaştırılması, Medya 
Okuryazarlığı
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İSLAM VE KADIN

Doç. Dr. Muammer CENGİL

Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Bölümü, Çorum / Türkiye

muammercengil@hitit.edu.tr

Öz: İslam’da kadın konusu lehte ve aleyhte pek çok tartışmayı beraberinde getiren bir konudur. Aslında eski 
kültürlerden günümüze gelinceye kadar tüm kültür ve dinlere baktığımızda kadın sorununun psikolojik, sos-
yolojik, ekonomik, kültürel ve dini pek çok boyutu olduğu çok rahat bir şekilde görülmektedir. Burada temel 
sorunun ataerkil toplum yapısından kaynaklandığını ataerkil toplumu besleyen en önemli unsurun da fiziksel 
güç olduğunu düşünmekteyiz. Geçmişten günümüze hızlı bir göz geçirdiğimizde fiziksel gücü elinde bulundu-
ran bazı insanların kendilerinden daha zayıf olanlara tahakküm kurma eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Fi-
ziksel olarak zayıf olan kadınlar güçlü olan erkekler tarafından ezildiği gibi, fiziksel olarak zayıf erkekler yine 
fiziksel olarak güçlü erkekler tarafından, askeri gücü zayıf olan toplumların askeri gücü güçlü olan toplumlar 
tarafından tahakküm altına alınmaya çalışıldığını çok rahat bir şekilde görebiliriz. Biz bu bildirimizde genel bir 
değerlendirme yaptıktan sonra İslam’da Kadın konusunu Kur’an-ı Kerim ve Hadisler ışığında ele aldık.

Anahtar Kelimeler: İslam, Kadın, Şiddet, Erkek

GİRİŞ

İslam ve kadın, İslam’da kadının yeri, İslam’da kadına şiddet vb. konular yüzyıllardır tartışılan ve daha da tar-
tışılmaya devam edecek konulardan biri olarak karşımızda durmaktadır. Aslında kadın sorunları sadece bizim 
dinimize ve kültürümüze has bir konuda da değildir. Eğer sadece İslam’ın bir problemi olsaydı erkek egemen 
dünyanın norm,  değerler ve cinsiyetçi politikalarına karşı kadınların kendi aralarında oluşturmuş olduğu daya-
nışma olarak tanımlayabileceğimiz (Michell, 1995; 6) feminist hareketler tüm dünyada kabul gören bir oluşum 
olarak karşımıza çıkmazdı. Dolayısıyla konu hemen hemen tüm dinlerin ve toplumların temel sorunlarından 
birisidir aslında. Konuya İslam dini açısından bakacak olursak mesele üzerinde ortak bir uzlaşıya varılamama-
sının nedenleri olarak kadim kültürlerden günümüze gelinceye kadar ataerkil toplum yapısını, Kur’an ayetleri-
nin ve Peygamber Efendimizin hadislerinin yorumlanmasındaki farklılıkları vb.’ini ifade edebiliriz. 

Şüphesiz bizim düşüncemiz ve sahip olduğumuz kültür içinde yaşadığımız toplumun geçmiş tecrübelerinden 
ya da farklı kültürlerden bağımsız olarak şekillenmez. İslamiyet’in geldiği ortam, geldiği zamanda dünyanın 
farklı bölgelerinde yaşanan kültürleri bilmemiz konuyu daha iyi anlamamızda bize ışık tutacaktır. O yüzden 
biz bildirimizin ilk bölümde kadim kültürlerde ve dinlerde kadının konumuna bir göz atacağız. İkinci bölümde 
günümüzde farklı kültür ve dinlerde kadının konumunu ele alıp son olarak da üçüncü bölümde Kur’an ve Pey-
gamber Efendimizin uygulamalarından hareketle İslam’da kadın konusunu ele alacağız. 
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İSLAMİYET ÖNCESİ KÜLTÜR ve İNANÇLARDA KADIN

Kadim kültürlere baktığımızda her ne kadar dönem dönem kadının durumunda olumlu yönde bir durum söz 
konusu olsa da genel anlamda ataerkil bakışın hakim olduğu, kadınların fizik güç anlamındaki zayıflığı onun 
sosyal statüde de geri kalmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Farklı kadim kültürlerde ve inançlarda kadının 
konumunu kısaca şu şekilde ifade edebiliriz.

Eski Mısır’da Kadın: Firavunlar çağında hanedan kadınlarının tanrı soyundan geldiğine ve saltanatın kadın-
dan çocuğa geçtiğine inanılırdı. O yüzden hanedan dışından bir erkeğin firavun olabilmesi için hanedan men-
subu bir kadınla evlenmesi gerekmekteydi. Yine eşleri ölen kraliçeler hanedandan, asillerden ya da halktan 
olmasına bakılmaksızın istediği bir kimse ile evlenerek onu firavun yapabiliyorlardı. Kısaca Eski Mısır’da ka-
dınların kendi dönemlerinde diğer toplumlardaki hemcinslerinden daha iyi konumda olduğu söylenebilir (Ba-
bila, 2016: 132).  Fakat daha sonra Mısır’da da kadınlar prestijli statülerini kaybetmiş ve Firavunlar tarafından 
köleleştirilmeye başlanmıştır (Akdemir, 1997: 249). Hatta ölen Firavunlara ahirette hizmet etmek amacıyla 
pek çok hizmetçi ve askerle birlikte eşleri de diri diri gönülmüşlerdir (Domaniç, 2007: IV). 

Eski Yunan ve Roma’da Kadın: Eski Yunan’da kadının toplum içindeki konumu çok da parlak bir durumda 
değildi. Eski Yunan filozoflarından Eflatun’a göre kadın “Orta malı olarak elden ele gezmeli”, Aristo’ya göre 
ise “Kadın yaratılışta yarım kalmış bir erkektir.” (Topaloğlu, 2008: 18). Kadın bu toplumda bir meta gibi alınıp 
satılabilen, babasının, eşinin ya da çocuklarının mirasından herhangi bir pay alması sözkonusu değildi (Dik-
men, 2010: 12-13).

Roma’da da kadının durumu iniş çıkışlar izlemiştir. İlk zamanlarda kadın nispeten iyi bir konumdayken daha 
sonra bu durumları olumsuz yönde seyir izlemiştir (Mevdudi, 2004: 21-25)

Babil Medeniyetinde Kadın: Babil medeniyetinde boşanma erkeğe verilen bir haktı. Eğer kadın kocasına 
karşı çıkar ve evliliği bitirmek isterse, hatta sen benim kocam değilsin gibi bir ifade kullanırsa bunun karşılığı 
boğularak öldürülme cezasıydı (Mahmud, 2001: 27).

Eski Çin’de Kadın: Eski Çin’de kadının ruhunun olmadığı dolayısıyla insan da olamayacağı düşünülüyordu 
(Rıza, 2008: 16). Bu kültürde de kadın kocasının kölesi sayılmıştır (Birekul, 2004: 49).

Yahudilikte Kadın: Tevrat’ta boşanma hakkı yalnızca kocaya tanınmıştır. Yasa 24/1’de “Eğer bir adam ev-
lendiği kadında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmazsa, ‘boşanma belgesi’ yazıp ona verir 
ve onu evinden kovar...” denilmektedir. Yine Yahudi erkekleri her sabah yaptıkları duada kendilerini kadın 
yaratmadığı için Tanrı’ya dua etmektedirler (Okiç, 1978: 7). 

Hıristiyanlıkta Kadın: Pek çok insanın bildiği gibi Hıristiyan din alimleri V. Asırda kadının ruhu olup ola-
mayacağını tartışmış ve nihayetinde Hz. Meryem hariç tüm kadınların cehennem azabından kurtulamayacağı 
hükmüne varmışlardır (Tarhan, 2010: 336). Yine ilk Hıristiyan din adamlarından biri olan Tertullian kadınları  
yasak ağaca yaklaşarak insanın nefsine şeytanı sokan ve bu şekilde Tanrı’nın kanunlarını bozarak erkeği çir-
kinleştiren varlık olarak görmektedir (Sıbai, 1969: 20)
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Cahiliye Döneminde Kadın: Cahiliye dönemi İslamiyet gelmeden önceki Arap toplumunu ifade etmek için 
kullanılan bir kavramdır (Karaman vd., 2006: 79). Bu dönemde kadınların bir meta gibi alınıp satılabildiği, 
erkek çocuk dünyaya geldiğinde bunun bir gurur kaynağı olduğu fakat kız çocuk dünyaya geldiğinde ise bunun 
bir utanç olarak görüldüğü kaynaklarda ifade edilmektedir (Kutup, 2007: 63). Ayrıca bazı Arap kabilelerinde 
kız çocuklarının çeşitli nedenlerle diri diri toprağa gömüldüğü Kur’an-ı Kerim’de Nahl Suresi 58-59. Ayet-i 
Kerime’lerde şu şekilde ifade edilmektedir; “Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak 
yüzü simsiyah kesilir! Kendisine verilen kötü müjde yüzünden(!) halktan gizlenir. Şimdi onu, aşağılanmış 
olarak yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar.”

Geçmiş kültür ve dinlerde kadının konumu ile ilgili örnekleri çoğaltmak şüphesiz mümkündür. Fakat biz bir fi-
kir vermesi nedeniyle bu kadarını kâfî gördük. Tüm bu örneklerden de anlaşıldığı üzere kadın çeşitli nedenlerle 
pek çok kültürde zaman zaman iyi bir konum edinse de genel olarak bu iyi durumunu her zaman muhafaza 
edememiştir. Kadının geçmişteki konumuna bu şekilde göz attıktan sonra şimdi de yakın geçmişimizde ve 
günümüzde kadının durumuna bakmak konunun anlaşılması açısından faydalı olacaktır.

GÜNÜMÜZDE FARKLI TOPLUM ve KÜLTÜRLERDE KADIN

Bu bölümde uzun uzadıya istatistiksel bilgiler vererek konuyu uzatmadan bildirimiz çerçevesinde AB Temel 
Haklar Ajansı (FRA) tarafından 2014 yılında 28 AB üyesi ülkede, 42.000 kadınla yüzyüze gerçekleştirilen 
araştırmanın sonuçlarını vermek istiyorum. Bu sonuçlara göre;

Her üç kadından birinin 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını, son 12 ayda ise 1. 
bu oranın %8 olduğunu,

Kadınların yaygın biçimde istismara uğradığını ancak bunların çok azının kayıtlara geçtiğini, aile içi şiddet 2. 
vakalarının sadece %14’ünün ve diğer şiddet vakalarının sadece %13’ünün rapor edildiğini, 

Şiddetin gerçekleştiği ilişkiyi bitiren kadınların hala risk altında olduğunu,3. 

Her beş kadından ikisinin (%43) şimdiki veya eski eşi/hayat arkadaşından psikolojik şiddet gördüğünü,4. 

15 yaşından itibaren kadınların %18’inin ısrarlı takip mağduriyeti yaşadığını,5. 

Kadınların yaklaşık %12’sinin 15 yaşından önce yetişkin biri tarafından cinsel istismara maruz kaldığını,6. 

Eşi veya hayat arkadaşının şiddetine maruz kalan kadınların %42’sinin hamile iken de şiddet gördüğünü 7. 
göstermiştir. (Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020), 2016: 9)

Bu sonuçlar bize AB ülkelerinde kadına yönelik şiddet bağlamında kadın hakları sorununun en yaygın sorun-
lardan biri olduğun göstermektedir.

Yine 2 Mart 2016 yılında www.istekadınlar.com isimli internet sitesinin “Avrupa’nın da sorunu kadına yö-
nelik şiddet” başlıklı haberinde şu ifadelere yer verilmektedir; “Ekonomik ve eğitim alanında gelişmişlik baz 
alındığında Avrupa Birliği ülkeleri 1’inciliği kimselere kaptırmıyor ama anlaşılan o ki ne eğitim seviyesinin 
yüksekliği ne de gelirinin iyi olması Avrupalı erkeklerin birlikte oldukları kadınlara şiddet uygulamalarının 
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önünde bir engel teşkil etmiyor. Bu durum uzmanların hep dile getirdiği şiddetin eğitim ya da maddi durumla 
ilgili olmadığı, ataerkil zihniyetin tüm dünyada nasıl köklü bir şekilde yaygın olduğunun adeta tescili anlamına 
geliyor. Avrupa Birliği Temel Haklar Kurumu’nun yaptığı bir araştırmada kadınların yüzde 22’sinin, birlikte 
yaşadıkları kişinin fiziksel ve cinsel şiddetine hedef olduğu ve çoğunun bu durumu polise dahi bildirmediği 
açıklanmıştı. Kadınlara yönelik fiziksel ve cinsel tacizin en çok olduğu ülkelerin başında ise Danimarka, Fin-
landiya ve İsveç geliyordu.”

Kadın hakları konusunda bize anlamlı bilgiler verecek olan bir diğer parametre ise kadınların siyasal alanla 
elde ettikleri kazanımlardır. Dünyada kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesine göre birkaç çarpıcı 
örnek kadının dünya toplumları içerisindeki yerini göstermesi açısından bizlere önemli ipuçları sunacaktır.

Bazı Avrupa ülkelerinde kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettikleri tarihler şu şekildedir; İsviçre 1971, 
Yunanistan, 1949, Japonya 1945, İtalya 1945, Fransa 1944, İspanya ve Portekiz 1931. Müslüman bir ülke olan 
Türkiye’nin 20 Mart 1930 yılında belediye seçimlerinde seçme hakkı kazandığını, 5 Aralık 1934 tarihinde 
milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı kazandığını göz önüne aldığımızda hepsi Hıristiyan Avrupa 
ülkesi olan bu ülkelerdeki kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etme tarihleri konunun dini boyuttan çok 
kültürel boyutlu olduğunu, kadın hakları sorununun aslında bir insanlık sorunu olduğunu bizlere göstermek-
tedir. Ülkemizde bazı devrim kanunları ile ilgili pek çok tartışma yapılmıştır. Fakat başta kadınların seçme ve 
seçilme hakkını elde etmesi ve kadın haklarıyla ilgili yapılan diğer kanuni düzenlemelerin İslam dinine aykırı-
lığı ile ilgili marjinal gruplar dışında aleyhte itiraz eden olmamıştır. Bu durum bize kadın hakları konusundaki 
ihlallerin daha çok kültürden kaynaklandığını, İslam dininden kaynaklanmadığını gösteren en somut göster-
gelerden biridir. Eğer bu düzenlemeler İslam dininin temel esaslarına aykırı olsaydı toplumun belli bir kesimi 
tarafından şiddetli tepkisiyle karşılaşacağı durumu yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. 

İSLAM’DA KADIN

İslam’da kadın konusunu Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Peygamber Efendimizin Hadisleri ışığında ele alacağız. 
Çünkü İslam’ın temel referans kaynaklarından ilk ikisi Kur’an ve Sünnettir. 

Öncelikle Kur’an’ı Kerim insana hitap etmektedir. Yani genel anlamda muhatabı ne erkek ne de kadındır. Tin 
Suresi 4. Ayet-i Kerime’deki “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” ifadesi bu durumu ifade 
eden en güzel örneklerden birisidir. Burada Cenab-ı Allah ne erkeği ne de kadını diyor. Biz insanı en güzel bir 
biçimde yarattık buyuruyor.

Yine Ahzab Suresi 35. Ayet itaatin, doğruluğun, sabrın, saygının ve ibadetin ne kadına ne de erkeğe hitaben 
emredilmediğini her iki cinsin bu davranışlardan sorumlu olduğunu ifade etmektedir: “Şüphesiz Müslüman 
erkeklerle Müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğ-
ru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, 
Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle 
oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkek-
lerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” 
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Yine İslam öncesi dönemde kadın olmanın istenmeyen bir durum olarak görüldüğünü, İslam’ın ise bu anlayışı 
yıktığını ifade etmesi açısından Nahl Suresi 57-59. Ayetlere bakmak yeterli olacaktır: «Onlar, kızların Allah’a 
ait olduğunu iddia ediyorlar. Hâşâ! Allah bundan münezzehtir. Beğendikleri de (erkek çocuklar) kendilerinin 
oluyor. Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen müj-
denin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa 
mı gömsün! Bakın ki, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür!» 

Kadın ve erkeğin Allah katında eşit olduğunu gösteren bir diğer ayet Al-i İmran Suresi 195’de karşımıza çık-
maktadır:  «Erkek olsun kadın olsun, içinizden hiçbir çalışanın emeğini boşa çıkarmayacağım» 

En fazla istismar edilen konulardan birisi de namus meselesidir. Ataerkil kültürden kaynaklanan namus kavra-
mını sadece kadına has bir özellik gibi görme anlayışının İslam dini ile uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. 
Tam tersine Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak namuslu olmayı erkek ve kadına zorunlu bir görev olarak yük-
lemiştir ve ilk hitap erkeğe yapılmaktadır. Şöyle ki; «İman eden erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan 
sakındırsınlar, namuslarını korusunlar… İnanan kadınlara da söyle, onlar da gözlerini harama bakmaktan 
sakındırsınlar ve namuslarını korusunlar…» (Nur Suresi, 30) 

Bir diğer referans kaynağımızın Peygamber Efendimizin hadisleri olduğunu söylemiştik. Şimdi konuyla ilgili 
bazı hadislere bakabiliriz;

«Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır.» (Müslim, Birr 149)

«Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler); onlara kötülük edenler ise leîm 
(kötü) kişilerdir.» İbn Mâce, Edeb 3)

Kadın hakları konusunda yaşanan tartışmalardan birisi de çocuk gelin hususudur. Aşağıda vereceğimiz hadis-
ler bu uygulamanın İslam dininden ziyade kültürden kaynaklandığını bizlere göstermektedir;

«Dul kadın kendisiyle istîşâre edilmeden evlendirilmemeli, bâkire kız da izni alınmadan nikahlanmamalıdır.» 
(Müslim, Nikah 64)

«Rasûlullah (s.a.s.), kızın arzusu hilâfına, babası tarafından gerçekleştirilen bazı nikâhları, şikâyet üzerine 
iptal etmiştir» (Buhari, İkrah 4) 

Bu hadislere rağmen hala çocuk gelin konusunun İslam dininden kaynaklandığını söylemek, Müslümanları çe-
şitli çirkin ithamlarla töhmet altında bırakmaya çalışmak ne kadar doğrudur siz değerli dinleyicilerin insafına 
sunuyorum. 

Malesefe ataerkil kültüre kurban edilen bir diğer husus da kadınların fitne görülerek mescitler/camiler de dahil 
olmak üzere sosyal hayattan men edilmesidir. Şu hadis bu konuda Peygamber efendimizin ne kadar mücadele 
ettiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir; «Allah’ın kadın kullarını Allah’ın mescidlerinden men etmeyi-
niz» (Buhari, Cum’a 13). Demek ki o dönemde de kadını fitne unsuru olarak gören cahiliye Arapların düşünce 
yapısı toplumda hakim ki Peygamber Efendimiz bu konuda böyle bir uyarıda bulunma ihtiyacı hissetmiştir.
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Toplumda kadın konusundaki bir diğer ataerkil düşünce kalıntısı da kız çocuk erkek çocuk meselesidir. Erkek 
çocuk sahibi olmayan ailelere nesillerinin devamını sağlayamayacağı düşüncesiyle toplum tarafından adeta 
acınarak bakılmaktadır. Acaba Peygamber efendimizin şu müjdesini duyan bir kişinin bu şekilde düşünmesi 
mümkün olabilir mi?; 

«Kimin üç kızı yahut üç kız kardeşi veya iki kızı, ya da iki kız kardeşi olur da onlara güzel bakar, onlar hakkın-
da Allah’tan korkarsa (onlara haksızlık etmezse), onun için cennet vardır.» (Tirmizi)

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ve Peygamber efendimizin kadınlar konusunda toplumu ıslah etmeye yö-
nelik emir ve tavsiyeleri şüphesiz bunlarla sınırlı değildir. Fakat bizler maalesef C.G. Jung’un da ifadesiyle 
“Kollektif Bilinçaltı”mızın bizi yönlendirmesiyle maalesef eski atalarımızın kadın aleyhtarı tutumlarına hızlı 
bir şekilde dönüş yapıyoruz. Hatta bu dönüş Peygamber Efendimizin vefatından çok kısa bir süre sonra ger-
çekleşmiştir. Hz. Ömer’in oğlu Abdullah’ın şu ifadesi bize bunun en somut örneğidir; 

«Rasûlullah devrinde hakkımızda ayet iner korkusuyla kadınlarımıza elimizi ve dilimizi uzatmaktan sakınırdık. 
Rasûlullah vefat edince, dilimizi ve ellerimizi onlara uztamaya başladık» (Buhari, Nikâh 80)

Ayrıca Peygamber efendimizin hayatı boyunca ne eşlerine ne de çocuklarına karşı şiddete başvurduğuna dair 
tek bir örnek bile göstermek söz konusu değildir. Kur’an-ı Kerim’i anlamamızda ve yaşamamızda Efendimizin 
davranışları bizim için temel rehber olmalıdır. 

Sonuç itibariyle kadına yönelik olumsuz tutumlar psikolojik, sosyolojik, kültürel, siyasal, ekonomik vb. sebep-
leri olan bir husustur. Kadın tarih boyunca hiçbir din ayrımı gözetmeksizin tüm toplumlarda maalesef temel 
hak ve özgürlüklerden mahrum edilmiştir. Her ne kadar Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Peygamber Efendimizin 
tavsiyeleri ile İslam toplumunda kadın hak ettiği yeri almış ise de günümüzde Kur’an ve Sünnetten uzak bir 
yaşantı süren Müslümanların ataerkil kültürlerini din zannederek yaşamaları zaman zaman tüm dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde ve diğer Müslüman ülkelerde de kadın hakları ihlallerine sebebiyet vermektedir. 

Kur’an ve Sünnet ışığında bir yaşantı sürmemiz dileğiyle sözlerime burada son verirken hepinize saygılarımı 
arzediyorum. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, İslam, İnanış, Din, İnsan 
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OKULDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME GÜVENLİ OKUL

Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D., İzmir / Türkiye

ayca.gurkan@ege.edu.tr

Öz: Güvenli okul ve okul iklimi, okulun bulunduğu durumun ve olması gereken durumun belirlenmesinde 
önemli bir rol oynar. İklim problem çözme, güven, karşılıklı saygı, tutumlar okul ikliminin şekillendirilmesi 
ve yönlendirilmesi, okulun temel değerlerinden ve amaçlarından hareketle oluşturulan vizyon aracılığıyla şef-
faf ve açık olmalıdır e yeni fikirleri temsil eder. Okul ikliminde yaşanan sorunlar, özellikle risk grubuna giren 
öğrenciler üzerinde okulu bırakmaya ya da okulu bitirip öğrenimini devam etmemeye kadar varan olumsuz 
sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Olumsuz bir okul ikliminde, yöneticiler ve okulun diğer un-
surları arasında iletişim zayıftır ve açık olamayan kurallar ve ödül sistemi vardır. Hatalı davranışlar karşısında 
nasıl davranılacağına dair bir politika yoktur; Pozitif okul ikliminin öğrencilerde görülen duygusal ve fiziksel 
davranış bozukluklarını azalttığı belirtilmektedir. Kaliteli-pozitif okul iklimi okulun gelişimini sağlarken aynı 
zamanda öğrenciler arasındaki ilişkileri düzenleyerek okulda yaşanacak sorunların negatif etkilerini azaltır. 
Okul iklimi şiddeti, zorbalığı, tehdidi ve baskıyı en aza indirirken, aynı süreçte yapılan programlar aracılığı 
ile birbirlerine saygı duyan, birlikte yaşama kültürünü öğrenmiş olan ve güç mücadelesini bırakıp gücü pay-
laşan öğrenciler topluluğu oluşturmayı hedeflemektedir. Güvenli bir okul iklimi oluşturmanın anlamı, sadece 
şiddet olaylarında kullanılan araçların ortadan kaldırılmasıyla açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Şiddet 
olayları, alay edilme korkusu; sataşma; fiziksel saldırı; ırkçılık; etnik, kültürel, cinsel istismar; zorbalık ve 
tahripçilik gibi farklı sınıflandırmalar içeren çok boyutlu bir konudur. Tüm bu yaşanan şiddet olayları, okul 
iklimini dolayısıyla okul iklimini soluyan tüm öğrencileri olumsuz yönde etkilemektedir. Güvenli okul kavra-
mı, metal tarayıcılar, kameralar, devriyeler gibi güvenlik araçlarına dayalı bir süreç olmaktan çok pozitif okul 
ikliminin, öğrenci-öğretmen destek sistemlerinin ve danışma hizmetlerinin olduğu yönlendirici bir süreci kap-
samaktadır. Okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri koruyucu özelliğe sahiptir; problemler or-
taya çıkmadan öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve yöneticilere öğrencilerin ihtiyaçları, gelişimsel özellik-
leri, karsılaşabilecekleri kriz durumları ve bunlarla başa çıkma yolları hakkında bilgi verilerek, hem çok sayı-
da öğrenciye ulaşılabilmekte hem de öğrencilerin birçok ihtiyacını karşılayabilmektedir Okullardaki psikolo-
jik danışma ve rehberlik hizmetleri koruyucu özelliğe sahiptir; problemler ortaya çıkmadan öğrencilere, veli-
lere, öğretmenlere ve yöneticilere öğrencilerin ihtiyaçları, gelişimsel özellikleri, karsılaşabilecekleri kriz du-
rumları ve bunlarla başa çıkma yolları hakkında bilgi verilmektedir. Okullarda şiddetin önlenmesi ve güvenli 
okul kavramları, son yıllarda dünyada ve ülkemizde önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir.  
Çünkü şiddet olaylarını veya krizleri ortaya çıkaran durumlar ani olarak meydana gelir ve okulların bunlara 
iyi bir şekilde hazırlık yapması gereklidir. Okulda şiddet konusu, güvenli okul kavramının önemine işaret et-
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mektedir.  Güvenli okul, geniş kapsamlı ve çok boyutlu bir kavramdır. Yaşanan sorunların türleri ve kaynak-
ları açısından çok sayıda değişken, bir okulun güvenli olma düzeyinde etkili olmaktadır. Sorunun türleri açı-
sından bakıldığında zorbalık, hırsızlık, tahripçilik, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, çete faaliyetleri, 
okula silah, kesici alet, vb. getirilmesi, yangın ve deprem gibi kriz durumları okul güvenliğinde etkilidir. So-
runun kaynakları açısından bakıldığında ise öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri, aile, toplum, medya ve 
küreselleşme gibi birçok etmen okulda şiddet ve güvenli okul ile ilişkili kabul edilmektedir. Güvenli okul so-
rununun geniş kapsamlı ve çok boyutlu olmasından dolayı çözüm yollarının geliştirilmesinin de karmaşık ve 
zor olduğu söylenebilir. Güvenli okul sorunu ne kadar karmaşık ya da çok boyutlu olursa olsun, okulların öğ-
rencilerin kişisel, toplumsal ve akademik ihtiyaçlarını karşılayan ortamlar olmaları amaçlanıyorsa, güvenli 
okul konusunun, üzerinde odaklanılması gereken önemli bir konu olduğu söylenebilir.  Güvenli okul ile okul 
iklimi arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Güvenli bir okul, eğitim-öğretimin korkudan, şiddetten ve kaygıdan 
uzak, hoş bir ortamda gerçekleştirilebileceği bir yerdir. Böyle bir ortam, her öğrenci için özen ve kabul duy-
gusunun hâkim olduğu eğitimsel bir iklim sağlar. Güven ortamı oluşmuş okul; zorbalıktan uzak, davranış 
beklentilerinin açık bir şekilde iletildiği ve destekleyici ve özenli bir şekilde uygulandığı bir yerdir. Güvenli 
okul sadece şiddetin veya saldırganlığın olmadığı okul olarak algılanmamalıdır. Güvenli okul kavramı; şiddet 
ve saldırgan davranışlara ilave olarak, taciz, cinsel istismar, uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı, kriz 
durumları; deprem, yangın, sel, terörist saldırılar, kimyasal ve nükleer sızıntılar, trafik ve savaş durumları gibi 
çok sayıda konuyu kapsamaktadır. Bu kapsamda en genel anlamıyla okul güvenliği; öğrenci ve okul persone-
linin okul içinden ya da çevreden kaynaklanan suç, şiddet, saldırganlık, hırsızlık, tahripçilik, alkol, sigara ve 
uyuşturucu madde kullanımı, cinsel taciz gibi istenmeyen davranışlara karşı korunmaları ve okulda bir kriz 
ortamı yaratabilecek olağanüstü hallerde (silahlı saldırı, yangın, deprem gibi) can güvenliklerinin en üst dü-
zeyde sağlanmasıdır. Güvenli okul, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade etmeleri, öğrenmek için çalışırken 
öğretmenlerin ve diğer görevlilerin kendilerine yardımcı olmaları, kendilerini tehlikeden ve korkudan uzak 
ve güvende hissetmeleridir. Bu anlamda güvenli okul, öğrencilerin ve öğretmenlerin kendilerini fiziksel, psi-
kolojik ve duygusal bakımdan özgür hissettikleri bir yer olarak nitelendirilebilir. Okulların, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmesi için güvenli ortamlar olması gereklidir. Öğrencilerin okul-
da güvende olmadıklarını hissetmeleri onların öğrenim ve eğitimlerini olumsuz etkilemektedir. Güvensiz 
okullar aynı zamanda korku ve huzursuzluk iklimi yaratır. Öğrenciler güvenlikleri konusunda kaygılıysalar 
dersler üzerine yoğunlaşmaları çok zordur. Bu nedenle,  öğrenme açısından güvenli bir ortamın önemi 
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına dayalı olarak da açıklanabilir. Bu kurama göre, insan ihtiyaçların-
dan ilki, hava, su, yemek gibi yaşamını sürdürmesi için zorunlu olan fiziksel ihtiyaçlardır. Okulun sağlıklı ve 
açık bir iklime sahip olmasıyla okulun güvenliği arasında doğrusal bir ilişki olduğu görülebilmektedir. Buna 
göre, bir okul ne kadar sağlıklı ve açık bir iklime sahipse o derece güvenli bir okuldur. Bir okulda olumsuz 
bir iklimin varlığı söz konusu ise, bu okulun güvenliği de o derecede zayıf olacaktır. Olumsuz bir okul iklimi-
nin okulda saldırgan ve kuralsız davranışların meydana gelmesi ve okul ortamın güvensiz olarak algılanma-
sıyla ilişkili olduğu ve bu sorundan öğrencilerin kişisel gelişimlerinin ve akademik başarısının olumsuz etki-
lendiği bazı araştırmaların sonucunda ortaya konmuştur. Güvensiz bir iklime sahip okullarda, yöneticiler ve 
öğretmenler arasında iletişim eksikliği vardır ve sorun çözmede birlikte çalışmazlar. Olumsuz öğrenci davra-
nışlarının yüksek düzeydedir. Kural ve ödüllendirme yapılarının, sonuçların belirsiz olduğu okullardır. Bunun 



106

DAVETLİ PANELİST 
KONUŞMACILAR

tersine güvenli bir okulun iklimine sahip okullarda okul personeli arasında yüksek beklentiler, öğrencilere 
olumlu yaklaşım, düzenli bir okul ve sınıf ortamı, moral düzeyi yüksek olan öğrenciler ve okul personeli, öğ-
rencilerle aktif bir şekilde ilgilenme ve öğrenciler arasında olumlu sosyal ilişkiler vardır Güvensiz bir iklime 
sahip okullarda, yöneticiler ve öğretmenler arasında iletişim eksikliği vardır ve sorun çözmede birlikte çalış-
mazlar. Olumsuz öğrenci davranışları yüksek düzeydedir. Kural ve ödüllendirme yapılarının ve sonuçların 
belirsiz olduğu okullardır. Bunun yanında, öğrenciler aidiyet duygusu hissetmezler. Güvenli bir okul, eğitim-
öğretimin korkudan, şiddetten ve kaygıdan uzak, hoş bir ortamda gerçekleştirilebileceği bir yerdir. Böyle bir 
ortam, her öğrenci için özen ve kabul duygusunun hâkim olduğu eğitimsel bir iklim sağlar. Güven ortamı 
oluşmuş okul; zorbalıktan uzak, davranış beklentilerinin açık bir şekilde iletildiği ve destekleyici ve özenli bir 
şekilde uygulandığı bir yerdir. Güvenli okul, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade etmeleri, öğrenmek için 
çalışırken öğretmenlerin ve diğer görevlilerin kendilerine yardımcı olmaları, kendilerini tehlikeden ve korku-
dan uzak ve güvende hissetmeleri için uygun ortamlardır. Bu anlamda güvenli okul, öğrencilerin ve öğret-
menlerin kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal bakımdan özgür hissettikleri bir yer olarak nitelendirile-
bilir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ikinci sırayı güvenlik gereksinimi almaktadır. İçinde bulunduğumuz 
ortamın güvenli olmasına ihtiyaç duyarız. Ancak, şiddet güvelik hissini yok eder ve öğrencilerin daha yüksek 
gereksinimlerine ulaşmalarını engeller. Bu yüzden şiddet öğrenme ortamının oluşmasını engellemektedir. 
Olumsuz bir okul ikliminin okulda saldırgan ve kuralsız davranışların meydana gelmesi ve okul ortamın gü-
vensiz olarak algılanmasıyla ilişkili olduğu ve bu sorundan öğrencilerin kişisel gelişimlerinin ve akademik 
başarısının olumsuz etkilendiği sunumda ayrıntılı olarak aktarılmıştır. GÜVENLİ AİLE-GÜVENLİ KENT- 
GÜVENLİ ÜLKE-GÜVENLİ DÜNYA DİLEĞİ İLE.                                                             

Anahtar Kelime: Eğitim, Şiddet, Güvenli Okul



107

DAVETLİ PANELİST 
KONUŞMACILAR

AİLE İÇİ ŞİDDET FARKINDALIĞI VE ÖNLEME

Yrd. Doç. Dr. Sezer ER GÜNERİ

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D., İzmir / Türkiye

er.sezer@hotmail.com

Öz: Şiddet, insan yaşamının her alanında görülebilen ve dünyada giderek artan önemli bir toplum sağlığı so-
runudur (Güler, Tel, Tuncay, 2005). Aile içi şiddet genel olarak “aile içinde bireyin hayatının, bedeninin, psi-
kolojik bütünlüğünün ya da özgürlüğünün güç ya da zor kullanarak tehlikeye uğratılması” şeklinde tanımla-
nabilir. Şiddet, ailede çocuk suistimali ve ihmali, kadına yönelik şiddet, tecavüz, yaşlı suistimali, öldürme gibi 
birçok şekilde olmaktadır (Tel, 2002). Şiddetin evde aile içinde daha sık görüldüğü belirtilmektedir. Ev içi 
şiddette tekrarlı ve şiddeti giderek artan bir saldırı vardır, daha çok kadına yöneliktir. Tüm kadıların 1/3’üne 
belli bir zamanda eşleri tarafından şiddet uygulanmaktadır (Tel, 2002; Güler, Tel, Tuncay, 2005). Aile içi şid-
dete tanık olma veya şiddet mağduru olma, her yaştaki aile bireyini çok yönlü etkilemektedir. Çocukta; okul 
başarısızlığı, depresyon, posttravmatik stres bozukluğu, somatik yakınmalar, düşük benlik saygısı, fobi, anti-
sosyal davranışlar, sinirlilik, içe kapanma, anksiyete, uyum sorunları, enürezis, agresif söz ve davranışlar, 
Adölesanda; okul başarısızlığı, ilişki kurmada güçlükler, hırsızlık ve soygun girişimleri, şiddet davranışında 
artma, evden kaçma gibi davranışsal sorunlar, Yetişkinde; post travmatik stres bozukluğu, bedeni üzerindeki 
kontrolde azalma, benlik saygısında azalma, kendini değersiz hissetme, madde kötüye kullanımı, para harca-
ma, kumar gibi tekrarlı veya dürtüsel davranışlar, somatik yakınmalar, depresyon, intihar düşünceleridir (Tel, 
2002). Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, aile içi şiddet araştırma sonuçlarına göre,  Türkiye’de 
her 10 kadından 4’ü (%36) eşi ya da birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine, %12’si cinsel şiddete, 
%44’ü duygusal şiddete, %30’u ekonomik şiddete maruz kalmıştır. Fiziksel şiddetin %19,4’ü orta derecede, 
%15,5’i ağır derecede olduğu belirlenmiştir. Fiziksel şiddet davranışları, %33,3 tokat atma ya da bir şey fır-
latma, %18,4 itme ya da tartaklama, %12,7 yumrukla vurma, % 10,4 tekmeleme, sürükleme ve dövme, %5,7 
boğazı sıkma veya yakma, %3,2 bıçak, silah gibi aletlerle tehdit etme/kullanma şeklinde olduğu belirlenmiş-
tir. Şiddet mağduru kadınların %27’si hem fiziksel hem de cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Boşanmış ya da 
ayrı yaşayan kadınların maruz kaldığı fiziksel şiddet düzeyi %74 ile tüm kadınlar arasında yaşanan şiddetin 
iki katı düzeyindedir. Eğitim düzeyi lise ve üstü olan kadınlarda şiddete uğrama oranının azaldığı belirtilmek-
tedir. Erken yaşta evlenen kadınlar arasında,  fiziksel şiddet %48, cinsel şiddet %10, duygusal şiddet %51 
iken, 18 yaşından sonra evlenen kadınlar arasında fiziksel şiddet %31, cinsel şiddet %19, duygusal şiddet 
%42 düzeyindedir. (Kaptanoğlu, Çavlin, 2015). Erken yaşta evlenen kadınlar, fiziksel, cinsel ve duygusal şid-
dete daha fazla maruz kalmaktadır. Ülke genelinde 15 yaşından sonra kadınların %14’ü yakın ilişkide olduk-
ları erkekler dışındaki kişiler tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılmaktadır. Şiddet uygulayan kişilerin ba-
şında %43 baba, %23 anne, %18 ağabey gelmektedir. Kendi aile bireyleri dışında şiddet uygulayan kişiler 
içinde  %8 kayınpeder, %8 kayınvalide, %5 kayınbirader bulunmaktadır (Kaptanoğlu, Çavlin, 2015). Kadına 
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yönelik şiddet, kadın ile erkek arasındaki eşitsiz güç ilişkilerinden kaynaklanan ve temel bir hak olarak yaşam 
hakkı ihlalleriyle sonuçlanan süreğen bir olgudur. Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele toplumsal, sos-
yal, psikolojik, ekonomik ve politik müdahaleyi gerektirmektedir. Bu alanlarda gerçekleştirilecek eş güdümlü 
ve çok yönlü çalışmalar sorunun çözülmesine katkı sunacaktır (Tatlılıoğlu, Küçükköse, 2015). Çocukken aile 
içerisinde baba tarafından anneye uygulanan şiddete tanıklık etmiş olmanın, ya da maruz kalınan şiddetin, er-
keklerin şiddet uygulama olasılığını, kadınların da şiddete maruz kalma olasılığını iki kat arttırdığı saptan-
mıştır (Hıdıroğlu, Topuzoğlu, Ay ve Karakuş, 2006; Altınay ve Arat 2007). Türkiye’de Çocuk İstismarı ve 
AİŞ Araştırması (2010)’na göre çocukların %56’sının fiziksel, %49’unun duygusal, %10’unun cinsel istisma-
ra tanık oldu belirlenmiştir. Çocukların ev içinde yaşadıkları şiddet araştırması (2012)’ye göre; çocukların 
%20,5’inin en az bir kez ev içi şiddete tanıklık ettiği belirlenmiştir. Bu şiddet yaşantılarında çocukların evde 
korkmalarına neden olabilecek şekilde birbirine bağıran yetişkinler ve evde birbirine bağıran, fiziksel olarak 
zarar veren yetişkinler görmeleri şeklinde tanık oldukları saptanmıştır. Çocukların %43’ü fiziksel, %51’i duy-
gusal, %3’ü cinsel istismara maruz kalmıştır (Türkiye’de Çocuk İstismarı ve AİŞ Araştırması, 2010). Çocuk-
ların %73,4’ünün en az bir kez ev içinde şiddet yaşantısı olduğu; %37’sinin kulak çekme, tokat atma ve saçı-
nın çekilmesi şeklinde fiziksel; %67,9’unun birinin/birilerinin kendilerine bağırması, sevdiği bir şeyi yasakla-
ması, küçük düşürücü hissettirecek şekilde başka çocuklarla karşılaştırılması şeklinde duygusal şiddet yaşadı-
ğı görülmüştür (Çocukların ev içinde yaşadıkları şiddet araştırması, 2012). Çocukların %25’inin ihmale ma-
ruz kalmıştır (Türkiye’de Çocuk İstismarı ve AİŞ Araştırması, 2010). Çocukların %25,7’sinin onunla ilgile-
nilmediğini hissetme, kendilerini önemsiz hissetme, ihtiyaç duyduğunda yardım edilmemesi, desteklenmedi-
ğini hissetme şeklinde ev içinde ihmal edilme yaşantısı olduğu bulunmuştur (Çocukların ev içinde yaşadıkları 
şiddet araştırması, 2012). Çocuklar maruz kaldığı istismar ile yakınlarıyla konuşmak, müzik dinlemek, gez-
mek, oyun oynamak, bilgisayar, kitap okumak şeklinde faaliyetler ile baş ettiklerini belirtmişlerdir 
(Türkiye’de Çocuk İstismarı ve AİŞ Araştırması, 2010). Çocuklar, çocuklara yönelik istismar ve ihmali önle-
mek için eğitim verilmesi, çocukların anlaşılmadı, tanınması ve dinlenilmesi, uygulayıcıların cezalandırılma-
sı, sevgi ve saygı ile yaklaşılması, ailelerin bilinçli/okumuş olması, aile terbiyesi verilmesi, yasaların güçlen-
dirilmesi, tespit ve izlem yapılması, başvuru ve şikayet mekanizmasının güçlendirilmesi, toplumsal eylem 
planı şeklinde önerilerde bulunmuşlardır (Türkiye’de Çocuk İstismarı ve AİŞ Araştırması, 2010; Çocukların 
ev içinde yaşadıkları şiddet araştırması, 2012). Ailesel yaşlı istismarı, yaşlı bireye kendi evinde ya da kaldığı 
başka bir ev ortamında kötü muamelede bulunulmasıdır (Akdemir ve ark., 2008). Yaşlıların maruz kaldığı is-
tismar türleri Fiziksel istismar, Psikolojik istismar, Cinsel istismar, Ekonomik ve Hak istismarıdır. Ekonomik 
istismar özellikle yaşlıların maruz kaldığı istismar türüdür (Akdemir ve ark., 2008).  Kişinin parasını yönet-
mek, şahsa ait paraya veya kazanç sağlanmasına izin vermemektir (Ünal, 2005). İstanbul’da yapılan bir çalış-
mada huzur evine başvuran yaşlıların %25,6’sının fiziksel istismara maruz kaldığı belirlenmiştir (Artan, 
1996). Yaşlı ihmali, kişiyi, yiyecek, giyecek, ısınma gibi temel gereksinimlerinden mahrum etmek olarak ta-
nımlanabilir (Akdemir ve ark., 2008). Yaşlı istismarında risk oluşturan etmenlerin bilinmesi tanılama aşama-
sını kolaylaştırmaktadır (Kıssal, 2009).  Yaşlı ihmali belirtileri; yatak yaraları, aşırı zayıflama, kilo kaybı ve 
gözlerde çökme, dehidratasyon, bireysel hijyenin kötü olması, yatak ya da elbiselerin kirli olması, tedavi edil-
meyen mental ya da fiziksel rahatsızlıklar, görünen yaralarını inkar etme ya da fazla açıklama yapma, ilacını 
almama sayılabilir (Akdemir ve ark., 2008). İzmir’de yapılan çalışmada, yaşlıların %1,5’inin fiziksel, 
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%2,5’inin finansal örselenme ile karşılaştığı, %3,5’inde kesin ihmal bulgusu olduğu, %28,9’unda olası ihmal 
bulgusu olduğu saptanmıştır (Keskinoğulları ve ark., 2004). Toplumun ve özellikle yaşlıya bakım verenlere 
bilgi verilmesi ve medya desteğinin alınması; yaşlıya sevgi ve saygı bilincinin kazandırılması; ihmal ve istis-
mar riski yüksek olan yaşlı bireylere bakım verenlere eğitim, danışmanlık, sosyal hizmet kurumları bilgileri-
nin verilmesi; yaşlılık konusunda politikaların üretilmesi ve yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Genel anlam-
da, aile içi şiddeti önleyebilmek öncelikle onun toplumsal bir olgu olduğunu kabul etmeyi gerektirmektedir. 
Bu durum, tüm toplumsal kuruluşların kendi paylarına düşeni yapmaları ihtiyacını doğurmaktadır (Page, 
İnce, 2008). Şiddet günümüz dünyasında gittikçe artan önemli bir problem olarak görülmektedir (Lök, 2015). 
Türkiye’de aile içi şiddet aile içi şiddet hakkında detaylı bilgi ve veri sağlayan çalışmaların sayısı kısıtlıdır. 
Bu konuda mevcut bilgi ve güvenilir kayıtlarının yetersiz olması, şiddet ile mücadele çalışmalarında ilerle-
meyi belirgin olarak engellemektedir (Akdemir ve ark., 2008). Şiddetin önlenmesi, öncelikle görünür kılın-
ması, şiddet kültürüyle mücadele için etkin ve etkili eylem planlarının oluşturulması ve harekete geçirilmesi 
ile mümkündür. Durumu tespit etmek, halkı bu konuda bilinçlendirmek koşuluyla halkın farkındalığını arttır-
mak ve bu durumlarla karşı karşıya kalınmasını önleyebilmek için ülke genelinde tanımlayıcı çalışmaların ve 
yasal düzenlemelerin yapılması oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet,  Farkındalık, Önleme
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN

Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizli / Türkiye

sozkan@pau.edu.tr

Öz: Sağlık İşyerinde Şiddet, hasta/hasta yakınları ya da diğer herhangi bir birey (diğer sağlık çalışanları veya 
üçüncü şahıslar gibi) ile vuku bulan ve taraflar açısından risk oluşturan, tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel 
saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum olarak tanımlanabilir. Sağlık Sektöründe Görülen Şiddet İçin Risk 
Faktörleri belirlenmesi önemlidir. Sağlık personeli hasta ve ailesi ile sıklıkla zor koşullar altında, yakın ilişki 
halinde olmak zorundadırlar. Hasta, tıbbi durumuna, aldığı ilaçlara bağlı olarak agresif davranabilir. Topluma, 
başkalarına/insanlara bakım hizmeti (fiziksel ve duygusal/ emosyonel) sunmak bir risk faktörüdür, ancak bu 
risk aynı zamanda sağlık hizmetinin tanımıdır. Sıkı güvenlik önlemleri, sağlık hizmeti veya sosyal hizmet su-
nulan ortamlarda hoş karşılanmaz. Bu durum, sağlık çalışanlarını riske karşı daha da korumasız hale getirmek-
tedir. Sağlık çalışanları, doğası gereği çalışanın ve hizmet alanın fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde olumsuz 
etki yapabilecek ortamlarda, sağlık hizmeti verebilirler. Bu gibi durumlarda işyeri, sabit bir mekân olmaktan 
çıkarak şiddet riskini daha da artırmaktadır. Fiziki koşulların yetersizliği, kötü aydınlatma, güvenlik zafiyeti, 
hastaların fazla beklemesine neden olan iş akışının iyi düzenlenmemesi, aşırı kalabalık, personel yetersizliği 
gibi organizasyonel faktörler de şiddet riskini artırmakta, aşırı iş yükü, çalışma arkadaşları arasındaki ilişkile-
rin zayıf olması gibi iş yeri stresörleri işyerinde saldırganlık riskini artırabilmektedir. Tecrübesiz ve eğitimsiz 
personel, hem iletişim kurmadaki beceri hem de verilen hizmetin kalitesinin yetersizliği nedeniyle hastaların 
memnuniyetsizliğine yol açarak şiddete uğrama riskini artırabilmektedir. Yapılan çalışmalarda Acil Servis, 
Psikiyatri Servisleri, Yoğun Bakım Üniteleri,  Yaşlı Bakım Üniteleri ve Cerrahi Birimlerde çalışan sağlık çalı-
şanlarının daha çok şiddete maruz kaldıkları saptanmıştır. Sağlık Çalışanlarında Şiddetin Önlemesi için, Sağlık 
Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerin aktif bir şekilde uygulanması ve çalışanların bu konuda bilgi-
lendirilmesi önemlidir. Beyaz kod uygulaması, bildirim süreci ve hukuki yardım alınması, çalışan hakları ve 
güvenliği birimine başvurulması, çalışanların hizmetten çekilmesi, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilme-
si, çalışanların eğitimi, risk değerlendirmesi ve güvenlik tedbirlerinin artırılması gibi kurumsal düzenlemeler 
yapılmalıdır. Hastanelerde fiziki koşullar iyileştirilmeli, şiddetin en sık görüldüğü birimlerde çalışan sayısı 
artırılmalıdır. Sağlık çalışanlarının eğitim müfredat programlarında şiddet konusu detaylı bir şekilde işlenme-
lidir. Şiddete maruz kalanların güçlendirilmesi için destek grupları oluşturulmalı ve danışmanlık hizmetleri 
verilmelidir. Şiddet uygulayabilecek olanlara yönelik çalışmalar yapılarak, kitle iletişim araçları aracılığıyla; 
sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının zorluğu konusunda halkın farkındalığı artırılmalı, sağlık çalışanlarının 
şiddete maruz kalmaları durumunda, uygulanacak yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Şiddet, Şiddetin Önlenmesi
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Öz: Giriş: İnternetin hızlı, çok yönlü, uyarıcıların ağırlıkta olduğu, canlı ortamı; günümüze değin süregelen 
tüm dengeleri, zaman ve mekan kavramları dahil olmak üzere, değiştirmiştir. Sadece bu gelişme bile kendi içe-
risinde travma yaratabilecek bir durum olarak algılanabilir. İnsanın bireysel kalırken, yalnızlığında diğer kişi-
lerle etkileşimde olabildiği Dünyayı Çeviren Ağ (World Wide Web) genelde Yüzeydeki Web (Surface Web) ve 
Derin Web (Deep Web) olarak ikiye ayrılır. Yüzey Web, bireylerin internet üzerinden yaptığı ufak bir arama ile 
ulaşabileceği milyarlarca göz atılabilir sayfadan oluşur. Derin Web ise Amazon ve Expedia gibi yüz binlerce 
veri kaynağından bilgi alır. Derin Web veri kaynakları, sorgu arabirimlerinin arkasında gizlenmiş çok değerli 
bilgiler içerdiğinden, kaynakların sorgulanması ve entegrasyonu oldukça önemlidir (Wu.W.et al,2008:1241). 
Geleneksel arama motorlarında bulunamaz olduğu için “Gizli” ya da “Görünmez” Web olarak da tanımlanan 
“Deep Web” terimi ilk olarak 1994 yılında Dr. Jill Ellsworth tarafından kullanılmıştır. Görünmez olması, 
Deep Web’in içerdiklerinin aslında var olmadığı ya da indekslenemez olduğu anlamına gelmez. Deep Web 
vardır; sadece internet gezginleri tarafından normal arama motorlarında bulunamaz ve indekslenmesi daha 
zor olduğundan dizine eklenemez. Her birimizin aşina olduğu Yüzeydeki Web (Surface Web), Deep Web’in 
ters kavramıdır. Yüzey Web genelde bilindik arama motorları tarafından algılanarak indekslenebilen linklerle 
birbirine bağlanabilen ve temel içeriği yapılandırılmamış HTML bilgileri olan statik sayfalardan oluşur. Deep 
Web ise bunun aksine, yapılandırılmış ve herkese açık veritabanlarından oluştuğu halde hiperlink köprüleri 
vasıtasıyla ziyaret edilemez sayfalardan oluşur; dinamik web sayfası teknolojisi veya özel veri alım araçlarına 
ihtiyaç duyulur. Deep Web, bu bağlanmda ‘Yüzeydeki Web’den yaklaşık 500 kat daha büyüktür (Zhang,X 
et al.2008:563) Görüldüğü üzere, “buzdağının görünmeyen yüzü” olarak ifade edilen Deep Web’in içeriği, 
erişilebilir internet (arama motorları ile) ile karşılaştırıldığında çok fazladır. “Dark-Net” isimli belgeselin ya-
pımcısı Alex Winter, Dark Web (Karanlık-Web) ve Deep-Web’in ayrılması gerektiğinin üzerinde durmuştur.  
Deep-Web’in indekslenmeyen, Google’ın ilgilenmediği verilerden oluştuğunu söyleyen Winter, Karanlık Web 
(Dark-Web)’in ise bahsi geçen Deep Web’de gizlenmiş olan ufak bir alan olduğunu söyler. Dark Web’de 
“Baharat Yolu/ Silk Road” isimli oluşumda uyuşturucu ticareti yapan bir siteyi inceleyen Winter, bu örnek 
vaka çalışmasıyla belgeselde Dark-Net’in bazı yönlerini gözler önüne sermiştir. Bu inceleme sonucunda, bi-
reysel kimliği gizleyerek hareket edebilmenin ‘’Dark-Web’siz de mümkün olduğundan bahsetmektedir. Bu 
noktada önemli olan, insanların toplum baskısından uzakta kimliklerini tamamen saklayarak dolaşabildikleri 
sanal ortamlarda bile şiddetin böylesine egemen olmasının ardında yatan faktörleri analiz etmektir. Amaç: Bu 
çalışmanın amacı, Türkiye’de gelişmekte olan yeni medya teknolojileri ve hızla yaygınlaşan internet kullanımı 
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ile gündeme gelmeye başlayan “Deep-Web” olgusunu incelemek ve “buzdağının görünmeyen yüzü” olarak 
adlandırılan “Deep-Web” ile “Dark-Web” arasındaki farklılıklara ışık tutmaktır. Birbiriyle bağlantılı olan bu 
iki oluşumun içeriğindeki şiddet unsurları çalışmada irdelenecektir. Yöntem: Çalışmada yöntem olarak yerli 
ve yabancı literatür taraması yapılmış; ilgili konu hakkında veriler toplanarak derlenmiş; Netnografi ve söylem 
analizi yöntemleri kullanılarak çalışma ortaya çıkarılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Canlı video kanalları aracılı-
ğıyla işkence, tecavüz, insan öldürme gibi “Gore Content” adı verilen içerklerin gösteriminin yanı sıra, satanist 
eylem ve ayinler, kiralık katiller, silah kaçakçıları, terör grupları, kredi kartı dolandırıcıları, radyo frekanslarına 
sızma, yönetme ve yönlendirme eylemleri, ‘Doxbin’ de denilen diplomat ya da farklı alanlarda tanınınmış 
kişilere ait bilgilerin ifşa edilmesi ve uyuşturucu pazarlama gibi eylemler Deep Web’in hastalıklı yüzüne birer 
örnek olarak tespit edilmiştir. Köknel’e göre (1998:21), bu tip saplantılı, takınaklı, zorlu düşünce ve hareketler, 
korkulardan kaynaklanır ve bunların tarihi de insanlık tarihi kadar eskidir. İlk insan düşüncesinden bu yana 
ortak bilinçte, bilinçaltında, yer alan davranışlar bu tarz saplantılarda temel teşkil etmektedir.  Deep Web’de 
‘Tekil IP / Unique IP’ uygulaması olmadığı için aslında bir nevi siz de görünmez ya da başka bir değişle ‘tespit 
edilemez’sinizdir; sürekli farklı yerlerden bağlanır görünen değişik IP’lerde dolaşmak bireye tam anlamıyla bir 
‘özgürlük’ verir. Bu bağlamda, bazı kişilerin kendisini cezalandıracak ya da yargılayacak hiçbir kimse etrafta 
olmadığında şiddet içeren eylemlerde ne kadar ileri gidebileceği de ‘deep web’ ile ortaya konmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Şiddet, İnternet, Deep-Web, İletişim



113

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER
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Öz: Çocukluk dönemi cinsel istismarlarının önemli bir kısmını çocuğun aile içindeki cinsel istismarı yani 
ensest oluşturmaktadır (WHO, 2003). Ulusal ve uluslararası çapta ensest olgularının çoğunluğu gizli kalmak-
tadır. Çocuğun cinsel istismarı ve özellikle de ensest konusunda ulusal düzeyde, sınırlı sayıda çalışma mev-
cuttur (Bozbeyoğlu, 2010: 2). İstismar çocuk ya da ergen ile kan bağı olan ya da ona bakmakla yükümlü birisi 
tarafından yapılmışsa bu durum ensest olarak adlandırılır. Ensest, cinsel istismarın önemli bir alt kolu olarak 
değerlendirilir (Aktepe, 2009: 96-114). Aile içi cinsel istismar genellikle aile içinde yaşanması ve aile içinde 
saklı kalması nedeniyle çocuk üzerinde en yoğun etkileri oluşturabilmektedir. Tüm cinsel istismarlar gibi top-
lum tarafından kabul görmeyen bir istismar çeşidi olmakla beraber oldukça sık görülmektedir (Gürhan, 2015: 
16-80). Tarihi kayıtlarda da ensest vakalarından bahsedilir. Örneğin; Hamurabi yazıtlarında babasından hamile 
kalan kız çocuğundan bahsedilir. Yine Japonya ve Mısır gibi kraliyet ailelerinin soylarının saflığını devam et-
tirme kaygısı yaşayıp bu durumun üstesinden gelmek için enseste  göz yumduğu bildirilmiştir (Aktepe, 2009: 
96-114). Ensest ilişki sıklıkla üvey baba da dahil olmak üzere akrabalardan biriyle, anne babadan biriyle ya da 
ebeveyn rolünü üstlenen biriyle söz konusu olabilir. Ensest vakalarında en sık suçlanan baba figüründeki kişi 
olmasına rağmen istatistiksel olarak üvey babalar daha yüksek orandadır. Aile içi istismarda sosyal izolasyon 
sık görülmekte ve aile dışa kapalıdır. Baba figürü, cinsel açıdan engellendiğinde evlilik dışı ilişki yerine kendi 
çocuklarına yönelebilir. Anne ise, çoğu zaman bu durumu görmezden gelmeyi tercih eder. Aile içi istismarın-
da, babada daha çok madde kullanım bozuklukları ve antisosyal davranışlar görülürken, anne de ise depresyon 
görülür (Özmen, Demirci, Öztop, & Doğan, 2015: 372-74; Topçu, 1997: 43-90).  Araştırmalar çocuk cinsel 
istismarlarının %20-25’inin ensest vakaları olduğunu bildirmiştir (Gölge ZB, Yavuz MF, & İ., 2003: 296-97; 
Oaksford KL & N., 2001: 49-59). Toplumda ayıplanan ve yasaklanan bir durum olması sebebiyle sıklığı tam 
olarak bilinmemekle birlikte ABD’de yapılan tahminlerde milyonda 1,9-40 arasında olduğu bildirilmiştir (Col-
lins JL, Hamlin WT, Minor MA, & AL., 1982: 51-517). Her iki cinsiyet de ensest mağduru olabilir. Türkiye’de 
yapılan bir araştırmaya göre, ensest olgularının % 83’ünün kız çocuğu olduğu ve yaş ortalamasının erkeklerde 
8.5, kızlarda ise 15.3 olduğu saptanmıştır (Alikasifoglu M et al., 2006: 247-255). Toplumun temel yapı taşla-
rından aile kurumunun gözbebeği olan çocukların bu istismar türüyle karşı karşıya kaldıkları dikkate alındığın-
da bu konunun her alanda olduğu gibi akademik camiada da ele alınması önemlidir. Amaç: Bu sebeple bu ça-
lışma bugüne kadar Türkiye’de yayınlanan lisansüstü çalışmalar içerisinde ‘ensest’ ve ‘aile içi cinsel istismar’ 
konuları incelenmiştir. Sınırlılıklar: Bu araştırmanın verileri Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) Ulusal Tez 
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Merkezi’ndeki verilerle sınırlıdır. Yöntem: Bu amaçla YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde kayıtlı olan lisansüstü 
çalışmalar içerisinde ‘ensest’ ve ‘aile içi cinsel istismar’ anahtar kelimeleriyle yapılan çalışmaların tez türleri 
ve yıllara göre dağılımları gözden geçirilmiştir. Bu gözden geçirme sürecinin tutarlı olmasını sağlamak adına, 
ensest olgusuna açık bir şekilde değinen tezleri ayıklamak için basit bir arama algoritması seçilmiştir. Bulgu-
lar: Taramalar sonucunda Aralık 2016 tarihi itibarı ile Ulusal Tez Merkezi’ne kayıtlı sırasıyla 307.915’i yük-
sek lisans, 81.080’i doktora, 50.535’i tıpta uzmanlık, 1.375’i sanatta yeterlik, 687’si tıp yan dal uzmanlık ve 
140’ı diş hekimliği uzmanlık olmak üzere toplamda 441.732 çalışma tespit edilmiştir. Bu çalışmalar içerisinde 
‘ensest’ anahtar kelimesiyle toplamda 6 kayıt bulunmuş olup, toplam çalışmaların %0,001’ini oluşturduğu 
belirlenmiştir. Anahtar kelimesi ensest olan toplamda 6 yüksek lisans düzeyindeki çalışmanın %66,66’sının (4 
çalışma) 2010 yılı sonrası gerçekleştirildiği saptanmıştır. Anahtar kelimesi ‘aile içi cinsel istismar’ olan tarama 
sonucunda ise herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Türkiye’de lisansüstü çalışmalar kapsamında araştırma 
kriterlerini kapsayan sınırlı veri içerisinde ağırlıklı olarak Ensest olgusunun edebiyatta nasıl işlendiği ile alaka-
lı yüksek lisans tezleri olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte ensest olgusunun nedenleri ve sonuçları ile olayı 
yaşayanlar üzerindeki olumsuz etkileri incelenmeye dönük 1996 yılında onaylanmış sadece bir çalışma tespit 
edilmiştir. Sonuç-Öneriler: Elde edilen bu sonuçlar çerçevesinde ensest olgusunun lisansüstü çalışmalarda 
yok denecek kadar az ele alındığı ve doktora seviyesinde çalışmaların olmadığı belirlenmiştir. Söz konusu du-
rumun oluşmasında; ensestin hem mağdur hem de şüpheli konumunda olan kişilere yakıştırılmayan, saklanan, 
reddedilen ve imaj bozucu nitelikleri barındıran bir durum  olarak algılanması sebebiyle olguların gizemini 
koruduğu, bu sebeple çalışmaların sekteye uğradığı düşünülebilir. Toplumun adeta kanayan yaralarından biri 
olan ensest olgusunun lisansüstü derecesinde ele alınmasının bu konudaki farkındalığı arttıracağı ve çözüme 
yönelik adımların atılmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda annenin rolü, 
ensestin ortaya çıkış nedenleri, yaygınlığı ve önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması önemlidir.

Anahtar Kelimler: Ensest, Aile içi cinsel istismar, Lisansüstü
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Öz: İhmal ve istismarın insan yaşamında etkileri çocukluk dönemi ile sınırlı olmayıp, yetişkin yaşlara kadar 
uzanabilmektedir. İhmal ve istismara uğrayan bireyler, ruhsal sağlık sorunlarının artması, kişilerarası ilişkilerin 
zarar görmesi, ceza ya da adalet sistemi ile daha fazla temas, eğitim düzeyi ve ekonomik refahın azalması gibi 
yaşantılarla karşı karşıya gelebilmektedir (Allwood, Widom, 2013: 551-578; Covey, Menard,  Franzese, 2013: 
85-97; Lines, Hutton, & Grant, 2016: 302-322). Literatür incelendiğinde, çocuk ihmali ve istismarına yönelik 
birçok tanım yapılmış ve yapılmaktadır. Bu tanımların genelinde ise çocuğa verilen fiziksel ve ruhsal zararı 
görmek mümkündür. İstismar ve ihmali birbirinden ayıran en önemli fark ise istismarın aktif ihmalin ise pasif 
bir olgu olmasıdır. Önceki yıllarda, ihmal ve istismar; fiziksel- duygusal ve cinsel olmak üzere üç ana grup 
altında toplanmakta iken, bunlara daha sonra dördüncü ve beşinci boyut olarak internet ve ekonomik istismar-
da eklenmiştir (Gürhan, 2015: 16-80). Dünya genelinde, yetişkinlerin yaklaşık yüzde 23’ü çocukken fiziksel 
istismar, yüzde 36’sı duygusal istismar yaşıyor ve yüzde 16’sı fiziksel ihmali yaşıyor (World Health Organiza-
tion, 2014). ABD’de, çocuk koruma hizmeti veren kuruluşlara yalnızca 2014 yılında 6,6 milyon çocuk kaydı 
gerçekleşmiş olup, bunların 3,6 milyonu çocuk istismarı ve ihmali olarak bildirilmiştir (Department of Health, 
2016). Türkiye’de de yapılan ve bildirilen sınırlı çalışmaya rağmen, veriler iç açıcı gözükmemektedir. TBMM 
araştırma komisyonu raporuna göre, çocuk istismarının öncelikle aile içinde gerçekleştiği bunu okullar-kolluk 
kuvvetleri- sokaklar- bakım yurt ve yuvaları- tutuklu ve hükümlü olarak bulundukları kurumlar ve çalıştıkları 
iş yerleri olarak sıralamaktadır (Grand National Assembly of Turkey, 2010). Çocuk ihmali ve istismarı, anti-
sosyal davranış, saldırganlık, eğitimde başarısız olma, uygunsuz cinsel davranışlar, depresyon ve özkıyım gibi 
ciddi psikiyatrik problemlerle de ilişkilidir (Dhingra, Boduszek,  Sharratt, 2015: 2412–2429). Araştırmalar 
ayrıca, istismar yaşayan gençlerin daha az arkadaşlarının olduğunu ve istismar yaşamayan akranlarına oranla, 
daha düşük benlik saygısına sahip olduklarını bildirmektedir (Turner, Shattuck, Finkelhor,  Hamby, 2015: 
755-780).  Söz konusu veriler, çocuk ihmal ve istismarının karamsar bir tablo çizmektedir. Olgularla yakın 
temasta olan hemşireler çocuk ihmali ve istismarını tespit etme ve ailelerini destekleme konusunda önemli bir 
konuma sahiptir. Ancak, çocuklara ve yetişkinlere yönelik hizmetlerde çocukları koruma rolleri ve deneyimleri 
konusunda yetersiz bilgi bulunmaktadır (Arkan, Yaman,  Çelebioğlu, 2000: 29-35; Bahçecik, Kavaklı, 1994: 
45-52; Lines et al., 2016: 302-322). Hemşireler bu rolleri yerine getirirken, sürecin sağlıklı olduğundan emin 
olmak için kanıta dayalı bilgi ve müdahalelerden haberdar olmalıdır. Kanıt konusunda, sistematik incelemeler 
ve meta analizler en güvenilir kaynaklardır (Stuart, 2005: 57-58).  Amaç: Bu bilgilerin ışığında bu araştırma, 
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çocuk ihmal ve istismarında günümüz bilgi seviyesinin durumu ve bu konuda kanıta dayalı uygulamaların 
neler olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Sınırlılıklar: Bu araştırmada Medline/Pubmed ve Cochrane 
Library’de yer alan sistematik derleme ve meta analizler incelenmiş, diğer veri tabanları incelenmemiştir. Yön-
tem: Araştırmada 01.01.2012-31.12.2016 tarihleri arasında son 5 yıla odaklanan Medline/Pubmed ve Coch-
rane Library veri tabanlarında İngilizce olarak yayınlanmış, “child abuse and neglect”, “child maltreatment”, 
“meta-analysis” ve “systematic reviews” anahtar kelimeleriyle; özet ve tam metnine ulaşılabilen sistematik 
derlemeler ve meta-analiz çalışmaları incelendi.  Söz konusu veri tabanları sağlık alanında önemli düzeyde 
kanıta dayalı literatüre sahip olmaları sebebiyle tercih edildi. Çevrimiçi olarak Medline/Pubmed aramasında 
522 makale, Cochrane Library aramasında ise 102 makale bulundu. Bu araştırma sürecinde makalelerin ta-
nımlanması ve seçilmesi gibi tüm ayrıntılar PRISMA (Sistematik İncelemeler ve Meta-Analizler için Tercih 
Edilen Raporlama Öğeleri) yönergelerinden yararlanılarak yürütüldü (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman,  The, 
2009). Bulgular: Sistematik derlemelerin ve meta analizlerin özellikleri incelendiğinde, 1 çalışmanın (%3) 
fiziksel istismarı, 7 çalışmanın (%22) cinsel istismarı, 21 çalışmanın (%66) ise ihmal ve istismarı, 3 çalışmanın 
istismar türlerini birlikte ele aldığı bulundu. Bununla birlikte 6 çalışmanın (%19) tedavi, 7 çalışmanın (%22) 
ilişki belirleme, 9 çalışmanın (%28) önleme ve 10 çalışmanın (%31) ise tanımlama boyutunu ele alan makale-
ler olduğu tespit edildi. Çalışmaların yıllara göre dağılımı incelendiğinde; 8 çalışmanın (%25) 2016 yılında, 10 
çalışmanın (%31) 2015 yılında, 2 çalışmanın (%6) 2014 yılında, 8 çalışmanın (%25) 2013 yılında, 4 çalışma-
nın (%13) ise 2012 yılında gerçekleştirildiği saptandı. Sonuç-Öneriler: Çalışmaların genelinde tüm ihmal ve 
istismar türlerinin birlikte ele alındığı ancak duygusal ve cinsel istismar ile ilişkili faktörlerin incelendiği ça-
lışmaların yetersiz olduğu saptanmıştır. Çocuk ve adölesan psikiyatrisi hemşireleri olgularla yakın temasta bu-
lunan sağlık profesyonelleri olmaları sebebiyle bireylerin öykülerindeki karanlık noktaları ve ilişkili faktörleri 
belirlemede kritik öneme sahiptirler. Bu bağlamda ihmal ve istismara uğramış olan çocuk olgularında psiki-
yatri hemşirelerinin terapötik teknikleri kullanmaları fayda sağlayabilir. Hemşirelerin çocukluk dönemi cinsel 
istismarı da dâhil olmak üzere ihmal ve istismar olgularını nasıl değerlendirecekleri ve öyküsü olan hastalara 
nasıl cevap verebilecekleri konusunda bilgi ve becerilerden yoksun olduğu bulunmuştur. Çalışmalarda fiziksel 
ve duygusal istismara uğrayan bireylere yönelik hemşirelik bakımına ilişkin herhangi bir çalışma belirlenme-
miştir. Psikiyatri hemşirelerinin yetişkinlerde çocukluk dönemi ihmal ve istismar öykülerinin belirlenmesi 
ve yansımalarını tanımlayabilmek amacıyla eğitim almaları ve konu ile ilgili daha fazla araştırma yapılması 
önerilmektedir. Kanıt düzeyli bulguların yorumlanmasında; dâhil edilen çalışmaların heterojen olmasına bağlı 
olarak sınırlılıklar bildirilmiştir. Çocuk ihmali ve istismarının hangi türü olursa olsun, çocuğun hayatının bir-
çok alanında ciddi ve olumsuz izler bırakan bir realite olduğu ve önlenmesi gerektiği, önlenemediği takdirde 
terapötik müdahalelerin uygulamaya konması gerektiği vurgulanmıştır. Genel olarak müdahale çalışmalarının 
oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. Müdahalelerin etkinliği konusunda ise, kanıt düzeyi yüksek çalışmaların 
yeterli olmadığı ve daha fazla yapılması gerektiği fikri ön plana çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Child Abuse, Child Neglect, Child Maltreatment, Meta-Analysis, Systematic Reviews, 
Hemşire
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Öz: Toplumsal cinsiyet rolü toplumun tanımladığı ve bireylerin yerine getirmelerini beklediği cinsiyetle iliş-
kili bir grup beklenti, diğer bir deyişle kadınlığın ve erkekliğin sosyal ortamlarda ifade edilişidir. Örneğin, 
bakım vericilik, duygusallık, bağımlılık, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olma kadınlardan beklenen ve ka-
dınsı özellikler olarak nitelenirken; duygularını gizleme, başarılı olma, bağımsız davranma, dışarıda çalışma 
gibi özellikler erkeklerden beklenen ve erkeksi olarak nitelenen özelliklerdir.  Cinsiyet rolleri hakkındaki kalıp 
yargılar, erkeklerin ve kadınların nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin inançlardır. Sakallı- Uğurlu’ya göre, 
kişiler toplumun kadın ve erkekten bekledikleri davranışları içeren kalıp yargıları toplumsallaşma sürecinde 
içselleştirmişler, farkında olarak ya da olmadan olumlu-olumsuz özellikler taşıyan bu kalıp yargıların devam-
lılığını sağlamışlardır. Kadın ve erkekten beklenen kalıp yargısal davranışları karşı cinse yönelik romantik 
ilişkilerde de görmek mümkündür. Amaç: Çalışmamızda özellikle toplumsal cinsiyet bakış açısının etkisi ile 
kadınların daha fazla bulunduğu ve daha feminize bir sektör olan sağlık sektörüne meslek elemanı yetiştiren 
sağlık yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin, romantik ilişkilerle ilgili tutumlarını ölçmek ve bu tutum-
ları, cinsiyet farklılıkları ile cinsiyetçilik anlayışlarının nasıl etkilediğini saptamak amaçlanmıştır. Kapsam: 
Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın evrenini Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık 
Kurumları Yöneticiliği Bölümlerinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kayıtlı 830 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş araştırmanın yapıldığı Şubat-Mart 2013 tarihleri arasında ulaşıla-
bilen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 311 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Sınırlılıklar: Araş-
tırmada örneklem seçimine gidilmemiştir. Ancak araştırmanın yapıldığı sürelerde araştırmayı kabul eden ve 
ulaşılabilen öğrencilerin az olması araştırmanın sınırlılığıdır. Yöntem: Veriler, öğrencilerin sosyo-demografik 
özelliklerini belirleyici 16 soruluk anket formu, “Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (ÇDCÖ)”, “Romantik 
İlişkilerle İlgili Kalıp Yargılara İlişkin Tutumlar Ölçeği (RİKTÖ)” ve “Toplumsal Cinsiyet ile İlgili Sistemi 
Meşrulaştırma Ölçeği (TCSMÖ)” kullanılarak toplanmıştır.  ÇDCÖ, Glick ve Fiske (1996) tarafından gelişti-
rilmiş, Türkçeye uyarlaması Sakallı-Uğurlu (2002) tarafından yapılmıştır (Sakallı-Uğurlu,2002: 47-58). 11’i 
düşmanca cinsiyetçiliği, 11’i de korumacı cinsiyetçiliği ölçen toplam 22 maddeden oluşmaktadır. Düşmanca 
cinsiyetçilik, kadının erkeğe göre daha zayıf ve daha düşük seviyede görülüp cinsiyet ayrımcılığına maruz 
kalması şeklinde tanımlanır. Cinsiyetçiliğin örtük bir biçimde ifade bulduğu korumacı cinsiyetçilik ise kadın-
ların zayıf, bağımlı ve korunması gereken varlıklar olarak gösterilmesidir. Ölçekten elde edilen yüksek puan-
lar düşmanca ve korumacı cinsiyetçiliğin yüksek olduğunu göstermektedir. RİKTÖ, romantik ilişkilerle ilgili 
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kalıp yargılara karşı tutumları ölçmek amacıyla Sakallı ve Curun (2001) tarafından geliştirilmiştir (Sakallı 
ve Curun,2001: 31-45).  Toplam 12 maddeden oluşan ölçeğin, Romantik İlişkilerde Erkeğin Baskın Kadının 
Kabul Edici Tavırları (RİEBKKT) ve Erkeğin Girişken Olması (EGO) olmak üzere iki alt boyutu vardır. Öl-
çekten elde edilen yüksek puanlar romantik ilişkilerde toplumsal cinsiyetle ilişkili kalıp yargıların arttığına 
işaret etmektedir. TCSMÖ, Kay ve Jost (2005) tarafından geliştirilmiş, Türkçeye uyarlanması Sakallı-Uğurlu 
(2008) tarafından yapılmıştır.  Sekiz maddeden oluşan 7 dereceli likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınan yüksek 
puan, yüksek düzeyde toplumsal cinsiyet bazlı sistemi meşrulaştırmaya işaret etmektedir. Elde edilen verilen 
IBM SPSS 21.0 paket programı ile bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Çalışmanın yürütülebilmesi için 
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nden yazılı resmi izin ve öğrencilerden çalışmaya katılmayı kabul 
ettiklerine dair bilgilendirilmiş sözlü onam alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerden 265’i ka-
dın (%85.2), 46’sı (%14.8) erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 20,87±2,12‘dir. Katılımcıların RİKTÖ’nün 
romantik ilişkilerde erkeğin baskın kadının kabul edici tavırları alt ölçeğinden aldıkları puanlar ile düşmanca  
(r=.23, p<.01) ve korumacı cinsiyetçilik (r=.32, p<.01) alt puanları arasında anlamlı ve pozitif yönde korelas-
yon saptanmıştır. Benzer şekilde katılımcıların RİKTÖ’nin erkeğin girişken olması alt ölçeğinden aldıkları 
puanlar ile düşmanca  (r=.25, p<.01) ve korumacı cinsiyetçilik (r=.25, p<.01) alt puanları arasında da anlamlı 
ve pozitif yönde korelasyon bulunmuştur.  Buna göre düşmanca ve dostça cinsiyetçilikten katılımcıların aldık-
ları puanlar arttıkça romantik ilişkilere yönelik kalıp yargılar ölçeğinin alt ölçeklerinden aldıkları puanlar da 
artmaktadır. Sonuç: Romantik ilişkilerde erkeğin baskın kadının kabul edici tavırları ile düşmanca cinsiyet-
çilik ve toplumsal cinsiyeti meşrulaştırma eğiliminin erkek katılımcılar, romantik ilişkilerde erkeğin girişken 
olması ve dostça cinsiyetçilik yaklaşımının ise kadın katılımcılarda yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle, 
toplumsal bakış açısının etkisi ile kadın sayısının fazla olduğu hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerinin top-
lumsal cinsiyet ayırımcılığı ve romantik ilişkilerle ilgili geleneksel tutuma sahip olması üniversite eğitiminde 
toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eğitimlere yer verilmesinin önemini göstermektedir. Öğrencilere verilecek 
toplumsal cinsiyet ile ilgili eğitimler, öğrencilerin toplumsal cinsiyete yönelik farkındalıkları ve bilinç düzey-
lerini artırarak, toplumun diğer gruplarına rol model olmalarını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyetçilik, Toplumsal Cinsiyeti Meşrulaştırma Ölçeği, Romantik İlişkilerle İlgili Ka-
lıp Yargılara İlişkin Tutumlar Ölçeği, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği

** Çalışma Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik e-dergisi 2014 yılı 2.sayısında yayınlanmıştır.
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ÇOCUK İSTİSMARI KONUSUNDA YAYIMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN  
ADLİ BİLİMLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Itır ERKAN

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul / Türkiye

itir.erkan@yeniyuzyil.edu.tr

Öz: Günümüzde çocuk istismarı ve ihmali, üzerinde yoğun çalışmalar yapılan bir konu olmasına rağmen he-
men hemen dünyanın her yerinde giderek artan bir olay boyutuna gelmiştir. Üstelik pek çok olay polise intikal 
etmediğinden karanlık sayı olarak kalmaktadır, dolayısıyla elde edilen bilgiler sadece kayıtlara geçmiş ya da 
yapılan araştırmalar ile ortaya çıkarılan verilerdir. Ancak, görülme sıklığı fazla olmasına rağmen halen istismar 
konusunda gerekli çözümler bulunamamıştır. Amaç: Bu araştırmada, çocuk istismarı ve ihmali konusunda 
1989-2016 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezlerini; yapıldığı yıllara, üniversitelere, enstitülere, alanla-
rına ve konularına göre sınıflandırarak adli bilimler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Ta-
rama modelinde betimsel bir araştırma olan bu çalışmanın verilerini, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında 
yer alan çocuk istismarı konusunda yayımlanmış lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Çalışma verileri 
kullanılan anahtar kelimelerle sınırlandırılmıştır.  Yöntem: Çalışmanın verileri, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri 
tabanından elde edilmiş olup, konu ile ilgili tezlerin seçilmesinde “istismar”, “çocuk istismarı”, “çocuk ihmali” 
ve “sarsılmış bebek sendromu” anahtar kelimeleri kullanılmıştır.  Elde edilen veriler, içerik analizi yapılmak 
üzere yazar adı, yıl, tez adı, program, alan, dil, üniversite, enstitü/fakülte, anabilim dalı, özet ve erişim başlık-
larıyla Excel (2013) paket programında düzenlenmiştir. Birbirine benzeyen veriler içerik analiziyle belirli ka-
tegoriler çerçevesinde bir araya getirildikten sonra, frekans dağılımları incelenerek, yorumlanmıştır. Bulgular: 
Yapılan araştırmada 1989-2016 yılları arasında 160 tez yayımlandığı belirlenmiştir. Bunlardan 109’u yüksek 
lisans, 29’u doktora, 22’si tıpta uzmanlık tezleri’dir. Yayımlanan dil incelendiğinde 150 tez Türkçe, 10 tez ise 
İngilizce yazılmıştır. Çalışmalarda anket (%78), istismar ölçeği (%17) ve retrospektif inceleme (%5) verileri 
kullanılmıştır. Bu tezlerin 43 üniversitede yapıldığı ve en fazla tezin yayımlandığı ilk 3 üniversite; İstanbul 
Üniversitesi (%18), Marmara Üniversitesi (%10) ve Ankara Üniversitesi (%8) olarak belirlenmiştir. Tezlerin 
yayımlandığı Enstitü/fakülte dağılımları incelendiğinde; Sosyal Bilimler Enstitüsü (%42), Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü (%21), Tıp Fakültesi (%14), Eğitim Bilimleri Enstitüsü (%13) ve Adli Tıp Enstitüsü (%10) olduğu 
görülmüştür. Bu tezlerden 28’sinin (%17,5) erişimi yazar tarafından kısıtlanmış olup, 32 tezin (%20) sadece 
özetine ve 100 tezin ise  (%62,5) tam metnine erişim olduğu belirlenmiştir. 18 farklı alanda yayımlanan tezle-
rin en fazla Eğitim-öğretim (%23), Psikoloji (%22) ve Adli Tıp (%14) alanlarında yayımlandığı görülmüştür. 
Sonuç: Tezlerin içerikleri incelendiğinde 2011 yılına kadar istismar ve ihmalin öğretmenler tarafından, 2012 
yılına kadar ise sağlık çalışanları tarafından yeterince tanınmadığı belirlenmiştir. Bu durum uzun yıllardan 
beri gerek tezlerde gerekse yayınlarda konu edilen çocuk istismarına yaklaşımda, sonuçlar hakkında yeterince 
bilgilendirme yapılmadığını göstermiştir. Yayımlanmış iki tezde çocukların birden fazla anamnezinin alındığı 
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ve muayene edildiği tespit edilmiştir. Bu durum çocuklara aynı travmayı yeniden yaşatmak anlamına gelmesi 
anlamını taşımakla beraber, mağdurun tedavisinde de gecikmelere yol açacaktır. Yapılacak doğru ve eksiksiz 
değerlendirmeler adli sürecin doğru şekilde işlemesine yardımcı olacaktır. 1998 yılından beri medya istismarı 
birçok tezde gündeme getirilmiş olup, çocukların haberlerde ifşa edilmesi ya da dizi/reklam gibi sektörlerde 
çalıştırılması açısından konu edilmiştir ancak hala bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmamış olmaması 
dikkat çekmektedir. Yayımlanmış bir tezde sağlık yöneticilerinin çocuk istismarına yönelik izlenecek prosedür 
konusunda yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Oysa sağlık kurumlarına fiziksel ve cinsel istismar sonucu gelen 
vakalar olduğu bilinmektedir. Sağlık yöneticilerinin bu konudaki bilgi yetersizliği nedeniyle gerekli prose-
dürlerin belirlenmemesi ile elde edilecek delilerin toplanması, saklanması, prosedürlere uygun olarak analize 
gönderilmesi hususlarında aksiliklerin yaşanmasına neden olarak adli ve hukuki sürece olumsuz etki edecek-
tir. Üniversitelerin sağlık ile ilişkili bölümlerinde okuyan öğrencilere mezuniyet öncesinde “adli hemşirelik”, 
“çocuk istismarı ve ihmali” gibi dersler verilmesi, mezuniyet sonrasında ise bu konudaki eğitimlerin yapılması 
önerilmektedir. Ülkemizde sarsılmış bebek sendromu ve Munchausen sendromu yeterince tanınmadığı için, 
yeterli veri elde edilememektedir. Bu konuda da ebeveynlere gerekli eğitimlerin verilerek oluşabilecek sonuç-
lar hakkında bilgilendirilmeleri sağlanabilir. Sonuç olarak, sosyal hizmetlerin, çocuk polislerinin, öğretmenle-
rin, sağlık personellerinin ve toplumun bilgilendirilmesi çocuk istismarı ve ihmalinin önlenebilmesi açısından 
önemlidir. Adli bilimler alanında karşılaşılan olguların faillerinin birçoğunun çocukken istismara/ihmale uğ-
ramış kişiler olması nedeniyle istismar ile suça yatkınlık arasında ilişki olduğu bilinmektedir. Bu tür olguların 
tanınması, erken dönemde tespit edilmesi ile faillerin ortaya çıkarılması, mağduriyetlerin giderilebilmesinin 
toplum sağlığı, hukuk ve adli bilimler açısından oldukça önemli olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Eğitim, Sağlık Kurumları, Adli Bilimler 
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BALIKESİR’DE BİR HASTANEYE BAŞVURAN KİŞİLERDE ÖFKELENME VE ŞİDDET  
UYGULAMA DURUMU

Celalettin ÇEVİK1, Gizem KAHVECİ2, Sedat AY3, Güneş ÖZACAR4,

Merve MAMAK5, Seher KOCA6, Sevim TOKGÖZ7, Sümeyye DUVAL8,  Sümeyra  APAYDIN9,  
Kevser SAVAŞ10, Rüveyde KURAL11

1-10Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

gizemkhvci@gmail.com

Öz: Öfke doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen duygusal tepki-
dir. Öfke kontrol edilemeyen ve yıkıcı bir biçimde davranışlara yansıyarak saldırgan ve son derece tahrip edici 
tepkilere dönüşme potansiyeline sahiptir.  Nitekim aile içi şiddet olgularında, çocuk tacız ve istismarlarında, 
terör olaylarında, sokak kavgalarında ve trafikte sağlıklı olarak ifade edilemeyen öfke duygularının etkisi 
görülmektedir (Barrett ve ark. 2013:287-302).  Amaç: Çalışmanın amacı Balıkesir ilinde bir hastaneye baş-
vuran kişilerin öfkelenme durumu ve şiddet uygulama durumları arasındaki ilişkinin saptanmadır. Kapsam: 
Araştırma grubunu Mart-Nisan 2017 tarihleri arasında Balıkesir’de bir hastaneye başvuran ve araştırmaya 
katılmayı kabul eden kişiler (n=410) oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Araştırma zaman ve maliyet bakımından 
hastane tabanlı yürütülmüş olup hastaneye başvuran kişileri temsil etmektedir. Yöntem: Araştırma kesitsel 
tipte olup Balıkesir il merkezinde Şubat-Nisan 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veri toplanırken sosyo-
demografik özellikler formu ve Feza Balkaya tarafından geçerliliği güvenirliği yapılan (2001) Çok Boyutlu 
Öfke Ölçeği kullanılmıştır. Çok Boyutlu Öfke Ölçeğinin öfke belirtileri, öfkeye neden olan durumlar (Ciddiye 
alınmama, Haksızlığa uğrama, öfkeyle ilgili düşünceler, öfkeyle ilgili davranışlar (saldırgan, sakin, kaygılı 
olma) ve kişilerarası öfke (intikam, agresif tepki gb) olmak üzere alt boyutları vardır. Araştırmanın bağımlı 
değişkenleri şiddet uygulama durumu, çok boyutlu öfke ölçeği puanı olup bağımsız değişkenleri, yaş, cinsiyet, 
medeni durum, yaşanılan yer, kronik hastalığı olma durumu, psikolojik sorunu olma durumu, sağlık kurumuna 
başvurma durumudur. Veriler çözümlenirken sayı ve yüzdeler, ki-kare testi kullanılmıştır. Çözümleme SPSS 
22.0 paket programında anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilerek yapılmıştır. Bulgular: Araştırma grubundaki 
kişilerin %42,4’ü 18-30 yaş grubunda, %58,3’ü erkek, %52,2’si evli, %71,2’si il merkezinde yaşayan, %49,8’i 
üniversite ve üzeri öğrenimi olan, %70,7’si çekirdek aile yapısına sahip, %18,8’i memur, %81,5’i orta gelir 
düzeyinde olan, %18,3’ü kronik hastalığı olan, %52,9’u psikolojik bir hastalığı olan kişilerden oluşmaktadır. 
Katılımcıların %76,1’i sağlık sorunu yaşadığında genellikle hastaneyi tercih ettiğini, %52,9’u yaşamı boyunca 
en az bir kez hastanede yattığını, %34,6’sı çalışanların adil, eşit davrandığını, %66,1’i kendini sağlık kurulu-
şunda ifade edebildiğini, %60,5’i son 1 yıl içinde sözel veya fiziksel şiddet uyguladığını belirtmiştir. Şiddet 
gösterme durumu 18-30 yaş grubunda, üniversite ve üzeri öğrenime sahip kişilerde, yüksek gelirli kişilerde, 
sağlık kurumunda kendisine adil davranılmadığını düşünenlerde anlamlı olarak yüksektir (p<0.05). Cinsiyete, 
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medeni duruma, yaşanılan yere, mesleğe, aile yapısına kronik hastalığı olma durumuna, göre anlamlı fark 
yoktur (p>0,05). Araştırma grubundaki kişilerin ciddiye alınmadığını düşünme puanı 70,91±15,98, haksızlığa 
uğradığını düşünme puanı 65,66±37, saldırganlık puanı 28,32±9,58, intikam puanı 57,41±20,36, agresif tepki 
puanı 30,57±8,23’tür. Araştırma grubunda ciddiye alınmadığını düşünenlerde ve haksızlığa uğradığını düşü-
nenlerde şiddet gösterme eğilimi fazla olup anlamı fark yoktur (p>0,05). Saldırganlık puanı yüksek olanlarda, 
intikam puanı yüksek olanlarda şiddet eğilimi anlamlı olarak yüksektir (p<0,05). Sonuç: Araştırma grubunda-
ki kişilerin beşte üçü son bir yıl içinde şiddet uygulamaktadır. Yaş, gelir, eğitim durumu ve sağlık kurumundaki 
kişilerin adaletsiz davranması şiddet uygulama üzerine etkilidir. Ayrıca saldırganlık ve intikam alma puanı 
yüksek kişilerin şiddet uygulama durumu daha fazladır. 

Anahtar Kelimeler: Çok Boyutlu Öfke Ölçeği, Şiddet Uygulama, Hastane
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KREDİ VE YURTLAR KURUMUNDA KALAN ÖĞRENCİLERDE TOPLUMSAL  
CİNSİYET ALGISI VE ŞİDDET İLİŞKİSİ

Celalettin ÇEVİK1, Gizem KAHVECİ2, Sait SÖNMEZ3,  Nurseli ÖZTÜRK4, Elif KARAKAÇAN5,  
Uğur AKTAŞ6, Aslıhan DURMUŞ7, Mesude ZEYBEK8, Eda BARIŞ9, Sena KILIÇ10, Hümeyra OKTAV11, 

Ecenur ÇAKICI12, Berat DENİZ13

1-13Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü 

gizemkhvci@gmail.com

Öz: Toplumsal cinsiyet (Gender), kadın ve erkeğin toplum içindeki statüsünü, bunlara uygun rollerini, görev 
ve sorumluluklarını, konumunu, toplumun bireyi nasıl görüp algıladığını ve beklentilerini kapsamaktadır (San-
car ve ark.2006). Toplumsal cinsiyet algısındaki farklılıklar hem kadınların hem de erkeklerin yaşamını biçim-
lendiren şiddet ile de ilişkili olan bir konudur. Şiddetin azaltılmasında toplumsal cinsiyet algısının ve etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi gereklidir. Bu bağlamda üniversite öğrencileri önemli bir hedef grubu oluşturmaktadır. 
Amaç: Bu çalışmanın amacı kredi ve yurtlar kurumunda kalan öğrencilerin toplumsal cinsiyet algılarının, 
şiddet yaşama durumlarının ve şiddet uygulama durumlarının değerlendirilmesidir. Kapsam: Araştırmanın 
evrenini Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan 2430 öğrenci, örnek büyüklüğü ise %50 görülme sıklığı, %95 
güven düzeyi, %80 güç ve %5 sapma ile 661 kişiden oluşmakta olup örnek grubuna tabakalı rastgele örnek-
leme yöntemiyle ulaşılmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma zaman ve maliyet gerektirdiğinden Balıkesir ilinde bir 
yurtta kalan öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma kesitsel tipte olup Balıkesir ilinde bir yurtta 
Şubat-Mart 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmada katılımcılara yönelik sosyodemografik özellik-
lere yönelik, son bir yıl içinde ve yaşam boyu şiddete maruz kalma durumu, son bir yıl içinde ve yaşam boyu 
şiddet uygulama durumu, cinsiyet algısına yönelik sorulardan oluşmaktadır. Cinsiyet algısı ölçeği Altınova ve 
Duyan tarafından geçerliliği, güvenilirliği yapılan (2013) 25 sorudan oluşan beşli likert tipi ölçektir (Altınova 
ve Duyan 2013:9-22). Ölçek puanı 25 ile 125 arasında değişmekte olup yüksek puanlar toplumsal cinsiyet 
algısının yüksek olduğunu göstermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı veriler sayı, yüzde ile 
oranlar arası farklar ki-kare testi ile, ortalamalar arası farklar ise Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis testi 
kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma grubundaki kişilerin yaş ortalaması 21,71±1,92 olup %67,9’u 21-23 yaş 
grubunda %59,9’u kadın, %0,9’u evli, %52,0’ı geliri giderine denk kişilerdir.  Katılımcıların sinirlenme dü-
zeylerini 1 ile 10 arasında değerleri olan bir skala ile değerlendirmeleri istendiğinde %23,3’ü 5 düzeyinde, 
%23,6’sı 8 düzeyinde, %12,4’ü 9 düzeyinde kendini sinirli olarak tanımlamıştır. Katılımcıların %17,9’u son 
bir yıl içinde şiddete maruz kaldığını, %58,5’i sözlü, %41,5’i fiziksel şiddete maruz kaldığını, %61,1’i yaşamı 
boyunca en az bir kez şiddete maruz kaldığını, yaşamı boyunca en az bir kez şiddete maruz kalanların %57,9’u 
fiziksel, %31,2’si sözlü, %10,9’u cinsel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Katılımcıların %21,5’i son bir 
yıl içinde, %59,5’i yaşamı boyunca en az bir kez şiddet uyguladığını, son 1 yıl içinde şiddet uygulayanların 
%77,8’i yaşamı boyunca en az 1 kez şiddet uygulayanların %61,6’sı fiziksel şiddet uyguladığını belirtmiştir. 
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Araştırma grubundaki kişilere kadına yönelik şiddetin nedeni sorulduğunda %52,8’i erkeğin fiziksel olarak 
daha güçlü olduğu için, %24,2’si eğitim seviyesi düşük olduğu için, %18,9’u toplumun kültürel yapısı nede-
niyle olduğu belirtilmiştir. Araştırma grubundaki kişilerin toplumsal cinsiyet algılama puanı 78,62±7,61 olup 
düşük olduğu görülmektedir.  Toplumsal cinsiyet algısı puanı erkeklerde kadınlara göre, bekarlarda evlilere 
göre son 1 yıl içinde şiddete maruz kalmayanlarda kalanlara göre, yaşamı boyunca en az 1 kez şiddete maruz 
kalanlarda kalmayanlara göre son 1 yıl içinde şiddet uygulayanlarda uygulamayanlara göre, yaşamı boyunca 
en az 1 kez şiddet uygulayanlarda uygulamayanlara göre anlamlı olarak düşüktür (p<0,05). Yaş gruplarına 
göre, gelir durumuna göre anlamlı fark yoktur (p>0,05). Sonuç: Araştırma grubundaki kişilerin beşte biri son 
1 yıl içinde üçte ikisi yaşamı boyunca en az bir kez şiddete maruz kalmıştır.  Araştırma grubunda toplumsal 
cinsiyet algısı puanı düşük bulunmuştur. Erkeklerde, bekarlarda, şiddet uygulayanlarda ölçek puanı düşüktür. 
Kadına yönelik şiddetin yaşanmasında fiziksel farklılık, eğitim seviyesinin düşük olması ve kültürel yapı ze-
min oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet Algısı, Şiddet, Üniversite Öğrencileri
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BABA-KIZ ENSESTİNDE ANNE TAVRI

Fatma Zehra FİDAN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Manisa / Türkiye

fatmazehrafidan@gmail.com

Öz: Aile içindeki yetişkinlerin çocuklara yönelik uyguladığı, mağdurun kontrol edemediği bir davranış ve 
cinsel kötüye kullanım olan ensest, farklı nedenler yüzünden derinlemesine araştırılamayan toplumsal bir so-
rundur. Bu yüzden ensest vakasıyla ilgili kesin bilgilere ulaşmak mümkün görünmemektedir. Ensest davranı-
şının nasıl ortaya çıktığına ilişkin bazı saptamalar olsa da, bahse konu sapkınlığın görüldüğü sosyal ortamların 
özellikleri genelleştirilememektedir. Daha çok sosyoekonomik bakımdan düşük ailelerde ve sosyal izolasyon 
durumlarında görüldüğü tespit edilmesine karşın, uzmanlar ensestin ekonomik duruma, statüye ve dini inanca 
bağlı olmaksızın ortaya çıkabildiğini vurgulamışlardır. Ensest tabusunun doğasıyla ilgili teoriler ensest vaka-
ları arasında önemli bir farklılık olmadığını ortaya koymuştur. Aynı evde yaşayan aile mensupları arasındaki 
ensest vakalarının en önemli özelliği, erkek yetişkinlerin sahip oldukları meşru otoriteye dayanarak çocuklar 
üzerinde bir güç kullanımı ortaya koymalarıdır. Dünya toplumlarında ve Türkiye’de toplumsal tabular nede-
niyle tam anlamıyla tespit edilemeyen baba-kız ensesti, aile içinde rastlanan en sık vakalardandır. Baba-kız 
ensestinde anne genellikle bu suçtan haberdardır ve söz konusu sapkınlıkla ilgili anne tavrı değişkenlik gös-
termektedir. Annenin, ailesini koruyacak güce sahip olmadığı hallerde sessiz kaldığı ve konuyu inkar etme yo-
luna gittiği bilinmektedir. Ancak içinde bulunduğu bütün mağduriyet durumlarına karşın, annenin çocuklarını 
kurtarmak için mücadele ettiği durumlar da oldukça fazladır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, baba-kız ensestinde 
ortaya çıkan anne tavrını incelemek ve buna bağlı olarak kadın farkındalığının arttırılmasına katkı sağlamaktır. 
Araştırma, enseste maruz kalan bir tek aktörün deneyimlerine dayanan durum çalışmasıdır. Kapsam: İhtiyaç 
duyduğumuz verilere on iki yaşından on beş yaşına kadar babasının cinsel istismarına maruz kalan bir genç 
kızla derinlemesine görüşme yapılarak ulaşılmıştır. Sınırlılıklar: Konuyla ilgili katılımcıya ulaşmanın zorluğu 
nedeniyle, araştırma,  ulaşabildiğimiz tek kişiyle gerçekleştirilmiştir. Yöntem: İlk derinlemesine görüşmeler 
2009 yılında, iki ayrı günde üçer saatlik zaman dilimlerinde gerçekleştirilmiş, ses kaydı alınmamıştır. Görüş-
meler sırasında alınan notlar daha sonra ayrıntılı olarak kaydedilmiştir. Bundan altı yıl sonra (2015) mağdurla 
yeniden görüşülmüş, ses kaydı alınmıştır. Yaklaşık beş saat süren bu birlikteliğin amacı, mağdurun yaşadığı 
travmatik deneyimler sonrasındaki yaşantısını ve durumunu anlamaya çalışmaktır. 2009/ 2015 yılları arasında 
mağdurla karşılıklı görüşülmese de zaman zaman telefon konuşmaları yapılmıştır. Derinlemesine görüşme, 
“önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etki-
leşimli bir iletişim süreci” olarak tanımlanmıştır. Görüşmenin amacı, araştırma sorunsalıyla ilgili olduğu düşü-
nülen bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Araştırma sorunsalı, sosyal olguları bağlı 
bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı hedefleyen nitel araştırma veri analiz yöntemiyle ince-
lenecektir. Elde edilen veriler söylem analizinin verdiği imkanlarla tahlil edilecektir. Bireyin anlamlı ötekilerle 
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etkileşim kurduğu gündelik hayatta dil, diğerlerini ve kendimizi anlamayı sağlayan bir araçtır. Bireyin sosya-
lizasyonunun gerçekleştiği bu düzlemde ortaya çıkan her türlü sözsel ve davranışsal ifadeler sosyal bilimsel 
olarak önemli anlamlar taşıyan birer söylemdir. Söylem analizi açıklayıcı repertuvarlar, özne pozisyonları ve 
ideolojik ikilemler olmak üzere üç analitik ilgi odağında gerçekleşir. Konuşma metninde aynı kişilerce inşa 
edilen, metinler arasında tekrarlanan özür, dayanak gösterme, meşrulaştırma, ikna etme vb. gibi ifade kalıpları 
açıklayıcı repertuvarları gösterir. Özne pozisyonları, açıklayıcı repertuvarları kimin yaptığının tespitiyle orta-
ya çıkar. Farklı şekillerde gerçekleşen ve değişkenlik gösteren konumlandırmalar söylemsel bir pratik ve söz 
konusu kişilerin yeni pozisyonlara geçebildiği bir beceridir. Bir nesneyi sağduyunun kararsız, çelişkili ve ikili 
yapısıyla inşa eden konuşmalar ise ideolojik ikilemleri gösterir. Sonuç: Çalışma sonucunda, baba-kız enses-
tinde tezahür eden anne tavrının değinilenlerden farklılık gösterebildiği ortaya çıkmıştır. Buna göre, baba-kız 
ensestinde anne tavrı -mağdurun aleyhine- cinsel istismara katılımcı bir özellik taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Baba-Kız Ensesti, Cinsel İstismar, Anne Tavrı, Söylem Analizi
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KARATE-DO SPORCULARININ MUTLULUK VE  
SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİNİN ANALİZİ

Belgin GÖKYÜREK1, Tebessüm AYYILDIZ2, Suat KARAKÜÇÜK3

1-2-3Gazi Üniversitesi,  Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye

tebessum@gazi.edu.tr

Öz: Karate-do terimi, silahsız bir savunma sanatı olan uzak doğu kökenli spor dalına verilmiş kısaltılmış bir 
ifadedir. Denge, nefes ve tepki zamanına dayanan bu branş aynı zamanda bireyin zihinsel eğitimi üzerine 
bir felsefe oluşturmaktadır. Hiyerarşik bir eğitim planı geliştiren ve kurulduğu günden bugüne aynı ilke ve 
tekniklerle gelenekselliğine zarar vermeden sürdürülmeye çalışılan bu branş, aynı zamanda birey için zihin-
sel bir disiplin sağlamak adına araç olarak görülmektedir. Amaç: Buradan hareketle bu araştırma; karate-do 
sporcularının mutluluk ve saldırganlık eğilim düzeylerini ölçmeyi, belirli değişkenlerle aralarındaki ilişkileri 
ortaya koyarak bu düzeylere dair korelasyon analizi yapmayı amaçlamaktadır. Kapsam: Araştırmanın evre-
nini Ankara ilindeki karate-do sporcuları oluştururken, örneklem grubu ise Ankara ilinde faaliyet gösteren 5 
spor merkezinde karate-do sporu yapan 103 erkek ve 65 kız katılımcıdan oluşmaktadır. Yöntem: Araştırmada 
Kiper (1984) tarafından geliştirilen 30 soru ve 3 alt testten oluşan “Saldırganlık Envanteri” ve Hills ve Argyle 
(2002) tarafından geliştirilmiş, Doğan ve Akıncı Çötok (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak, geçerlilik 
güvenilirlik çalışması sonucu kısa formu oluşturulan “Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu” kullanılmıştır. 
Araştırmada betimsel istatistikler, ikili karşılaştırmalar için t testi ve çoklu karşılaştırmalar için ANOVA test-
leri kullanılmıştır. Karşılaştırma sonuçları Tukey (HSD) ile analiz edilmiş bulgular ortaya koyulmuştur. Bul-
gular: Araştırma bulgularına göre; katılımcıların mutluluk ve saldırganlık düzeyleri yüksek iken, saldırganlık 
düzeyinin pasif agresiflik anlamında daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcıların %61,3’ünün erkek, 
%38,7’sinin kadın olduğu, genellikle 20-30 yaş grubu aralığında oldukları (%48,8), %86,9 ile büyük bir ora-
nının bekar olduğu, çoğunluğunun gelir düzeyini orta olarak nitelendirdiği (%58,9), ailelerinde spor yapan 
başka birey olmadığını ifade eden katılımcıların oranının %57,1 olduğu, büyük çoğunluğunun madalyaya 
sahip olmadığı %53,6 ve milli takıma seçilmediği (%91,7) belirlenmiştir. Katılımcıların mutluluk ve saldır-
ganlık puanları ile cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, algılanan gelir seviyesi, ailede başka sporcu-
nun olması, milli olma değişkenleri arasında anlamlı farklılık bulunamazken, katılımcılardan daha çok kata 
yapanların saldırganlık toplam puanları ve pasif agresifliğe yönelik alt test puanları, kumite yapan sporculara 
göre anlamlı düzeyde farklıdır ve daha yüksektir. Bulgular madalyaya sahip olmayan sporcuların yıkıcı sal-
dırganlık alt testine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği, madalyaya sahip olmayanların madalya sahibi 
olan karate-do sporcularına göre daha yüksek bir yıkıcı saldırganlık puanı ortaya koyduklarını göstermektedir. 
Korelasyon analizine bakıldığında mutluluk ile saldırganlık ve saldırganlık alt testleri arasında anlamlı ilişki 
bulunamamıştır. Sonuç: Sonuç olarak, bu araştırma grubu için; karate-do sporcularından daha çok pasif agre-
sif bir saldırganlık görüntüsü sergiledikleri, hayali mücadele olan kata çalışmalarını daha çok yapanların pasif 
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agresiflik noktasında ön plana çıktıkları, mutluluk puanlarını ise belirli değişkenlerin etkilemediği araştırma 
sonucunda elde edilen çıktılar arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Karate-do, Mutluluk, Saldırganlık
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DİJİTAL BARIŞ AKTİVİZMİ
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Öz: İnsanlık tarihi boyunca şiddet her zaman toplumsal yaşamın önemli bir parçası olmuştur. Küreselleşme 
ve teknolojik gelişmeler ile birlikte insanların yaşam biçimleri de değişmekte ve gelişmektedir. Fakat şiddet 
toplumsal yaşam içerisindeki yerini dijital ortamda da devam ettirmiştir. Özellikle nefret söylemlerinin ve 
şiddet içeriklerinin kitle iletişim araçları ile hızlı bir şekilde yayılması, şiddeti normalleştirmiş ve konu ile 
ilgili toplumsal duyarsızlığı doğurmuştur. Hatta dijital ortamda şiddet evrim geçirmiş ve kendine yeni boyut-
lar kazanmıştır. Özellikle internette genç nüfus üzerinde gerçekleşen zorbalıklar ile ilgili uluslararası birçok 
çalışma yapılmıştır. Şiddet dijital ortamda hem zamanı hem de mekânı çok yönlü olarak ele geçirmeye başla-
mıştır. Şiddetin normalleşmesine karşıt olarak; dijital ortamda birbirinden bağımsız topluluklar ve kişiler bir 
araya gelerek yeni bir barış hareketi başlatmışlardır. Bu yüzdende teknolojinin yönlendirdiği bu yeni toplum-
sal yapı içerisinde barış çalışmaları oldukça önemlidir. Günümüzde toplumsal eylemlerde dijital tepkiler de 
sokak eylemleri kadar önemli bir konuma gelmiştir. Çünkü gazeteciler, artık gündem toplantıları öncesinde 
Twitter gibi sosyal medya araçları üzerinden nelerin konuşulduğunu inceliyor. Yani sosyal medyada tartışılan 
mevzular, gazetelerin ve haber bültenlerinin de gündemine yön veriyor. ABD’deki Siyaset, Demokrasi ve 
İnternet Enstitüsü’ne göre; daha fazla kişiye ulaşabildikleri için, internet aktivistleri karar verici mekaniz-
malar üzerinde sokaktaki aktivisterden yedi kat daha fazla etki gücüne sahiptir (Savaş, 2013). Dijital aktivist 
hareketler, eylemler düzenlemenin ötesinde yeni toplumsal düzen içinde özgün bir bilinç geliştirmek adına 
işlev göstermektedirler (Karagöz, 2013: 153). Bu yüzdende dijital aktivist hareketler basit eylemler olmanın 
ötesinde kendi hikâyelerini yaratan dinamik bir yapıya dönüşmektedir. Bu yüzdende şiddet ile mücadelede di-
jital aktivistler her geçen gün daha önemli bir konuma gelmiştir. Diğer taraftan dünya genelinde binlerce yıldır 
süregelen çatışmaların temelini oluşturan milliyetçi söylemler ve kimliklerde önemini yitirmeye başlamıştır. 
Hiç kimseye ait olmayan internet dünyasında insanlar yeni kimlikler ve değerler edinmeye başlamıştır. Bu da 
insanın toplumsal kodları ile gelen etnik söylemlerden sıyrılmasına ve kendine özgü benlikler geliştirmesine 
sebep olmuştur. Dijital dünya çatışmalara zemin arayan korkuların ötesinde, barış söylemlerinin inşasında te-
mel olacak yeni korku ve sevgilerin inşasına sebep olmuştur. Amaç: Bu çalışmanın amacı dijital aktivistlerin 
şiddete karşı hem sosyal medya üzerinden hem de toplumsal eylemler ile nasıl bir toplumsal algı oluşturdu-
ğunu incelemek ve dijital aktivistlerin etki alanını tespit etmektir. Kapsam: Çalışmanın evrenini dünya üze-
rinde dijital aktivist yapan sivil toplum örgütleri ve kişisel eylemlerde bulunan aktivistler oluşturmaktadır. Bu 
kapsamda rastegele örneklem seçimi ile Greenpeace, dünya af örgütü üyelerinden oluşan bir örneklem yara-
tılmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma evreninin çok geniş olmasından dolayı, barış aktivist hareketlerinde en fazla 
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bulunan Greenpeace ve dünya af öf örgütü ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmanın amacına ulaşmak için 
içerik analizi temel alınarak çoklu araştırma yöntemi kullanılmış ve dijital ortamda barış aktivistlerin eylem-
leri incelenmiştir. Bulgular: Barış aktivistlerinin kullandıkları söylemler, sosyal medya hesapları, semboller, 
ritüeller, kahramanlar, değerler, sanal diyalog katmanları. Sonuç: Araştırmanın sonucunda dijital aktivistlerin, 
dijital ortamdaki eylemlerini sokaklara da taşıdıkları ve bu yüzden yatay bileşenleri olan organik bir bilgi akışı 
sağladıkları tespit edilmiştir. Ayrıca dijital aktivistler şiddetin algılanması ve şiddetle mücadele noktasında 
geleneksel kimliklerinden farklı olarak yeni dijital kimlikler geliştirdikleri tespit edilmiştir. Bu dijital kimlikler 
sürdürülebilir mesaj yaratma ve toplumsal algı geliştirme gibi önemli iletişim stratejileri geliştirdikleri ortaya 
çıkmıştır. Bu stratejik iletişim yönetimi ile devletler ve toplumlar üzerinde gizli bir baskı grubuna dönüşmüş 
ve kendine has bir lobi faaliyetine dönüşmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Toplumsal Algı, Barış Aktivizmi, Sosyal Medya
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Öz: Şiddet, birey tarafından kasten karşıdaki kişiye ya da kişilere yapılan zarar verici davranışların ve olayların 
tümünü içeren bir olgudur (Buss, 1961). Fakat bu tanım şiddet kavramının tüm boyutlarını içine almamakta-
dır. Çünkü Şiddetin temelinde birçok farklı sosyolojik, psikolojik ve ekonomik sebep olmasından dolayı çok 
faktörlü bir yapıya dönüşmüştür. Bu nedenle şiddet düşüncesi kopmaya, ötelemeye, kuralları ihlal etmeye 
şiddete ya da kötü bir düzeni yıkmak anlamında olumlu ve iyi bir düzenin yıkımına bağlı olumsuz değerler ile 
ilgilidir (Büker ve Kıran, 1999: 11–13). En genel anlamıyla; saldırganlıkla bağlantılı bir davranış biçimidir. Bu 
anlamda şiddet; kişiye yönlendirilmiş, kişinin istemediği ve bu kişiyi tahrik edici, yıpratıcı eylemlerdir (Mutlu, 
1997: 41–75). Toplumumuzda çok sık görülen şiddet olgusu; eğlence ortamlarından, eğitime, aile içi ilişki-
lerden kitle iletişim platformlarına kadar toplumun her katmanında ortaya çıkmaktadır. Özellikle ülkemizde 
kitleleri bir araya getiren spor olgusu da şiddet eylemleri için önemli bir katman olarak algılanmaktadır. Spor, 
sadece insanların hareket ettiği veya eğlendiği bir süreç değildir. Spor bir olgu olarak diğer sosyoloji dallarına 
göre oldukça yeni bir bilim dalı olan spor sosyolojisi perspektifinde incelenmektedir. Sporu toplumsal hayat 
içerisinde yerine getirdiği işlevler açısından ele alan klasik kuramcılara göre spor hem pasif hem de aktif 
anlamda değerlendirilmelidir. Buna göre spor bir araç niteliğinde olup, saldırganlık dürtüsü ve etkinliklerini 
törpülemede ya da insanı dengelemektedir. Bu yüzden hem şiddetin çözümlenmesi hem de şiddetin artmasın-
da önemli bir role sahiptir (Talimciler, 2003: 26). Bu bağlamda spor şiddetin engellenmesi ve denetlenmesi 
için önemli bir araç olarak görülebilir. İnsanların eğlenmek için bir araya geldiği sportif faaliyetlerin şiddete 
dönüşme sürecindeki en önemli unsur; seyirci, taraftar ve holiganizmin ortaya çıkışıdır. Bir futbol takımının 
taraftarı olmak ve taraftarı olduğun takım ile ilgili müsabakaları takip etmenin birçok sosyo-kültürel sebebi 
vardır. Wann ve diğerleri (2001), spor taraftarlarının güdülenme eğilimlerini sekiz başlık altında kategorilen-
dirmiştir. Bunlar özetle; Kaçış, ekonomik sebepler, heyecan duyma isteği, sporun estetiği, benlik saygısı, bir 
gruba ait olma, aile gereksinmesi ve eğlencedir. Kişinin futbol müsabakalarını takip ederek şiddet eğilimlerin-
de bulunmasının ve holigan bir kimlik kazanmasının temelinde de bu sekiz faktör oldukça önemli olmaktadır. 
Acet’e (2003) göre; holiganlar; Yaptıkları hareketlerin sonuçlarından utanmaz ve pişmanlık duymazlar, ku-
ralları tanımazlar ve çok rahat kavga çıkartırlar, yaptıklarının tamamen bilincindedirler. Günümüzde iletişim 
teknolojilerindeki gelişmeler hem toplumsal yaşam akışını hem de bilgi akışını doğrudan etkilemiştir. Bu 
yüzdende toplumsal yaşamın tüm katmanları kendine sosyal medyada yer bulmuştur. Özellikle büyük kitlelere 
sahip olan futbol takımları, sportif faaliyetlerini sosyal medyaya taşımış ve taraftar gruplarına yönelik iletişim 
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çalışmaları yapmaktadırlar. Buna bağlı olarak da holigan gruplar kendi sosyal medya hesaplarını oluşturmuş 
ve stadyumlarda başlayan şiddet eğilimleri müsabakalar sonrasında sosyal medya hesaplarına taşımaktadırlar. 
Amaç: Bu çalışmanın amacı stadyumda başlayan şiddet olaylarının sosyal medyada nasıl yansıdığını ana-
liz etmektir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye’de üç büyükler olarak tanımlanan Beşiktaş, 
Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımlarının taraftar grupları oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Sosyal medya 
üzerinde birçok taraftar grubu olmasından dolayı; araştırma örneklemi kulüplerin resmi taraftar grupları ve 
en popüler gayri resmi holigan grupları ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma kapsamında içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın örneklemini oluşturan taraftar ve holigan grupların sosyal 
medya üzerinden maç sonrası paylaştıkları şiddet içerikleri analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışma sonunda res-
mi taraftar gruplarından Galatasaray Ultraslan 3.576.489, Genç Fenerbahçeliler 2.201.819 ve Forza Beşiktaş 
441.812 üyesi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca holigan gruplarında şiddet içerikli söylemler ve fotoğraflar tespit 
edilmiştir. Sonuç: Yapılan analiz sonucunda; şiddetin sadece bir söylem olarak kalmadığı; kendisine sosyal 
medya aracılığı ile bir hafıza yarattığı ve geleneksel medyanın etkilerinin ötesine geçerek kendi kahramanları 
ve ritüellerini yaratarak denetlenmesi zor bir hale geldiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Holiganizm, Sosyal Medya, Futbol
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Öz: Sağlık kurumları uluslararası düzeyde toplumun tüm kesimlerine yoğun bir şekilde hizmet sunan kurum-
lardır. Sağlık sektörünün tüm çalışanları, endüstriyel sektörlerden çok farklı olarak, toplumdaki çok çeşitli kül-
türlerden gelen, çok farklı düzeyle ve şekillerde eğitim kültürüne sahip insanlarla sürekli ve birebir temas ha-
lindedirler. Sağlık sektörü çalışanlarının uygulamaları, sektöre başvuran insanların yaşam kaliteleri ve süreleri 
üzerinde doğrudan ve önemli etkilere sahiptir. Bu etkilerin varlığı, insanların konu üzerinde hassasiyet geliş-
tirmesine ve bu hassasiyetin zaman zaman sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dönüşmesine neden olabilmek-
tedir. Sağlık çalışanları, eğitim ve kültür düzeyi, yaş, cinsiyet gibi özelliklerine bakmaksızın toplumdaki her 
bireyle temas halinde olan kişilerdir. Sağlık sektörü çalışanlarını diğer sektör çalışanlarından ayıran en önemli 
fark, kendilerine hizmet talebi ile başvuran kişilerle çok yakın temas içine girmek zorunda kalabilmeleridir. Bu 
da çeşitli şiddet eylemlerine yol açabilmektedir. Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinde 
artış görülmektedir. Sağlık kurumlarında karşılaşılan şiddet, sağlık çalışanlarının çalışma imkanlarını, işe bağ-
lılığını, hizmet kalitesini ve en önemlisi yaşam kalitesini düşürmektedir. Sağlık kurumlarında meydana gelen 
şiddet olayları, toplumsal huzurun sağlanmasına ciddi bir darbe indirmektedir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, 
sağlık alanında çalışan meslek gruplarının işyeri şiddeti ile karşılaşma oranını, şiddet çeşidini ve karşılaşılan 
şiddet çeşitlerini etkileyen kişisel ve mesleki özellikleri belirleyerek şiddete maruz kalan kişilerin bu durumda 
ne yaptığını ortaya koymaktır. Kapsam: Araştırmanın evrenini Bursa’da bir devlet hastanesinde çalışan tüm 
sağlık çalışanları oluşturmaktadır (n=2500). Sınırlıklar: Araştırma zaman ve maddi kısıtlar nedeni ile sade-
ce Bursa İli ile sınırlıdır. Yöntem: Araştırmada 46 maddeden oluşan 5’li likert ölçeği kullanılmıştır.  Anket, 
katılımcıların demografik özelliklerinin ve şiddete maruz kalma durumları ile şiddet anında ve sonrasında 
neler yaptıklarını içeren sorulardan oluşmaktadır. Örneklem seçimine gidilmeden hastanedeki tüm çalışan-
lara ulaşılmaya çalışılmıştır. 814 kişi çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler 
SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı 
olarak 0.82 değeri elde edilmiştir. Araştırma sonuçları verilirken, tanımlayıcı istatistikler (frekans, aritmetik 
ortalama, yüzdelik dağılım, standart sapma)’den yararlanılmıştır. Araştırma için, İl Kamu Hastaneler Birliği 
Genel Sekreterliğinden ve hastaneden yazılı resmi onay alınmıştır. Bulgular: Çalışma bulgularına göre; katı-
lımcıların %33,2’si son bir yıl içinde şiddete maruz kaldığını belirtmiştir.  Şiddete maruz kalanların %76,7’si 
sözel, %14,4’ü fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Gerçekleşen şiddet eylemlerinin %35,2’si muayene odasında, 
%22,2’si koridorda, %21,5’i hasta odasında yaşanmış ve en çok şiddet eylemine 08.00-16.00 vardiyasında 
rastlanmıştır(%56,3). Şiddet eylemlerinin %54,8’i muayene esnasında ortaya çıkmıştır. Kadınlar %38.3 ora-
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nında şiddete maruz kalırken, eğitim düzeyi ile maruz kalınan şiddet oranları arasında doğru orantı bulunmak-
tadır. Çalışanın eğitim düzeyi arttıkça şiddete maruz kalma oranı ve riski artmaktadır. Şiddet olayına maruz 
kalan personelin en sık yaptığı eylem %24,4 ile üste bildirmedir. %15,9’ u kendini korumaktadır. En sıklıkla 
yardım alınan kişi ise %34,8 ile çalışma arkadaşıdır. Şiddet eyleminden sonra çalışanların %35,2’si işini eskisi 
kadar sevmediğini, %23,7’si durumdan etkilenmediğini belirtmiştir. En çarpıcı sonuç ise şiddet eyleminden 
sonra şikâyetçi olan personelin %43,8’inin bir şey değişmediğini düşünmektedir. Sonuç: Çalışma sonucunda, 
katılımcıların %33,2’si son bir yıl içinde şiddete maruz kaldıkları, şiddet olayları ile çalışanların ve şiddet uy-
gulayanların sosyodemografik özellikleri arasında farklılıklar olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Sağlıkta Şiddet, Şiddet Yönetimi, Sağlık Çalışanları, Şiddet Oranları
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Öz: Şiddet, tarihin derinliklerinden günümüze kadar, yaşamın gerçeklerinden biri olarak varlığını sürdürmek-
tedir. Günümüzde de en önemli sosyal sorunlardan biridir. Çok çeşitli şiddet türleri bulunmakla birlikte şid-
detin sık rastlanan türlerinden biri de flört şiddetidir. 1980’lerden itibaren flört ilişkilerinde şiddet konusu 
akademik çevreler ve adalet sisteminin dikkatini daha fazla çekmeye başlamıştır. Bunun nedeni; bu tür şiddetin 
sık olduğunun keşfedilmesi ve belirgin negatif sosyal ve psikolojik sonuçları olmasıdır. Günümüzde, genç-
lerin şiddet davranışlarını anne-babalarından ve birbirlerinden öğrenmesi görüşü yaygınlık kazanmaktadır. 
Büyürken insanların nasıl davranması, hissetmesi ve etkileşimde bulunması gerektiği konusundaki mesajlar 
bireyin ilerleyen yıllarda yaşayacağı flörtüne ilişkin tutum ve davranışlarını olumlu ya da olumsuz yönde 
etkilemektedir. Flört şiddeti, tüm şiddet türleri gibi bireye hem fiziksel hem de psikolojik zararları olabi-
len, kişinin gelecekteki ilişkilerini, aile yaşantısını da etkileyebilen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
nedenle toplumdaki adölesan ve genç yaş grubundaki bireylerin özellikle de üniversite öğrencilerinin flört 
şiddetine yönelik tutumlarını belirlemek önemlidir. Bununla beraber sağlıklı bir toplumun olabilmesi için şid-
dete yönelik farkındalığın yüksek olması ve toplumun şiddete yönelik tutumlarının belirlenmesi gereklidir. 
Amaç: Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algılarının flört şiddetine ilişkin 
tutumlarına etkisini belirlemek ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Tanımlayıcı 
ve ilişkisel tipte olan bu araştırmanın evrenini bir üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur. 
Araştırmada örneklem seçilmemiş, evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş ve Mart-Nisan 2017 tarihlerinde 
araştırmaya katılmayı kabul eden, araştırmanın uygulandığı zamanda derste olan 568 öğrenci ile çalışma ta-
mamlanmıştır. Kurum izni alındıktan sonra, katılımcılara araştırmanın amacı, uygulama yöntemi ve süresine 
ilişkin bilgilendirme yapılarak sözlü ve yazılı onamları alınmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma bir üniversitenin 
hemşirelik bölümü öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Veriler, öğrencilerin sosyo-demografik ve flört 
özelliklerini belirlemeye yönelik “Kişisel Bilgi Formu”, “Toplumsal Cinsiyet Oluşumu Ölçeği” (TCOÖ) ve 
“Flört Şiddeti Tutum Ölçeği” (FŞTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Epstein (2008) tarafından geliştirilen, Arıcı ve 
Bilge (2011) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği yapılan “TCOÖ”, bireylerin toplumsallaşma sürecin-
de ebeveynlerinden ve arkadaşlarından aldıkları cinsiyet rolü mesajlarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. 
Ölçeğin 19 maddesi bulunmaktadır. Ölçek, Eşitlikçi Cinsiyet Rolleri (ECR) ve Geleneksel Toplumsal Cinsi-
yet Rolleri (GCR) olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Terzioğlu ve ark (2016) tarafından geliştirilen 
“FŞTÖ”, flört ilişkilerinde bireylerin şiddete yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik 28 maddeden oluşan 5’li 
likert tipte bir ölçektir. Ölçek puan ortalamasının 5’e yaklaşması bireylerin flört şiddetine yönelik sahip olduğu 
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tutumlarının, flört şiddetini desteklemediğini göstermektedir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde öğ-
rencilerin tanıtıcı özellikleri için frekans ve yüzdelik hesaplamaları yapılmıştır. Verilerin normal dağılım gös-
terip göstermediği skewness ve kurtosis değerleri ile incelenmiştir. Verilerin normal dağılım özelliği gösterdiği 
belirlendiği için parametrik testler kullanılmıştır. İstatiksel analizlerin tamamında anlamlılık düzeyi p<0.05 
olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışma grubundaki öğrencilerin %79.8’i kız, %63.6’sı 19-21 yaş arasında, 
%27.5’i 4. sınıfta öğrenim görmekte ve %38.7’si 3 kardeştir. Öğrencilerin annelerinin %65’inin, babaları-
nın %49.8’inin ilköğretim mezunu olduğu; annelerin %75’inin çalışmadığı, babaların %66.7’sinin çalıştığı 
belirlenmiştir. Öğrencilerin %54.6’sının en uzun süre yaşadığı yerin il merkezi olduğu, coğrafi bölge olarak 
ise %26.2’sinin Marmara, %25.5’inin İç Anadolu ve %25’inin Karadeniz Bölgesi’nde yaşadığı saptanmıştır. 
Öğrencilerin %67.3’ünün şimdiye kadar bir flört deneyiminin bulunduğu, %51.6’sının ise halen bir flört ilişki-
sinin olduğu ve flört ilişki süre ortalamasının 19 ay olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %24.2’si haftada birkaç 
kez flörtü ile görüştüğünü, %73.4’ü düzenli ve ciddi bir ilişki yaşadığını, %60.1’i evlenmek istediğini belirt-
miştir. Araştırmada öğrencilerin FŞTÖ puan ortalaması 4.39±0.40 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin eşitlikçi 
cinsiyet rolleri puan ortalamaları ile FŞTÖ (r:0.148; p<0.01) ve FŞTÖ alt boyutları olan genel şiddet (r:0.175; 
p<0.01), fiziksel şiddet (r:0.130; p<0.01), cinsel şiddet (r:0.132; p:0.000) puan ortalamaları arasında pozitif 
yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur. Hemşire öğrencilerde eşitlikçi cinsiyet rol algısı arttıkça flört şiddetinin 
azaldığı belirlenmiştir. Geleneksel cinsiyet rolü ile FŞTÖ (r:-0.273; p<0.01) ve FŞTÖ alt boyutları olan genel 
şiddet (r:-0.111; p<0.01), fiziksel şiddet (r:-0.213;p<0.01), duygusal şiddet (r:-0.211; p<0.01, ekonomik şiddet 
(r:-0.125; p<0.01) cinsel şiddet (r:-0.125; p<0.01) puan ortalamaları arasında ise negatif yönde zayıf bir ilişki 
bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle öğrencilerin geleneksel cinsiyet rol algıları arttıkça flört şiddetine eğilimlerinin 
arttığı belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma sonucuna göre; öğrencilerin flört şiddetini desteklemedikleri, toplumsal 
cinsiyet rollerine yönelik geleneksel ve eşitlikçi rol algılarının flört şiddetini etkilediği belirlenmiştir. Flört şid-
detinin önlenmesinde sağlık çalışanları ve özellikle hemşirelerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Hem-
şireler, flört ilişkisinde kişiyi şiddete yönelten en önemli nedenlerden olan toplumsal cinsiyet kalıp yargıları 
konularında farkındalığın arttırılması ve özellikle gençlerin çoğunlukta olduğu ortamlar olan üniversitelerde 
flört şiddetinin önlenmesi konularında önemli rollere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Flört Şiddeti, Toplumsal Cinsiyet, Hemşire 
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Öz: Son yıllarda dünyanın her yerinden her türlü şiddetin arttığı rapor edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 
şiddeti kişinin fiziksel gücünü kendisine, başkasına, bir gruba ya da topluma karşı istemli olarak kullanması ya 
da tehdit etmesi olarak tanımlamıştır. Bireysel düzeyde şiddet; sözel, fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik 
olmak üzere farklı şekillerde uygulanmaktadır. Yaş, cinsiyet, din, eğitim düzeyi ayırt etmeksizin toplumdaki 
bütün bireyleri etkileyen şiddet, herkes ve her sektör için önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddet 
sağlık personellerinin de sıklıkla karşılaştığı bir durumdur. Amaç: Bu derlemenin amacı sağlık çalışanlarına 
yönelik gerçekleşen şiddet vakalarının sağlık personelinde oluşturduğu farklı tepkileri incelemektir. Yöntem: 
Bu derleme, sağlık personelinin şiddete verdiği tepkileri belirlemek için yapılmış sistematik derlemeler ile 
güncel literatür bilgileri incelenerek hazırlanmıştır. Bulgular: Sağlıkta şiddet hasta, hasta yakınları veya her-
hangi biri tarafından, sağlık çalışanı için risk oluşturan tehdit davranışı; sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel 
saldırı sonucu oluşan durum olarak karşımız çıkmaktadır. Sağlık ortamında şiddet kendisini sözel, fiziksel ve 
psikolojik olmak üzere 3 şekilde göstermektedir. Şiddet olayları sağlık çalışanları üzerinde uzun süreli olum-
suz etkilere sahiptir. Şiddete uğrayan sağlık çalışanları defansif tıbba yönelmekte, riske girmemek ve kendi-
ni güvencede hissetmek için gereksiz incelemelere yönelmekte, tedaviyi üstlenmekten kaçınmaktadır. Şiddet 
olayı sonrası çalışanlarda en çok emosyonel ve fizyolojik belirtiler görüldüğü bildirilmiştir. Emosyonel etkiler 
yaşayan bireyler olay sonrası yoğun korku ve stres yaşadığını, üzgün hissettiğini, sinirlilik ve öfke hali, hayal 
kırıklığı, anksiyete, suçluluk ve utanç duygusu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Fiziksel etkiler arasında uyku 
sorunları, konsantrasyon bozukluğu, iştah değişiklikleri, mide bağırsak şikayetleri, yorgunluk, sürekli baş ağrı-
ları olmak üzere çeşitli semptomlar karşımıza çıkmaktadır. Şiddete uğrayan bireylerde şiddetin psikolojik etki-
lerinin de ortaya çıktığı görülmüştür. Şiddet mağdurlarında tedirginlik, tekrar saldırı yaşama korkusu, amirler 
veya meslektaşları tarafından eleştirilme korkusu, kaçınma, kendine güvensizlik, özgüvende azalma veya aşırı 
önlem alma davranışlarına rastlanılmıştır. Bununla birlikte şiddete uğrayan sağlık çalışanının diğer hastalara 
sunduğu iş performansının etkilendiği, hizmet ve bakım kalitesinin azaldığı, iş verimliliğinin düştüğü, hata 
yapma sayısında artış gözlendiği, iş memnuniyetinin ve doyumun azaldığı, kişilerarası ilişkilerde bozulmaların 
görüldüğü ve mesleki doyumun, empatinin azaldığı bildirilmiştir. Şiddet sonrası olayın bildirimine yönelik 
yapılan değerlendirmede sağlık çalışanlarının uğradıkları şiddet olaylarının çoğu hakkında bildirim yapmadık-
ları belirlenmiştir. Bildirim yapan çalışanlar olay için yardım çağırdığını veya olayı üst makama bildirdiğini 
belirtmiştir. Mağdurlardan bazıları olayı işin doğası olarak gördüğünü veya bildirmenin gerekli olmadığını dü-
şündüğünü belirtirken, büyük çoğunluğu sonuç alamamaktan, suçlanmaktan veya tepki görmekten korktukları 
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için bildirim yapmadığını belirtmiştir. Yapılan çalışmalarda fiziksel şiddet sonrası bildirim oranının sözel şid-
dete göre yüksek olduğu bildirmiştir. Şiddet sonrası çalışanların kullandığı baş etme yöntemleri sorgulandığın-
da, şiddet sonrası sağlık çalışanlarında genel olarak yetersiz baş etme yöntemlerini kullanıldığı bildirilmiştir. 
Bireyler olay sonrası daha dikkatli davrandıkları veya hiçbir şey olmamış gibi davrandıklarını bildirmişlerdir. 
Şiddet sonrası destek almaya gereksinim duyan ve bu konuda destek aldıklarını bildiren çalışanların olduğu da 
bildirilmiştir. Sağlıkta şiddet olaylarının sıklığı ve bireylere verdiği gerek fiziksel gerek psikolojik ve emosyo-
nel sorunlar göz önüne alındığında bu konuda alınması gereken tedbirlerin önemi ortaya çıkmaktadır. Sonuç: 
Sağlıkta şiddetin azaltılmasına yönelik ortam güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerin arttırılması ve şiddet 
olaylarının kayıt altına alınması için daha fazla düzenlemeye gereksinim duyulmaktadır. Sağlık çalışanlarına 
uygulanan şiddet sıklığı, hizmet içi ve toplumsal eğitimlerle, aynı zamanda kamusal ve hukuksal düzenleme-
lerle azaltılabilir. Sağlık personellerinin şiddet türleri ve şiddet mağduriyetinde yapılması gerekenlerle ilgili 
bilgilendirilmesi ve ayrıca iletişim konusunda eğitimlerin sürekliliğin sağlanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanı, Şiddet, Tepki
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KAHVEHANELERDE BULUNAN ERKEKLERİN KADINA YÖNELİK  
ŞİDDET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Eda CANGÖL1,  Seda CANGÖL2, Merve KADIOĞLU3,  Nevin HOTUN ŞAHİN4

1-2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Çanakkale / Türkiye  
3-4 İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşi-

reliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

edacangol@comu.edu.tr

Öz: Kahvehaneler geçmişten günümüze Türk kültüründe var olan, önceden kültürel birikime katkı sağlayan 
mekânlar iken şimdilerde erkeklerin boş zamanlarında en çok uğradıkları oyun oynayarak geçirilen zaman, 
gündelik sorunlardan, sıkıntı ve stresten uzaklaşma anları olarak varlığını sürdürmektedir. Yapılan çalışmalar-
da aile içi şiddet irdelenmiş, kahvehane alışkanlığı ve buna neden olan faktörlerinde önemli bir etken olduğu 
belirlenmiştir. Amaç: Bu araştırma kahvehanelerde bulunan erkeklerin kadına yönelik şiddet algısı hakkındaki 
görüşlerini belirlemek amacı ile planlanmıştır. Kapsam: Örneklemi ise 15 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında 
Uşak ilindeki kahvehanelerde bulunan 17-72 yaşları arasında ve kahvehane kültürüne sahip 500 birey oluştur-
muştur. Sınırlıklar: Bu araştırma belirtilen tarihlerde, sadece Uşak ilindeki kahvehanelerde bulunan erkekler 
ile sınırlıdır. Yöntem: Kesitsel-tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırma olasılıklı örnekleme yöntemlerinden 
rastlantısal güzergah örnekleme yöntemi ile araştırma kapsamına alınan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 
500 birey ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan 
ve 37 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır.  Katılımcıların tanıtıcı özelliklerine ilişkin yaşları, eğitim 
ve çalışma durumları, şiddet hakkındaki düşünceleri, eşine şiddet uygulama sıklığı, nedeni ve çözüm yolu 16 
soru ile sorgulandı. Katılımcıların literatür doğrultusunda hazırlanan kadına yönelik şiddete ilişkin görüşlerini 
içeren 21 önermeye katılıyorum, fikrim yok ve katılmıyorum şeklinde yanıt vermeleri istenerek bu yanıtlar 
tanıtıcı özellikleri ile karşılaştırıldı. Bu çalışmada veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile kahvehanelerde top-
lanarak yüzdelik ve ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 37±1 
(Min:17-Max: 72) dir. 168’i (%33.9)  lisans mezunu idi. Katılımcıların 314’ü ( %62.8)  evli ve çoğunluğu 
265’i (%63,2) serbest meslek yapmakta idi. 206’sının (%57.1) eşinin mesleği ev hanımı olup, 124’ünün eşi 
(%34,7) ilköğretim mezunudur. Çoğunluğunun gelir durumu 233’ünün (%47.8) gelir gidere eşit idi. Katılım-
cıların 447’si (%89,4) sadece fiziksel şiddet davranışını şiddet göstergesi olarak belirtti. Hiç eşinize şiddet 
uyguladınız mı? sorusuna 364’ü (%72.8) hayır yanıtını, 131’i (%26.2) evet yanıtını vermişti. Eşine şiddet 
uygulayan katılımcıların 102’si (%20,4) nadir sıklıkla uyguladıklarını, şiddet uygulama nedeni olarak ise hak 
ettiği için yanıtını verenler çoğunlukta idi (%17.2). Şiddet uyguladıktan sonra pişman oldunuz mu? Sorusuna 
60’ı (%12) bazen pişman olduklarını ifade etmişlerdi. Şiddet uyguladığınız için herhangi bir yerden psikolojik 
destek aldınız mı? Sorusuna 117’si (%23.4) olumsuz yanıt verirken sadece 19’u (%3.8) olumlu yanıt vermişti. 
Psikolojik destek alanların ise çoğunluğu 11’i (%2.2) psikologdan aldıklarını bildirmişlerdi. Şiddete başvur-
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mak sizce bir çözüm yolu mudur? sorusuna ise 334’ü (%66.8) hayır yanıtını vermişti. Katılımcıların çoğun-
luğu, ‘şiddet bazen gereklidir.’ yargısına 290’ı (%58), ‘erkeğin eşine şiddet uygulama hakkı vardır.’ yargısına 
309’u (%61.8), ‘şiddet haklı gerekçesi olduğunda kabul edilebilir bir şeydir’ yargısına 274’ü (%54.8), ‘erkek 
evin reisidir, gerektiğinde şiddet uygulayabilir.’ yargısına 313’ü (%62,6) katılmadıklarını ifade etti. ‘Dayak 
varsa eşler boşanmalıdır’ yargısına 246’sı (%49,2), ‘şiddet uygulayan kişi tutuklanmalıdır.’ yargısına 218’inin 
(%43,6) katılmadıkları saptandı. ‘Evdeki kararları erkek almalıdır, kadın da buna uymalıdır’ yargısına katılım-
cıların yarısı (%50.4),‘Kadın kocasına her şartta itaat etmelidir.’ yargısına 178’i (%55.4) katılmadıklarını bil-
dirdi. Kadın aile içi şiddete maruz kalıyorsa devlet tarafından koruma altına alınmalıdır.’ yargısına ise çoğunlu-
ğu 239’u (%47.8) katıldığını belirtti. Eğitim ve gelir durumu arttıkça  ‘şiddet bazen gereklidir’, ‘erkeğin eşine 
şiddet uygulama hakkı vardır’, ‘şiddet haklı gerekçesi olduğunda kabul edilebilir bir şeydir ‘erkek evin reisidir, 
gerektiğinde şiddet uygulayabilir’, ‘şiddet çözüm değildir’, ‘evdeki kararları erkek almalıdır, kadın da buna 
uymalıdır’, ‘kadın kocasına her şartta itaat etmelidir’ yargılarına katılmayanların oranı arttı. Arada istatistiksel 
açıdan anlamlı bir fark saptandı (p<0.05). Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda çalışmamıza katılan erkeklerin 
eğitim ve gelir düzeyi arttıkça kadına yönelik şiddet hakkındaki olumsuz yargılara katılmama oranları arttı.

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Erkek, Kahvehane
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YAŞANAN İHMAL VEYA  
İSTİSMARIN KADINA YÖNELİK ŞİDDET EĞİLİMİNE ETKİSİ

Merve KADIOĞLU1, Eda CANGÖL2, Seda CANGÖL3, Nevin HOTUN ŞAHİN4

1-2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları  
Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye  

3-4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Çanakkale / Türkiye

merve.kadioglu@istanbul.edu.tr

Öz: Çocukların sağlıklı birer birey olarak yetişmesinde katkı sağlayan en önemli sosyal kurum ailedir. Ebe-
veynler çocuk yetiştirme sürecinde farkında olmadan veya bilerek çocukların kişilik gelişimini olumsuz yön-
de etkileyecek şiddet/ihmal şeklinde davranışlar sergileyebilmektedir. Ayrıca çocuklar aile dışında da ihmal/ 
istismara maruz kalabilmektedirler. Çocukluk çağında yaşanan bu durum fiziksel, psikolojik ve sosyal prob-
lemlere neden olabilir ve gelecek yaşantıları üzerinde olumsuz etkileri görülebilir. Geçmiş yaşantıların, şiddet 
gösterme eğilimi üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Kadına yönelik şiddet eğilimine sebep olan pek çok 
faktör arasında çocukluk döneminde yaşanan travmaktik yaşantıların rolü aşikârdır. Bireylerin, gördüklerini 
uygulama, yaşadıklarını yaşatma eğilimi gösterdikleri ya da bilinçaltında yer ettiği yapılan çalışmalarda belir-
tilmiştir. Amaç: Üniversite öğrencilerinde çocukluk döneminde yaşanan ihmal veya istismarın kadına yönelik 
şiddet eğilimine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte 
olan araştırmamızda, Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören erkek öğrenciler çalışma 
kapsamına alındı. Araştırma için, 1 Eylül- 1 Kasım 2016 tarihleri arasında 160 öğrenci ile iletişim kuruldu.  
Bunlardan 152 kişi çalışmaya katılacağını kabul etti. Beş katılımcı anket formlarını eksik doldurmuş olduğun-
dan değerlendirme dışı bırakılarak 147 olgu çalışma kapsamına alındı. Veriler online olarak öğrencilerden top-
lanmıştır. Araştırmada, sosyo-demografik özellikleri içeren bir anket formu, ülkemizde geçerlik ve güvenirlik 
çalışması yapılan duygusal, fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddete yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla evli-
likte kadına yönelik şiddete ilişkin vinyetler ve Çocukluk örselenme yaşantıları ölçeği (ÇÖYÖ) kullanılmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 21,59±236’dır. %97’si bekâr ve % 47’si arkadaşlarıyla bera-
ber yaşamaktadır. %70’i ekonomik durumunu “orta” olarak belirtmiştir. Katılımcıların annesinin ve babasının 
eğitim durumu sırasıyla %60 ve %39 ilkokul mezunudur. %35’i evinde oldukça huzurlu olduğunu belirmiştir. 
Öğrencilerin çocukluk döneminde en fazla maruz kaldıkları istismar sırasıyla; duygusal, fiziksel ve cinsel 
istismar olarak bulunmuştur. Gelir düzeyi düşük,  parçalanmış aile yapısına sahip ve babası ile ilişkileri “çok 
kötü” olarak tanımlayan öğrencilerde duygusal istismar puanları (p<0.05), her iki ebeveyn ile ilişkileri “kötü” 
olan, aile içinde huzursuzluk tarifleyen ve annesinin eğitim durumu “ilkokul” düzeyinde olan öğrencilerin “fi-
ziksel istismar puanları ( p<0.05), fiziksel- şiddete maruz kalan, parçalanmış aile tipine sahip olan ve kalabalık 
ailelerde yetişen çocukların cinsel istismar puanları yüksek bulunmuştur.  Duygusal ve fiziksel örselenme pu-
anları yüksek olan öğrencilerin kadına yönelik şiddet eğilim puanları (duygusal şiddet eğilim) anlamlı olarak 



142

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

yüksek bulunmuştur (p<0.05). Sınırlılıklar: Çalışmaya, sağlık ile ilgili bölümler dışında da öğrenim gören 
üniversite öğrencileri dâhil edilmelidir. Çalışma verileri belirtilen tarihlerde Uşak Sağlık Yüksek Okulu’nda 
öğrenim gören öğrenciler için geçerlidir. Sonuç:  Çocukluk döneminde yaşanan ihmal ve istismarın, gelecek 
yaş dönemlerinde kadın yönelik şiddet davranışları üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. 

 Anahtar Kelimeler: Öğrenci, İstismar, İhmal, Çocuk, Kadın, Şiddet
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OLGU SUNUMU: BİR ERKEK VE ŞİDDET

Endam ÇETİNKAYA1, Ebubekir ÇETİNKAYA2, Figen KAZANKAYA3, Ümran SEVİL4

1-3-4Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,  
İzmir / Türkiye  

2Belgesel, Sinemacı, Yönetmen

endam-35@hotmail.com

Öz: Amaç: Aile içi ihmal ve istismar bir aile bireyinin bir diğer aile bireyi tarafından kötü muameleye maruz 
bırakılması şeklinde tanımlanır (Page ve İnce, 2008: 81-94; Temiz ve ark., 2014: 1-10). Ailelerde erkeklere 
uygulanan ihmal ve istismar genellikle fark edilemiyor. Bu olguyu sunma amacımız bir erkeğin ailesinde ve 
toplumda şiddetin farklı boyutlarını yaşayabildiğini, sonrasında da ailesine ve içinde bulunduğu topluma kar-
şı bakış açısını ortaya koyabilmektir. Olgumuz, çocukluğundan itibaren abisi tarafından istismar edilen genç 
bir erkektir. Olgumuzun yaşadıkları kendi ifadeleri kullanılarak aktarılacaktır. Olgu: Dokuz yaşında bana cin-
selliği öğretmeye çalıştığında ona güvenmemi söylemişti. Taciz boyutuna dönüp, etek giydirip benimle cinsel 
bir şeyler paylaşmaya çalışması nedeniyle ters olduğunu düşündüm. Bunun her anlamda bir suç olduğunu bi-
liyorduk aslında. Bu yüzden onu reddettim, ama o devam etti. Beni sıkıştırıyordu, kapıları kilitliyordu. Belki 
bir kez istediğini verirsem kurtulurum diye düşünmüştüm. Bir kez tam anlamıyla o şeyi yaşadıktan sonra tek-
rar yaşamamak için elimden geleni yaptım. Ama yine de ilişkimiz tamamıyla farklı bir boyuta taşındı. Beni 
her gördüğünde aşağılamaya ve şiddet kullanmaya başladı. Şu an belli bir yerde çalışmıyorum. Yazarlık yete-
neğimi geliştirmeye çalışıyorum. Şiir yazıyorum, öykü yazıyorum. Yaşadıklarımı kaydetmekten, kayıt altına 
almaktan hala çekincelerim var. Hatırladığım zaman küçüklüğümden kalan rüyalar diye düşünürüm. Ama is-
tediğiniz kadar derine itin, en büyük yaralar en derinde olan yaralar oluyor ve onlarla yüzleşmediğiniz sürece 
sürekli taşıyorsunuz. İçinizde bir yara var, kimse görmese bile onun etkileri sizinle beraber sürüyor. Bunu 
saklama gereğinden önce yaşadığınız zaman travmayı ilk başta görmezden geliyorsunuz, yok etmeye çalışı-
yorsunuz, inanmaya çalışıyorsunuz ve kendinizi kandıramayacağınızı anladığınız zaman yüzleşmeye çalışı-
yorsunuz. Bana uyguladığı bilinçli şiddeti onda da oluşabilecek bir travmanın yansıması olarak düşündüm. 
Benim bu tür empati kurma çalışmalarım hiçbir sonuca götürmedi beni, abim hala benden nefret ediyor, hala 
bilinçli olarak şiddet uyguluyor. Beni her gördüğünde yaptığı suç, günah neyse, nasıl tanımlıyorsa onunla 
yüzleşeceği korkusu yaşıyor. Ama bir yandan kendini suçlamak yerine, suçluyor mu bilmiyorum, hala beni 
suçluyor. Bazen de benimle karşılaştığında hem o olayı hatırlıyor hem de bir kasada saklamaya çalıştığı şey-
lerin anahtarının bende olduğunu düşündüğü için beni bir tehdit olarak algıladığını düşünüyorum ya konuşur-
sam gibisinden. Bu konuda psikolojik destek almıyorsunuz. Annenize bile açılamıyorsunuz. Ya duyulursa bir 
de inanırlarsa, o zaman hani kendi kanınızdan birinin size karşı işlediği bir suç ama onu korumaya çalışıyor-
sunuz. Genelde şöyle bir mantık var; en yakınınızda biri size kötülük yapmaz, kendi kanınızı taşıyan biri kö-
tülük yapmaz. Hani böyle bir psikoloji de var. Normal düşünemiyorsunuz. Normalleştirmeye çalışıyorsunuz 
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sadece. İç içe geçmiş psikolojiler yumağı aslında. İlk üniversiteye gittiğimde ailemden uzun süre ilk defa 
uzak yaşayışımdan sonra özellikle annemle bir köprü kurabileceğimi düşündüğüm için geri geldim. Ama ne 
zaman annemle konuşmaya çalışsam kaçtı. Bir şeyleri sezdiği için bunlarla yüzleştiğinde kendisini suçlu bi-
leceğinden hep kaçıyordu. Bu yüzden yurt dışına gittim. Orada da asistanlığını yaptığım yazar tarafından ta-
cize maruz kalınca duygusal bir krize grip geri döndüm. Bu bir takım şeylerle yüzleşmem gerektiğini anlama-
ma sebep oldu. Çünkü gittiğim her yerde bu tür tacizlere maruz kalmanın ne kadar kolay olduğunu hissettim. 
Eskinin önümde duvar gibi dikildiğini, kendimi güçsüz, çaresiz, zayıf hissettiğimi algıladım ve bunu yenmek 
için aileme açıklamak gerektiğini hissettim. Eğer anneme açıklarsam bir takım konular domino usulü açıla-
caktı ve birçok sıkıntım ardı ardına çözülür diye düşündüm. Fakat annem konuşmayı reddetti ve yıllar sonra 
bununla yüzleşmek için ablama aktardığımda bana yalan söylüyorsun demişti. Ama daha sonra kendimden 
emin bir şekilde istersen iyi bir düşün dediğimde onun da geçmişinde bu tür şeyler yaşamış olabileceğini bil-
diğimden, birkaç an hatırladığımdan açıklama gereğini hissettim. Çünkü abim aynı şeyi ona da uygulamaya 
çalışıyordu. Ablam abimden iki yaş büyüktür, benden de dört yaş büyük oluyor. Ablamla dertleşmeye, ortak 
travmalarımızla yüzleşmeye başladık. Özür diledik birbirimizden. Şu an her şeyimi biliyor. İlk cinsel yöneli-
mimi de ona açıkladım. Abim zaten biliyordu cinsel yönelimimi. Evden beni kovmak için psikolojik şiddete 
de kalkışıyordu ve aileme anlatmak için elimden geleni yaptım. Daha çok yönelimimle ilgili bir itirafta bu-
lundum onlara. Uygun bir zamanı yakalayıp pat diye söyledim. Bu konuda annem dominant karakter olduğu 
için tabi kabullenemedi ama babam ona kabullenmesi için gereken ültimatomu verdi. Evladımı yitirmek iste-
miyorum, senden vazgeçerim evladımdan vazgeçmem dedi. Hiçbir zaman bizimle ilgilenmediğini düşündü-
ğüm babam böyle bir jest yaptı ve aslında onları hiç tanımadığımı fark ettim. Gözlem yeteneğimin iyi olması-
na rağmen ailemle ilgili diyalog kuramamışım. Bu şekilde bu saatten sonra yuva kurmanın da anlamsız oldu-
ğunu düşündüm. Annemle ilgili bir köprü kurma sevdasına girişip gittiğim her yerde geri dönüş özlemi, an-
nemi hayatıma katma girişimi beni daha ileriye taşımıyordu ve aşağıya çekiyordu. Bu yüzden ailemle gemile-
ri tam olarak yakmasam da onlarla ilgili yaşama ve o kabul ettirme kompleksinden kurtuldum. Aslında çok 
ikiyüzlü bir toplumda yaşadığımıza inanıyorum. Çünkü yaşadığımız taciz ve tecavüzler kültürümüzden ayrı 
bir fenomen değil. Seküler yönetime sahip topluluklarda bile sistemin kendi ahlaki sınırları olmasına rağmen 
kültürden kopuk sınırlar geliştirmediğine şahit oluyoruz. Namus indirimleri veya 12 yaşında toplu tecavüze 
uğrayan bir kızın şeker karşılığında bunu yapmış olduğunu öne sürerek mahkemenin kızın rızası vardı diye 
herkesi serbest bırakması. Aslında seküler devletimizin hiç de laik olmadığını ve seküler düşünmediğini, ah-
laki sınırlarını da baskın kültürün ihtiyaçlarına yönelik şekillendirdiğini fark ediyoruz. Eğer eşcinselseniz 
daha çok tacize uğruyorsunuz, çünkü sizin fark etmediğiniz eşcinsellik başkaları tarafından daha kolay algıla-
nıyor. Onlar sizden yetişkin ve sizin farklı davranışlarınızın farkına varıyorlar. Bu yaşadıklarımın eşcinsel 
kimliğimi daha kolay bir etkileyici güç olduğuna inanmıyorum, çünkü eşcinsel bireylerin bu tür tacizlere ma-
ruz kaldığı gerçeği tecavüz ve tacize yatkın bir toplum olmamızdan kaynaklanıyor. Eşcinsel bireyler bir süre 
sonra ailelerinden koptuğu ve yalnız yaşamaya başladığı için, kendi geçmiş deneyimlerini aktarmakta daha 
çok cüretkar oldukları için sanılıyor ki eşcinsellerin uğradıkları tacizin sonucu eşcinsel olmaları meydana ge-
liyor diye bir yanlış görüş var. Oysa heteroseksüeller kendi deneyimlerini bu kadar cüretkar şekilde açıklıyor 
olsalardı bugün bizden daha çok taciz ve tecavüze maruz kaldıkları su götürmez bir gerçek olacaktı. Küçük-
lüğümden beri edindiğim izlenimlere göre o kadar çok taciz ve tecavüz vakasıyla karşılaştım ki çoğu örtbas 
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edildi. Mesela daha 10 yaşındayken yan sokağımızda oturan ve benden dört yaş büyük, mahallede oyun oy-
nadığımız arkadaş abisi tarafından öldürüldü. Çünkü gayri meşru bir çocuğa sahip olmuştu. Tecavüze uğra-
mıştı ve tecavüzcüsünün ismini kesinlikle vermedi. Babası bulunamadığı için kardeşi de öldürdü. Kızın baba-
sı iki kişi ile evlenmiş ve babasının ikinci hanımıyla evliliği de şu şekilde gerçekleşiyor; ikinci hanımına te-
cavüz ettiği için evlenmek zorunda kalıyor. Hiç kimsenin farkına varamadığı bir şeyi hissettim ve bunun ger-
çek olduğuna inanıyorum. Bence o kız babası tarafından tecavüze uğradı. Bir insan kendi tecavüzcüsünün is-
mini neden saklar? Çünkü saklamak öğretilen bir şey, ortaya çıktığında daha kötü bir hal alabiliyor. Töreler 
gibi kendi yasaları olan ve devletin de bu yasalara bilerek göz yumduğu bir toplulukta, bir rejimde yaşıyorsan 
saklamak en güzel koruma yöntemi oluyor. Düşünsenize tecavüze uğradınız, ortaya çıktığında siz cezalandı-
rılıyorsanız tabi ki saklamak sizin de işinize gelecektir. Devlete sığındığınızda yetiştirme yurtlarında da uğra-
yacağınız taciz ve tecavüzler bir gerçekken, aileniz ne yaparsa yapsın ailenizden vazgeçmiyorsunuz. İlkokula 
yazılmaya gittiğimizde yengem kürtçe konuştuğu için okula kaydımı yapmadılar ve bizi kovdular, hakaret et-
tiler. Kürt olduğumu o zaman öğrenmiştim ve yol boyunca anneme kürt ne demek, kürtçe ne demek diye sor-
duğumda hiç cevap alamamıştım. Ailemin benim hakkımda veya bize söylediği yalanların sadece bundan 
ibaret olmadığını düşündüm. Yani her zaman aileme yalan söylüyorsunuz birçok konuda diye tepki gösterdim 
ve onların bana öğrettiği şey şuydu; büyüklere yalan söylüyorsunuz denmez. Mahsus yapıyorsun diye olayı 
cicileştirmeye çalıştılar. O zaman aileme olan güvenimi yitirdim ki bunun sınırı yok, hangi birini saklayacak-
sınız; eşcinsel olduğunu mu, kürt olduğunu mu, muhafazakar bir aileden geldiğini mi, kız kardeşinin türbanlı 
olduğunu mu, agnostik olduğunu mu? Tanrı inancı konusunda bile kafamda soru işaretleri olduğunu mu ve 
bunu düşünmekten vazgeçtiğini mi, sosyalist fikirler içerisinde olduğunu mu, ailende Ermeni kökenliler ol-
duğunu mu veya anne tarafında Rusluk, Hristiyanlık olduğunu mu neyi saklayacaksın artık. Onun için çocuk-
ken aileniz sizi yetiştirirken size öğrettiği şeylerin yetişkin çağda yanlış olduğunu fark ettiğinizde ailenizin 
kutsallığıyla ilgili düşünceniz yara alıyor. Aile kutsal değildir. Çoğu zaman aile tacizcinizdir, tecavüzcünüz-
dür veya diktatörünüz olabiliyor. Keşke büyümeseydim dediğim anlar oluyor ama çocukken katlanmak zo-
runda kaldığım gerçekleri hatırlayınca aman yok böyle iyiyim diyorum. Kaçış ve yüzleşme girişimlerinden 
vazgeçtiğimi biliyorum. Aynı şartlarda birçok kişi aynı şeyi yaşıyordu, ben gördüm, biliyorum ve onlar susu-
yorlar. Ama asıl suçlu biz değiliz, suçlama sırası bizde bence, suçlanması gereken onlar, toplum, devlet, kül-
tür, din, aile. Bu kadar. Sonuç: Toplumlarda çoğunlukla kadınlara uygulanan şiddetle karşı karşıya kalsak da 
erkekler de şiddetin birçok boyutuna maruz kalabilmektedir. Olgumuz küçük yaştan itibaren başlayan ve ye-
tişkinlik çağında da devam eden şiddetin cinsel, fiziksel, sözel ve psikolojik boyutlarını iç içe yaşamıştır. Ay-
rıca ailesi ve toplum içindeki diğer bireyler tarafından şiddete maruz bırakılmıştır. Sonuç olarak; ailenin kut-
sallığına inancı kalmayan, toplumun kültürel tabularına direnmeye çalışan bir birey yaşamını sürdürmeye ça-
lışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, İstismar, Aile, Ensest
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMASI İLE  
AGRESYON DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Seher ZENGİN¹, Ebru ÇELEBİ¹, Elvan SAĞLAM¹, Ümmügülsüm SALTAN², Zuhal KAYA²,  
Canan AYHAN²

¹ Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Bolu / Türkiye  
² Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü Mezun Öğrencileri,  

Bolu / Türkiye
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Öz: Agresyon (Saldırganlık), bedensel ve ruhsal açıdan başkalarına zarar verme amacıyla, kızgınlık, öfke ve 
nefret dolu yıkıcı davranış olarak tanımlanmaktadır. Saldırganlık davranışı çeşitli faktörlerin etkisiyle ortaya 
çıkabilmektedir. Bu faktörler arasında; erkek cinsiyet, yaş, yaşanılan yer, ilk çocuk veya son çocuk olmak, üni-
versite mezunu anneye sahip olmak, sık sık sert ceza uygulayan, tutarsız davranan ve sürekli kavga eden anne 
babaya sahip olmak gibi faktörlerin yanı sıra çocukluk çağında aile içinde şiddete tanık olmak ya da şiddete 
maruz kalmak, fiziksel ve cinsel istismara maruz kalmak gibi travmatik durumlar da bireylerde saldırganlık 
davranışının oluşmasında etkilidir. Çocukluğun erken dönemlerinde maruz kalınan şiddet davranışları çocuğun 
savunma mekanizmalarının bu doğrultuda gelişmesine neden olabilir. İçselleştirilen korku, öfke, güçsüzlük ve 
çökkünlük duyguları kişi üzerinde kalıcı etkiler bırakmakta ve çeşitli şekillerde saldırganlık davranışına neden 
olabilmektedir. Konuyla ilgili yapılmış çeşitli çalışmalarda çocukluk çağı travmalarına maruz kalan bireylerin 
erişkin dönemde uyumsuz, agresif davranışlar sergiledikleri ve bu bireylerin kendi çocuklarına daha fazla öfke 
ve saldırganlık içeren davranışlar gösterdikleri belirlenmiştir. Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinde 
çocukluk çağı ruhsal travması ile agresyon davranışının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Yapılan 
bu tanımlayıcı araştırmanın evrenini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan 
641 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem seçimine gidilmemiş öğrencilerin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Ancak araştırma süreci içerisinde devamsızlık, stajda olma ve çalışmaya katılmayı kabul etmeme gibi ne-
denlerden dolayı araştırma okulda bulunan ve sözel onamları alınarak araştırmaya gönüllü olarak katılmayı 
kabul eden 316 öğrenci ile tamamlanmıştır. Araştırma 2 ay sürmüştür. Sınırlılık: Araştırma 2015-2016 eğitim 
öğretim yılı güz döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan öğrenci-
lerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma için Bolu Sağlık Yüksekokulu’ndan 10/12/2015 tarih ve 15003 
sayılı kurum izni alınmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan ve 14 sorudan 
oluşan Veri Toplama Formu, Buss Perry Agresyon Ölçeği(BPAÖ) ve Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği 
(ÇÇTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21.0 programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel analizde sıklık, yüzde dağılımları, ortalama, ölçeklerin ilişkisini be-
lirlemek için korelasyon, verilerin normal dağılıma uyup uymadığını belirlemek için kurtosis ve skewness de-
ğerlendirilmiş ve normal dağılım göstermediği için non parametrik (Mann- Whitney U ve Kruskal- Wallis H) 
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testler kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin sosyo demografik özellikleri incelendiğinde %55.7’si (n=176) 20 
yaş üstü, %44.3’ü (n=140) 20 yaş altındadır. %82.6’sı (n=261) kadındır. %90.8’inin (n=287) anne ve babasının 
beraber yaşadığı; %81’inin (n=256) çekirdek aileye sahip olduğu; %67.4’ünün(n=213) gelirlerinin gelir gidere 
denk olduğu;  %55.7’sinin (n=176) il merkezinde yaşadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin %68.4’ünün (n=216) 
annelerinin ilköğretim düzeyinde eğitim aldığı; %52.8’inin (n=167) babalarının ilköğretim düzeyinde eğitim 
aldığı bulunmuştur. Öğrencilerin ailelerinin tutumları incelendiğinde, %4.4’ünün (n=14) otoriter, %73.7’sinin 
(n=233) demokratik, %2.5’inin (n=8) katı kontrollü olduğu; öğrencilerin %33.9’unun (n=107) ailelerinin tek 
çocuğu olduğu, %38.6’sının (n=122) 2. çocuk, %37.3’ünün (n=54) 3. çocuk, %10.4’ü nün (n=33) ise 4.cü 
çocuk ya da üzeri olduğu saptanmıştır.. Bebeklikte veya çocuklukta bakımını büyük ölçüde üstlenen kişinin, 
%92.1 (n=291) oranında ebeveynlerden birisi, %5.7 (n=18) oranında akrabalardan birisi, %2.2 (n=7) oranında 
ise bakıcının olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin bakımını üstlenen kişinin şiddet uygulayıp uygulamama du-
rumu incelendiğinde öğrencilerin %15.8’i(n=50) şiddete maruz kaldığını, %84.2’si (n=266) ise şiddete maruz 
kalmadığını ifade etmişlerdir. Sosyo-demografik değişkenler ile ÇÇTÖ toplam ve alt boyut puanları karşılaş-
tırıldığında, 20 yaş üstü öğrencilerin ÇÇTÖ duygusal ihmal alt boyut puanı yirmi yaş altındaki öğrencilerden 
istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Erkeklerin ÇÇTÖ toplam ve fiziksel istismar, 
fiziksel ihmal, cinsel istismar alt boyut puanlarının kadınlardan istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek 
olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Ebeveynlerinden birisi veya her ikisinin öldüğünü belirten öğrencilerin cinsel 
istismar puanı ebeveynleri birlikte olan veya ebeveynleri boşanmış olan öğrencilerden istatistiksel olarak an-
lamlı yüksek bulunmuştur (p<0.05). Aylık gelir durumuna göre ÇÇTÖ toplam ve duygusal istismar, fiziksel 
istismar alt boyut puanları arasında; aile tutumuna göre ÇÇTÖ toplam ve duygusal istismar, fiziksel istismar, 
fiziksel ihmal alt boyut puanları arasında; kardeş sıralamasına göre fiziksel istismar alt boyut puanı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir(p<0.05). Bakımını üstlenen kişinin şiddet uygulayıp uy-
gulamamasına göre şiddet uygulandığını belirtenlerin ÇÇTÖ toplam ve duygusal istismar, fiziksel istismar, 
cinsel istismar alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır(p<0.05) Sosyo-
demografik değişkenler ile BPAÖ toplam ve alt boyut puanları karşılaştırıldığında; baba eğitim durumuna göre 
sözel saldırganlık alt boyutu; aylık gelir durumlarına göre BPAÖ toplam ve öfke alt boyut puanı ; cinsiyet ve 
bakımını üstlenen kişinin şiddet uygulayıp uygulamamasına göre ise BPAÖ toplam ve öfke, fiziksel ve sözel 
saldırganlık alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulunmuştur(p<0.05). ÇÇTÖ 
toplam ve alt boyut puanları ile BPAÖ toplam ve alt boyut puanları karşılaştırıldığında; cinsel istismar alt bo-
yutu ve düşmanlık alt boyutu arasında ve duygusal ihmal alt boyut puanı ile BPAÖ toplam ve alt boyut puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, ÇÇTÖ toplam ve duygusal istismar, fiziksel istismar, 
cinsel istismar, fiziksel ihmal  alt boyut puanları ile BPAÖ toplam ve alt boyut puanları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir(p<0.05). Sonuç: Çocukluk çağında ruhsal travmaya maruz kalan öğ-
rencilerin agresyon davranışı gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu doğrultuda hemşirelik eğitimi süresince verilen 
eğitimlerle şiddeti önleme ve saldırganlık konularında daha fazla öğrenciye ulaşmaya çalışılabilir, bu konuda 
öğrencilerin farkındalık kazanmaları ve sıkıntılı öğrencilerin belirlenerek danışmanlık almaları sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Agresyon, Çocukluk Çağı Travması, Üniversite Öğrencisi, Saldırganlık
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 Müge YAZGAN1, Ebru ÖZGEN2

1-2Marmara Üniversitesi,  İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye
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Öz: Ülkemizde yaşanan ve çocukların uğradığı şiddetin görünmeyen ve en acılı yüzlerinden biri olarak karşı-
mıza çıkan “çocuk gelinler” meselesi, bugün Türkiye’nin kültürel bir takım normlarla normalleştirdiği en temel 
sorunlardan biri olarak karşımızdadır. 18 yaş altı yapılan evlilikler “çocuk yaşta yapılan evlilikler” sayılmasına 
rağmen, Türk Medeni Kanunu,  Çocuk Koruma Kanunu, Türk Ceza Kanununa göre “çocuk gelin” sayılma 
yaşları değişkenlik göstermektedir. Buna göre Türk Medeni Kanununa göre 17 yaşını doldurmamış kızlar “ço-
cuk gelin” kabul edilirken,,  Çocuk Koruma Kanununa bu yaş 18 yaş altıdır. Türk Ceza Kanununa göre ise yaş 
daha da küçülerek 15’e iner. Türkiye’de özellikle son 10 yılda çok fazla gündemde olan “çocuk gelin” kavramı 
aslında Türk toplumunun aile yapısı için oldukça tehditkar boyutlardadır. Zira ülkemizde evlenme yaşı çok 
düşük yaşlara kadar inmiştir. Çocuk gelinler daha çok ataerkil toplumlarda görülmektedir. Gücün dikey olarak 
kullanıldığı bu topluluklarda kaynak hiyerarşik bir düzen içinde, kendine itaati şart koşar (Hofstede, G.; 1980). 
Dünyaya gelişinden itibaren üstünlük kavramının verilmediği çoğu kız çocukları, hem içinde yaşadığı toplum-
da hem de aileleri tarafından belirlenen değerler açısından, yoksun oldukları hissettirilerek ister istemez boyun 
eğmek zorunda bırakılmaktadırlar. Gerek kültürel gerekse ahlaki değerler açısından toplumda kadına yüklenen 
görevler ve kadın kimliğine ilişkin yaygın görüş, bir yerde kendisine dikte edilmektedir. Amaç:  Bu kapsamda 
makalede şiddet kavramını görünmeyen ve adeta bir gelenek olarak kabul görmüş çocuk gelinler üzerinden 
incelerken, bu çocukların kendi haklarından yoksun birey olmaları yolunda şiddetin görünmeyen yüzü ile baş 
etmede yaptırımsal ve yasal düzenlemelerden ziyade öncelikli olarak ana nedenleri ortadan kaldırabilmek adı-
na yapılması gerekenleri göz önüne çıkarabilmek amacını taşımaktayız. Kapsam: Çalışmada yöntem olarak 
‘çocuk gelinler’ ve ‘kadın sorunlarını ‘işleyen, yapım ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenli-
ğini yaptığı Hayat Devam Ediyor 46 bölümlük dizi filmi,  Hititlerden günümüze kadar gelmiş çanak çöm-
lek işçiliği atölyelerinin bol olduğu Avanos’da çekilmiştir. Avanos Nevşehir’e 18 km uzaklıktadır. Antik 
dönemdeki adı “Venessa’dır. Dizi filmde yer alan karakterler her ne kadar hayali gibi görülse de sosyal 
sorumluluk projesi olarak oldukça önemli bir yere oturmuştur. Filmde, Çömlekçilik yapan İsmail zorla 
evlendirildiği amcasının kızı olan 1.  karısı Kudret’ten dört, aşık olup imam nikahı ile evlendiği kuma gelin 
Cennet’ten ise üç çocuğa sahibidir. Türkiye’nin batısındaki hızlı toplumsal değişime ayak uydurmakta güçlük 
çeken, doğu insanının düştüğü çıkmaz gösterilirken, üstünde baskı kuran, hakim ideolojinin tahakkümünü de 
göstermektedir. Sınırlılıklar: Ancak araştırmamız kapsamında ele aldığımız tek dizi film üzerinden yapılan 
inceleme veri oluşturmakla birlikte araştırma evreninin tamamına ulaşmamış olmamız dolayısıyla bir kısıtlılık 
oluşturacaktır. Yöntem: Çalışmada yöntem olarak 46 bölümlük dizi film, söylem analizi ile incelenerek eğitim 
seviyesi düşük, birincil ilişkilerin hakim olduğu formal öğrenme yapısı içinde yetişen bireyin gösterdiği bul-
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gularla Cooley “ayna benlik” kavramı açısından ortaya konmuştur. Söylem analizi içindeki araştırmada sadece 
söylenenler bazında tümceyi temel alan dar kapsamlı dil analizi yapılmamaktadır. Dizide iletişim içindeki 
bireyler, tek başına ele alınmayarak, bağlı bulunduğu yöre, bölge, yaşamı, özel hayatı, aile üyelerine kadar bir 
zincir incelenmektedir. Bu sayede nitel araştırma yöntemi ile üst düzey bir yorumlama imkanı sağlanmaktadır. 
Zira, filmin örneklendiği içinde yaşanılan o dünyanın açıklanmasına yönelik derinlemesine yorumlamaya ih-
tiyaç vardır. Analizde yoruma, yapılandırmaya önem verilmektedir. Söylemdeki sözcük anlamlarını yaparken 
toplumsal ilişkiler içindeki cinsiyet ve toplum üyeliği gibi diğer işlevsel yorumlar da dahil edilmektedir. Bu 
aşamada yapılandırma içinde parçalanan cümlelerin sözcükleri yeniden düzenlenerek  söylemdeki anlam orta-
ya çıkmaktadır. Bunlara ek olarak içerik özelliklerine de bakılırken, söylemin hangi kültüre ait olduğu, sosyal 
konumu, konuşmacının niyeti, ilgisi ve amacı da Cooley “ayna benlik” perspektifinden incelenerek söylemin 
yapısal, etkileşimsel özellikleri ortaya konmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelin, Şiddet, Toplumsal Cinsiyet
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ADÖLESANLARDA MEDYA KULLANIMININ SALDIRGANLIĞA ETKİSİNİN  
DEĞERLENDİRİLMESİ

Bülent Devrim AKÇAY1, Duygu AKÇAY2

1Sağlık Bakanlığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya / Türkiye  
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Öz: Riskli sağlık davranışlarına başlama açısından en tehlikeli yaş dönemi olarak değerlendirilen ergenlikte, 
çatışma doğuracak birçok yeni sorumluluk ve kimlik oluşturma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Ergen hem 
içsel hem de toplumla yaşadığı çatışmayı zaman zaman şiddet kullanarak çözmeye çalışmaktadır. Günümüz-
de şiddet olayları sıklıkla, ergenler arasında özellikle de okullarda yaşanmaktadır. Saldırganlık, aile içinde 
maruz kalınarak, kişinin çevresini saran topluluklar ve televizyon (TV) gibi sembolik iletim araçları yoluyla 
öğrenilir. Günümüzde, video/bilgisayar oyunu ve diğer medya ürünlerinin şiddet içermesinin ve kullanım süre 
fazlalığının adölesanlarda saldırganlık eğilimi ve/veya davranışı arttırdığı bilinmektedir. Ülkemizde TV ve 
video/bilgisayar oyunlarının tek başına saldırganlık davranışı ile ilişkisi araştırılmışken, birden çok medya ürü-
nünün saldırganlık davranışına etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Amaç: Araştırma, adölesan-
larda medya kullanımının saldırganlığa etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir Kapsam: Konya 
il merkezinde bulunan erkek öğrencilere eğitim veren İsmail Hakkı Tonguç Ortaokuluna kayıtlı 7 ve 8. sınıf 
öğrencileri (n=491) oluşturdu. Araştırmanın örneklemini bu grup içinde herhangi bir psikiyatrik, nörolojik 
hastalığı olmadığını ve şiddete maruz kalmadığını beyan eden ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 131 erkek 
öğrenci oluşturmuştur. Sınırlıklar: Araştırmanın sadece İsmail Hakkı Tonguç Ortaokuluna kayıtlı 7 ve 8. sınıf 
öğrencileri ve erkekler üzerinde yapılması, örneklem büyüklüğünün küçük olması ve medya etkileşim süre-
lerinin ve bazı medya parametrelerinin objektif bir kaynaktan alınan rapor yerine öğrencilerin bildirimlerine 
göre değerlendirilmesi sınırlılıklarıdır. Yöntem: Araştırma, 04-07 Ocak 2016 tarihleri arasında tanımlayıcı 
tipte yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında konu ile ilgili literatür taranarak araştırmacılar tarafın-
dan oluşturulan öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri ve araştırma konusu ile ilgili sorulardan oluşan bir form ve 
Tuzgöl (1998) tarafından geliştirilen Saldırganlık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 
15.00 programında değerlendirilmiştir. Öğrencilerin, demografik bilgilerinin ve medya kullanım alışkanlıkla-
rının analizleri için frekans, yüzde alma teknikleri, saldırganlık ölçeği ile bazı değişkenler arasındaki ilişkiyi 
test etmek için ise bivariate pearson korelasyon ve F Testi (varyans analizi) uygulanmıştır. İstatistiksel olarak 
anlamlılık için 0,05 değeri kabul edilmiştir. Bu araştırma için Konya il Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Sayı: 
83688308-605.99-E.11094751 Tarih: 02.11.2015 kurum izni alınmıştır. Bulgular:  Öğrencilerin yaş ortalama-
larının 13.45±0.68, %82,4’ünün çekirdek aile yapısına sahip, %80,2’sinin annesinin, %51,1’sinin babasının 
ilkokul mezunu, %50,4’ünün gelir düzeyinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda medyada (TV, 
sosyal ağ, bilgisayar oyunu, müzik klip izleme veya dinleme) şiddet içerikli sahnelere daha çok oranda maruz 
kaldıklarını bildiren öğrencilerin saldırganlık puanlarının da yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsa-
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mındaki adölesanların gün içerisindeki ortalama, TV izleme sürelerinin 3,47±4,89 saat, bilgisayar/video oyunu 
oynama sürelerinin 1,91±2,37 saat, internete girme sürelerinin 2,06±3,01 saat,  müzik klip izleme veya dinle-
me sürelerinin 1,05±1,93 saat, cep telefonu ile oyun oynama sürelerinin 1,04±1,52 saat olduğu ve toplam ekran 
önünde geçirilen süre 8,49±8,22 saat olduğu tespit edilmiştir. Çalışma grubunun saldırganlık puan ortalaması 
115,10±18,87 olarak bulunmuştur. Adölesanların bilgisayar/video oyunu oynama, internete girme, müzik klip 
izleme veya dinleme, cep telefonu ile oyun oynama ve toplam ekran önünde geçirilen süre ile saldırganlık pu-
anları arasında pozitif yönde (sırasıyla r=0,210, p<0.05; r=0,183, p<0.05; r=0,183, p<0.05; r=0,290 p<0.001; 
r=0,210, p<0.05) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Adölesanların medya ürünlerinin şiddet içermesi 
ve kullanım süresinin artması (TV izleme hariç) sonucunda saldırganlık puanlarının da arttığı belirlenmiştir 
Sağlık profesyonelleri ebeveynlere ve çocuklara, bilinçli medya kullanımı ve medyanın kontrolsüz kullanımı 
sonucunda sağlığa olan olumsuz etkileri konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeli ve ekran önünde 
geçirilen zaman yerine olumlu sosyal faaliyetlerin (örneğin, spor, yaratıcı veya sosyal oyun) arttırılması için 
aileler ve çocuklar teşvik edilmelidir. Ebeveynler medya içeriği ve süresi ile ilgili denetimlerini arttırmalı, ku-
ral koymalı ve rol model olmalıdırlar. Bu konuyla ilgilenen araştırmacıların; çalışmalarını örneklem grubunu 
genişleterek, randomize kontrollü deneysel araştırma olarak yapmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Medya, Saldırganlık
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VIOLENCE IN HEALTH AND WHITE CODE IMPLEMENTATION IN THE LIGHT OF LEGAL 
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Abstract: Violence spreading in every part of society in our country is increasing especially in the field of he-
alth in recent years. In written and visual media are often exposed to news of violence against health workers. 
In a study conducted in Turkey covering 12 health institutions, it was found that 72.6% of health professio-
nals were subjected to at least one degree of violence during their working lives. In another study conducted 
with emergency physicians, 91.8% of physicians were exposed to violence during their professional lives and 
42.4% of physicians were exposed to violence at least once in the last month. When we look at the examples in 
the world, it seems that the situation is not much different from Turkey. In the UK, it has been suggested that 
63% of general practitioner have been exposed to violence at least once a month in the last year and about 20% 
. In order to ensure that health professionals work in a safe environment with high motivation on the rise of 
violence in the field of health, the Ministry of Health issued a regulation on “Ensuring Patient and Employee 
Safety” in 2011 and a circular on “Ensuring Employee Safety” in 2012.  In addition, a decision was taken by 
the Parliament on 25.04.2012 to establish a parliamentary inquiry commission to determine the precautions 
to be taken by investigating the increasing violence incidents for health workers. Subsequently, on May 14, 
2012, the “White Code” implementation was initiated by the Ministry of Health in order to effectively manage 
violence incidents experienced by health workers. In this generalization, the measures to be taken for the safety 
of health care workers are explained. It is stated that there will be no separation in the case reports during the 
health service presentation or due to the crimes committed against the staff due to these duties. It is requested 
to be notified cases occurring in public or private health institutions “http: //www.beyazkod. Saglik.gov.tr” 
or the telephone number “113”. Aim: In this study, it was aimed to investigate the recent legal updates in the 
implementation of ‘’ White Code ‘’ which is an important issue to prevent violence against health workers, 
the effectiveness of the implementation and the problems experienced in this implementation. Scope: Within 
the scope of the research, domestic and foreign current literatures were as searched and information about the 
subject was collected from related persons. Limitations: The Ministry of Health in Turkey has restricted the 
work to be carried out on a regular basis in white code data. Materials and Methods: The collected informa-
tion was presented by systematization and suggestions were made about the problems presented. Results:  It 
is thought that it is important for the effectiveness of the people who receive and give this service in the health 
service to be aware of these implementations. It was understood that the approximate half (45.5%) of partici-
pants did not know about this implementation in a questionnaire survey of dentists about two years after white 
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code was introduced. It was evaluated  as a striking result which about half of dentist participating in the study 
were not aware of this practice. On May 29, 2014, the Minister of Health made a statement on “White Cod” 
data; It was reported that the total number of violent implementations between June 1, 2012 and May 20, 2014 
was 20 thousand 159, and that 76% of these implementations were made by the managers of the instituations. 
In addition, in this statement, it is reported that the number of courtcases transferred to judicial authorities is 
14,666, the number of courtcases opened due to physical violence is 4,706 and the number of cases opened due 
to verbal violence is 9,360. It was passed to the records as the number of courtcases that resulted in conviction 
was 881, and the number of courtcases that resulted in acquittal was 107. It has been stated that nearly 85% 
of the approximately 900 cases awarded are conviction. In addition, it was emphasized that in the case of a 
White Code which is reflected in the press after the death of a health worker; In the period between  May 14, 
2012 and March 09, 2015, a total of 31,767 implementations were made, 18,042 of whom were physicians and 
13,725 were non-physicians and 10,945 were physical and 20,822 were verbal violence. It has been observed 
that the number of implementations per year in the “white code” implementation has exceeded 10,000 in ave-
rage in the last years and about 30 health workers are reported to be violent every day. When the professions of 
the applicants are examined, it is striking that 58% of the violent ones are doctors. Physicians are followed by 
other health personnel with 29%. The Ministry of Health has issued a new circular on “Legal Aid and White 
Code Implementation” in 2016, thus updating the old circular. In the previous implementation, the information 
registered during the implementations was sent to a lawyer who was the provincial coordinator for legal aid. 
With new circular, it is stated that “White Code” software system has been developed in order to record the 
violence against healthcare and prepare risk analysis reports. With this software, the information will be recor-
ded in electronic environment, the data will be processed and it will be ensured that all concerned can follow 
the process. Within this scope, ‘Provincial White Code Coordinators’ was established. In these coordinators, 
the system will process; Violence will be committed to the “White Code” software by the victimized health 
worker or the Employee Rights Security Unit. The Workers’ Rights and Security Unit will send the necessary 
documents to the provincial coordinator. The provincial coordinator, if the implementation is covered by the 
“white code”, will provide the originals of the documents and reach the prosecutor’s office. The entire process 
will be recorded in electronic form. Employees in healthcare institutions may also be members of the system. 
Conclusion: Taking necessary precautions to prevent violence in the health field is one of the most important 
steps for the qualityof  health care. Each country should develop effective methods to prevent violence in 
health so that health care is best carried out according to its own conditions. It is thought that it is important 
to carry out studies to evaluate the opinions of the people who give and receive health services. Actual acts of 
violence are estimated to be much higher than those reported. It is seen that; White code implementation is an 
important step in the way violence does not go unpunished, but there is a need for implementations that can be 
effective in preventing violence because it is a work done after the violence. White code data is not regularly 
published and not shared with the public is constantly criticized by the relevant professional organizations and 
trade unions. This situation can create the perception that violence will be impunity both in victims of violence 
and in the perpetrators. In cases of violence against health workers, even if the person subject to violence is not 
a complainant, it is necessary to acquire the character of a public case and be followed up by legal institutions. 
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Taking precautions by introducing the causes of violence will be one of the effective ways to prevent or reduce 
violence in health. 

Key Words: Violence in Health, White Code Implementation, Health Legislation
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Öz: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şiddeti; yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, kötü gelişme veya yoksunluk ile 
sonuçlanma ihtimali yüksek olan, kendisine, bir başka kişiye ya da bir grup veya topluluğa karşı tehdit altında 
veya fiilen güç veya fiziksel gücün kasıtlı kullanılması olarak tanımlamıştır. WHO çocuğa yönelik şiddeti 
fiziksel, cinsel, psikolojik ve yoksun bırakma ya da ihmal olmak üzere dört boyutta ele almıştır. Şiddet; biyo-
lojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik birçok faktörün etkileşiminde kök salan son derece karmaşık bir fe-
nomendir. O yüzden tek bir risk faktöründen söz edilmesi güçtür. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Jose Mauro De 
Vasconcelos’un “Şeker Portakalı” romanını, farklı şiddet boyutları ve risk faktörleri açısından incelemek ve bu 
bağlamda romanın ana karakteri olan Zeze’nin yaşadıkları değerlendirmektir. Kapsam: Çalışmanın evrenini 
şiddete maruz kalan tüm çocuklar oluşturmaktadır, örneklemi ise Şeker Portakalı kitabının başkarakteri olan 
Zeze’dir. Sınırlılıklar: Çalışmada yazarın aktardığı bilgiler dışında başka bir bilgi elde edilemediği için sadece 
kitapta yer alan bilgiler çerçevesinde değerlendirme yapılabilmiştir. Yöntem: Bu çalışmada Şeker Portakalı 
kitabının başkarakteri olan Zeze’nin maruz kaldığı farklı şiddet türleri, sahip olunan risk faktörlerini incelemek 
amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Zeze, “yaramazlık”larından dolayı ailesi ve çevresi 
tarafından olumsuz anlamda etiketlenen, kendi yarattığı hayal dünyasında yaşayan, kendi kendini eğitmeye 
çalışan ve kendi başına okumayı öğrenecek kadar zeki bir çocuktur. Kendi başına okumayı öğrendiği için ve 
uslu durmayı öğrensin diye yaşıtlarından daha önce okula başlamıştır. Zeze’nin ailesi yoksuldur ve ekonomik 
sıkıntılar yaşamaktadır. Zeze’nin babası uzun bir süre işsiz kalmış, aile bu yüzden yaşadığı çevreyi değiştir-
mek zorunda kalmış, evin elektriği kesilmiş, evin giderlerini karşılamak amacıyla anne ve iki çocuk çalışmak 
zorunda kalmıştır. Zeze, ailesi tarafından ihmal edilen bir çocuktur. Yaşadığı ihmalin boyutunu, “Evde kimse 
ayağımı kestiğimi bilmiyor. Anlasalar, bir daha yapmamam için yine döverler beni” sözleriyle dile getirmek-
tedir. Zeze yaşadığı psikolojik şiddeti şu sözlerle ifade etmektedir: “Evde insan olmadığım, bir hayvan, bir 
Pinage Kızılderilisi sayıldığım ve şeytanın oğlu olduğum söylendiğinde, ‘Hayvan gibi burundan ibaret suratın 
var,’ diyorlar.” Zeze, maruz kaldığı psikolojik şiddet nedeniyle, ailesinin yaşadığı sıkıntıların da kendisinden 
kaynaklandığını düşünmektedir. “Öyle kötüyüm ki doğmamam gerekirdi” diyerek suçluluk duygusu yaşamış-
tır. Bu da psikolojik şiddetin benlik saygısını düşürmesine örnektir. Zeze fiziksel şiddete de maruz kalmıştır. 
Zeze, şarkıcı yardımcılığı yapmaya devam ederken babasının durumu öğrenmesi üzerine fiziksel şiddete ma-
ruz kalmıştır. Gördüğü fiziksel şiddeti “Bir tokat, bir tokat daha, bir daha. Elimde olmadan gözlerimden yaşlar 
fışkırmıştı. Dudaklarımı neredeyse oynatamıyordum, sendeliyordum. Tokat yağmuru altında gözlerim açılı-
yor, kapanıyordu.” şeklinde dile getirmektedir. Biraz sonra babasını tekrar “kızdıracak” şeyler söylediğinde bu 
sefer babası Zeze’ye uyguladığı fiziksel şiddetin boyutunu artırmıştır. “Kemerini çözdü. İki demir tokası olan 
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kemerini ve…öfkeden kıpkırmızı bir durumda, bana ağzına geleni söylemeye koyuldu: ‘Pis, hayvan, süprüntü, 
paçavra, babanla böyle konuşursun ha!..’ Kemer korkunç bir sesle gövdemde şaklıyordu. Bedenimin her köşe-
sine çarpan kanca uçlu bin tane parmağı vardı sanki. Tortop oldum ve odanın köşesine yuvarlandım.” Babası-
nın Zeze’ye fiziksel şiddet uyguladığı esnada hakaretler saydırması da aslında fiziksel şiddetin aynı zamanda 
psikolojik şiddeti de içinde barındırmasına örnektir. Sonuç: Zeze’nin “yaramaz” bir çocuk olması ve ailenin 
yoksulluktan kaynaklı yaşadığı stresin birleşmesi sonucu çocuğa yönelik şiddet ortaya çıkmıştır. Babanın işsiz 
kalması sonucu ailenin ekonomik ihtiyacını karşılamak amacıyla annenin ve iki çocuğun çalışmak zorunda 
kalması, yetişkin erkek işgücüne atfedilen değer ve yetişkin erkek olmayan işgücünün değersizleştirilmesi 
ve sömürülmesi anlamına gelmektedir. Erkek egemen toplum yapısı gereği işsiz kalan baba kendini değersiz 
ve işe yaramaz hissetmekte, üzerindeki stres diğer aile üyelerinden daha fazla olmaktadır. Zeze’ye daha çok 
şiddet uygulayan ebeveynin de baba olması bu anlamda dikkate değerdir. Ebeveynlerin çocuk yetiştirme ile 
ilgili tutumu, içinde yetiştiği aileden ve toplumdan elde ettiği bilgiler ve deneyimlerden oluştuğu için şiddeti 
normalleştirme ya da şiddeti bir cezalandırma aracı olarak görmüş olma ihtimali yüksektir. Yine geleneksel 
toplumlarda çocukların yetiştirilmesinden annenin sorumlu tutulması söz konusudur. Bu romanda da annenin 
çalışıyor olması nedeniyle (!) çocuklar ihmale uğramış, büyük çocuklar küçük çocuklara ebeveynlik yapmak 
zorunda kalmış, hatta bir çocuk başka bir ailenin yanına verilmiştir. Ailenin çok çocuklu olması da ihmali 
etkileyen bir başka önemli etkendir. Yoksulluk ve ekonomik sıkıntıların aile içi stres düzeyini doğrudan etkile-
diği bilinmektedir. Ailenin, ekonomik sıkıntılar ve ekonomik sıkıntıların doğurduğu başka birtakım sıkıntılar 
karşısında tek başına savaşmak zorunda kalması, formal ve informal destek kaynaklarından yararlanamaması, 
aile üyeleri üzerindeki stresi artırmış ve aile üyeleri arasındaki etkileşimde bozulmalara neden olmuştur. Sonuç 
olarak, şiddet, birçok risk faktörünün bir araya gelmesi sonucu oluşur. Şiddete maruz kalma riski olan kişiler 
ve ailelere gerekli desteğin sağlanması gerekir.  

Anahtar Kelimeler: Şeker Portakalı, Çocuk, Şiddet
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MEDYADAKİ ŞİDDET YANSIMALARI VE DİNİN ŞİDDETLE  
BİRLEŞTİRİLMESİ ÖRNEKLERİ

Sedat CERECİ

Mustafa Kemal Üniversitesi,  İletişim Fakültesi, Hatay / Türkiye

s.cereci@gmail.com

Öz: Bu çalışmada, güncel ve popüler örneklerden yola çıkılarak medya, din ve şiddet arasındaki ilişki araştı-
rılmış; medyanın, şiddeti ve dehşeti yansıtarak kazanç sağlama politikası tartışılmış; son yıllarda dünya gün-
demindeki en ürkütücü konulardan biri olan İslamofobi ve İslam diniyle bağdaştırılan saldırıların medyada yer 
alış biçimi değerlendirilmiş, medyanın, dinsel şiddeti söz konusu ederek kazanç sağlayan kişi, grup ve dev-
letler tarafından kullanıldığı vurgulanmıştır. Modern çağın en etkili ve en yaygın iletim araçları olan medya, 
tecimsel kuruluşlar olmaları nedeniyle kazançlarını arttırmak için her türlü yola başvurmakta, yaşamın için-
deki her konunun şaşırtıcı, dikkat çekici, dehşete düşürücü, ürkütücü yanlarını ele alarak yayın yapmaktadır. 
Bu yolla özellikle okumayı, üretmeyi ve düşünmeyi sevmeyen, cahil ve tüketici kitlelerin ilgisini çekmekte, 
eğlenceli ve hoşça zaman geçirtici görünen yayınlarla amacına ulaşmaktadır. Bazen çıkarları gereği toplumsal 
veya ulusal değerleri, hatta yasaları bile görmezden gelme eğiliminde olan medya, değerlerine karşı saldırıları, 
eritme ve yok etme girişimlerini tepkisiz biçimde karşılayan, geribesleme yaklaşımı gelişmemiş toplumlarda 
önemli yozlaşmaya ve yıkımlara neden olmaktadır. İnsanın temel gereksinimi olan inanç ve inancın düzen-
lenmiş dizgesi olan din de sık sık medyanın içeriğine konu olmakta, ancak dikkat ve ilgi çekmek ve uzun süre 
toplumun gündeminde kalması için şaşırtıcı, ürkütücü örneklerle medyanın yapımlarında kullanılmaktadır. 
Amaç: Bu çalışma, medyanın yayınlarının denetlenmesi ve medyayı takip edenlerin medya yapımlarını seçe-
rek, değerlendirerek, yargılayarak, tepkilerini bildirerek, geri besleme göndererek izlemesi konularında farkın-
dalık oluşturmayı, resmi kurumların ve sivil toplum örgütlerinin gerekli önlemleri almasını sağlamayı, dinin 
doğru öğrenilmesi konusunda uyarılar oluşturmayı, özellikle genç kuşak içinde dinin yanlış anlaşılmasına ne-
den olan etkenlerin ayıklanmasını amaçlamaktadır.  Medyanın sağlıklı izlenmesi ve iletilerinin doğru alınması 
için, bireylerin bilerek ve seçerek medya yayınlarını takip etmesi, yayınları değerlendirebilecek bilgi ve görüş 
birikimine sahip olması, iletişim sürecinin ana unsurlarından olan geri besleme mekanizmasının çalıtırılması, 
gerek medya açısından gerekse medyayı izleyen insanlar açısından zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Sı-
nırlılıklar: Araştırma, özellikle dinci terör örgütlerinin eylemlerini temel alarak, örgütlerin eylemlerinin med-
yadaki yansımalarını değerlendirmektedir. Yöntem: Çalışmada, medyada yayınlanan ve dini kullanarak terör 
eylemleri yapan örgütlerle ilgili haber ve yapımlar sorun olarak ortaya konmuş; medyanın niteliği ve toplumla 
olan ilişkisi ayrıntılı biçimde ele alınmış; medya denilen araçların şiddetle ilişkisi değerlendirilmiş, medyada 
yayınlanan şiddet örneklerine yer verilmiş; medyayı izleyen kitlenin medyanın iletilerine daha duyarlı ve dik-
katli yaklaşması gerekliliği vurgulanmıştır. Sonuç: Çalışma sonucunda, dini kullanarak terör eylemleri yapan 
örgütlerin, dünyanın yapay konjonktürü içinde dünyada şiddeti ve korkuyu yayarak egemenlik kurulması daha 
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kolay bir dünya oluşturulması için çalıştıkları ortaya çıkmıştır. Dinci terör örgütlerinin, dünyada egemenlik 
kurmak isteyen güçler tarafından ustaca stratejiler kapsamında kurulduğu ve beslendiği bilinen bir gerçek-
tir. Dünyanın değişik yerlerinde faaliyet gösteren ve din adına savaştıklarını söyleyerek insan öldüren, insan 
kaçıran, işkence yapan, katliam yapan, doğaya, tarihsel kalıntılara, şehirlere zarar veren terör örgütlerinin 
eylemlerinin, bazen de abartılarak medyadan yansıması, ürpertici bir korku yaratmasının yanı sıra dinin ve 
inancın da yanlış anlaşılmasına, özellikle genç kuşak içinde olumsuz din algısına neden olmaktadır. Çoğunlu-
ğu tecimsel kuruluşlar olan medya kuruluşları daha çok para kazanmak için sansasyonel olayları yapımlarında 
ana materyal olarak kullanmakta, dinci terör örgütlerinin ürpertici, dehşet verici eylemlerini hiçbir denetim 
kullanmadan yayınlamakta, bu yolla büyük paralar kazanmaktadır. Terör örgütü küresel boyutta gösterisini 
yapmakta, medya gösteriyi daha da abartarak ilgi toplamakta ve para kazanmakta, tüm bunlar karşısında sessiz 
kalan yönetimler de suça ortak olmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Medya, Din, Şiddet, Terör, İslamofobi
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İLETİŞİMCİ SORUMLULUĞU VE İLETİŞİMCİ ÖZGÜRLÜĞÜ EKSENİNDE ŞİDDETİN DİLİ

Cengiz ANIK

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İstanbul / Türkiye

cengizanik61@ gmail.com

Öz: İletişimci özgürlüğü ile iletişimci sorumluluğu kavramları, ilk bakışta; birbirlerini tamamlayan, teorik 
olarak birbirlerine çok yakışan iki kavram gibi durmaktadır. Aslında bu iki kavram; çok amansız bir karşıtlığın, 
yaman bir çelişkinin faktör ve müsebbipleridir. Öyle vahim bir karşıtlık ve öylesine iç karartıcı bir çelişki ki; 
iki kavram da, işkence gibi oldukça trajik bir üst başlığın bileşeni, daha doğrusu her ikisi de, işkence konu-
sunun analiz aygıtı olarak kullanılabilir durumdadır. Bu Bildiri, iletişim özgürlüğünün bahşettiği imkânlarla, 
mesleki sorumluluklarını ifa ederken iletişimcilerin; (i)muhataplarına işkence uygulayıp uygulamadıklarını, 
(ii)enformasyon özgürlüğünün kullanılmasının işkenceye konu olup olmadığını sorunsallaştırmaktadır. De-
mek ki bildiri, iletişimci özgürlüğü ile iletişimci sorumluluğunun çatışma noktalarını, Kant ve Bentham’da 
tecessüm eden ahlak anlayışlarının karşıtlık noktaları bağlamında görmeyi amaçlamaktadır. Buna göre bildiri; 
kişilere ahlaki ilkeler ve hukuki normları sunmaya çalışan teleolojik ve aksiyolojik varlık tasarımlarının; pra-
tik hayatta, bazı olumsuzlukları perdelediğini, gizlediğini; bazı mesleki performanslar ifa edilirken, sembolik 
işkenceyi meşrulaştırmaya yönelik olarak kullanıldığını iddia etmektedir. Bu iddia Bildirinin hipotezidir. Bu 
hipotezi sınama çabaları, iletişim mesleğinin ifa edilmesinin sorgulanmasına vesile olması bakımından bildi-
riyi önemli kılmaktadır. Bildirinin konusu, böyle bir zemine sahip olmayı fırsat bilen ve kendisine bu zemini 
referans alan bazı iletişimcilerin, araçsallaştırmalar ve kategorizasyonlarla, sembolik işkencelere işlerlik 
kazandırıp kazandırmadıklarını görmeyi denemektedir. Sonuç olarak, bu çalışma; belirli bir kategoriye intisap 
ettirilen kişilerin, kendi kategorilerinde yer almayan insanlara yönelik sembolik işkence uygulamayı kendi-
lerine hak görmelerini medyatörlerin dolayımladığına ilişkin tartışmaya kapı aralamaktadır. Medyatörlerin 
mesleki başarı amacı, özgürlük beyanı ve aydınlatma misyonu; bazı insanların bazı insanlara yönelik olarak 
kin ve nefret duymalarını sağlama kastına yönelik olarak icra edilmektedir.  Analiz ve ele alınan örnek veriler 
üzerindeki değerlendirmeler sonucunda; teleolojiye dayalı Bentham ahlaki ile aksiyolojiye dayalı Kant ahla-
kının, uygulamada, işkenceye zemin hazırlayan bir pratik algıya dönüştürülmekte olduğu görülmüştür. Belirli 
bir amaç/hedef belirleyebilecek kadar muhakeme / muhasebe / akıl yürütme becerisi ortaya koyan insanların, 
belirlediği hedefe / amaca kendisini en optimum biçimde ulaştıracak araçları tasarlayıp icat eden varlıklar 
olduğu açıklaması sunan teleolojik varlık tasarımının, uygulamada; kutsanan amaçların, araçları kutsallaştır-
dığı ve bu kutsamanın işkence olarak uygulandığına dair örnekleri meşrulaştırdığı gözlemlenmektedir. Fayda 
ilkesi aracılığı ile mükemmel bir dünya var edileceği ülküsünü dile getiren Bentham, insani ve mesleki faali-
yetlerin özgürce sürdürülmesi hakkını kutsamış ve bu hakkın başka insanlara yönelik işkenceye dönüşmesini 
meşrulaştıran epistemik bir zemin sunmuştur. İnsan varlığının etik ve estetik değerleri benimsemeye yatkın 
olmasını ve davranışlarını bu değerlere uygun olarak ortaya koymasını öngören aksiyoloji, etik ve estetik 
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değerler kotları vaaz etmektedir. İnsan varlığının irade ile mücehhez; reşit ve mümeyyiz, empati yeteneğine 
sahip; makul, mantıklı, ahlaki ve hukuki kategoriler oluşturmaya muktedir olduğunu öngören Kant,  oldukça 
kuşatıcı biçimde meşru ve gayri meşru kategorileri sunmaktadır. Uygulamada, aksiyoloji ve Kantçı ahlak, 
her kişi ve özellikle gruba, topluluğa, cemaate, modern-modern dışı aşirete-kabileye ve kuşkusuz ki mesleki 
camialara, siyasal oluşumlara, ideolojik kümelere; kendi durduğu noktayı meşru, kendisi dışındakileri gayri 
meşru kategorilere dâhil etme imkanı bahşetmiştir. Bu imkanı ziyadesiyle kullanan kişi ve sosyal oluşum-
lar kendilerinin ! dışındakilerin itlaf edilmesine kolaylıkla rıza gösterip taraftar olmuşlardır. İletişimci ya da 
medya dolayımıyla görünür kılınan gerçek ve tüzel kişilerin iletişim eylemini ortaya koyarken tabi oldukları 
iletişim ahlakı Bentham ve Kant ahlakının karması, bütünleştirilmesi ve mecz edilmesiyle teşekkül etmektedir. 
Dolayısıyla medyatörler, hem mesleki faaliyetlerini insan hak ve özgürlükleri ile kutsamakta hem kendi inanç 
ve değerlerini başkalarına benimsetme - belletme hak ve yetkisini kendilerine kolaylıkla hamletmekte hem de 
kendilerinden olmayanların tahkir ve tezyif edilmesine yönelik olarak taraftar toplama ayrıcalığını kendilerine 
bahşetmektedirler. Sonuçta da gayet iyi niyetle geliştirilmiş ve iyi sonuçlar yaratması umut edilen episteme’ler, 
uygulamada birer işkence aygıtına dönüştürülmüştür.  Bu çalışmada, örnek alınan medyatörler dolayımıyla; iz-
leyicilerin kategorize edilerek, taraftar inşa etme ve taraftarları dingin tutmaya yönelik, içeriği boş ve anlamsız 
ifadeler kullanıldığı gösterilmiş ve anılan epistemik zemindeki bakış açılarının işkenceye nasıl dönüştürüldüğü 
gözlemlenmeye çalışılmıştır.       

Anahtar Kelimeler: Teleoloji, Aksiyoloji, İletişimci Özgürlüğü, İletişimci Sorumluluğu 
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ENGELLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN DİĞER BOYUTU: CİNSEL ŞİDDET

Ecem ÇİÇEK1, Selma ÖNCEL2

1-2Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya / Türkiye

ecemcicek@akdeniz.edu.tr

Öz: Kadınlara yönelik her türlü şiddet, en yaygın insan hakkı ihlallerinin başında gelmektedir ve şiddet tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de engelli kadınların yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen, başta ekonomik 
ve sosyal haklar olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden ve bu haklara erişimlerini engelleyen en 
önemli nedenler arasındadır (Ak ve ark. 2014). Bireyin kadın olmasından kaynaklanan sorunlarının yanı sıra 
bir de engelinin olması, aile içinde ve/veya aile dışında şiddet görmesini kolaylaştırmaktadır. Engelli kadına 
yönelik şiddete ilişkin ülkemizde sınırlı bilgi olmasına karsın yurt dışında yapılmış araştırmalar bu sorunun 
yaygın olduğunu göstermektedir (Karataş ve Çifci, 2010). Amaç: Türkiye’de engelli kadına yönelik cinsel 
şiddet verilerinin bulunmaması ve bu alanda yapılmış çalışmaların bulunmasına dikkat çekmek ve konunun 
önemini vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Bu çalışma kapsamında ulusal ve uluslararası veri taban-
ları taranmış ve herhangi bir sınırlama yapılmadan konuya uygun literatür bilgileri kullanılarak oluşturulmuş-
tur. Sınırlılıklar: Türkiye’de alana özgü yapılan çalışmaların bulunmaması nedeniyle ülkemizdeki durumu 
yansıtmamaktadır. Yöntem: Çalışma için ulusal ve uluslararası veri tabanları yıl sınırlaması olmadan; engelli 
kadın, şiddet, cinsel şiddet ve disabled women, violence, sexual assault anahtar sözcükleri kullanılarak Türkçe 
ve İngilizce dilinde taramalar yapılmıştır. Yapılan taramalar kapsamında konuya uygun olan en güncel literatür 
bilgileri ve istatistikler kullanılarak derleme oluşturulmuştur. Bulgular: Engelli kadınlar karşılaştıkları birçok 
güçlüğün yanında; yüksek oranda fiziksel, duygusal ve cinsel her türlü istismara uğramaktadırlar (Ak ve ark., 
2014; Karataş ve Çifci, 2010). Engelli kadınların uğradığı şiddetin genel olarak kadınların maruz kaldığı şid-
detle benzer yaygınlık gösterdiği, ancak engelli kadınların engellerinden dolayı daha farklı istismar şekillerine 
maruz kaldıkları belirtilmektedir (OWH, 2015; Martin ve ark., 2006). Engelli bireylerin aile içi şiddet ve cinsel 
şiddet deneyimleri diğer bireylere göre daha yüksek oranda bulunmaktadır. Araştırmalar engelli kadınların aile 
içi şiddete maruz kalma ve cinsel şiddete uğrama olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve engelli kadınların 
daha uzun süreli ve daha yoğun istismara maruz kaldıklarını (WCSAP, 2017; Ak ve ark., 2014; Karataş ve Çif-
ci, 2010), uğradıkları cinsel şiddet oranının diğerlerine oranla 4 kat daha fazla olduğu belirtilmektedir (Martin 
ve ark., 2006). Engelli kadınlar, engellerine dayalı olarak refakatçisinden ya da sağlık hizmeti sunanlardan, aile 
üyelerinden ve yakın akrabalar tarafından; duygusal, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalabilmektedirler. Aynı 
zamanda kullandıkları yardımcı araçlarından da yoksun bırakılabilmektedirler (tekerlekli sandalye, baston, so-
lunum cihazı vb. diğer yardımcı cihazlar) (OWH, 2015). Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 2008 yılında 
yaptırdığı araştırmaya göre, ülkemizde 15 yaş üstü her 100 kadından 59,2’si yaşamının bir döneminde cinsel 
şiddete uğradığını ifade edilmiştir. Dünyada da bu oranın yüksek olduğu ve Birleşmiş Milletler ülkelerindeki 
iş yerlerinde herhangi istenmeyen bir cinsel deneyim, fiziksel temas ya da cinsel tacizin diğer formlarıyla 
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karşı karşıya kalan kadınların oranı %40-50 arasında görülmektedir (TAPV, 2015). Engelli olan kadınlar için, 
istismarı uygulayan kişi genel olarak onlarla yakın ilişkili olan, otorite konumundaki ve kadının bedenine 
kolay ulaşabilecek erkekler olmaktadır (Learning Network Brief, 2013; Martin ve ark., 2006). Yabancılar, 
yeni tanışılan kişiler, arkadaşlar, aile dostları hatta akrabalar tarafından cinsel istismara maruz bırakılmakta-
dırlar (Karataş ve Çifci, 2010). Engelli kadınlar arasında bazı engel gruplarının cinsel şiddete daha çok maruz 
kaldıkları, özellikle gelişimsel sorun yaşayanların (%75) ve fiziksel engelli olanların (%55) daha çok maruz 
kaldıkları yapılan çalışmalarda belirtilmektedir (WCASA, 2013). Engelli kadınlar genel olarak uğradıkları 
cinsel şiddeti bildirememektedirler. Bakım verene bağımlı olması, kendini koruyacak fiziksel yeterliliğinin 
olmaması, cinsel istismarı ya da şiddeti anlayamaması, bildirme cesaretinin olmaması, cinsel saldırıda buluna-
nı açıklayamaması, kendini ifade etmede güçlük çekmeleri, toplum tarafından hor görülmeleri ve kendilerine 
inanılmayacağını düşünmeleri nedeniyle yaşadıkları cinsel şiddet gizli kalmaktadır (Baladerian ve ark., 2013; 
Karataş ve Çifci, 2010). Baladerian ve ark.’nın (2012) yayınladığı engellilere yönelik istismar raporunda da 
7.289 katılımcından %35’i istismara uğradıklarını belirtmişlerdir. Engelli kadın derneğinin 8 şehirde yaptığı 
güçlenme atölyelerine yönelik hazırladığı raporda dahil olan her engelli kadının şiddet ile karşılaştığı ancak 
görünür olmadığı vurgulanmıştır (Ak ve ark. 2014). Türkiye’de alana özgü hazırlanan bu raporda da cinsel şid-
det verilerinin bulunmadığı dikkat çekmektedir. Sonuç: Genel anlamda engelli kadınlara yönelik şiddet konu-
su çalışılsa da şiddete-istismara uğrama riski ve maruz kaldıkları şiddet ve taciz deneyimlerine yönelik veriler 
yeterince bulunmamaktadır. Bu alanda da yapılmış çok az çalışma olduğu görülmektedir (Learning Network 
Brief, 2013; OWH, 2015). Engelli kadınların maruz kaldığı şiddeti kendi engellerinden dolayı bildirememe-
leri, destek yetersizlikleri ve maddi ve manevi yoksunluklarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir 
(OWH, 2015). Türkiye’de güncel veri bulunmaması ve engelli kadınlara yönelik şiddetin çalışılmış olsa da 
cinsel şiddete değinilmemesi dikkat çekicidir. Engelli kadınlara uygulanan her türlü şiddetin görünür olması 
için bu alanda çalışmalar yapılması ve cinsel şiddet durumlarını bildirmeleri konusunda desteklenmeleri büyük 
bir önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel Şiddet, Engelli Kadın, Engelli, Kadın, Şiddet



163

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

GÜNEYDOĞU’NUN KANAYAN YARASI ‘’BERDEL VE ŞİDDET’’: BİR OLGU SUNUMU

Mehmet ASOĞLU1
, Hatice TAKATAK2

1Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Şanlıurfa / Türkiye  
2 Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa / Türkiye

mehmetasoglu@gmail.com

Öz: Türkiye’de kadın ve kadının toplumsal yaşamdaki yeri, ülke içinde, farklı coğrafyalarda farklı sorunlarla 
ortaya çıkmaktadır. Şiddet, geçmişten günümüze hayata yansıyan, huzursuzluk meydana getiren, güç kanıt-
lamak ya da hâkimiyet kurmak adına karşı tarafa zarar verici davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Töre ise 
yazılı olmayan fakat uyulması gereken kurallar olarak belirlenen, uyulmaması durumunda töre cinayetlerine 
neden olabilen kavramı ifade etmektedir. Şiddet ve töre cinayetlerinin temelindeki ataerkil yapı, kadını birey 
olarak değil erkeğin himayesi altında etkisiz bir nesne olarak görmektedir. Berdel, bir evlilik töresidir; ailelerin 
karşılıklı olarak kızlarını birbirine gelin vermeleri ya da evlenecek iki erkeğin, ailelerindeki kızları karşılıklı 
olarak kendilerine eş olarak seçmeleri anlamına gelmektedir.  Berdel töresi, evliliğin özel bir türü olarak kabul 
edilerek, simetrik evlilik ya da mübadele evliliği olarak da isimlendirilmektedir. Berdel evliliklerde kadına 
olan şiddet neredeyse olağan karşılanmaktadır. İki çeşit berdel vardır; trampa berdel ve kan berdeli. Amaç: Bu 
olguda trampa berdel ile evlenen ve şiddete maruz kalan 37 yaşındaki bir kadın olgu ele alınmıştır. Bu amaçla, 
bireysel ya da toplumsal fayda elde etmek için, bireylerin töre adı altında feda edilmeleri, yok sayılmaları du-
rumunu dikkatlere sunmak ve töre adı ile masumlaştırılan ve toplumsal kabul gören berdel uygulamalarının ve 
şiddetin ortadan kaldırılması için bir farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir. Kapsam: S. Hanım, 37 yaşında, 
ilkokul mezunu, ev hanımı ve 3 yıl öncesinde trampa berdel ile evlendiği eşinden ayrılan kadın hasta. Acil 
servise eski eşi(amcasının oğlu) ve amcaları tarafından darp sonucu getirilmiş, yapılan tetkik ve görüntüleme 
sonuçları normal gelmiş. Ancak sorulan sorulara yanıt vermeme, konuşmama, olay anını tam hatırlayamama, 
sürekli bir korku hali yaşama gibi şikayetler ile tarafımıza konsulte edildi. Sınırlılıklar: Bölgemizde son za-
manlarda berdel vakalarına daha az rastlanıldığından dolayı, çalışma tek vakayla sınırlı tutulmuştur. Yöntem: 
Hastanın ayrıntılı ruhsal durum muayenesi yapıldı. Bulgular: Yapılan ruhsal durum muayenesinde, hastanın 
bilinci açıktı, yönelim sorunu yoktu. Konuşması isteksiz, kısa, anlaşılır ve amaca yönelikti. Yaşadığı olay-
larla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındığı ve tam hatırlamadığı gözlendi. Duygudurumu çökkün, duygula-
nımı sıkıntılıydı. Daha önce ilgi duyduğu etkinliklere karşı ilgisinin azaldığını, ayrıca genel bir ilgisizliğinin 
bulunduğunu ifade ediyordu. Algıda hallüsinasyon, illüzyon, depersonalizasyon, derealizasyon gibi gerçeği 
değerlendirmesini bozan belirtiler saptanmadı. Dikkati ve konsantrasyonu azalmıştı. İçgörüsü tamdı. Aktif, 
pasif intihar düşünceleri olan hastanın psikiyatri servisine yatışı yapıldı. Dedelerinin vefatının ardından miras 
paylaşımında aileler arası husumet çıkması üzerine, aile içi kavgaları başlamış. Son 1 yılda hemen her gün 
eşinden hakaret ve küfür işittiğini, öldüresiye şiddet gördüğünü, babasının, amcaları arasında üvey kardeş 
olduğu için hep ezilen tarafın onlar olduğunu ve haklarını savunamadıklarını anlatıyor. Şiddet haricinde, mal 
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paylaşımında eğer söylenilenleri yapmazlarsa muhtar olan diğer bir amcası tarafından ailesini, evlerinden ve 
köyden uzaklaştırmakla, bunun yanında eşi ve eşinin ailesinin de, kendisi ve ailesini öldürmekle sürekli tehdit 
ettiğini belirtiyor. Bu arada abisiyle yengesinin evliliğinden 4 çocukları olduğu, onların da bu sorunlar dolayı-
sıyla aile içi tartışmalarının ve ara ara şiddet olaylarının olduğu öğrenildi. İlk olarak berdel yengesinin, çocuk-
larını ve eşini terk edip baba evine gittiğini, sonrasında kendisinin de eşyalarıyla birlikte baba evine dönmek 
zorunda kaldığını ifade ediyor. Sonuç: Berdel töresi, geleneksel bir evlenme yöntemidir. Türkiye’nin Doğu ve 
Güneydoğu Bölgelerinin, özellikle kırsal yaşam merkezlerinde halen varlığını devam ettirmektedir. Karşılıklı 
olarak ailelerin kızlarını değiştirmeleri ya da verilen bir zarara karşılık, zarara uğrayan aileye kız verilmesi şek-
linde uygulanmaktadır. Yüzyıllardır uygulanıyor olmasının arkasında da insanların bu törenin uygulanmasını 
olumlu olarak algılamaları yatmaktadır. Toplumsal fayda uğruna bireylerin yok sayılması ya da feda edilmesi 
sorun olarak algılanmamaktadır. Törenin uygulanması esnasında oluşan insan hakları ihlalleri ve şiddet, berdel 
töresinin kuralları içerisinde, evliliklerin yürütülmesinde ve hatta sonlanmasından sonra bile devam etmekte-
dir. Bunun en temel nedeni, törenin karşılıklılık kuralıdır. Bu kural gereğince, bağlı evlilikte var olan şiddet, 
intikam hissi, diğer evlilik içinde de uygulanmakta, kötü davranış ve uygulamalar kopya edilerek diğer evliliğe 
aynen yansıtılmaktadır. Berdel töresi ile evlendirilen kişilerin, törenin uygulanmasının başlangıcında karar 
hakları olmadığı gibi, evliliklerinin sonlanmasında da karar verme hakları yoktur. Mutlu giden evliliklerin bile, 
paralel giden evlilik biterse bitme zorunluluğu, kişisel hak ihlalinin zirvesidir. Hatta iradi olarak ya da gayri 
iradi olarak biten evliliklerde, var olan çocukların babanın sayılması ve anneye gösterilmemesi söz konusudur 
ki, bunun kişilere yaşatacağı travmatik etkileri de göz ardı etmemek gerekir. Sonuç olarak, başından sonuna 
ve tüm kuralları ile berdel töresinin tüm çeşitlerinin insan hakları ihlallerine yol açtığı, insanların istismarına 
zemin hazırladığı ve çoğunlukla kadına şiddet ile bütünleştiği görülmektedir. Tüm bunlara ek olarak, kişilerin 
berdel töresi kapsamında değiştirilmelerinin, mal olarak kullanılmalarının, birilerine bir fayda, bir menfaat 
sağladığı da ortadadır. Bu olgu ile amacımız töre adı ile masumlaştırılan, çoğu zaman içinde şiddet barındıran 
ve toplumsal kabul gören berdel uygulamalarının ortadan kaldırılması için bir farkındalık oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Berdel, Aile, Kadın
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SURİYEDE İÇ SAVAŞ SIRASINDA ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA MARUZ KALAN  
İNSANLARDAKİ PERİFERİK SİNİR YARALANMA ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Halil AY1, Mehmet ASOĞLU2

1Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D.  Şanlıurfa / Türkiye 
2Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D. Şanlıurfa / Türkiye

mehmetasoglu@gmail.com

Öz: İç savaş, bir ülkenin kaynaklarını, kültürel zenginliklerini, adalet duygusunu, eğitimini yok ettiği kadar 
aynı zamanda ölümler, yaralanmalar ve kayıplar ile beraber top yekün bir yok oluşu temsil eder. Temsil ettiği 
bu yok oluş beraberinde insan haklarının ve demokrasinin ciddi bir şekilde erozyonuna da yol açar. Asırlardır 
insanoğlunun çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleştirdiği kan dökme eylemlerinin en vahşice yaşandığı sa-
vaşın iç savaş olduğunu söylemek, iç savaşın korkunç iç yüzünü ortaya çıkarması açısından önemlidir. Şöyle 
ki; iç savaşların yaşandığı toplumlarda, insanoğlunun sahip olduğu en temel hak olan yaşama hakkı, ne yazık 
ki ortadan kalkmaktadır. Bir şekilde hayatta kalmasını becerebilen insanların birçoğunu ise iş gücü kaybının 
yol açtığı oldukça zor bir yaşam beklemektedir. İç savaşta iş gücü kaybına yol açan en sık sebeplerden biri de 
ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak gelişen periferik sinir yaralanmalarıdır. Amaç: Bu çalışmada Suriye’de 
iç savaş sırasında ateşli silah yaralanmasına maruz kalan sivil halkta periferik sinir yaralanma şiddetini değer-
lendirerek, savaşın sebep olabileceği disabiliteleri vurgulamak istedik. Kapsam: Suriye’de 2011 yılından bu 
yana süregelen iç savaşta ateşli silah yaralanmasına maruz kalan sivil halktan Harran Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Nöroloji Kliniğine ait elektrofizyoloji laboratuvarına dış merkezlerden yada hastanemiz kliniklerinden 
başvuran 44 hasta retrospektif olarak incelendi. Sınırlılıklar: Çalışmaya sadece hastanemize başvuran Suriye 
vatandaşı hastalar dahil edildiğinden, olgu sayısı 44 hasta ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışmaya alınan 
hastaların klinik ve ayrıntılı elektrofizyolojik özellikleri hasta dosyalarından, Nihon Kohden ve Dantec Keypo-
int EMG cihazları arşivinden elde edildi. Bulgular: Elektrofizyoloji laboratuarına başvuran olguların toplam 
sayısı 59 olup olguların tamamı erkekti. (Yaş ortalaması (10-57 arası) 24,37±11,23 idi ). 49 olguda (%83,1) üst 
extremite etkilenmiş, 10 olguda (%16,9) alt extremite etkilenmişti. 44 olguda (%74,6) kurşunlanma yaralan-
ması vardı. 15 olguda (%25,4) ise şarapnel yaralanması vardı. 44 kurşunlanma vakasının 34’ünde üst extremite 
etkilenmiş olup, 10’unda alt extremite etkilenmişti. 15 şarapnel isabet eden vakada hepsinde üst extremite 
etkilenmişti. 12 olguda (%20,3) kurşunlanmaya bağlı ağır brakial plexus hasarlanması saptanmış olup buna 
bağlı tüm kolda gevşek tipte paralizi ve anestezi mevcuttu. 37 olguda (%62,7) üst extremite de kurşunlanma 
veya şarapnel isabet etmesine bağlı olarak periferik sinir hasarı saptandı. 6 olguda (%10,2) gluteal bölgede 
kurşun isabet etmesine bağlı siyatik sinir hasarı, 4 olguda (%6,8) ise kurşunlanmaya bağlı alt extremitede pe-
riferik sinir hasarı saptandı. Üst ekstremite etkilenen 15 olguda ( %25,4 )  radial, median ve ulnar sinir olmak 
üzere üç sinirin etkilenmesine bağlı olarak ön kol ve elde gevşek paralizi saptandı. Ayrıca üst ekstremitenin 
etkilendiği geri kalan 34 olguda (%57,6) ise üç sinirden en az ikisin ağır parsiyel lezyonuna bağlı etkilenen 
elde çeşitli derecelerde duyu kusuru ve paraliziler saptandı. Alt ekstremitenin etkilendiği 9 olguda ( %15,2) 
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tibial ve peronoal sinirin her ikisinin etkilenmesi sonucu plantar flexion ve dorsiflexion kaybı ve 1 olguda ( 
%1,6)  ise sadece peronoal sinir hasarına bağlı olarak dorsiflexion kaybı saptandı. Sonuç: İç savaşta, ateşli 
silah yaralanmalarına bağlı olarak meydana gelen periferik sinir hasarlarının yol açtığı iş gücü kaybının tespiti 
oldukça önemlidir. Çünkü bu hastaların bedensel ve psikolojik rehabilitasyonun sağlanması, fiziksel ve ruhsal 
becerilerinin yeniden kazanılmasına katkı sunacaktır. Bu katkı, savaşın izlerinin bir nebzede olsa silinebilmesi 
için savaştan zarar gören bireyleri sahiplenmek ve onları topluma kazandırılabilecek toplumsal projeler üret-
mek olmalıdır. Bunun en temel insani görev olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Suriye, İç Savaş, Periferik Sinir Yaralanması
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KANSER TANISI ALMIŞ KADINLARDA YAKIN PARTNER ŞİDDETİ (YPŞ)

Yasemin KALKAN UĞURLU

İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul  / Türkiye

yasemin.kalkan@istanbul.edu.tr

Öz: Aile içi şiddet olarak da bilinen yakın partner şiddeti (YPŞ), dünya genelindeki kadınlara yönelik şidde-
tin en yaygın biçimidir. Hem erkek hem de kadınlar YPŞ deneyimleyebilirken, kadınlar arasındaki oran daha 
yüksektir. YPŞ’nin kesin prevalansı bilinmemektedir ancak,  veriler önemli bir halk sağlığı endişesi olduğunu 
doğrulamıştır. Dünya çapında, bir ilişki yaşamış tüm kadınların% 30’u, yakın arkadaşları tarafından fiziksel ve 
/ veya cinsel saldırıya maruz kalmıştır (1). Türkiye’de ise kadına yönelik şiddet araştırmasının (2009) sonuç-
larına göre, yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı %38 bulunmuştur 
(2). Genel olarak, kadına yönelik şiddet millet, ırk, din, gelişmişlik düzeyi gibi olgulardan bağımsız olarak 
her toplumda yer bulan bir insan hakları sorunudur (3). YPŞ ile yaşamak, kronik ağrı, sakatlık, anksiyete ve 
travma sonrası stres bozukluğunun yanı sıra hipertansiyon, kanser ve kardiyovasküler hastalıkları gibi sağlık 
sorunlarına neden olabilir. Kanser tanısı olan bazı kadınlar, tedavinin veya istismarın sonucu olup olmadığı-
nın saptanması zor olabilecek semptomlardan yakınabilirler. Bu nedenle, bir hastanın şikayetinin kapsamlı 
bir şekilde değerlendirilmesi gereklidir. Amaç: Kanser tanısı almış kadınlarda yakın partner şiddetinin kadın 
sağlığına yönelik etkilerini belirlemek, kadın ve aile ile en yakın iletişimi kuran sağlık çalışanlarının farkında-
lığını artırmaktır. Kapsam: Konuyla ilgili 31 ulusal ve uluslararası yayına ulaşıldı ve araştırmaya dahil edilme 
kriterlerine uygun olarak 8 yayın çalışma kapsamında değerlendirildi. Sınırlıklar: Araştırmaya dahil edilme 
kriterlerine uygun ulusal yayın bulunmadığından çalışmaya dahil edilen tüm yayınlar uluslararası yayınlardan 
oluşmaktadır. Yöntem: İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler kullanılarak, Cochrane Library, Ovid MEDLI-
NE, EBSCO, Web of Science, CINAHL, Pubmed and Google Akademik arama motorlarında tarama yapıldı. 
Konuyla ilgili tüm olgu sunumları, prospektif, retrospektif, kesitsel randomize kontrollü çalışmalar incelendi. 
Tüm yayınlar çalışma yöntemleri ve bulguları açısından incelendi. Bulgular: Genel nüfusta kadınlar arasın-
da YPŞ sıklığı göz önüne alındığında, kanser tanısı alan kadınların da eş istismarıyla birlikte yaşayabileceği 
düşünülmektedir. Bazı durumlarda, bir kanser teşhisi, kısmen sosyal izolasyon, zayıf sağlık ve bakım için 
başkalarına bağımlılığın artması nedeniyle bir kadının YPŞ riskini arttırır. Kanser tanısı almış hastalar arasında 
yakın partner şiddetini araştıran literatür nispeten yeni ve sınırlıdır. Ancak, araştırmacılar kanser tanısı alan ka-
dınlar arasındaki YPŞ’nin etkilerini tanımlama ve anlamaya çalışmakta ilerliyorlar. Telefon görüşmesi ile veri 
toplanan 3.278 kanser tanısı almış kadından oluşan geniş kohort calışmasında 1,221 (% 37.3) kadının yaşam 
boyu YPŞ`ye maruz kaldığı belirlenmiştir. Kanser tanısı sonrası YPŞ sıklığının daha az, depresyon ve stres 
semptomlarının daha fazla olduğu saptanmıştır (4). Jinekolojik problemleri olan 532 Taylandlı kadın ile ya-
pılan kesitsel çalışmada katılımcıların yaklaşık % 21.2’si son bir yılda herhangi bir YPŞ türüne maruz kaldığı 
ve % 22.2‘sinin serviks kanseri  tanısı almış olduğu saptanmıştır (5). Bazı çalışmalar YPŞ’nin bazı kadınlarda 
serviks kanseri taramasında azalma ile ilişkili olduğunu bulmuştur (6-8). YPŞ ile servikal kanser prevalansının 
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arttığı arasındaki korelasyon da tespit edilmiştir. Bir vaka çalışmasında, bir kadının serviks kanseri için tedavi 
almayı reddetmesi ve hastalığında ilerlemesinin YPŞ varlığıyla ilişkili olduğu bildirilmiştir (9). Göğüs kanserli 
kadınların ise neredeyse yarısı, eşleri ile olan ilişkilerinde değişiklikler bildiriyor, hamilelik yada fiziksel bir 
sakatlık gibi sağlık durumundaki bazı değişiklikler ise kadınları istismar ve yaralanmaya karşı daha savunma-
sız hale getiriyor. Ancak, YPŞ ve göğüs kanserinin etkileşimi hakkında çok az şey bilinmektedir (10). Sonuç: 
Onkoloji ünitesindeki sağlık çalışanları çoğu zaman hastalarıyla özel bir bağa sahiptir, bu tür bir bağ sayesinde 
kanser tanısı almış hastalar yüz yüze kaldıkları fiziksel ve duygusal zorluklar hakkında paylaşımda bulunur ve 
onlardan destek alır. Sağlık çalışanları güçlü hasta ilişkileri, multidisipliner bir ekip yaklaşımı çerçevesi ve kli-
nik kılavuzlar sayesinde kanser ve YPŞ ile yaşayan kadınların hayatında emniyet ve sağlığın geliştirilmesine 
yardımcı olabilirler (1, 4). 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Profesyonelleri, Kadın, Kanser, Yakın Partner Şiddeti, Eş Şiddeti 
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HEMŞİRELERDE MOBBİNG: SİSTEMATİK DERLEME

Işık ATASOY

Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sakarya / Türkiye

iatasoy@sakarya.edu.tr

Öz: Amaç: Hemşirelere yönelik 2010-2017 tarihleri arasında yayınlanmış mobbing araştırmalarının gözden 
geçirilmesi ve elde edilen verilerin sistematik biçimde incelenmesidir. Kapsam: Konu ile ilgili 50 ulusal ve 
uluslararası yayına ulaşılmıştır. Hemşirelerin mobbinge maruz kalma oranlarını kapsayan 16 araştırma yayı-
nı çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Sınırlılıklar: Türkiye de ve diğer ülkelerde aynı yıllarda yapılan 
mobbing araştırmalarına yer verilmiştir. İncelenen çalışmaların örneklem grubunu sadece hemşireler oluştur-
muştur. Diğer sağlık çalışanlarının da içinde olduğu araştırmalara yer verilmemiştir. Yöntem: Tüm çalışmalar 
eski çalışmalardan yeni yapılan çalışmalara doğru sistematize edilerek incelenmiştir. Bulgular: Türkiye’de 
2010 yılında 206 hemşireyle tanımlayıcı nitelikte yapılan araştırmaya göre; Hemşirelerin %9,7’nin mobbing 
mağduru olduğu ve aynı popülasyonla yapılan odak grup görüşmelerinde ise katılımcıların %33’nün mobbing 
yaşadığı bildirilmiştir. 2010 yılı İtalya’da 595 hemşireyle anket /kesitsel yöntemle yapılan çalışmada ise; 
hemşirelerin %81.48 sözel,  %18.52 fiziksel şiddet gördüğü belirlenmiştir(Efe ve ark 2010:328-34; Zampieron 
at all 2010:2329-41).Türkiye’de 2011 yılında 814 hemşireyle anket yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada; 
tüm hastanelerde çalışan 814 hemşirenin  %17’si mobbing yaşamaktadır sonucuna ulaşılmıştır. 2011 yılında 
İspanya da 285 hemşire ile anket kullanılarak yapılan çalışmada ise;  katılımcıların %14,9’u psikolojik ola-
rak tacize uğradığını bildirilmiştir(Öztürk ve ark 2011:125-35; Fornés at all 2011:185-94).Türkiye’de 2012 
yılında 302 hemşireyle tanımlayıcı kesitsel tipte yapılan araştırmada çalışmaya katılanların % 37,7’sinin mob-
binge maruz kaldığı saptanmıştır. ABD’de 2012 yılında197 hemşireyle İnternet tabanlı kesitsel tanımlayıcı 
tipte yapılan araştırma sonucunda ise; çalışmaya katılan acemi hemşirelerin %72.6’sı iş yerinde mobbinge 
uğradığı, %57.9’u direkt hedef alındığı ve %14.7’si mobbing davranışlarına tanık oldukları belirlenmiştir (Baş 
2012:71; Pegyy at all 2012:80-87). Türkiye’de 2013 yılında 277 hemşireyle anket/ tanımlayıcı tipte yapılan 
araştırmada hemşirelerin %90’nın büyük bir kısmı geçen bir yıl içinde en az bir ve birden fazla işyerinde 
mobbing davranışına maruz kaldıkları belirlenmiştir. Ürdün’de 2013 yılında 227 hemşireyle kesitsel yapılan 
araştırmada ise; Hemşirelerin %63.9 sözel, %11.9’u fiziksel şiddet gördüğü bulunmuştur (Köse ve ark 2013:95 
; Albashtawy 2013:550-5). Türkiye’de 2014 yılında 689 hemşireyle anketle yapılan araştırma sonuçlarına 
bakıldığında hemşirelerin en fazla iletişim boyutundan mobbinge maruz kaldıkları, %68,5’inin yöneticileri ta-
rafından mobbinge maruz bırakıldıkları tespit edilmiştir. ABD’de 2014 yılında 452 hemşireyle İnternet tabanlı 
kesitsel tanımlayıcı tipte yapılan araştırmada ise; Performansınızı etkileyen bilgilerin saklı tutulması(Bazen%
46.2),Yetkinizin altında çalışmanıza izin verilmesi(Bazen%31.9), Önerilerinizin yok sayılması(Bazen%41.8), 
İşinizde takip edilirsiniz(Bazen%21.7)oranında mobbing davranışlarıyla karşılaştıkları belirlenmiştir(Turaç ve 
ark 2014:87-112; Schlitzkusat all 2014:149-154). Türkiye’de 2015 yılında 166 hemşireyle anketle yapılan 
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araştırma sonuçları incelendiğinde hemşirelerin %86,7’sinin iş yerinde psikolojik şiddet davranışlarına maruz 
kaldığı ve çalışma arkadaşları tarafından en çok karşılaştığı psikolojik şiddet davranışının %58.4 oranında 
“kendileri ile ilgili asılsız söylemlerde bulunulması” olduğunu belirtmişlerdir. İran’da 2015 yılında 186 hem-
şire ile anket kullanılarak yapılan araştırmada hemşirelerin son bir yıl içinde %76.9’u sözel şiddete, %26.9’u 
fiziksel şiddete maruz kaldıkları tespit edilmiştir(Tambağve ark 2015:35; Eslamian2015:56-62). Türkiye’de 
2016 yılında 112 hemşireyle anketle yapılan araştırmada “Mobbing Davranışları ile Karşılaşma Durumları” 
ölçeğine göre elde edilen veriler hemşirelerin %89.2’sinin mobbing davranışları ile karşılaştıklarını göstermiş-
tir. Filistinde 2016 yılında 343 hemşireyle kesitsel tanımlayıcı nitelikte yapılan çalışmada ise; hemşirelerin 
%93’ü işyerinde saldırganlığa maruz kaldığını, % 17’sinin fiziksel saldırganlığa  % 24,2’sinin sözel şiddete, 
% 7.3’ünün zorbalığa maruz kaldıkları tespit edilmiştir(Setenay ve ark 2016:23; Jaradat at all 2016:190-198). 
Türkiye’de 2017 yılında 117 hemşireyle anket kullanılarak yapılan çalışmada erkek hemşirelerde, acilde çalı-
şan hemşirelerde ve vardiyalı çalışan hemşirelerde mobbing puanları diğer hemşirelerden daha yüksek bulun-
muştur. 2017 yılında Hong Kong’da 850 hemşireyle yapılan anket çalışmasında ise; hemşirelerin %44.6’sı 
son bir yıl içinde mobbing deneyimlemiş ve %39.2’si sözel şiddet, %22.7’si fiziksel şiddet, %1.1cinsel tacize 
uğradığı belirlenmiştir(Erbakırcı 2017:1-2; Cheung 2017:196). Sonuç: Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de 
sağlık çalışanlarına karşı şiddet önemli bir sorundur. Bu sistematik inceleme sonunda, hemşireler tüm dünyada 
mobbinge uğramakta fakat; uygulanan mobbing oranlarının ülkelere göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. 
Konu ile ilgili çalışmaların sistematize edilmesi mobbingle ilgili bilimsel kanıtlara ulaşılmasını sağlamıştır. Bu 
kanıtların gelecekte yapılacak çalışmaların kapsamını belirlemede ve konuyla ilgili çözüm üretmede faydalı 
olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Hemşire, Mobbing, Türkiye ve Diğer Ülkeler
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Öz: Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şiddet; sahip olunan fiziksel güç ya da kudretin, tehdit yoluyla ya da 
doğrudan kendine, bir başka insana, bir gruba ya da topluma karşı yaralanma, fizyolojik hasar, gelişme bo-
zukluğu ya da gerilikle sonuçlanacak ya da sonuçlanma olasılığı yüksek bir biçimde uygulanması olarak 
tanımlanmaktadır(DSÖ 2002). Giriş: Kadına yönelik şiddet kültürel, coğrafi, dini, toplumsal ve ekonomik sı-
nır tanımayan bir insan hakları ihlali olarak varlığını tüm dünyada sürdürmektedir. Önemli bir toplumsal sorun 
olan kadına yönelik aile içi şiddet, kadınların yalnızca fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilemekle kalmayıp; huku-
ki, sosyal, siyasal ve ekonomik statülerinin gelişmesini de engellemekte, bir halk sağlığı sorunu olarak toplum-
sal yaşamda yerini almaktadır. Amaç: Bu çalışma literatür taramasıyla oluşturulmuş kadına yönelik şiddettin 
önemini ortaya koymaya yönelik derleme niteliğindedir. Kapsam: Kadına yönelik aile içi şiddetin yaygınlığı, 
yoğunluğu ve türleri değişmekle beraber, dünyanın her yerinde, tüm toplumlarda, toplumların çeşitli katman-
larında var olmuş ve var olmaya devam etmektedir. Şiddetin nedenleri arasında; hızlı kentleşme, parçalanmış 
aile, yoksulluk, işsizlik, kadının ekonomik bağımsızlığa sahip olması, kültürel değişimler, göçler, yoksunluk, 
yetki kaybı, korku, kendini güvende hissetmeme gibi durumlar da bireyin yaşadığı stresle baş edemedikleri ve 
şiddete yöneldikleri belirtilmektedir.(Kocacık ve Çağlayandereli, 2009:25-43). Sınırlılıklar: Çalışmamız lite-
ratürde yapılmış makale ve derlemelerin özetlenmiş olmasıyla sınırlıdır. Yöntem: Kadına yönelik fiziksel şid-
det: tokat atma ya da bir şey fırlatma, itme tartaklama ya da saç çekme, yumruklama ya da bir cisim ile vurma, 
tekmeleme, sürükleme ya da dövme, boğazını sıkma ya da bir yerini yakma, bıçak silah aletlerle tehdit etme ve 
ya da bunları kullanma. Kadına yönelik fiziksel şiddetin en ağır biçimi töre/namus bahanesi ile kadına uygula-
nan şiddettir. Kadının giydiği kıyafet, gittiği yer, yabancı kişilerle konuşması, evlilik dışı ilişkisinin olması, ev-
lilik dışı hamile olması, ailenin uygun gördüğü biriyle evlendirilmesi, boşanma v.b fiziksel şiddettir. Bulgular: 
Kadınların % 53,6’sı sürekli olarak kötü söz ve hakarete maruz kalmaktadır. Dayak olaylarının % 46,9’unda 
fiziksel zarar ortaya çıkmaktadır. Kadınların %57,1’i bu durumu sessizce kabullenmektedir. Erkeklerin %35’i 
eşlerine şiddet uyguladığını belirtmektedirler(Kocacık ve Çağlayandereli,2009:25-43). ABD’de her iki evlilik-
ten birinde fiziksel şiddet söz konusudur ve her yedi saniyede bir, bir kadın bir erkek tarafından dövülmekte-
dir. Dayak, tek başına kadınlardaki yaralanmalarda en sık karşılaşılabilen travma nedenidir(Atman,2003:333-
335). Kadına yönelik cinsel şiddet: zorla cinsel ilişkiye girme, kadının isteği dışında ilişkiye girme, cinsel 
olarak aşağılayıcı ya da küçük düşürücü eylemlere zorlanma, başkaları ile cinsel ilişkiye zorlama, çocuk do-
ğurmaya zorlanma, cinsel organına zarar verme, zorla evlendirmek, telefonla mektupla ya da sözlü olarak 
cinsel içerikli olarak rahatsızlık verici olarak davranışlarda bulunmak gibi eylemler cinsel şiddettir. Kadına 
yönelik duygusal/psikolojik şiddet: hakaret ya da küfür, başkalarının yanında aşağılama ya da küçük düşürme, 
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korkutma ya da tehdit etme, kadına ya da çevresindekilere zarar verme ile tehdit etme başka kadınlarla kıyas-
lama, kadının kendi kendini gerçekleştirmesine engel olma gibi eylemler psikolojik şiddettir(Türkyılmaz ve 
ark., 2009). Kadına yönelik ekonomik şiddet: kadının çalışmasına engel olma ya da işten ayrılmasına neden 
olma, ev harcamaları için para vermeme, kadının gelirinin elinden alınması, özellikle de kız çocuklarımızın 
okutulmadığı, erken yaşlarda evlenmek durumunda bırakıldığı ve dolayısıyla da her anlamda erkeğe bağımlı 
bir hale getirildiği ülkemizde ekonomik şiddetin göz ardı edilmesi ne yazık ki imkânsızdır. Sonuç: Toplumun 
yarısını oluşturan kadınların şiddete uğraması bireysel olduğu kadar, aile ve toplumun açısından da olumsuz-
luklara yol açar. Toplumun da sağlıklı olabilmesi için sağlık hizmeti veren hemşirelerin çalıştıkları her ortam-
da şiddete maruz kalan kişilere çok yönlü yardım ve katkıları olabilir. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin 
temel rollerinden birisi de aile içi şiddet olgularını tanılamak, mağdurlara tıbbi bakım, destek, danışmanlık 
ve rehabilitasyon hizmetlerini sunmaktır. Kadına yönelik şiddet konusunda araştırma ve izlem çalışmaları 
yapılmalı, bu araştırmalar desteklenmelidir. Risk faktörlerine yönelik çalışmalar yürütülmelidir. Şiddette ma-
ruz kalan kadınların başvuracakları kurum ve kuruluşlar hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Şiddette maruz 
kalan kadınların, yaşamlarını tekrar ele geçirme ve kararlarını verebileceğine inandırmak oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Hemşirelik
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HEMŞİRELERE YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN YAPILAN MOBBİNG DAVRANIŞLARI

Işık ATASOY

Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sakarya / Türkiye

iatasoy@sakarya.edu.tr

Öz: Şiddet, günümüzde giderek artan ve yaşamı tehdit eden toplum sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Sağlık sektöründeki çalışma şartları düşünüldüğünde; kadın çalışanlarının fazla olması, uzun çalışma sa-
atleri, iş stresinin fazla olması, hizmet verdikleri kişilerin hasta ve hasta yakınlarından oluşması gibi nedenler-
den dolayı bu alanda diğer alanlara kıyasla mobbinge daha çok maruz kalınabilmektedir. Araştırmalar, sağlık 
çalışanlarının mobbinge uğrama riskinin diğer hizmet sektörü çalışanlarına oranla 16 kat daha fazla olduğunu, 
hemşirelerin ise diğer sağlık çalışanları arasında üç kat daha fazla risk altında olduğunu göstermektedir. “Mob-
bing” bir ya da grup çalışanın ısrarlı ve sistematik olarak psikolojik baskı uygulaması ve bunun sonucunda 
mağdurun psikolojik ve mesleki açıdan zarar görmesidir. İşyerinde çalışan kişi ya da kişiler üzerinde astları 
ve üstleri tarafından yapılabildiği gibi eşit düzeydeki çalışanlar tarafından da planlı ve sistematik bir şekilde 
baskı oluşturarak bunaltma, korkutma, şantaj, aşağılama, tehdit etme gibi taktiklerle başlayıp, çalışanların işten 
ayrılmasına kadar varabilen bir süreç olarak tanımlanan mobbing davranışlarının, sağlık sektöründe daha yay-
gın olduğu bildirilmektedir. Mobbing’in hedefi, psikolojik baskı yoluyla kişi veya kişilerin performansını dü-
şürmek, işten soğutmak ve işten çıkmasını veya çıkarılmasını sağlamaktır. Mobbinge maruz kalan bireylerde 
moral bozukluğu, memnuniyetsizlik, iş doyumunda azalma, anksiyete, öfke, uyku sorunları, bitkinlik, sürekli 
baş ağrıları,  hayal kırıklığı, korku, depresyon, alkol, sigara kullanımı, intihar, fiziksel yaralanma, özgüven-
de azalma, mesleğe saygıda azalma, kendini suçlama, tükenmişlik duygusu, kişiler arası ilişkilerde bozulma 
ve işlerini bırakma düşünceleri ortaya çıkabilmektedir. Hemşireler şiddete tepki olarak işe gelmeme, işini 
değiştirme ve dolayısıyla hemşirelik mesleğinden ayrılma gibi davranışlarda bulunabilmektedir. Mobbing, 
çalışanların katlanmak zorunda kaldığı bireyin ruhsal ve fiziksel sağlığıyla ödediği ağır bir bedeldir. Amaç: Bu 
çalışma yöneticilerin hemşirelere uyguladıkları mobbing davranışlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. 
Kapsam: Hemşirelere yöneticileri tarafından uygulanan mobbing davranışlarını inceleyen 2010’dan sonra ya-
pılan araştırmalar çalışma kapsamına alındı. Sınırlılıklar: Mobbing konusunun çok boyutlu olması nedeniyle 
çalışmadaki konunun boyutu yönetici mobbing davranışlarıyla sınırlandırıldı. Yöntem: Araştırmada ulusal ve 
uluslararası dergiler, basılmış kongre bildirileri ve tezlerden yararlanıldı. Bulgular: 2013 yılında 689 hemşire 
ile yapılan bir çalışmada yöneticileri tarafından %68.5’inin mobbinge maruz kaldıkları, yöneticileri tarafın-
dan mobbinge maruz kalan hemşireler arasında “iletişim kurma olanağını hedef almaya yönelik davranışlara” 
maruz kalma oranı genel %63.7, “İtibarı ve saygınlığı hedef almaya yönelik davranışlarda” yöneticileri tara-
fından mobbinge maruz kalan hemşirelerin oranı genel %44.1, hemşirelerin hastanede çalıştıkları bölümlere 
göre yöneticileri tarafından mobbinge maruz kalma durumları en çok acil servislerde meydana gelmekte ve 
bunu sırasıyla ameliyathane, yoğun bakım ve servis/poliklinik/müdürlük bölümleri izlemekte ve eğitim düzey-
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lerine göre en fazla mobbinge maruz kalanların yüksek lisans/doktora eğitimi almış hemşireler olduğu tespit 
edilmiştir. 2011 yılında 185 sağlık çalışanı ile yapılan başka bir çalışmada da yönetici cinsiyetleri bakımından 
mobbing algıları incelendiğinde, örgüt yöneticilerinin kadın ya da erkek olması, “özel yaşama yönelik yıldır-
ma” ve “görevin yapılmasına yönelik yıldırma” boyutlarında istatistiksel açıdan farklılık bulunurken; “kurbanı 
aşağılamaya yönelik yıldırma”, “sözlü ve fiziksel yıldırma”, “dışlama, iletişim kurmamaya yönelik yıldırma”, 
“kişisel gelişimi engellemeye yönelik yıldırma” ve “kültürel kimliğe yönelik yıldırma” boyutlarının tamamın-
da erkek yöneticilerle çalışanların mobbing algısı kadın yöneticilerle çalışan katılımcılardan daha yüksek bu-
lunmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda hemşirelerin yöneticileri tarafından maruz bırakıldıkları mobbing 
davranışları incelendiğinde; “Başkalarının yanında sizinle aşağılayıcı ve onur kırıcı konuşulması”, “Sorumlu 
olmadığınız konularda suçlanmanız”, “Sizinle ilgili asılsız söylemlerde bulunulması”, “Ortak yapılan işlerin 
olumsuz sonuçlarından yalnızca sizin sorumlu tutulmanız”, “Sizin ve yaptığınız işin hissettirilmeden kontrol 
edilmesi”, “Yaptığınız işin değersiz ve önemsiz görülmesi”, “Yaptığınız işin sürekli eleştirilmesi”, “Sözünü-
zün sürekli kesilmesi”, Bulunduğum ortamda sanki yokmuşum gibi davranılması/görmezden gelinmesi” en 
az “Fiziksel şiddet uygulanması” olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç ve Öneriler: Hemşirelere doktorlar, 
meslektaşları, astları, hasta ve hasta yakınları ve yöneticiler tarafından mobbing uygulandığı belirlenmiştir. 
Bazı yöneticiler yıldırma davranışını bir yönetim biçimi olarak algılamakta ve kullanabilmektedir. Bu nedenle 
sağlık sektöründeki yöneticilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önerilebilir: Kurumda çalışanların ve yö-
neticinin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde tanımlanmalı, Örgütle ilgili önemli kararlar alınırken 
çalışanların fikirleri alınmalı, yönetimde şeffaflık olmalı, çalışanların kendilerini daha değerli hissetmeleri 
sağlanmalı, örgüt içi iletişim açık tutulmalı, yöneticilerin çalışanlar tarafından gelen şikâyetleri dikkate almalı, 
yönetimin söyledikleriyle yaptıkları arasında uyum olmalı, mobbing sonrası çalışanların psikolojik destek al-
ması sağlanmalı, iletişim sorunlarının çözülerek insan odaklı bir yönetim benimsenmeli, hizmet içi eğitim ve 
seminerlerde mobbinge maruz kalan çalışanların kendilerini korumaları için gerekli yasal süreçler öğretilmeli, 
yöneticiler etik düşünüş ve davranış  bakımından kendilerini geliştirmeli ve diğer çalışanlara örnek olmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Yönetici, Mobbing
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TOPLUMDA YAŞAYAN BİREYLERİN YAŞLI AYRIMCIMCILIĞI TUTUM DÜZEYLERİNİN  
İNCELENMESİ

Havva KAÇAN SOFTA1, Eşref DİBEKLİ2, Kübra AKKAN3

1-2-3Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kastamonu Türkiye

hsofta@kastamonu.edu.tr

Öz: Bir kişiye sadece yaşı nedeniyle gösterilen farklı tavır, ön yargı ve davranışlar yaşlı ayrımcılığı olarak 
ifade edilir. Toplumların çoğunda yaşlılık ve yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan değişiklikler genelde olumsuz 
karşılanmaktadır. Yaşlının toplum içindeki konumu, saygınlığı sürekli olarak değişmekte, yaşlılığa çeşitli an-
lamlar yüklenmekte ve yaşlılık toplumdan yavaş yavaş geri çekilme süreci olarak görülmektedir. Yaşlı ayrım-
cılığı olumlu ve olumsuz tutumları içermektedir. Yaşlıların bilgili, tecrübe sahibi ve sevecen olarak görülmesi 
olumlu tutumlar ve bağımlı ve çirkin olarak görülmesi ise olumsuz tutumlar arasında yer almaktadır. Toplumda 
yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlar, en sık çalışma ve aile yaşamında, sosyal ve cinsel yaşamda ve sağlık hiz-
metlerinde görülmektedir. Toplumda yaşayan bireylerin yaşlıya karşı tutumları önem kazanmaktadır. Aile, yaş-
lılar için en önemli destek birimidir. Ancak günümüzde endüstrileşme, çağdaş yaşam ve teknolojik gelişmeler 
gibi durumlar aile yapılarında değişikliklere neden olmaktadır. Geniş ailelerin yerini çekirdek aileler almaya 
başlamıştır. Aile yapılarının değişmesiyle yaşlı bireyin aile içindeki rolü de değişmiştir. Ekonomik gücünü 
kaybetmiş yaşlılar ailenin diğer üyeleri tarafından yük olarak görülmektedir. Ekonomik gücü yerinde olan yaş-
lı bireyler ise yaşlının parasının nasıl kullanacağına çocukları karar vermekte ve çoğunlukla yaşlıların bireysel 
harcama yapmasına izin verilmemektedir. Yaşlı ayrımcılığının toplumda ortaya çıkmasında rol oynayan çeşitli 
etmenler bulunmaktadır. Bu etmenler şu şekilde sıralanmaktadır. Ölüme karşı duyulan korku, gençliğe, be-
densel güzelliğe ve cinselliğe verilen önem, ekonomik verimliliğe ve üreticiliğe verilen önemdir. Amaç: Aile 
Sağlığı Merkezi’ne gelen bireylerin yaşlı tutum düzeylerinin incelenmesi, bunları etkileyen faktörleri belirle-
mek ve öneriler geliştirmek amacıyla planlanmış tanımlayıcı bir araştırmadır. Kapsam: Araştırma 1 Ocak - 1 
Mayıs 2015 tarihleri arasında Kastamonu 1 No’lu Aile Sağlık Merkezi’ne gelen 140 kadın ve 82 erkek olmak 
üzere 222 birey ile yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Sınırlılıkları: Araştırma 1’no’lu Aile Sağlığı 
merkezine gelen ve araştırmayı kabul eden bireyler ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmanın yapılması 
için Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğünden Sayı:70909693/770 Tarih 12.05.2015 kurum izini alınmıştır. 
Verilerin toplanmasında yaşlı ile yaşayan bireyleri tanımlayıcı bilgi formu ile, Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği 
(YATÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Anket formunda yaşlı ile birlikte yaşayan bireylerin ve yaşlının sosyo-
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular ile yaşlı ile birlikte yaşayan bireylerin yaşlılık kavramı, 
yaşlı/yaşlılar ile yaşamaya yönelik deneyimlerini ve duygularını belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. 
Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği: Vefikuluçay tarafından geliştirilmiş, geçerlilik ve güvenirliği yapılmış 23 
maddeden oluşan, “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tamamen 
Katılıyorum” seçenekleri olan 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alabilecekleri maksimum puan “115”, mini-
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mum puan ise “23”dür(Vefikuluçay, 2008). Tutum Ölçeği üç boyuttan oluşmaktadır. “Yaşlının Yaşamını Sınır-
lama” alt boyutu, toplumun yaşlı bireyin sosyal yaşamını sınırlamaya ilişkin inanç ve algılarıdır. Bu boyuttan 
alınabilecek en yüksek puan “45”, en düşük puan ise “9”dur. “Yaşlıya Yönelik Olumlu Ayrımcılık” boyutu, 
toplumun yaşlı bireye yönelik olumlu inanç ve algılarıdır. Bu boyuttan alınabilecek en yüksek puan “40”, en 
düşük puan ise “8” dir. “Yaşlıya Yönelik Olumsuz Ayrımcılık” boyutu, toplumun yaşlı bireye yönelik olumsuz 
inanç ve algılarıdır. Bu boyuttan alınabilecek en yüksek puan “30”, en düşük puan ise “6” dır(Vefikuluçay, 
2011:259-68). Verilerin değerlendirilmesinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 
15.0 programı kullanılmış, T-Test, Man Whitney-u testi, Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Bulgular: Araş-
tırmaya katılan bireylerin, %63,1’i kadın, %50’si 21-30 yaş aralığında, %22,5’i geniş aile, %70.5’i orta eko-
nomik düzeye sahip, %76,6’sının ailesinde yaşlı bireye sahip, %27,5’i yaşlı ile yaşamayı istemektedir. Yaşlı 
Ayrımcılığı Tutum Ölçeği puan ortalaması en düşük puan “62” puan, alınan en yüksek puan ise “100” puan 
olarak bulunmuştur. YATÖ toplam puan ortalaması 82.79±8.61’dir. Bireylerin cinsiyet, aile tipi, ailede yaşlı 
ile yaşama, ailede yaşayan yaşlının olmasını isteme durumuna evet diyen bireylerin YATÖ arasında anlamlı 
fark bulunmuştur(p<0.05). Bireylerin cinsiyet, medeni durum, yaşanılan yer, gelir durumu ve eğitim durumu 
ile YATÖ arasında anlamlı fark bulunmamıştır(p>0.05). Değişkenlerin alt ölçek puan ortalamaları ile ilişkisi 
incelendiğinde, 41-50 yaş grubunda yer alan bireyler, yerleşim yeri köy olanlar, Yaşlı ile yaşama tercihine evet 
diyen bireylerin olumlu ayrımcılık puan ortalaması yüksek ve fark anlamlı bulunmuştur. En genç grup olan 
21-30 yaş grubunda ki bireylerin, bekar olanların, ev hanımı olanların, yaşlısını haftada bir görenlerin olumlu 
ayrımcılık puan ortalaması düşük ve fark anlamlı bulunmuştur. Örneklemin %72,5’i yaşlılarla yaşamayı iste-
mektedir. Sonuç: Araştırmaya katılan bireylerin yaşlılara yönelik olumlu tutuma sahip oldukları bulunmuştur. 
Yaşlıya karşı olumlu tutum yaşlının yaşam kalitesini artırırken, yaşlısına olumsuz tutum sergileyen bireyler 
yaşlının yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle 21-30 yaş grubunda ve bekar olanların olumlu tu-
tum sergilemeleri için eğitimler düzenlenmelidir. Bu görevi sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin özel-
likle de hemşirelerin yaşlı ile yaşayan bireylere yönelik eğitim ve destek programları yapmaları önerilmektedir. 
Yaşlı bireye bakan bireylerde olumlu tutum geliştirme ve farkındalık yaratma yönünden örnek bir çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Yaşlı Ayrımcılığı, Birey
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TÜRKİYE PROFESYONEL FUTBOL LİGLERİNDE ŞİDDET VE SALDIRGANLIK OLGUSU

Veysel KÜÇÜK1, Bertuğ UYGUNKARA2

1 Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye  
2 İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İstanbul / Türkiye

bertuguygunkara@hotmail.com

Öz: Spor müsabakalarının; gençliğin bedenen ve ruhen sağlıklı yetişmesi, insanlar arasındaki dostluk ve kar-
deşlik duygularının tesis edilerek toplumsal birlik, beraberlik ve barış ortamına katkıda bulunması açısından 
öneminin ne derece büyük olduğu bilinmektedir. Türkiye’de ise futbol müsabakaları özelinde bu durumun 
daha yoğun yaşandığı söylenebilir. Ancak alınan her türlü önleme, yapılan araştırmalara ve çıkartılan kanun ve 
yönetmeliklere rağmen, sporda şiddet ve saldırgan davranışlar önlenememekte hatta artmaya devam etmekte-
dir. Şiddet genel olarak insanın fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik her türlü maddi ve manevi olumsuzluğu 
ifade eden, günümüzde toplumsal ve bireysel boyutta sık sık karşımıza çıkan bir kavramdır. Saldırganlık ise; 
başka kişilere ya da nesnelere bazen de kişinin kendisine yönelmiş olan zararlı, hatta yok etme boyutuna varan 
davranışlardır. Spor faaliyeti sırasındaki saldırganlığı ifade etmek gerekirse; sporun uygulayıcıları olan bir 
yöneticinin, teknik sorumlu veya antrenörün, sporcunun ve taraftarların ilgili spor dalına ait norm ve kuralların 
dışına çıkarak, söz, beden ve işaretlerle rakibine zarar vermek niyet ve kastı ile bir davranışta bulunma eğilimi 
göstermesidir. Amaç: Araştırmamız; Türkiye profesyonel futbol müsabakalarında görev yapan yönetici, tek-
nik sorumlu, antrenör ve sporcuların şiddet ve saldırgan davranma eğilimleri yönünden değerlendirilmesi ama-
cıyla yapılmıştır. Kapsam: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 
tarafından araştırmamızın örneklemini oluşturan 2014-2015 ve 2015-2016 Türkiye Profesyonel Futbol se-
zonlarında mücadele eden 127 kulübün kendi liglerinde oynadığı toplam 1156 müsabakada, yönetici, teknik 
sorumlu, antrenör ve sporculara verilen cezaların analizi yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın verileri, nitel araş-
tırma yöntemlerinde kullanılan analiz tekniklerinden betimsel analiz tekniğine göre çözümlenmiştir. Cezala-
rın analizinde Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı içerisinde şiddet ve saldırgan davranışlara yönelik olarak 
tanımlanan, sportmenliğe aykırı hareket, sportmenliğe aykırı açıklamalar, takım halinde sportmenliğe aykırı 
hareket, kişilik haklarına saldırı/tehdit/tükürme, ayırımcılık ve ideolojik propaganda, kural dışı hareketler, sal-
dırı, kavga olmak üzere toplam sekiz davranış dikkate alınmış diğer ceza türleri inceleme dışında tutulmuştur. 
Her iki futbol sezonunun başlangıcı ve tamamlanma sürecine kadar toplam 4175 (2014-2015 sezonu toplam 
2024, 2015-2016 sezonu toplam 2151 ceza) ceza işleminin yukarıda ifade edilen ceza türleri temel alınarak 
dağılımı yapılmıştır. Ayrıca her başlık altındaki cezaların genele oranına, birliktelik sıklığına ve liglere göre 
dağılımı dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Elde edilen veriler incelendiğinde; 2014-2015 sezo-
nunda 781 cezanın % 39.01, 2015-2016 sezonunda ise toplam 756 cezanın % 37.80 yönetici, teknik sorumlu, 
antrenör ve sporculara ait olduğu, sportmenliğe aykırı hareketin 2014-2015 sezonunda 3. Lig’de %38.96 (90), 
2. Lig’de %28.13 (65), 1. Lig’de, %12.98, (30) Süper Lig’de %15.58 (36) takım halinde sportmenliğe aykırı 
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hareketin 2015-2016 sezonunda 3. Lig’de %48.14 (104), 2. Lig’de %25.92 (56), 1. Lig’de, %8.92 (19), Sü-
per Lig’de % 7.40 (16) kişilik haklarına saldırı/tehdit/tükürme davranışının 2015-2016 sezonunda 3. Lig’de 
%50.00 (69), 2. Lig’de %33.31 (46), 1. Lig’de, %5.05 (7),  Süper Lig’de % 7.23 (10) oranında gerçekleştiği 
tespit edilmiştir. Ayrıca 2014-2015 sezonunda toplam 231 cezai işlem neticesinde teknik sorumlu, antrenör ve 
sporculara verilen 194 resmi müsabakadan men, 2.305.000 TL para cezası, yöneticilere verilen 4288 gün hak 
mahrumiyeti cezası da dikkat çekici tespitlerimizdendir. Sonuç: Araştırmamızın sonucunda, Türkiye Profes-
yonel Futbol liglerinde görev yapan yönetici, teknik sorumlu, antrenör ve sporcuların çoğunluğunda bireysel 
ve takım olarak şiddet ve saldırganlık eğilimi göstergesi olarak değerlendirilebilecek davranışların varlığı ve 
bu davranışların tekrarlı bir şekilde gözlendiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Antrenör, Yönetici, Şiddet, Saldırganlık
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ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ

Derya ADIBELLİ1, Selvinaz SAÇAN2, Nihan TÜRKOĞLU3

1Akdeniz Üniversitesi, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, Antalya / Türkiye  
2Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Aydın / Türkiye  

3Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum / Türkiye

aricanderya@gmail.com

Öz: Şiddet, güç ve baskı uygulayarak bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden zarar görmesine neden olan 
bireysel ya da toplu hareketlerin tümüdür. Şiddet, günümüzde küresel bir sorun olmakla birlikte, farklı bo-
yutlarıyla toplumun hemen hemen her kesimini etkileyebilmektedir. Toplum genelinde ruh ve beden sağlı-
ğını tehdit etmesi, sürdürülebilir sosyal gelişimi engelleyebilmesi; kişinin hayata ve insanlara olan güvenini 
sarsması, benlik değerini ve özgüvenini azaltması, korku ve çaresizlik hisleri yaratması ve bu şekilde de hem 
bireysel hem de toplumsal sağlığı tehdit etmesi sebepleriyle şiddet olgusu, çok boyutlu ele alınması gereken ve 
disiplinler arası işbirliği ile mücadele verilmesi gereken bir problemdir. Amaç: Bu çalışma, toplumdaki genç 
ve yetişkin grupların şiddete ve şiddetin farklı boyutlarına yönelik tutumlarını belirlemeye ilişkin bir ölçeğin 
geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Araştırma Kasım 2016-Mart 2017 tarihleri arasında yapılmış ve 
veriler Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksekokulu’nda toplanmıştır. Yöntem: 1.Aşama: Ölçek 
maddelerinin oluşturulması ve içerik geçerliliği için uzman görüşünün alınması; Literatür taraması sonucu 63 
maddelik bir taslak form hazırlanmıştır. Şiddet alanında çalışan 5 uzmanın yaptığı inceleme sonucunda amaca 
uygun olmayan maddeler taslak formdan çıkarılarak, kalan 58 madde üzerinden ölçeğin deneme formu oluş-
turulmuştur. Maddelerden 25’i olumsuz, 33’ü ise olumlu ifadeden oluşmaktadır. Taslak formda yer alan her 
bir olumsuz madde, “Kesinlikle katılıyorum (1)”, “Katılıyorum (2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılmıyorum (4)” ve 
“Kesinlikle Katılmıyorum (5)” şeklinde, her bir olumlu madde ise ters yönde kodlanmış ve 5’li likert tipinde 
derecelendirilmiştir. Oluşturulan taslak form, 373 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. 2.Aşama: Ölçek tasla-
ğının uygulanması; Ölçeğin deneme formu, ilgili eğitim kurumundan 32 öğrenciye pilot olarak uygulanmıştır. 
Pilot uygulama sonucunda elde edilen veriler ve katılımcıların görüşlerine göre form anlaşılabilirlik, uygun-
luk, uygulama süresi açısından değerlendirilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Çalışmanın uygulama aşa-
masında ise 373 öğrenci ile çalışılmıştır. Öğrencilere çalışmanın amacına ilişkin açıklama yapılmış ve gönül-
lülük esasına göre çalışmaya katılımı kabul edenlerden sözlü onam alınmıştır. 3.Aşama: Ölçeğin geçerlik ve 
güvenirliği; Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme aşamasında uzman görüşü ve faktör analizi yöntemleri 
ile geçerlik; Test-Tekrar Test analizi, korelasyona dayalı madde analizi ve Cronbach alfa ile iç tutarlılık analizi 
yöntemleri ile güvenirlik test edilmiştir. Test-tekrar test analizi olarak, ana uygulamadan iki hafta sonra 32 
öğrenciye tekrar test uygulaması yapılmıştır. Faktör analizi öncesinde, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem 
Uygunluk Testi ve maddelerin birbirleri ile korelâsyonunu gösteren Bartlett’s testi uygulanmıştır. Faktör ana-
lizi tekniğinde, maddelerin açıklık ve anlamlılığının araştırılması amacıyla eksen döndürme işlemi (rotation) 
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yapılmıştır. Ölçeğin faktör yapılarının incelenmesi için 58 madde üzerinde açıklayıcı (keşfedici) faktör ana-
lizi uygulanmış ve varimaks rotasyonları beş defa tekrarlanmıştır. Öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri 
cevaplar arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Beş seçenekli likert ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek amacıyla 
Cronbach alfa değeri hesaplanmıştır. Bulgular: Uzman değerlendirmeleri sonucunda; Şiddete Yönelik Tutum 
Ölçeği’nin kapsam ve yüzey geçerliliği sağlanmıştır. Bir ölçüm aracının kapsam geçerliliğinin incelenmesinde 
kullanılan yöntemlerden biri de soruların ayırt ediciliğidir. Bu işlemin yapılmasında ölçüm aracından alınan 
puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alanların %27’si (n=100) üst grup, en düşük puan 
alanların %27’si alt grup (n=100) olarak alınır ve iki puan grubu ortalamaları arasındaki fark t testi ile incele-
nir. Bu amaçla yapılan t testinin sonucuna göre soruların ayırt edici olduğu bulunmuştur (t=-2.161, p=.032). 
Test-tekrar test korelasyon katsayısı 0.94 olup istatistiksel olarak anlamlıdır. Verilerin açıklayıcı faktör analizi 
için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett Sphericity testi ile incelenmiş, KMO değeri 
0.88, Barlett testi anlamlılık değeri p=.000 olarak bulunmuştur. Bu doğrultuda, ölçeğin yapı geçerliliğine açık-
layıcı faktör analizi ile bakılmış ve varyansın %41’ini açıklayan, 5 faktörlü bir ölçek elde edilmiştir. 2, 12, 16, 
17, 45, 48. maddelerde düşük korelasyon değerleri elde edildiğinden, bu maddeler ölçekten çıkartılmış ve 52 
maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Bu maddelerin faktör yükleri 0.31 ile 0.77 arasında, madde-toplam puan 
korelâsyonları ise 0.20 ile 0.57 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach’s Alfa katsayısının 0.91, alt boyut-
larının Cronbach’s Alfa katsayılarının sırasıyla 0.87-0.73 arasında olduğu bulunmuştur. Alt boyutlar “Şiddetin 
türleri (19, 30, 29, 31, 24, 18, 22, 25, 16, 44, 23, 20, 10, 9)”, “Şiddeti olağanlaştırma (42, 51, 40, 43, 48, 52, 
41, 8, 50, 27, 13, 14, 33)”, “Kadına yönelik şiddet (17, 26, 32, 47, 21, 49, 28, 39, 11, 12, 15)”, “Şiddeti onay-
lamama (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)”, “Şiddetin farklı boyutları (34, 35, 36, 37, 38, 45, 46)”dır.  Ölçeğin puan aralığı 
52-260 arası değişmekle birlikte, toplam puanın yükselmesi şiddeti onaylamama ve benimsememe açısından 
tutumların olumlu olduğunu göstermektedir. Sonuç: Başlangıçta 63 maddeden oluşan Şiddete Yönelik Tutum 
Ölçeği taslağı, yapılan analizler sonucunda 52 maddelik geçerli, güvenilir ve standardize bir form haline geti-
rilmiştir. Şiddetin farklı boyutlarına ilişkin tutumları sorgulayan 5’li likert tipindeki bu ölçek, toplumdaki genç 
ve yetişkin grupların şiddete yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Tutum, Güvenirlik, Geçerlik, Ölçek Geliştirme
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TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ: KADININ SOSYAL STATÜSÜ
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Öz: Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı olarak toplumsal ve kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
konumu ya da cins kimliğidir. Bu yapay kimlik doğrultusunda dolaylı ve dolaysız şekilde ayrımcılık yapıla-
rak özellikle ataerkil toplumlarda kadının dezavantajlı hale getirildiği bir tablo ortaya çıkmaktadır. Cinsiyete 
dayalı ayrımcılık, işgücü piyasasının en çarpıcı ve yaygın sorunlarından biridir. Kadınların işgücüne katılım 
oranları aynı zamanda kadınların toplumdaki yerinin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Gebelik, ço-
cuk bakımı, yaşlı bakımı gibi sorumluluklar, aile içi geleneksel işbölümünün sonucu olarak kadın istihdamını 
olumsuz etkileyebilmektedir. Çalışan kadının aile yükümlülüklerini de yerine getirmekten sorumlu görülmesi 
ya da bu yükümlülüklerin yerine getirmenin maliyetinin yüksek olması kadının işgücünden ayrılmasına ya da 
çalışmamasına neden olmaktadır. Oluşan eşitsizlik durumu kadınların yanı sıra erkekleri de etkilemekte sonuç 
olarak toplumsal bir sorunu ve ekonomik dengesizlikleri ortaya çıkarmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
ölçmek için ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli endeksler mevcuttur. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, 
Dünya Ekonomik Forumu gibi kurumlar bu alanda çalışmalar yürütmekte ve ulusal ve uluslararası çıktılar 
oluşturmaktadırlar. Bu alanda kullanılan değişkenler genellikle sağlık, istihdam, temsiliyet ve eğitimdir. Bütün 
ölçüm araçlarındaki ortak boyutlar kadınların eğitimi, sağlık statüsüne dair göstergeleri iş gücüne katılımı, 
işyerlerindeki statüleri, siyasal ve sosyal alanlarda temsili konularına odaklanmaktadır.  Amaç: Türkiye’de 
kadın istihdamının güncel durumunu toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakış açısıyla değerlendirmektir. Bu amaç-
la, mevcut istatistikler değerlendirilerek sonuçlar elde edilmiş ve yorumlanmıştır. Kapsam: Literatür taraması 
sonrasında kadının istihdamına katılım oranları eğitim, cinsiyet, sağlık ve temsiliyet gibi değişkenler göz önü-
ne alınarak değerlendirilmiştir. Sınırlılıklar: Ulusal ve uluslararası istihdam oranlarına ulaşılmaya çalışılmış, 
farklı sosyal etkenlere dair değerlendirmeler yapılması hedeflenmiş, ancak bütün yıllara göre aynı değişken-
lere ilişkin yeterli veriye ulaşılamamıştır. Yöntem: Alanla ilgili literatür taramasında elde edilen veriler nitel 
araştırma yöntemi ile yorumlayıcı analiz yapılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Türk işgücü piyasasında 
kadınların işgücüne katılım oranları erkeklere göre büyük farklılık göstermektedir. 2016 yılı TÜİK verilerine 
göre kadınların istihdam oranları %27.5, erkeklerin ise %64.6’dır. Kadınların istihdam oranlarındaki artışa 
rağmen, kadınların hanehalkı ve aile bakımı işlerine ayırdıkları günlük ortalama zamanın 4 saat 35 dakika 
erkeklerde ise 53 dakika olduğu tespit edilmiştir (Özkaplan, 2013: 1-23).  Bu durum kadınların iş hayatının 
yarattığı yükün yanı sıra evinde de iş yükü ile erkeklerden çok daha fazla karşılaştığını göstermektedir.  Hacet-
tepe Üniversitesi tarafından hazırlanan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları raporuna göre Türkiye’de kadın 
erkek eşitliğinin en yüksek olduğu illerin İstanbul, Bursa ve Eskişehir olduğu, eşitsizliğin en yüksek olduğu 
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illerin ise Muş, Yozgat ve Bitlis olduğu tespit edilmiştir. Aynı araştırmada kadının en güçlü olduğu illerin 
İstanbul, Ankara ve Muğla, en güçsüz olduğu illerin ise Bitlis, Ağrı ve Muş olduğu tespit edilmiştir. İllerin 
sosyal imkanlarının, kültürün ve işsizlik ile istihdam düzeylerinin bu durumu otaya çıkardığı düşünülmelidir. 
Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre kamu çalışanları içerisinde kadınların %40 oranında yer aldığı 
ancak bunların sadece %8’inin üst düzey yöneticiliklerde görevlendirildiği tespit edilmiştir. Yüksek Öğretim 
Kurumu verilerine göre öğretim elemanlarının içerisinde %42,6’lık kısmın kadınlardan oluştuğu belirlenmiş-
tir. Kadın akademisyenlerin %4,5’inin profesör kadrosuna sahipken erkek akademisyenlerde aynı oranın %9,8 
olduğu belirlenmiştir. Türkiye’nin, küresel cinsiyet eşitsizliği endeksinde 152 ülke arasında 111.sırada, OECD 
ülkeleri arasında ise son sırada olduğu belirlenmiştir. İnsani gelişme endeksinde 0,759 puan ile 187 ülke 69. 
sırada olduğu, eşitsizliğe dayalı insani gelişme endeksi puanının ise 0,639 olduğu tespit edilmiştir. Kadının sta-
tüsünü gösteren en önemli değerlerden birisi de kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları şiddet olaylarıdır. 
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre kentli kadınların %38’inin fiziksel, %14,3’ünün cinsel 
şiddete, kırsal kesimde yaşayan kadınların ise %43,2’sinin fiziksel, % 18,3’ünün cinsel şiddete maruz kaldığı 
tespit edilmiştir. Türkiye ortalamasında ise kadınların %39,3’ünün fiziksel, %15,3’ünün cinsel şiddete maruz 
kaldığı belirlenmiştir. Kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları baskıyı ifade eden değişkenlere göre Tür-
kiye ortalamasında arkadaşları ile görüşmesinin engellenmesi %12,4, ailesini görmesinin engellenmesi % 8,8, 
her zaman nerede olduğunu bildirmek zorunda olması %68,8, ihmal edilme %14,9, kıyafetlerine müdahale 
edilmesi % 34,8, başka erkeklerle konuşmasına sinirlenilmesi %44,1, izinsiz sağlık kuruluşuna gitmesinin 
engellenmesi %30,8 olarak tespit edilmiştir. Bu bulgular kadının sosyal yaşamda karşılaştığı eşitsizliği göster-
mekle birlikte kent ve kır nüfusundaki oranların birbirine yakın olduğu belirlenmiştir. Aynı araştırmanın orta-
ya koyduğu bir diğer bulgu ise baskı ve ayrımcılığın kadınlar tarafından normal görülebildiğidir. Kadınların 
%49,3’ü kadının eşiyle tartışmaması gerektiğini, %14,2’si erkeğin eşini dövebileceğini, %35,3’ü çocuğunu 
dövebileceğini, %47,4’ü kadının davranışlarından erkeğin sorumlu olduğunu, %30,5’i ise kadın istemese de 
eşi ile cinsel ilişkiye girmek zorunda olduğunu belirtmişlerdir. Aynı şekilde kadınların %34,2’si kadının para-
sını istediği gibi harcamaması gerektiğini, %33,3’ü ise erkeklerin ev işi yapmaması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Kadının statüsünü gösteren önemli değişkenlerden biri olan sağlık alanında elde edilen bulgulara göre kadın-
ların %36,6’sının üremeye bağlı sağlık sorunları yaşadığı, erkeklerde bu oranın %12,3 olduğu tespit edilmiştir. 
Temsiliyet açısından Türkiye’de kadınların %14,57 oranında mecliste temsil edildiği belirlenmiştir. Dünya 
genelinde değerlendirildiği zaman, İzlanda, Finlandiya, Norveç ve İsveç’in toplumsal cinsiyet eşitsizliği ko-
nusunda en iyi durumdaki ülkeler olduğu, sırasıyla Afrika, Asya ve Arap ülkelerinin ise en gerideki ülkeler 
olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Türkiye’de kadınlar için kalıcı istihdama yönelik çalışmalara ihtiyaç duyul-
maktadır. Uluslararası düzeyde kadınların toplumsal yaşamdaki yerinin geliştirilmesi yönünde uygulamalara 
sahip olan ülkelerin daha iyi durumda oldukları belirlenmiştir. Bu ülkelerdeki uygulamaların başında eğitim, 
mevzuat düzenlemesi ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı içeren kota uygulamaları gelmektedir. İstihdam, 
kadınların iş gücüne katılımı, eğitimde cinsiyet eşitliği, cinsiyet temelli şiddetin ve cinsiyet önyargılarının yok 
edilmesi, farkındalık eğitimi sağlanması, eğitim sisteminin gençlere yeterli nitelikleri kazandırması, toplumsal 
cinsiyet rolleri geliştirme konusunda farkındalık yaratma gibi çalışmalarla toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
azaltılacağı ve kadının toplumsal statüsünün geliştirileceği düşünülmelidir. Bu alanda sağlanacak mevzuat 
değişiklikleri ve devlet tarafından gerçekleştirilecek olan uygulamalar bu gelişimin en önemli adımlarından-
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dır. Ancak uzun vadeli bir gelişimin sağlanması için kadın erkek eşitliğinin toplumsal kültüre adapte edilmesi, 
toplumda ayrımcılığa ve şiddete sebep olan etkenlerin giderilmesi gerekmektedir. Bu başarının yolu da tüm 
topluma uygulanacak olan eğitim ve farkındalıktan geçmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, İstihdam, Kadın işgücü, Toplumsal Cinsiyet 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARI
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Öz: İnsanlar toplum ve örgüt içerisinde çeşitli davranış biçimlerine sahiptir. Bu sahiplik, insanların kendi-
lerini nasıl görmek istediklerini belirlemelerinden öte, kendileri hakkında bir öz değerlendirme yapmalarına 
neden olabilecek karmaşık özelliklere sahip, tepkisel ve/veya savunmacı sonuçları olan, bir davranışsal örüntü 
sürecini ifade etmektedir. İnsanların boyun eğme, saldırgan, insanları yönlendirici ve atılgan olmak üzere 
dört farklı temel davranıştan birini seçerek tepkide bulundukları bilinmektedir. Bu davranışlardan birisi olan 
boyun eğme davranışları, başkalarını kırmamaya incitmemeye özen gösterme, herkesi tatmin etmeye çalışma, 
iyilikseverliğe eğilimli olma, aşırı verici, “hayır” diyememe, istemeyerek de olsa “evet” demeye eğilimli, 
hoşlanmadığı durumları ifade etmekte zorlanma, öfkelerini göstermekte zorluk çekme, sürekli onaylanma ge-
reksinimi duyma, düşüncelerini ve haklarını savunamama v.b. davranışlarla ortaya çıkan kişilik özellikleri 
olarak tanımlanmaktadır. Boyun eğici davranış, herkesi tatmin etmeye çalışan, iyilikseverliğe fazla önem ve-
ren, kendi isteklerini geri plana atıp, hayır diyemeyen, duygularını, özellikle de olumsuz kırıcı duyguları ifade 
etmekte zorlanan bir kişilik yapısı ve otoriter bir kişi tarafından buyruklara uyma olarak açıklanabilir. Boyun 
eğici davranışların bir kişilik türü olarak da değerlendirilmesi olanaklı olabilir. Şöyle ki, Beck iki kişilik türü 
tanımlamıştır. Bunlar otonomi ve sosyotropidir. Otonom özellikler gösteren insanlar bağımsızlığa ve başarıya 
önem veren bireylerdir. Sosyotropi özellikleri gösterenler ise sosyal bağların zayıflaması, ilişkilerin sonlan-
ması ve reddedilme gibi durumlara aşırı duyarlı olan bireylerdir. Boyun eğici davranış özellikleri gösterenle-
rin sosyotropi kişilik türü kapsamında değerlendirmek olanaklı olabilir. Bireylerarası reddedilme duyarlığının 
doğasında, insanın olumsuz değerlendirmeleri kadar, bireylerarası durumlarda boyun eğici davranışlarının da 
oldukça önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. Boyun eğici davranışlar, kültürel değerlerin yüklediği an-
lamlara göre farklılaşabilmektedir. Literatürde boyun eğici davranışlara maruz kalan bireylerin kişisel anlamda 
kendini değersiz hissetme, moral bozukluğu, stres, yalnızlık, endişe, öfke, tükenmişlik, düşük öz saygı, herkesi 
memnun etmeye çalışmak, iş doyumu ve okula bağlılıkta azalma, sürekli onaylanma gereksinimi duymak, 
düşünce ve haklarını özgürce ifade edememek, çevresindekilere karşı güvensizlik, çatışma, motivasyon ve 
performans düşüklüğü gibi ciddi sorunlar yaşadığı anlaşılmaktadır. Boyun eğici davranışlar, Batı kültüründen 
çok Doğu kültüründe bireylerarası ilişkilerde daha egemendir. Ağırlıklı olarak Doğu kültürünün egemen ol-
duğu Türkiye’de saygı ile itaatin karıştırıldığı, anne ve babaların çocuklarından, yönetenlerin yönetilenlerden, 
öğretmenlerin öğrencilerinden, büyüklerin küçüklerden saygı adına boyun eğici davranışlar istedikleri gözlen-
mektedir. Değişen ve gelişen toplum farklı niteliklere sahip, donanımlı, sağlıklı, çevresi ve kendisiyle uyum 
içinde olan, yaratıcı, sorun çözme becerisi, hızlı ve doğru karar verme yeteneği, işbirlikçi ve özgüven gibi do-
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nanımlara sahip öğretmenlere ihtiyaç vardır. Eğitim fakültelerinde de bu özellikler sahip öğretmen yetiştirme 
hedeflenmektedir. Okul ortamında öğrenciler akademik başarı, geleceğe ilişkin kaygı, kendi ayakları üzerinde 
durma gibi birçok şeyle mücadele etmektedir. Okul ortamında yaşanan bir başka önemli konuda öğrencilerin; 
başkalarını kırmamaya, incitmemeye özen gösteren, herkesi memnun etmeye çalışan, iyiliksever olma eğilimli 
olan, hoşlanmadığı durumları ifade etmekte zorlanan, öfkelerini göstermekte zorluk çeken, sürekli onaylan-
ma gereksinimi duyan, düşüncelerini ve haklarını savunamayan vb. davranışlarla gözlenebilen boyun eğici 
davranışlardır. Amaç: Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğretmen adaylarının boyun eğici davranışları 
incelenmiştir. Kapsam: Araştırmanın Çalışma grubu 2016–2017 öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 350 öğretmen adayı oluşturmuş-
tur. Öğretmen adaylarının, boyun eğici davranışlarını saptamayı amaçlayan bu araştırmada, betimsel tarama 
modeli kullanılmıştır. Sınırlılıklar: Bu araştırmada 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Abant İzzet Bay-
sal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin, Boyun Eğici Davranışlara 
ilişkin görüşleri ile sınırlıdır. Yöntem: Araştırma verileri Öğretmen adaylarından “Boyun Eğici Davranışlar 
Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçek, depresyonla ilgili boyun eğici sosyal davranışları değerlendiren, 16 madde-
den oluşan tek faktörlü bir ölçektir. Türkçe uyarlaması Şahin ve Şahin (1992) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin 
Beck Depresyon Envanteri ile korelasyonu .32, Sosyopati Ölçeği ile .36 olarak bulunmuştur. İç tutarlılık .89, 
testtekrar test güvenirliği .84 olarak saptanmıştır. Hem ergen, hem de yetişkinlere uygulanabilir. Her maddede 
sözü edilen davranışların kişiyi ne kadar iyi tanımladığı sorulmaktadır. Maddeler 1-5 arasında, 5‟li Likert tipi 
puanlama esasına göre değerlendirilir. Ölçekten en düşük 11, en yüksek 80 puan alınabilir. Yüksek puanlar 
daha fazla boyun eğici davranışa işaret eder. Araştırmada elde olunan verilere t testi ve Tek yönlü varyans 
Analizi (ANOVA) kullanılmış, sonuçlar ortalama ve standart sapma olarak verilmiştir. Araştırmada hata payı 
0.05 olarak kabul edilmiştir. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Araştırmada öğ-
retmen adayları boyun eğici davranışları “orta” düzeyde gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin Boyun 
Eğici Davranışlar Ölçeğinin ilişkin puanlarının ortalamaları incelendiğinde öğretmen adayları boyun eğici 
davranışları “orta” düzeyde gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre 
Boyun Eğici Davranış düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda kız ve erkek öğrencilerin ortalama puanlarının 
anlamlı biçimde farklılaştığı ve farkın kız öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuç, kız öğrencilerde 
boyun eğici davranışları erkek öğrencilere göre daha fazla görüldüğünü düşündürmektedir. Öğretmen adayla-
rının Sınıf Düzeyine göre boyun eğici davranış algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. 
Sınıf Düzeyine göre yapılan analizde boyun eğici davranışlara ilişkin 1. sınıf ve 2. sınıf öğrencilerinin puanları 
3. ve 4. sınıf öğrencilerinden daha yüksek bulunmuştur. 1. ve 2. sınıf öğrencileri 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 
göre boyun eğici davranışları daha fazla gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada sınıf düzeyine göre 
Boyun Eğici davranışlarda 1. ve 2. Sınıf öğrencileri lehine anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Boyun eğici 
davranışlarla ilgili yapılan çalışmalarda ailenin ve içinden gelinene kültürün boyun eğici davranışların ortaya 
çıkmasında önemli bir etkiye sahip olduğu belirtilmektedir. 1. ve 2. Sınıf öğrencileri ailelerinden henüz yeni 
ayrıldıkları için ailelerin genelde boyun eğici davranışlar yani itaat konusundaki uyarılarından henüz tam ola-
rak sıyrılmadıkları sonucunu göstermektedir. Oysa 3. Sınıf ve 4. Sınıf öğrenciler biraz daha özgür ve çevreyi 
daha iyi tanıdıkları için boyun eğici davranışları daha az sergiledikleri söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Boyun Eğici Davranışlar, Üniversite Öğrencileri, Üniversite
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Ünal GÖZÜDOK1, Süleyman ASLAN2, Oğuz UĞURLU3,  Elif KARACA4, Sevilay YILDIZ5, Kaya YILDIZ6

1-2-3-4 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Y.Lisans Öğrencisi,  
İstanbul / Türkiye  

5-6Abant İzzet Baysal Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi, Bolu / Türkiye

kaya_yildiz@hotmail.com

Öz: Öğrenim çağındaki bir bireyin zamanını geçirdiği ortamlardan biri de okuldur. Öğrenciler, yaşamlarının 
önemli bir kısmını okullarda geçirmektedirler. Bu nedenle, okul bireyin yaşamında ve sosyalleşme sürecinde 
merkezi düzeyde bir öneme sahiptir. Diğer bir ifade ile okul, özellikle aile kurumundan sonra, bireylerin top-
lumsal beklentilere uygun sosyal davranış kazanmalarında ikincil sosyalleştirici bir unsur olarak önemli bir 
işlevi yerine getirmektedir. Okul, iyi ve mutlu bir toplum yaratmak için oluşturulan, eğitim ve öğretim etkin-
liklerinin gerçekleştirildiği yerdir. Okul, öğrencilere çok yönlü sosyal destek sağlar ve onları toplumdan alır, 
yetiştirerek geleceğe hazırlar ve tekrar topluma sunar. Okulun basitleştirme, denge kurma ve temizleme olmak 
üzere üç temel işlevi vardır. Okulun basitleştirme işlevi, karmaşık bilgileri basitleştirmek; denge kurma işlevi, 
bireyi topluluktan toplum yaşamına ulaştırmak; temizleme işlevi, mevcut çevrede var olan işe yaramaz ve za-
rarlı özellikleri olanaklar ölçüsünde ortadan kaldırarak temiz bir çevre hazırlamaktır. Şiddet, yaralamak ya da 
zarar vermek amacıyla kullanılan fiziksel güç ya da güç ve kuvvetin, başkalarını birtakım haklardan mahrum 
edebilecek şekilde adaletsiz bir biçimde kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Bir başka şiddet tanımı şu şe-
kildedir: bir bireyin yaralanma ve ölümüne neden olan ya da gelişmesini engelleyen fiziksel, psiko-sosyal ve 
cinsel olarak uygulanan kasıtlı davranışlardır. Dünya Sağlık Örgütü şiddeti; “bireyin kendisine, başkasına, be-
lirli bir topluluk veya gruba yönelik yaralama, ölüm, fiziksel zarar, bazı gelişim bozuklukları veya yoksunluk 
ile sonuçlanabilen, tehdit ya da fiziksel zor kullanma” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan şiddetin hem fi-
ziksel hem de fiziksel olmayan olumsuz davranış biçimi olarak değerlendirildiği görülmektedir. Şiddet olgusu, 
bir algı sorunu olması nedeniyle, farklı biçimlerde ele alınabilmektedir. Öyle ki, bireyin psikolojik sağlık du-
rumunu olumsuz yönde etkileyen, onu üzen, bireyin kendisini baskı ve tehdit altında hissetmesine neden olan 
her tür tutum ve davranış psikolojik anlamda şiddet olarak algılanmaktadır. Okulda şiddet kavramı ise, okul 
ortamı üzerinde olumsuz sonuçlar üreten, öğrencilerin öğrenme süreçlerine zarar veren, onların gelişimlerini 
engelleyen saldırgan ve suç benzeri davranışlardır. Genel olarak okuldaki şiddet, öğrenci ile öğrenci ve öğrenci 
ile öğretmenler veya okul yöneticileri/okul personeli arasında yaşanan tehdit ve fiziksel saldırıyı içermektedir. 
Okullarda günden güne artan şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi ve eğitsel önlemlerin alınabilmesi açı-
sından da önem taşımaktadır. Amaç: Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda öğrenim gören 5.,6.,7. ve 8. sınıf 
öğrencilerin şiddet kavramına ilişkin algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Kapsam: Araştırmanın çalışma gru-
bunu, 2016-2017 öğretim yılında İstanbul ili Başakşehir İlçesinde bulunan resmi bir ortaokulda öğrenim gören 
5.,6.,7. ve 8. sınıf toplam 237 öğrenci oluşturaktadır. Bu araştırmada amaçlı örnekleme yolu takip edilmiştir. 
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Araştırmanın örneklemi belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden “maksimum çeşitlilik örneklemesine” 
başvurulmuştur. Araştırma çalışma grubunda yer alan öğrencilerin % 46,4’ü (f=110) kız, % 53,4’ü (f=127)  ise 
erkektir. Sınıf değişkenine göre öğrencilerin % 8,0’i 5.sınıf, % 8,8’i 6.sınıf, % 41’i 7.sınıf ve % 42,2’si 8.sınıf 
öğrencisidir. Sınırlılıklar: Bu araştırma 2016-2017 öğretim yılı ikinci dönem İstanbul Başakşehir ilçesindeki 
bir ortaokulda öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin şiddete ilişkin görüşleri ile sınırlıdır. Yöntem: Araştır-
mada, ortaokul öğrencilerinin şiddet ile ilgili görüşlerini belirlemek için nitel araştırma yöntemlerinden du-
rum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. 
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Araş-
tırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır;  1. Öğrenciler şiddet kavramı denilince ilk akıllarına gelen; dayak (f=193), 
sert davranma (f=181), kaba söz ve davranışlar (f=143) gibi kavramlardır. 2. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 
(f=132) şiddet görmediklerini ifade etmelerine karşılık hiç azınsanmayacak sayıda öğrenci de (f=105) şiddet 
gördüğünü belirtmiştir. 3. Şiddet gören öğrenciler sıra ile en çok sözel (f=128), fiziksel (f=103) ve duygusal 
şiddet (f=53) gördüklerini ifade etmiştir. 4. Öğrenciler en çok şiddete okul (f=70) ortamında maruz kaldıklarını 
belirtmiştir. Aile(f=53), çevre (f=52), arkadaş çevresi (f=48) de şiddete maruz kaldıkları ortamlar arasında yer 
aldığı öğrenci görüşlerinden anlaşılmaktadır. 5. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (f=138) tehdit edilmedik-
lerini ifade etmelerine karşılık bir grup öğrenci de (f=99) tehdit edildiğini belirtmiştir. 6. Öğrencilerin en çok 
şiddet gördükleri kişilerin başında arkadaşları (f=81) gelmektedir. Daha sonra anne-baba (f=55) ve öğretmen-
de (f=34) şiddet gördükleri kişiler arasında yer almaktadır. 7. Aile içinde istenmeyen bir davranış sergiledikle-
rinde öğrencilerin büyük çoğunluğu aileleri tarafından uygun bir dille (f=157) uyarıldıkları belirtmiştir. Ancak 
bazı öğrenciler ise istenmeyen bir davranış sergilediklerinde aileleri tarafından yüksek sesle bağırma ve kızma 
(f=175), dayak (f=42) ve kısıtlama/engelleme (TV, bilgisayar, tablet, cep telefonu kullanmama v.b. f=56) gibi 
cezalar ile cezalandırıldıkları ifade etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Öğrenci, Tehdit
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ÖĞRENCİLERİN ŞİDDET KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Ünal GÖZÜDOK1, Ferda NALBANT2, Aydın DAKES3, Ali Efe ÇINAR4,   
Sevilay YILDIZ5, Kaya YILDIZ6   

1-2-3-4 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Y.Lisans Öğrencisi,  
İstanbul / Türkiye  

5-6Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu / Türkiye

kaya_yildiz@hotmail.com

Öz: Toplumların gelişmişlik düzeyi ile birlikte azalması beklenen şiddetin, geçmişten günümüze devam ettiği 
gözlenmektedir. Bu var oluş, günümüzde hem geçmişte yaşandığı şekliyle ilkel biçimde, hem de teknolojinin 
kullanımıyla farklı şekillerde yaşanmaktadır. Bu bağlamda, şiddet insan haklarına yönelik ciddi bir tehdit 
oluşturmaktadır. Çocukların toplumsallaşmasında ailesinden sonra en önemli ortam okuldur. Bu bağlamda 
şiddete müdahalede okullar da önem kazanmaktadır. Öğrencilerin öğrenim gördüğü okullarda şiddet nedenleri 
arasında kalabalık sınıflar, boş zaman değerlendirme olanaklarının yetersizliği, katı öğretmen davranışları, 
kız arkadaş sorunu, yaşa özgü risk alma davranışları, disiplin uygulamaları, yoksulluk, çeteye katılma, okula 
olan bağlılık düzeyinin ve akademik başarı düzeyinin düşük olması sayılabilir. Bu nedenle, okulun fizik ya-
pısı, kişilerarası ilişkileri ve etkinliklerinin öğrenci üzerindeki etkisi önem taşımaktadır. Aynı zamanda, bu 
nedenlerin etkileşimi, okullarda şiddet konusunun daha karmaşık hale gelmesini ve üstesinden gelinmesini 
zorlaştırır. Toplumla uyumlu, mutlu ve üretken bireyler olmanın yolu, aileler başta olmak üzere eğitim kurum-
larından geçmektedir. Okullarda yaşanan şiddetin, genç bireyin yaşam kalitesini, başarı düzeyini ve geleceğe 
bakış açısını olumsuz yönde etkilediğinin, şiddete yönelik eğilim ve davranışların değiştirilmesi ya da en aza 
indirilmesi için en son fırsatın okul olduğunun önemsenmesi ve göz ardı edilmemesi gereklidir. Bu bağlamda, 
eğitim sürecinde öğrencilerin şiddete ilişkin algılarının belirlenmesi büyük önem kazanmaktadır. Öğrencile-
rin, okul, okul yaşantısı, karşılaştıkları sorunlar v.b. hakkındaki görüşlerini metaforlar ile yorum yapabilmeyi 
olanaklı kıldığını birçok araştırmacı ifade etmektedir. Bu yüzden eğitim-öğretim sürecine dâhil olan bireyle-
rin, araştırılan konu hakkındaki düşüncelerini belirlemek için metaforlardan yararlanmak etkili bir yöntem 
olabilir. Metafor, Türk Dil Kurumu sözlüğünde; mecaz anlamında; “bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek 
anlamından başka anlamda kullanılan söz; bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara 
gelecek biçimde kullanma” şeklinde tanımlanmıştır. Metaforlar (benzetmeler, eğretilemeler, istiareler, mecaz-
lar) olayların oluşumu ve işleyişi hakkında düşüncelerimizi yapılandıran, yönlendiren ve kontrol eden en güçlü 
zihinsel araçlardan biridir. Metaforlar zor kavram ve terimlerin öğrenimi sürecinde, soyut kavramların somut-
laştırılmasında ve görselleştirilmesinde son derece önemlidir. Ancak metaforlar yeni bir bilginin öğrenilmesini 
kolaylaştırmanın yanı sıra bir düşünme ve görme biçimidir. Metaforlar yeni bir olguyu ya da hayatımızın her 
alanında olan ancak açıklamada yetersiz kaldığımız olguları benzetmeler yoluyla daha açık ve net bir şekilde 
anlatmamızı sağlar. Eğer bir resim 1000 kelimeye bedelse, bir metaforda 1000 resme bedeldir; çünkü, bir resim 



189

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

sadece statik bir imge sunarken, bir metafor bir olgu hakkında düşünmek için zihinsel bir çerçeve sunmaktır. 
Metaforlar, bireylerin kişisel tecrübelerine anlam vermeleri bakımından, aynı zamanda, “tecrübelerin dili” 
olarak da tanımlanmaktadır. Bazı bulgular bizi anlam, içerik ve gerekçe gibi temel kavramlar üzerinde tekrar 
düşünmeye sevk etmektedir. Metafor sadece dilbilimsel bir çalışma değil, aynı zamanda dünyamızı değiştiren 
içeriksel ve deneysel bir süreçtir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda öğrenim gören 5.,6.,7. ve 8. 
sınıf öğrencilerin şiddet kavramına ilişkin metaforik algılarını belirlemektir. Kapsam: Araştırmanın çalışma 
grubunu, 2016-2017 öğretim yılında İstanbul ili Başakşehir İlçesinde bulunan resmi bir ortaokulda öğrenim 
gören 5.,6.,7. ve 8. sınıf toplam 206 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada amaçlı örnekleme yolu takip 
edilmiştir. Araştırmanın örneklemi belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden “maksimum çeşitlilik ör-
neklemesine” başvurulmuştur. Araştırma çalışma grubunda yer alan öğrencilerin % 47,1’i (f=97) kız, % 52,9’u 
(f=109)  ise erkektir. Sınıf değişkenine göre öğrencilerin % 9,2’si 5.sınıf, % 8,7’si 6.sınıf, % 40,1’i 7.sınıf ve 
% 42’si 8.sınıf öğrencisidir. Sınırlılık: Bu araştırma 2016-2017 öğretim yılı ikinci yarıyıl İstanbul Başakşehir 
ilçesinde bir ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin şiddet kavramına ilişkin metaforik algıları ile sınırlıdır. 
Yöntem: Araştırmada, ortaokul öğrencilerinin şiddet ile ilgili metaforik algılarını belirlemek için nitel araş-
tırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinle-
mesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Bize tümüyle yabancı olmayan, 
aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim 
uygun bir araştırma zemini oluşturur. Araştırmada veriler öğrencilerden yarı yapılandırılmış metafor formu 
kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. 
Öğretmen Adaylarının geliştirdikleri metaforlar dört aşamada analiz edilmiştir: Kodlama ve ayıklama, Örnek 
metafor belirleme, Kategori geliştirme, Geçerlik ve güvenirliği sağlamadır. Bulgular ve Sonuç: Araştırmada 
ortaokul öğrenciler tarafından 119 adet metafor üretilmiştir.  Öğrenciler tarafından en çok tercih edilen metafor 
aşağılanma metaforudur. Bu metaforu acı, acı biber, bozulmuş yiyecek, kalp kırılması, cam ve vazo kırılması 
v.b. metaforlar takip etmiştir. Öğrenciler tarafından oluşturulan 119 metafor için kategoriler oluşturulmuştur. 
Öğrenci görüşlerine göre oluşturulan 119 metafor, 10 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler; 1. Hak ve 
Özgürlüğü Kısıtlayıcı, 2. Rahatsızlık Hissi Verici, 3. Acı Veren, 4. Kişiliğe Zarar Verici, 5. Canlı ve Cansızlara 
Benzetim, 6. Manevi Objelere Benzetim, 7. Riskli Durum, 8. Duygusal Yıkım, 9. Belirsizlik Durumu ve 10. 
Doğal Afet şeklindedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Şiddet, Metafor
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KURUM BAKIMINDAKİ ÇOCUKLARIN ŞİDDET EĞİLİMİ

Şadiye DUR1, Suzan YILDIZ2

1İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

sadiye_fb@hotmail.com

Öz: Kurum bakımı hizmeti; çeşitli nedenlerden dolayı ailesi ile birlikte kalamayan (terk edilme, ebeveyn ölü-
mü, ihmal ve istismar, vb.) çocuk  için en uygun olanakların sağlanması amacıyla resmi kurumlar tarafından 
geçici ya da sürekli olarak sunulan bakım hizmeti olarak tanımlanmaktadır (Tepetaş ve Kılınç, 2016: 156-183). 
Çocuklar kurumlarda aynı durumda olan diğer çocuklarla bir arada yaşamakta, gereksinimleri kurumdaki gö-
revlilerce ve ço cukla herhangi bir yakınlığı olmayan bireyler tarafından yerine getiril mektedir (Karakuş ve ark., 
2013: 123-143). Koruma altına alınan çocuklar için geliştirilen bakım modelleri, ülkelerin sosyo-ekonomik ve 
kültürel yapısına bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Günümüzde Avrupa, Avustralya ve Ku-
zey Amerika gibi gelişmiş ülkelerin çoğunda koğuş sistemi bakım evlerinin kapatıldığı bilinmektedir (Sherr 
ve ark., 2017: 31-57). Gelişmekte olan ülkelerde ise koğuş sistemi çocuk yuvaları ya da yetiştirme yurtları 
gibi bakım modellerin varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Türkiye’de uygulanan kurum bakımı hizmeti Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yer alan çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında yürütülmektedir. 
Bunun ya nında özellikle son yıllarda uygulanma ya başlayan “Sevgi Evleri” ve “Çocuk Evleri” çocukla rın ya-
şamlarını ev ortamında geçirmeleri üzerine odaklanmış bir modeldir (Kesen ve Daşbaş, 2015: 73-85). Kurum 
bakımında olan çocuk kendini çoğunlukla yalnız hissetmektedir. Kurumdaki profesyoneller (sosyal hizmet 
uzmanı, psikolog, hemşire, çocuk gelişimcisi, öğretmen vb.) çocuğa psikolojik, sosyal, ekonomik konularda 
destekçi olmaktadırlar (Kesen ve Daşbaş, 2015: 73-85). Buna rağmen çocuklar aile kavramı konusunda eksik 
kalmaktadırlar. Anne ve baba yerine koyabilecekleri kişiler genellikle; arkadaşları ve kurum çalışanlarıdır. 
Bundan dolayı çocuklarda çoğunlukla bağlanma konusunda problemler ortaya çıkmaktadır. Bu problemler-
den en önemlisi çocuğun umutsuzluk düzeylerinin artması ve topluma karşı olumsuz tutum ve davranışlar 
gösterebilmesidir. (Bayındır, 2010: 1-9). Şahin (2009) çalışmasında ailesi ile birlikte kalan ergenlerin güvenli 
bağlanma puan ortalamalarının yetiştirme yurdunda kalan ergenlere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu 
saptamıştır. Yine aynı çalışmada korkulu bağlanma puan ortalamaları değerlendirildiğinde yetiştirme yurdun-
da kalan ergenlerin aile yanında kalan gruba göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. İnanç ve ark. 
(2005) yaptıkları çalışmada şid det eğilimi ve öfke düzeyi yüksek olan adölesanların, aile yapılarını katı, çeliş-
kili ve kopuk olarak tanımladıklarını bildirmektedir. Kesen ve Daşbaş (2015)’ın çalışmasında şiddet eğilimi 
yüksek olan çocukların katı, otoriter ve koruyucu aile ortamında büyüdükleri belirlenmiştir. Kurum bakımı de-
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neyimi yaşayanların çoğunluğunun, çocukluk döneminde anne ve babaları ile olan ilişkilerini olumsuz olarak 
değerlendirdiği saptanmıştır. Sonuç olarak demokratik aile ortamında yetişen çocukların şiddet eğilimlerinin 
daha az olacağı düşünülmektedir. Amaç: Bu derleme kurum bakımındaki çocukların şiddet eğiliminin ince-
lenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kurumda çalışanların ve profesyonellerin otoriter yakla şımı, çocukların 
kendini ifade etme biçimlerinde sıkıntı yaşamalarına neden olmaktadır. Çocukluk ve ergenlik döneminden 
itibaren altta yatan bu sorunlar yetişkinlik döneminde de süregelmektedir.  Bu sorunlardan en önemlisi şiddet 
eğilimi olarak belirtilmektedir (Sherr ve ark., 2017: 31-57). Chu, Thomas ve Ng (2009) kurum bakımında olan 
gençlerle yaptıkları çalışmada, 6,5 yıllık izlem sonunda, %18’inin farklı suçlardan ötürü mahkum edildikle-
rini saptamıştır. Çocukluk çağında istismara maruz kalan ergenlerin ku rum bakımı süresince kendine zarar 
verme davranışı ve trav matik belirtileri daha fazla gösterdikleri belirlenmiştir (Chu ve ark., 2009: 64-73). 
Ayrıca çeşitli suç lardan ötürü ceza aldıkları saptanmıştır. Çocukluk çağı travmasına maruz kalan grubun şiddet 
eğilimi açısından da risk altında olduğu belirtilmektedir (Öğülmüş, 2007: 25-48). Çocukların kurum bakımı 
öncesi yaşadıklarının da çocukta olumsuz duyguların gelişmesine neden olduğu düşünülmektedir. Özellikle 
anneleri tarafından şiddet gören ve bu şiddete şahit olan çocukların saldırganlık eğilimlerinin arttığı belirtil-
mektedir (Bayındır, 2010: 1-9). Bu çalışmaların sonuçları doğrultusunda çocukluk çağında trav ma ve istismara 
maruz kalmanın şiddet eğiliminde etkili olduğu veya bu eğilimi artırdığı sonucuna varılabilir. Çalışmalarda 
çoğunlukla ailesiyle birlikte ve yetiştirme yurdunda kalan çocukların sosyal ve psikolojik durum farklılıkları 
karşılaştırılmıştır. Çalıkoğlu (2010) kurum bakımındaki çocukların ailesi ile birlikte kalanlara göre öfkelerini 
daha fazla bas tırdıkları, çatışma çözme konusunda kendilerini daha yetersiz gördüklerini belirlemiştir. Tambağ 
(2004) yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yakın çevresine ve topluma yönelik öfke puanlarının, ailesi ile 
yaşayanlardan daha yüksek olduğunu belirlemiştir. Sonuç: Kurum bakımında olmak çocukları farklı duygusal 
açılardan etkileyebilmektedir. Öfke, şiddet eğilimi, suça yönelim vb. görülebilmektedir. Bu olumsuz düşün-
celer kurum bakımından sonraki yaşamlarında da etkili olabilmektedir. Bundan dolayı kurum bakımındaki 
çocukların duygusal yönden desteklenmelerinin yanı sıra çocuğu geleceğe hazırlamak adına kurum bakım 
sonrası yaşantılarının birebir planlanması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kurum Bakımı, Şiddet, Şiddet Eğilimi
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BAKIŞ AÇISIYLA ÇİZGİ FİLMLERDEKİ ŞİDDETİN  
BELİRLENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

Şadiye DUR1, Duygu GÖZEN2

1İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
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2 İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
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Öz: Televizyon kanallarında yayınlanan çizgi filmler içerdikleri renkli, canlı, eğlenceli ve fantastik unsurlar-
la, çocuklar tarafından en çok izlenen programlardır. Temelde televizyon ve çizgi filmler çocuk için eğlence 
kaynağı olarak düşünülse de çocukların toplumu ve dünyayı keşfederek kavramları algılamalarını sağlamakta-
dırlar (Temel ve ark., 2014:199-205). Çocuklar televizyon karşısında pasif ve savunmasız durumdadır (Kirsh, 
2006:547-557). Çocuklar çizgi filmlerde yer alan doğaüstü varlıkların etkisinde kalmanın yanı sıra izledikleri 
görüntülerin gerçek ya da kurgusal olduğunu ayırt etmekte zorlanmaktadır (Özakar ve Koçak, 2012: 31-39). 
Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar hayal dünyalarının geniş olmaları nedeniyle gördükleri her şeyi 
gördükleri şekli ile algılar, çizgi film kahramanları ile özdeşleşip onların davranışlarını sembolize ederler. 
Özdeşim kurdukları karakterlerin gerek sözel gerekse fiziksel davranış şekillerini oyunlarına yansıtarak pekiş-
tirirler (Akçay ve Özcebece, 2012: 82-87). Çocuk programlarının bir çoğu şiddet, öfke, saldırganlık unsurlarını 
içermektedir. Programların pek çoğunda sorunların çözülmesi için şiddete başvurulmakta ve şiddet çocukta 
heyecan ve isteklerini elde etmede kullanabileceği bir davranış şekli olarak yansıtılmaktadır (Kirsh, 2006:547-
557). Çocuklar çizgi film karakterlerinin birbirlerine fiziksel ve sözel şiddet uygulamasından hoşlanabilmek-
tedir. Şiddet uygulayan karakterlerin mükafatlandırılması, amacına ulaşması ve problemleri çözebilmesi çocu-
ğun daha fazla özdeşim kurmasına neden olmaktadır. Ayrıca şiddete uğrayan karakterin acı, ağrı hissetmemesi 
tekrar yaşamına devam edebilmesi çocuğun bu olayı daha da kolay kabullenmesini sağlamaktadır. Televizyon 
birçok ailede çocuğun zamanını sessiz geçirmesini sağlayan oyalayıcı rol oynamaktadır. Bu nedenle çocuklar 
izledikleri programların çoğunu yalnız izlemektedirler (Ayrancı ve ark., 2004: 133-140; Temel ve ark., 2014: 
199-205). Ebeveynler çizgi filmlerin şiddet unsuru içermediğini ve çocuklarının bunlardan etkilenmediklerini 
düşünmektedir. Ebeveynlerin bu konuda bilinçlendirilmeleri ve konuyla ilgili yasal önlemlerin alınması ge-
rekmektedir (Eskandari 2007). Amaç: Yayınlanan çizgi filmlerdeki şiddet öğelerinin çocuk sağlığına etkisinin 
belirlemesi amacıyla gerçekleştirilmiş çalışmaların sistematik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. “Sağlık çalı-
şanlarının bakış açısıyla yayınlanan çizgi filmlerde şiddet öğelerinin çocuk sağlığındaki yeri nedir?” araştırma 
sorusuna yanıt aranacaktır. Method: Çalışmalar; Mart-Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi veri 
tabanları üzerinden;
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“Çocuk (child/children)”, “Çizgi film (Cartoon Movies), “Şiddet”(Violence), “Şiddet eğilimi”(Violence •	
Tendency), 

Anahtar kelimeleri ile; Ulakbim, Google Akademik, Pubmed, CINAHL, Medline veri tabanları taranmış-
tır.

İncelemeye Dahil Edilme Kriterleri:

1. Çizgi filmlerdeki şiddet unsurlarını inceleyen çalışma olması,

2. Çocuk yaş gruplarında gerçekleştirilen çalışmalar olması,

3. Tam metnine ulaşılabilen araştırma makalesi olması,

4. Yayın dilinin Türkçe ya da İngilizce olması, 

5. Orijinal ve kantitatif nitelikte olması,

6. 2007 - 2017 yılları arasında ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmış olması. 7.Örnekleminin, 
ulusal, uluslararası ya da bölgesel kapsamda belirlenmiş olmasıdır.

Bulgular: PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) standartları doğ-
rultusunda incelemeye dahil edilen çalışma sayısı 68’dir. Bu çalışmalar, Joanna Briggs Institute’sü tarafın-
dan hazırlanan kontrol listesi kullanılarak, iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Çalışma 
sonuçları incelendiğinde; Temel ve ark. (2014)’nın üç çocuk kanalından rastgele seçilen çizgi filmleri izleye-
rek gerçekleştirdikleri çalışmalarında, çizgi filmlerin %68.9’unda fiziksel, sözel ve ruhsal şiddet öğelerinden 
en az birinin bulunduğu bildirilmiştir. İzlemler sonucunda %47.8 fiziksel, %42.2 ruhsal, %35.6 sözel şiddet 
öğeleri tespit edilmiştir. İzlem yapılan 3 kanal şiddet unsuru açısından karşılaştırıldığında, kanallar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu görülmüştür (p < .05). Yaşar ve Paksoy (2011)’ın okul öncesi yaş 
grubundaki çocuklarla (n=12) yaptığı çalışmada çocuklara önce eğitici içerikli ardından ise şiddet içerikli çizgi 
film izlettirilmiş ve çocukların serbest oyunları gözlenmiştir. Çocukların şiddet içerikli çizgi film öğelerini 
oyun başlangıcında yansıttıkları fakat devam ettirmedikleri, olumsuz davranışların rolleri canlandırırken orta-
ya çıktığının gözlendiği bildirilmiştir. Eğitici içerikli çizgi filmden sonra çocukların, çizgi filme ilişkin öğeleri 
oyunlarının herhangi bir evresinde yansıtmadıkları saptanmıştır. Eskandri (2007) okul çocuklarıyla yaptıkları 
çalışmada; erkek çocuğu olan ebeveynlerin %81’i, kız çocuğu olan ebeveynlerin %76’sı çizgi filmlerin çocuk-
larının yaşam tarzlarını etkilediğini ifade ettiklerini belirtmiştir. Aynı çalışmada erkeklerin %91’inin, kızların 
%80’inin izledikleri çizgi filmlerdeki kahramanları örnek aldıklarını belirlenmiştir. Çizgi filmlerdeki şiddet 
eyleminde bulunan karakterin %45 insan, %22 çocuk, %57 erkek, %34.4’ünün baş kahraman olduğu tespit 
edilmiştir (Basore 2008). Basore (2008) çizgi filmlerdeki şiddetin %51 oranında kahramanın kendi vücuduy-
la, %45 bir araç/aletle gerçekleştirildiğini, şiddet eylemlerinde %7 karakterde bir zarar oluştuğu, %99 şiddet 
uygulayanın ceza almadığını belirledikleri ifade edilmiştir. Sonuç: Bu sistematik inceleme sonuçları ile çocuk 
kanallarındaki çizgi filmlerin çoğunda şiddetin farklı türlerinin yer aldığı düşünülmüştür. Çocukların taklit 
ederek öğrendikleri, çizgi filmlerde yer alan karakterlere bürünerek oyunlarında da şiddet unsurlarına yer 
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verdikleri pek çok çalışmada bildirilmiştir. Bu şiddet etkilerini en aza indirmek için; öncelikle ebeveynlerin 
çocuk programları hakkında bilgilendirilmeleri, televizyon izlerken çocukları ile birlikte olmaları gerektiği, 
çocukların gerçek ve kurgusal olanı ayırt etmede yetişkinler kadar zihinsel becerilerinin olmadığı anlatılmalı-
dır. Çocuk programlarının eğitici, öğretici ve eğlendirici öğeleri olmakla birlikte, içerik konusunda toplumun 
ve yayın kuruluşlarının bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çizgi Film, Şiddet, Şiddet Eğilimi
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ÇALIŞANLARIN MOBBİNG ŞİKAYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hasan TUTAR1, Ramazan ORHA2, Duygu TERZİ3

1Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Sakarya / Türkiye  
 2Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi, Sakarya / Türkiye 3Sakarya  
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Öz: Mobbing, son zamanlarda örgüt psikolojisi üzerinde çalışanların sıkça başvurdukları bir kavramdır. Yıl-
dırma, bastırma, sindirme, yok sayma, görmezlikten gelme, bezdirme veya psikolojik şiddet gibi farklı şekil-
lerde nitelendirilen mobbing, örgütsel çatışmanın (Baillien ve Witte, 2009: 349), iş tatminsizliğinin, motivas-
yon kaybının hatta işten ayrılmanın başlıca nedenlerinden biridir. Mobbingin olduğu yerde çalışanları motive 
eden, mesleki ve örgütsel bağlılık ( Khadi ve diğerleri, 2009: 275) oluşturan, güven sağlayan tüm araçlar 
ortadan kalkmakta, bunun yerini tatminsizlik, örgütsel çatışma, işgören devir hızında artış ve genel anlamda 
verimsizlik almaktadır. Sistemli ve sürekli uygulanması durumunda mobbing psikolojik savaşa dönüşmekte 
ve kurbanların işten ayrılmalarının dışında seçenekleri kalmamaktadır. Örgütsel verimsizliğin ve performans 
düşüklüğünün en önemli nedenlerinden biri olan mobbing, dünyada ve ülkemizde tüm kamu ve özel örgüt-
lerde var olan, çerçevesi kesin biçimde ortaya konamayan ve adı konulmamış her bakımdan kötü muamele 
örneği olarak sürüp gitmektedir. Çalışanların üzerinde sistematik baskı oluşturarak işten ayrılmalarına sebep 
olan korkutmalar, aşağılamalar tehditler, tacizler, azarlamalar bu kapsamdadır. (Samırkaş ve diğerleri, 2011: 
27). Küreselleşme, artan rekabetin varlığı, kaynakların kıtlığı, ekonomik krizler, işsizlik, toplumsallığın yerini 
bireyselliğin alması, yaşanan sosyo-ekonomik değişimler, işletmelerin düşük maliyetlerle üretim yapmaya 
başlaması vb. unsurlar örgütsel yapılarda değişikliklere neden olmaktadır. (Samırkaş ve diğerleri, 2011: 28) Bu 
gelişmeler doğrudan ya da dolaylı olarak mobbing davranışlarının yaygınlaşmasına neden olabilmektedir. Aynı 
zamanda örgütsel iklimin yetersiz olması, iletişim kanallarının iyi bir biçimde işlememesi, hiyerarşik yapının 
katılığı, örgütsel vatandaşlık bilincinin oluşmaması, kişinin kendi özel hayatında mutsuz olması ve bunu iş 
yerine yansıtması, beşeri kaynaklara yeterince önem verilmemesi, grup dinamizminin yokluğu, liderlik tarzları 
vb. faktörler de mobbinge ortam hazırlamaktadır. Mobbing olgusu hem bireysel anlamda hem örgütsel anlam-
da hem de toplumsal anlamda pek çok olumsuz sonuç doğurmaktadır. Çalışanları olumsuz eylemlerin konusu 
haline getirmekte ve onları savunmasız bırakmaktadır. (Einarsen ve diğerleri, 1994: 383) Çalışanların per-
formansında düşmelere, yılgınlığa ve işi bırakmalara sebep olmakta ve yaşam kalitelerini bozmaktadır. Kimi 
durumlarda işverenlerin tazminat yükümlülüğünü ortadan kaldırmakta ve bu sebeple de işverenler açısından 
bir çözüm yolu olarak görülebilmektedir. (Samırkaş ve diğerleri, 2011: 28) Örgütte çatışma ve huzursuzluk-
lara, çalışanların verimliliğinde azalmalara sebep olmaktadır. Örgütün imajını bozmakta ve örgütü ekonomik 
yönden zayıflatmaktadır. Amaç: Çalışma Mobbing ile Mücadele Derneğine mobbing başvurusunda bulunan 
kişilerin verdikleri cevaplar ışığında mobbingin nedenleri, türleri (kişilerin maruz kaldığı mobbing davranış-
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ları) ve kişiler üzerinde yarattığı fiziksel ve duygusal etkileri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: 
Araştırmanın genel evrenini Mobbing ile Mücadele Derneğine başvuruda bulunan kişiler oluşturmaktadır. 
Örneklem ise derneğe başvuran 32 kişiden oluşmaktadır. Örneklem, başvuruda bulunan kişiler arasından rast-
gele seçilmiştir. Yöntem: Araştırma, Mobbing ile Mücadele Derneğine başvuruda bulunan 32 kişinin başvuru 
formlarından elde edilen bilgiler ışığında yapılmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden biri olan yarı yapılandı-
rılmış görüşme tekniğine yer verilmiştir.  Hem esnekliği hem de standardizasyonu belli ölçüde sağladığı için 
bu teknik tercih edilmiştir. Başvuru formlarında kişisel bilgilere (yaş, cinsiyet, unvan, çalışılan sektör vb.), ne 
tür bir mobbing uygulandığına, hangi tür mobbing saldırılarına maruz kalındığına ve mobbingin sebeplerine 
dair sorulara verilen cevaplara yer verilmiştir. Veriler 2016 yılının güz döneminde toplanmıştır. Formlar üze-
rinde yer alan cevaplar gruplandırılarak çözümlenmeye ve tablolar haline getirilmeye çalışılmıştır. Verilerin 
analizinde içerik analizinden ve betimsel analizden yararlanılmıştır. Bulgular: Mobbing Derneğine destek için 
başvuran kişilerden % 68.75’i kadın % 31.25’i erkektir. Kişilerin mobbing sebeplerinin büyük ölçüde farklılaş-
tığı görülmektedir. Mağdur 4’e göre sessiz bir kişiliğe sahip olması ve alt kademede yer alıyor olması; mağdur 
6’ya göre kadın ve engelli oluşu; mağdur 19’a göre siyasi görüş farklılıkları ve haksızlıklara karşı durması; 
mağdur 28’e göre amirine içme suyu yerine musluk suyu takdim etmesi mobbing sebeplerini oluşturmakta-
dır. En çok maruz kalınan mobbing davranışları başvuranlar tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: “Yüzüme 
bağırıldığı ve/veya yüksek sesle azarlandığım oluyor. Yaptığım iş sürekli olumsuz yönde eleştiriliyor. Sözlü 
tehditler aldığım oluyor. İnsanların arkamdan kötü konuştuğunu duyuyorum. Hakkımda söylentiler çıktığını 
duyuyorum. Kararlarım sürekli sorgulanıyor.”  Bu kişilerin en çok yaşadığı fiziksel ve duygusal değişimler 
ise “Sinirlilik duygusu, uyku bozuklukları, somatik yakınmalar (sebepsiz baş ağrısı, mide problemleri vb.), 
olayları hatırlama sıklığında azalmalar ve yorgunluk ve bitkinlik” olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Araştırmanın 
sonuçlarına göre mobbingin tek, değişmeyen ve belli bir nedeni yoktur.  Bu nedenlerin, mağdur olan tarafların 
içinde bulundukları durumlara ve koşullara göre farklılaşabildiği ve mobbing davranışlarının fiziksel bir taciz-
den çok psikolojik anlamda bir tacizi içerdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, İşyerinde Psikolojik Terör, Psikolojik Taciz
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KOLEKTİF NARSİZM VE ŞİDDET İLİŞKİSİ ÜZERİNE KURAMSAL VE FELSEFİK  
BİR ÇÖZÜMLEME

Hasan TUTAR1,  Duygu TERZİ2

1Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Sakarya / Türkiye  
 2 Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü Sakarya / Türkiye

duyguterzi@sakarya.edu.tr

Öz: Sağlıklı her tür benlik algısını ve benlik saygısını zayıflatan ve gerileten narsizm olgusu, grup narsizmine 
dönüştüğü zaman, grupta bireylik yitimine neden olabilmekte ve bunun grubun kötü niyetiyle birleşmesi du-
rumunda şiddet için güçlü bir motivasyon aracı olarak işlev görmektedir. Grup narsizmi nedeniyle yitirilmiş 
kimlik algısı grubun kötü niyeti tarafından yönlendirildiği zaman, yıkıcı bir şiddetin motivatörü olarak işlev 
görebilmektedir. Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, kolektif narsizm ile şiddet arasındaki varsayımsal ilişkiyi 
temellendirmeye çalışmaktır. Yöntem: Yapılan çalışma nicel ya da nitel bir araştırmaya dayanmayıp literatür 
taramasını içermektedir. Bilindiği üzere “narsizm” sözcüğü bireysel açıdan değerlendirildiği zaman, kendini 
aşırı sevmek, beğenme, kendine aşırı düşkünlük gibi anlamlara gelmektedir. Ancak narsizm sadece bireysel 
planda kalan bir kendilik algısıyla ilgili değildir; narsizmin diğerlerini yok sayma, önemsememe ve onları 
değersiz görme gibi olumsuz bir yanı da vardır. Narsizm her şeyden önce bir kişilik bozukluğudur ve abartılı 
bir benlik algısının dışa vuran yüzüdür. Narsistik kişilik bozukluğu, çeşitli koşullarda büyüklenme, kendine 
hayranlık ihtiyacı içinde olma, başkasını anlama isteksizliği gibi psikolojik durumları içeren genel bir ruh hali-
dir. Narsistik kişilik yapısına sahip bireylerde reddedilme karşısında aşırı duyarlılık, yoğun ve aşırı öfke, aşırı 
önemsenme ihtiyacı gibi davranışlara sık rastlanır. Kişinin kendisine yönelttiği aşırı şişirilmiş benlik algısı, 
ötekini küçümseme, önemsizleştirme, umursamazlık ve buna eşlik eden yüksek düzeyde eşduyum eksikliği 
narsizmi nitelendiren kişilik özellikleri ötekine şiddet uygulamak için uygun bir kişilik altyapısı oluşturur. Nar-
sistik kişilik bozukluğu “patolojik narsizm” ve “kırılgan narsizm” şeklinde kendini gösterir. Patolojik narsizm-
de en önemli nokta, bireyin tamamen dıştan gelen yorumlarla muhtaç hale gelmesidir. Patolojik narsisizmden 
muzdarip insanlar hoşlarına gitmeyen olumsuz özelliklerini çevrelerine yansıtarak ve çevrelerine şiddet uy-
gulayarak kendilerini rahatlatma yolunu giderler. Kırılgan narsizm ise kendine aşırı değer verip, çevresinden 
bu değeri göremeyince içe dönme, içe kapanma, depresif ve saldırgan davranışlar gösterme şeklinde kendini 
gösterir. Herkesin de kendisi kadar kendisini sevmeyi, saymayı, önemsenmeyi ve yüceltilmeyi bekleyen nar-
sist kişi bunu başkalarından göremeyince diğer insanlardan kendini soyutlar, kendi içinde yaşamaya başlar 
ve kendini yalnızlığa mahkûm eder veya zorunlu toplumsal ilişkilerde uyumsuzluk ve saldırganlık gösterir. 
Literatürde “kolektif narsisizm” olarak da ifade edilen “biz-narsisizmi”, kişinin özdeşim içinde olduğu grubun 
üstün özelliklerine dair gerçekçi olmayan bir inanca aşırı duygusal yatırım yapması demektir. Grup narsisizm 
algısı yüksek bireyler, dış grupları daha çok tehdit olarak algıladıkları, dış-grupları bağışlamaktan kaçındıkları, 
her tür saldırganlığı, sosyal hâkimiyet kurmayı, sağ-kanat otoriterliği ve kör grupseverliği her durumda gös-
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terme eğilimindedirler. Kolektif narsistlerin, kendi gruplarına karşı onay, hatta hayranlık duygularının güçlü 
olması nedeniyle söz konusu hayranlık duygusunun grubun kötü niyetiyle birleşmesi durumunda şiddet için 
güçlü bir motivasyon sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun bizde ve dünyanın diğer ülkelerinde açık örnekleri 
bulunmaktadır. Bireylerin özdeşim kurdukları grubun yararını koruma konusunda aşırı duyarlı, başka grup 
menfaatlerine karşı umursamaz ve küçümseyici bir tavır içerisinde olmaları, onlara karşı kötü niyeti beslemek-
tedir. Şiddet, saldırganlık, engellenmeye tahammül edememe, kendi çıkarına aşırı hassasiyet, grup hedeflerini 
aşırı yüceltme, grubun yaşadığı sorunlara aşırı tepki verme gibi özelliklerle kendini belli eden grup narsizmi 
şiddetin en önemli motivasyonel araçlarından biri olabilmektedir. Kişilerarası ilişkilerde olumsuz sonuçlarla 
ortaya çıkan ve bir grup narsizmi olarak gözlenen kolektif narsizmde bireyler grup dışı insanlara karşı kaba, 
sevimsiz, uyumsuz ve özverisizdirler. Kolektif narsizm grup dışı davranışlarda kırılgan, kişilerarası ilişkiler-
de başarısız, içe dönüklük, soğukluk, aşırı bencillik gibi kişilik özellikleriyle kendini gösterir. Grup narsizmi 
grubun hükmü şahsiyeti adına büyüklenmecilik, başkaları üzerinde otorite kurma, aşırı müdahaleci ve kin-
dar olma, aşırı sahiplik duygusu, doyumsuz ve tamahkârlık gibi özelliklerle tanınır. Grup narsizmiyle malul 
olanlar toplumu iki gruba ayırır; bir tarafta önemli, değerli ve her yaptığı doğru olan “kendi grupları”, diğer 
tarafta değersiz, önemsiz, hiçbir değerin taşıyıcısı olmayan hatta yoldan çıkmış “sapkın diğerleri” vardır. Grup 
narsizmi yaşayanlar kendi gruplarına dâhil olmanın verdiği hazdan ziyade, öteki ve aşağı olarak gördükleri 
gruba dâhil olmamanın verdiği hazdan daha fazla tatmin olurlar. Grupla aşırı-özdeşim kurma, kişinin bireysel 
özdeğerini yücelteceği yanılsamasına neden olur. Kişi kendi grubunu yüceltirken, dış-grupları açık ya da örtük 
olarak aşağılar. Bu onun grup narsizmini okşayan bir duygudur. Sonuç: Kişinin karakter yapısıyla sosyal bağ-
lamın etkileşimi, kişisel kimliğin ve benlik yapısının zayıflığı, iç-gruba yönelik tehdit algısının artması, kişinin 
iç-grupla aşırı-özdeşim riskini arttırarak onun mümeyyiz vasıflarını ortadan kaldırarak onu şiddet için uygun 
bir karaktere dönüştürür. Bu durum, dış-gruplara yönelik nefret, önyargı ve ayrımcılık duygularını besler. Di-
ğer grupların değersizleştirilmesi ve duruma göre düşmanlaştırılması grup narsizminin doğal sonucudur. Grup 
narsizmi yaşayan biri dış gruptan birinin olumsuz davranışlarını gruba yüklerken, kendi grup içinden olumlu 
davranışlar gösteren birinin davranışlarını grupla, olumsuz davranışlarını ise bireyin kendisiyle ilişkilendirir. 
İnsanlar grup içi üyelerin pozitif davranışlarını, dış grup üyelerinin ise negatif davranışlarını görme eğilimi, 
kaçınılmaz olarak “grup yanlılığı”na neden olur. Bu durum “grup narsizmini” ve “iç grup kayırmacılığı”nı 
güçlendirir. Gruplar arası yanlılıklar, önyargı, basmakalıp yargı, ayrımcılık, adaletsizlik ve eşitsizlik, ötekine 
karşı düşmanlık ve nihayet şiddetin önemli aracı haline gelir.

Anahtar Kelimeler: Narsizm, Grup Narsizmi, Saldırganlık, Şiddet, Biz-Narsizmi
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDET KAVRAMINA YÖNELİK  
METAFORİK ALGILARI

Yahya AKTU1, Bedrettin VAROL2

1-2 Siirt Üniversitesi, Eruh MYO, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü, Siirt / Türkiye

bedirhan.varol@gmail.com

Öz: Günümüzde yaşanan şiddet olaylarının artışına bağlı olarak psikolojik şiddet olgusunun giderek tüm kül-
türlerde yaygınlaştığı görülmektedir. Bireylerin maruz kaldıkları psikolojik şiddet, akademik yaşamda, sosyal 
ve duygusal ilişkilerde olumsuz etkilerini göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre psikolojik 
şiddet; insanlara karşı güç kullanarak fiziksel, psikolojik, ahlaki ve toplumsal gelişimlerine zarar veren bütün 
davranış ve tutumlardır. Yapılan araştırmalarda psikolojik şiddete maruz kalan bireylerde stres, duygu durum 
bozuklukları, sosyal yalıtım, iştahsızlık, uyku bozuklukları, cilt problemleri ve kalp çarpıntıları gibi rahatsız-
lıklarla karşı karşıya kaldığı tespit edilmiştir (Tutar, 2004). Amaç ve Önem: Bu araştırmanın amacı, üniversite 
öğrencilerinin psikolojik şiddet kavramına ilişkin algılarını, metaforlar yardımıyla açığa çıkarmaktır. Psikolojik 
şiddet, yaşam kalitesini, başarı düzeyini ve geleceğe bakış açısını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Bu 
bağlamda, üniversite yaşamından sonra iş yaşamına atılacak olan genç bireylerin şiddetle karşılaşma durumla-
rının belirlenmesi ve bununla başa çıkması büyük önem kazanmaktadır. Dünyada ve ülkemizde ispatlanması 
çok zor olduğu düşünülen psikolojik şiddet konusunda sürekli olarak incelemeler yapılmaktadır. İletişimin ve 
etkileşimin en yoğun yaşandığı üniversite yaşamında ruh sağlığının özel bir önem arz edeceğini söylenebilir. 
Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin psikolojik şiddet kavramına yönelik farkındalık düzeylerini arttırmaya 
katkılar sunacağı öngörülmektedir. Kapsam: Yapılan bu çalışmanın evrenini Siirt Üniversitesi’nde Sosyal Hiz-
metler önlisans programını okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu öğrenciler arasından kolay 
ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle seçilmiş 50 katılımcı oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Bu çalışmanın örneklemi 
yaşları 17-25 arasında olan üniversite öğrencilerinden oluşmakta olan kesitsel bir çalışmadır. Bu açıdan Türki-
ye kapsamında genelleme yapmak mümkün değildir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden yorumlayıcı 
olgu bilim desenine dayanmaktadır. Bu çalışma psikolojik şiddet kavramı ve ilgili alanyazın ile sınırlıdır. Do-
layısıyla sonuçlar karşılaştırılırken bu sınırlılıklar göz önüne alınmalıdır. Yöntem: Bu araştırma nitel araştırma 
yaklaşımlarından yorumlayıcı olgu bilim (fenomenoloji) desenine dayanmaktadır. Üniversite öğrencilerinin 
psikolojik şiddete ilişkin algılarını ortaya çıkarmak amacıyla amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşıla-
bilir durum örneklemesi tercih edilmiştir. Verilerin toplanmasında metafor soru sorma kalıbı olan “Psikolojik 
şiddet …….. gibidir, çünkü …………” şeklinde verilen açık uçlu bir sorudan yararlanılmıştır. Bu araştırmada 
verilerin analizinde bilgisayar destekli nitel veri analizi programından (NVivo) yararlanılarak içerik analizi 
yöntemi ile veriler çözümlenmiştir. NVivo programı, kodları özel temalar altında toplamaya, değişik örneklem 
bulgularını birlikte değerlendirmeye, sonuca hızlı bir şekilde ulaşılmasına imkan vermektedir. Bulgular: Yapı-
lan içerik analizi sonuçlarına göre toplam 50 çeşit metafor elde edilmiştir. Sözü edilen bu metaforlar olumsuz-
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luk kategorisi altında toplanmıştır. Olumsuzluk bakış açısı kategorisi altında toplanan metaforların analizleri 
sonucunda oluşturulan temalara göre öğrencilerin en çok ‘kısıtlanma’ temasında metafor ürettiği (n=26), en az 
ise ‘acınma’ temasında metafor ürettiği (n=2) görülmüştür. Cinsiyete göre yapılan içerik analizi sonuçlarına 
göre, kız öğrencilerin en çok ‘demir kafes’ metaforunu ürettiği (n=6), erkek öğrencilerin ise en çok ‘ölüm’ 
metaforunu ürettiği (n=4) saptanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin psikolojik 
şiddet kavramına yönelik düşünceleri metafor yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu sonuçlara göre 
üniversite öğrencilerinin psikolojik şiddet kavramına yönelik metaforik algıları olumsuz nitelemeler üzerinde 
toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları, metaforların, öğrencilerin “psikolojik şiddet” kavramına ilişkin sahip ol-
dukları duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmada güçlü birer araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu 
bağlamda psikolojik şiddetle ilgili metaforik algıların araştırılması amacıyla farklı gruplar üzerinde çalışmalar 
yapılarak alanyazına katkı sağlanabilir. Ayrıca ilerleyen çalışmalarda araştırmacıların psikolojik şiddet kavra-
mıyla ilgili toplumsal farkındalığı arttıracak film, video, resim vb. görsel öğelerin kullanılması önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Şiddet, Olgu Bilim, İçerik Analizi, Metafor
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ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ, KADINA YÖNELİK EKONOMİK ŞİDDET:  
NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Yahya AKTU1, Bedrettin VAROL2

1-2 Siirt Üniversitesi, Eruh MYO, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü, Siirt / Türkiye

bedirhan.varol@gmail.com

Öz: Kadına yönelik şiddet; 1933 tarihli BM Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgirge’de “İster kamusal alanda 
ister özel yaşamda meydana gelsin, kadına fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine, 
acı çekmesine neden olan, onurunu zedeleyen, temel hak ve özgürlüklerini kullanmasını engelleyerek, kadına 
yönelik ayrımcılığın sürmesine yol açan bir eylemdir.” şeklinde tanımlanmıştır (Karınca, 2011:21). Bildirgede 
kadına yönelik şiddetin tanımı incelendiğinde kadının fiziksel açıdan zarar görmesinin yanı sıra ruhsal, cin-
sel, sosyal ve ekonomik yönden örselenmesi de şiddetin farklı boyutları şeklinde ele alınmaktadır. Alanyazı 
incelendiğinde kadına yönelik farklı şiddet türlerinin olduğu görülmektedir. Bunlardan fiziksel şiddet, sözel 
şiddet, psikolojik şiddet (duygusal şiddet), cinsel şiddet ve ekonomik şiddet en yaygın şiddet türleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Köse ve Beşer, 2007:117; Karınca, 2011: 22-27; Bilican-Gökkaya, 2011:133; Yanık 
vd., 2014:105-106; Bilican-Gökkaya, 2014:372-373; Küçükköse ve Tatlılıoğlu, 2015:197; Kadına Yönelik 
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi). Kadına yönelik sergilen birçok davranış ekonomik şiddet bağlamında ele 
alınmaktadır. Ekonomik unsurların kadın üzerinde kullanılması, kadının mal varlıklarına el konulması (ziynet 
eşyası vb), kadına kısıtlı para verilmesi, gelirin erkek tarfından içkiye kumara yatırılması, ekonomik duruma 
ilişkin kadını bilgilendirmemesi, mal varlıkların erkeğin üstüne yapılması gibi durumlar ekonomik şiddet içren 
davranışlar olarak kabul edilmektedir (Köse ve Beşer, 2007:117; Can-Gürkan ve Coşar, 2009:126; Bilican-
Gökkaya, 2014:373; Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi). Amaç ve Önem: Ekonomik şid-
det, diğer şiddet türlerine nazaran üzerinde durulmayan ve göz ardı edilen şiddet türüdür. Bilican-Gökkaya 
(2011:133), parasal unsurların, gücü ve iktidarı temsil ettiğini, toplumsal yaşamdaki ilişkileri belirleyip bi-
çimlendirdiğini vurgulamaktadır. Ekonomik şiddetin bir anlamda diğer şiddet türlerini etkilediğini, hatta diğer 
şiddet türlerinin de önemli bir nedeni olduğunu ifade etmektedir. Yapılan birçok çalışma kadınların önemli 
bir oranda ekonomik şiddete maruz kaldığı ortaya koymaktadır. Kocacık ve Doğan  (2006:744) kadınların, 
%32’sinin, Tanrıverdi ve Şıpkın (2008:186) ise kadınların, %43.4’ünün ekonomik şiddet maruz kaldıklarını 
yaptıkları çalışmalarda ortaya koymuşlardır. Bu çalışma, kadınların maruz kaldıkları ekonomik şiddetin onlar 
için ne anlam ifade ettiği ve ekonomik şiddet ile ilgili düşüncelerinin ortaya konması amacıyla gerçekleştiril-
miştir. Kapsam: Çalışmanın evrenini Siirt ilinde yaşayan kadınlar oluşturmaktadır. Örneklemi ise maksimum 
çeşitleme örneklemi yöntemiyle seçilmiş Siirt ilinde yaşayan 10’u ekonomik bağımsızlığı olan yani çalışan, 
10’u da ekonomik bağımlılığı olan yani çalışmayan 20 kadından oluşmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma Siirt 
ilinde yaşayan ve Siirt ilinde ikamet eden kadınlar ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışma kesitsel bir çalışma olup 
yaşları 22-38 yaş aralığında olan kadınlar ile yapılmıştır. Bu açıdan sonuçlar karşılaştırılırken bu sınırlılıklar 
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göz önünde bulundurulmalıdır. Yöntem: Çalışmada veri toplamak için nitel araştırma tekniklerinden “yarı 
yapılandırılmış gö rüşme tekniği” kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen nitel veriler içerik analizi tekniği 
ile analiz edilmiştir. Bu araştırmada verilerin analizinde bilgisayar destekli nitel veri analizi programından 
(NVivo) yararlanılarak içerik analizi yöntemi ile veriler çözümlenmiştir. NVivo programı, kodları özel temalar 
altında toplamaya, değişik örneklem bulgularını birlikte değerlendirmeye, sonuca hızlı bir şekilde ulaşılmasına 
imkan vermektedir.   Bulgular: Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda, kadınların eğitim seviyelerinin 
artması ve iş yaşamına katılımlarının artması sonucunu kadına yönelik ekonomik şiddette maruz kalma oran-
larında ciddi anlamda bir düşüş meydana geldiği bulunmuştur. Ayrıca kadının çalışma yaşamında aktif olarak 
yer alması, yani çalışması, başka bir ifadeyle ekonomik bağımsızlığını elde etmesi ile kadının çalışma yaşa-
mında yer almaması, yani çalışmaması, başka bir ifadeyle ekonomik bağımlılığının olması arasında anlamlı bir 
fark bulunmuştur. Ekonomik bağımlılığı olan kadınların, ekonomik bağımsızlığı olan kadınlara oranla önemli 
ölçüde ekonomik şiddete maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Sonuç ve Öneriler: Çalışma sonunda eğitimin 
ekonomik şiddettin önüne geçilmesinde etkili olduğu bulunmuştur. Bu nedenle kız çocuklarının iyi bir eğitim 
almaları gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kadının güçlü yanlarının ortaya çıkarılarak iş yaşamına katılma-
sı, kadınların başta uğraması muhtemel ekonomik şiddet gibi diğer şiddet türlerine maruz kalmasının önüne 
geçilmesi adına yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadına Yönelik Şiddet, Ekonomik Şiddet
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ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI: SİSTEMATİK BİR ANALİZ

Vildan CIRIK1, Şule ÇİFTCİOĞLU2, Emine EFE3

1-2-3Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi,  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,  
Antalya / Türkiye

vapaydin@akdeniz.edu.tr

Öz: Çocuğa uygulanan kötü muamele içerisinde en yaygın olarak yer alan çocuk istismarı ve ihmali; çocuğun 
sağlığına ve gelişimine zarar veren fiziksel, duygusal, cinsel sömürü türlerini içermektedir (DSÖ, 2017). Bu 
istismar türlerinden biri olan cinsel istismar, çocuğun tam olarak kavrayamadığı, gelişimsel olarak henüz hazır 
olmadığı cinsel aktiviteye zorlanmasıdır (DSÖ, 2016). Cinsel istismar, hem çocukları hem de aileleri fiziksel, 
psikolojik ve sosyal yönden olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Çocuklara karşı yapılan cinsel istismar, çocuk 
haklarını da ciddi bir şekilde ihlal etmektir (UNICEF, 2017). Çocuğa yönelik cinsel istismarın dünyadaki yay-
gınlığına bakıldığında, tüm dünyada kadınların %20’sinin, erkeklerin ise %5-10’unun çocukluklarında cinsel 
istismara maruz kaldıkları belirtilmektedir. Uluslararası çalışmalarda, her 5 kadından 1’inin ve her 13 erkekten 
de 1’inin çocukken cinsel tacize uğradığı ortaya konmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 Adalet 
Verilerine göre, Türkiye de çocukların mağdur olduğu suç sayısı 114 673’ dür. Bunların 11 095’i çocuğa yö-
nelik yapılan cinsel suçlar olup, 1377’si erkek, 9718’i ise kız çocuklarına karşı yapılmıştır. Her yıl on binlerce 
çocuk ciddi ve kalıcı etkileri olan cinsel istismarla karşılaşmaktadır. Bu kadar yaygın olan ve toplumsal olarak 
kritik bir önem taşıyan bu sorun karşısında halkın çoğu bilgi sahibi değildir. Hatta politikacılar da dahil olmak 
üzere insanların çoğu çocuk cinsel istismarını haberlerden anlamaya çalışmaktadır. Basın, çocuk istismarının 
önlenmesinde, insanların istismardan haberdar edilmesinde ve toplumsal bir farkındalık oluşturulmasında bü-
yük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, basının cinsel istismarda çocuk mağdurlar ve istismarcılar hakkında ne 
kadar ve nasıl bir bilgi verdiği oldukça önemlidir. Amaç: Türkiye’nin farklı sosyokültürel özelliklerine sahip 
tüm bölgelerinde basına yansıyan cinsel istismar vakalarının mağdurları ve istismarcıları hakkında basının ne 
kadar bilgi verdiğini incelenmektir. Kapsam: Araştırmanın amacı doğrultusunda seçilen gazetelerin, ulusal 
düzeyde yayımlanıyor olması, tiraj rakamları baz alındığında geniş kitlelere ulaşarak haberlerinin referans 
kabul edilmesi, internet ortamında da yayınlanıyor olması dikkate alınmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2017 
yılının tiraj rakamları 200.000’in üzerinde olan beş gazete oluşturmaktadır. Bu gazeteler; Hürriyet, Sabah, 
Sözcü, Posta, Habertürk gazeteleridir. Gazeteler arasında temsil açısından da bir denge sağlamak için gazete-
lerin ekleri ve gazetelerde yer alan köşe yazıları araştırma dışı bırakılmıştır. Çözümleme ana gazeteye ve haber 
metinlerine uygulanmıştır. Bu gazetelerin son bir yıl içerisinde yayınlanan haberleri incelenmiştir ve çocuk 
cinsel istismarına ilişkin haberleri üzerinde içerik analizi tekniği kullanılarak çözümleme yapılmıştır. Veriler 
Mart ayını kapsayan bir aylık süre içinde toplanmıştır. Çocuk cinsel istismarı haberleri seçilen gazetelerin 
01.03.2016 ve 28.02.2017 tarihleri arasında yayımlanan sayılarında taranmıştır. Tarama sonucunda son bir yıl 
içerisinde toplam 1099 habere ulaşılmıştır. Bu haberlerden 921 tanesi çocuk cinsel istismarı vakaları ile ilgili 
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olmadığı için araştırma kapsamına alınmamıştır. Seçilen 178 haberden, 78 haber gazetelerde tekrar etmesi ve 
8 haberin çocuklarla ilgili olmaması nedeniyle araştırmaya dahil edilmemiştir. Sınırlılıklar: Araştırma beş 
gazete ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Bu araştırma nitel bir araştırma olup, sistematik derleme desenindedir. 
Veri toplama yöntemi olarak dokümanlar (gazete haberleri) kullanılmıştır ve veriler içerik analizine tabi tutul-
muştur. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan gazetelerdeki çocuk cinsel istismarı ile ilgili yapılan analizler 
sonucunda toplam 92 gazete haberi incelenmiştir. Bu haberlerden bazılarında birden fazla çocuk yer aldığı 
için, bu çalışmada 122 çocuk ile ilgili haber yer almıştır. Sonuçlar doğrultusunda, gazete haberlerinde yer alan 
çocukların %50.8’inin 12-18 yaş aralığın da, 67.2’sinin erkek, %89.3’ünün sağlıklı olduğu ve %93.4’ünün 
cinsel istismar sonrasında hayatta kaldıkları görülmektedir. Araştırmamızda, istismarcıların ise %93.4’ünün 
erkek, %31.1’inin komşu ve %27’sinin öğretmen olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, haberlerde yer alan 
çocukların %86.9’unun tek bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığı da belirlenmiştir. Cinsel istismara uğra-
yan çocukların % 9’unun adı, %7.4’ünün de resmi, gazete haberlerinde açık bir şekilde verildiği tespit edilmiş-
tir. Sonuç: Araştırma sonuçlarımız doğrultusunda, çocuk cinsel istismarı mağdurları ve istismarcıları hakkında 
genel bir bilgi elde edilerek risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu önlemlerin alınması sağlanabilir. Çocuk 
cinsel istismarı vakalarının azaltılabilmesi için aile, okul ve toplum temelli çalışmaların, eğitimlerin olması 
son derece önem taşımaktadır.  Çocuk cinsel istismarının önlenmesinde, eğitimlerin yapılmasında ve istismara 
uğrayan çocukların/ailelerin rehabilite edilmesinde çocuk hemşirelerine primer rol düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Çocuk Cinsel İstismarı, Gazete, Haber, Hemşire
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ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MEDYADAN ÖĞRENİLEN ŞİDDET

Vildan CIRIK1, Şule ÇİFTCİOĞLU1, Emine EFE1

1Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Antalya / Türkiye

vapaydin@akdeniz.edu.tr

Öz: Medya, toplum hayatını doğrudan etkileyen, toplumun önceliklerini ve gündemini oluşturan önemli bir 
güçtür. Toplum adeta medya aracılığı ile iletişim kurmakta ve yine medya aracılığı ile elde ettiği bilgilerle 
karar alma süreçlerine dâhil olmaktadır. Medya ve çocuk ilişkisi üzerinde en fazla durulan, araştırma yapılan 
konuların başında ise şiddet gelmektedir. Çocuklar, şiddeti ve saldırgan davranışı; doğrudan (aileden ve arka-
daşlardan), medya (haberler, televizyon ya da internet) ya da toplum (bölge ve şehir) aracılığıyla öğrenirler. 
Medya; duyarsızlaştırma, taklit etme, saldırganlığı uyarma ve risk almayı teşvik etme yolu ile çocukların 
davranışlarını doğrudan etkileyebilmektedir (Lewis, 2005: 344-358). Medya model olma ve pekiştirme sü-
reçleriyle, bu tip inançların oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Amaç: Bu bağlamda, bu derlemenin 
amacı, çocukların medyadan şiddet içeren davranışları öğrendiklerini ortaya koyarak farkındalık yaratmaktır. 
Sınırlılıklar: İnternet aracılığıyla ulaşılabilen kaynaklar taranmıştır. Yöntem: Derleme niteliğinde bir araştır-
madır. Araştırma da çocukluk döneminde medya aracılığıyla öğrenilen şiddeti değerlendirmek için literatürde 
yer alan çalışmalar incelenmiştir. Bulgular: Yapılan bir çalışmada, medya ile şiddet arasında pozitif yönde bir 
ilişkili olduğu belirtilmektedir (Balkıs, Duru ve Buluş, 2005: 81-97). Şiddet davranışı, çocukların televizyon-
da, internette, video oyunlarında, müzik kliplerin de izledikleri modeller tarafından pekiştirilmektedir. Şiddet 
ve cinsel içerikli programlara ister televizyonda olduğu gibi pasif tüketici olarak isterse de video oyunları gibi 
aktif tüketici olarak maruz kalmanın çocuklarda ve gençlerde şiddet, saldırganlık, içe kapanma, yabancılaşma, 
aşırı düzeyde psikolojik ve duygusal uyarılmışlık, suça yatkınlık gibi etkilere neden olmaktadır (Bushman ve 
Huesmann, 2006: 348-52). Televizyonlarda yer alan haberler, diziler, filmler, çizgi filmler, reality showlar ve 
diğer program türlerinde; başta fiziksel şiddet olmak üzere psikolojik şiddet, sözel şiddet, cinsel şiddet, ekono-
mik şiddet ve diğer şiddet türlerine yer verildiği görülmektedir. Günümüzde medyada yer alan programlarda 
özellikle fiziksel şiddet yüksek oranda yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda, şiddet içeriği yoğun olan prog-
ramları izleyenlerin daha yüksek oranda fiziksel şiddete başvurabileceği, fiziksel şiddeti yüksek oranda çözüm 
olarak görebileceklerini ve ileri yaşamlarında saldırgan davranışlara daha fazla yöneldikleri ortaya konmak-
tadır (Huesmann ve ark, 2003: 201-221; Tokdemir ve ark, 2009: 74-85). Medyanın şiddeti olağan, sıradan bir 
olgu ve hayatın bir parçası olarak sunması, bireylerin gerçek hayatta şiddete daha az tepki göstermesine ve şid-
dete karşı duyarsızlaşmasına yol açmaktadır. Bu etkilere maruz kalan çocukların ve gençlerin saldırganlaştık-
ları ve şiddete başvurarak suç işledikleri çeşitli araştırmalarla ortaya konulan önemli bir bulgudur (Anderson 
ve Bushman, 2001: 353-359). Ayrıca, yapılan çalışmalarda medyada yer alan şiddetten, düşük sosyoekonomik 
durumda olanların ve özellikle erkek çocukların daha fazla etkilendikleri görülmektedir (Lewis, 2005: 344-
358). Tüm bunların sonucunda şiddet, toplum içerisinde kabullenilir ve gerektiğinde kolaylıkla başvurulan bir 
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olguya dönüşmektedir. Bununla birlikte, medyada yer alan şiddetin, çocuklukta izlendikten sonra, ergenlik ve 
yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkan şiddet ile ilişkili olduğu da belirtilmektedir. Böylelikle medya, çocuk-
larda ve gençlerde erken yaşta başlayarak yetişkin dönemlerinde de kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs 
ile cinsel istismar suçları gibi ağır cezalık suçlara neden olabilmektedir. Medya ve şiddet ilişkisini inceleyen 
51.000 katılımcı üzerinde gerçekleşmiş 280 ayrı çalışmanın meta analizini yapan bir çalışma da, medyada yer 
alan şiddete aktif veya pasif olarak maruz kalmadaki artışın dört ana olumsuz etkiye neden olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bunlar; Saldırganlığa sevk etkisi (Aggressor Effect), Mağduriyet korkusu etkisi (Fear of Vic-
timizaton Effect), Duyarsızlaştırıcı etki (Desensitizing /Bystander Effect), İştah etkisi (Appetite Effect)’dir 
(Donnerstein, Slaby ve Eron, 1994: 219-250). Yapılan başka bir meta-analiz çalışmasında da küçük çocuklar-
da şiddet içerikli televizyon ve film izleme ile saldırgan davranışlarda artış arasında tutarlı kanıtların olduğu 
görülmüştür (Browne ve Hamilton-Giachritsis, 2005: 702-10). Tüm bu çalışmaların ortak noktası, medyada 
şiddet davranışını izlemenin şiddet davranışının ortaya çıkmasını desteklediğini ileri sürmeleridir (Anderson 
ve ark, 2003: 81-110; Huesmann, Moise-Titus, Podolski ve Eron, 2003: 201-21; Slater, Henry, Swaim ve An-
derson, 2003: 713-736; Huesmann ve Kirwil, 2007: 545-570). Sonuç: Medyanın çocuklar ve gençler üzerinde 
meydana getirdiği olumsuz etkiler birçok bilimsel çalışma tarafından doğrulanmakta ve gençleri şiddete yö-
neltmekte etkili olabileceği ortaya konulmaktadır. Toplumsal anlamda medyanın çocukların duygusal gelişimi 
adına ortaya koyabileceği olumsuz etkilere ilişkin bir farkındalık oluşturulması büyük bir önem arz etmektedir. 
Bu nedenle, çocukları olumsuz etkileyebilecek yayın içeriklerinin belirli bir denetimden geçmesi ve yayın 
politikalarının oluşturulması gerekmektedir. Çocukların saldırgan davranışlarını ve suç işlemelerini önlemek 
için özellikle çocuk sağlığı hemşirelerinin çocukları değerlendirip ailelere bilgi, eğitim vermeleri son derece 
önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler : Medya, Çocuk, Şiddet, Suç
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TWİTTER İÇERİĞİNİN NEFRET SÖYLEMİ OLUŞTURMASI:  
EŞCİNSELLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ece ÜNÜR1,  Duygu KOTAN TÜRKDEN2

1Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İstanbul / Türkiye   
2Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İstanbul / Türkiye 

dygktn@gmail.com

Öz: Sosyal medya özellikle de Twitter, kullanıcıya anonimlik sağlamasından ötürü ifade özgürlüğünü gerçek 
hayata nazaran görece kolaylaştırmaktadır. Diğer bir deyişle sosyal medya gerçek hayatta dışlanan ve öteki-
leştirilen kimliklerin kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine ve suskunluk sarmalının yaratmış olduğu 
iletişimsizlik durumundan kurtulmalarına olanak sağlamaktadır. İnsanların topluluklar halinde yaşamaya baş-
lamasıyla ortaya çıkan ve biz ve öteki kavramları, “biz”den olmayanı yabancılaştırma ve aşağılama eğilimi 
gösterilmesine neden olmuştur. Bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan nefret söylemi; ayrımcı, ırkçı, homofo-
bik, transfobik, ötekileştirmeci veya hoşgörüsüzlük içeren unsurlar taşıyan söylemler anlamına gelmektedir. 
“Bu söylemler barındırdıkları ırkçı, homofobik, ayrımcı unsurlar olmaksızın genelde tek başlarına suç teşkil 
etmeyen söylemlerdir, ancak hakaret gibi bir suçun konusunu da oluşturabilirler.” (Pembe Hayat Derneği, s.7). 
Nefret söyleminde sıklıkla karşımıza çıkan homofobi terimi ilk kez George Weinberg’in 1972 yılında yayım-
lanan Society and the Healthy Homosexuals eserinde kullanılmıştır ve en genel tabiri ile eşcinsel bireylere 
karşı duyulan korku anlamına gelmektedir. Ancak bu korku zaman içinde eşcinsellere yönelik bir ayrıştırmaya, 
dışlamaya ve ötekileştirmeye dönüşerek; bir nefret doğurmaktadır. Söz konusu nefret; eşcinsellere yönelik 
fiziksel ya da duygusal şiddeti içinde barındırmaktadır (Ertan, 2010, s.3). Weinberg’e göre homofobi, hete-
roseksüellerin eşcinsel bireylere yakın olma korkusunun yanında, eşcinsellerin kendilerine yönelik nefretini 
de kapsamaktadır (Bryant & Vidal-Ortiz, 2008, s.388).  Sosyal medya sanal kimliklerin varlığı, fiziksel bir 
kamusal alan olmaması nedeniyle nefret söylemi ve homofobinin çok daha kolay üretilebildiği ve yayılabildiği 
bir alandır. Öyle ki sosyal medyanın yapısından dolayı gerçek hayatta homofobinin karşısında olması beklenen 
eşcinsel bireyler sosyal medyada cinsel kimlikleri üzerinden oluşturdukları içeriklerle kendilerine karşı nefret 
söyleminde bulunabilmektedirler. Bunun tam tersi bir şekilde; cinsel kimliklerini popülerlik sağlama ve para 
kazanma aracına dönüştürmeyi amaçlayan kullanıcıların olduğu da görülmüştür. Amaç: Çalışma kapsamında 
eşcinsellerin sosyal medya aracılığıyla kendilerini nasıl ifade ettiklerinin, kendilerine yönelik yapılan nefret 
söylemini nasıl yorumladıklarının ve ilgili sosyal medya kullanıcılarının eşcinsellere bakış açılarının incelen-
mesi amaçlanmıştır. Kapsam: Toplumsal hayatta ötekileştirilen eşcinsel kimliğinin farklı hashtag’lerde kulla-
nıcılar tarafından nasıl yorumlandığı 2017 yılının ilk üç ayı boyunca analiz edilmiştir. Bu bağlamda eşcinsel-
lerin kendilerini ifade etmeleri için kurulmuş LGBTİ’nin Twitter sayfası; terimsel bir ifade olmasından ötürü 
#homofobi; #eşcinsel hashtag’leri ve eşcinselliği nefret söylemiyle ötekileştirme kapsamında ele almasından 
ötürü #ibne hashtag’i incelenmiştir. Sınırlılıklar: Araştırmanın sınırlılığı 3 aylık bir periyot ile 4 hashtag ile 
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sınırlı olmasıdır. Yöntem: Uygulama kapsamında seçilen hashtag’ler içerik analizi yöntemi kullanılarak in-
celemeye tabi tutulmuştur. Bu bağlamda atılan tweet’ler teker teker yazarlar tarafından kaydedilmiş ve daha 
sonra anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde konu alt başlıklarına göre kodlanmıştır. Ortaya çıkan alt başlıklar 
ise bilgilendirme, cinsellik, din, siyaset, spor, şiddet, ve diğer olmak üzere 7 ana kategori etrafında toplanmış 
ve eşcinsel kimliğine yönelik tutumlar nötr, pozitif ve negatif olarak kodlanarak kullanıcı bazlı karşılaştırmalar 
yapılmıştır. Bulgular: Uygulamanın bulgularına kategoriler bazında bakıldığında en fazla tweet’in cinsel-
lik kategorisine atıldığı görülmüştür. Erotik cinsel ilişki alt başlığındaki tweet’lerin %95,73’ünün ise #ibne 
hashtag’i ile birlikte atıldığı ancak aynı hashtag’de romantik ilişkilere hiç yer verilmediği yani cinselliğin 
sadece fiziksellik üzerinden pornografik bir pazarlama aracı gibi sunulduğu bulgulanmıştır. Bilgilendirme ve 
Şiddet kategorilerinde #homofobi hashtag’i ile LBGTi’nin sayfalarının yoğun bir biçimde kullanıldığı ve eş-
cinsellerin birbirlerine destek vermeleri konusunda teşvik edildikleri görülmüştür. Siyaset kategorisinde öne 
çıkan tema yakın zamanda patlak veren Hollanda krizi sonrasında kullanıcıların siyasi olayları Hollanda’da 
yaşayan #eşcinseller üzerinden yorumlaması olarak bulgulanmıştır. Spor kategorisinde ise #ibne hashtag’inin 
sıkça kullanıldığı ve bu yolla rakip taraftar ve takımların aşağılandığı ve psikolojik şiddete maruz bırakıldıkları 
görülmüştür. Din kategorisine en fazla vurgu yapan hashtag ise %72,72 oranla #homofobi olmuş ve dinlerin 
eşcinselliğe bakışı tartışılmıştır. Sonuç: Tüm bulgular bir arada düşünülüp tutumlar bazında değerlendirildi-
ğinde inceleme kapsamına alınan hashtag’lere atılan tweet’lerin %58,45’inin negatif, %13,92’sinin pozitif 
ve %12,98’sinin nötr içeriğe sahip olduğu görülmüştür. Kalan %14,65’lik bir oran ise yabancı dille atılan 
tweet’leri kapsadığından ötürü tutum incelemesine tabi tutulmamıştır. Uygulamanın bulgularına hashtag’ler 
bazında bakıldığında #homofobi hashtag’inde temel olarak eşcinsellere yönelik nefret söylemi ve şiddet ey-
lemleri (%84,15) konu alınmaktadır. LGBTİ’nin Twitter sayfasında ise eşcinsel kimliğinin kurumsal bir biçim-
de temsil edildiği ve eşcinsellikle alakalı eylem, konu, olay gibi durumlar hakkında bilgi ve destek vermenin 
amacıyla kullanıldığı (%50,92) bulgulanmıştır. #eşcinsel hashtag’ine atılan tweet’lerse hemen hemen bütün 
kategorilerde benzer oranlarda görülmüştür. Son olarak #ibne hashtag’inde özellikle cinsellik vurgusunun 
yapıldığı (%74,66) bulgulanmıştır. Öte yandan “ibne”nin yalnızca heteroseksüellerin eşcinselleri aşağılamak 
için kullandığı bir kelimenin ötesinde olduğu görülmüştür. Atılan tweet’ler incelendiğinde heteroseksüellerin 
kendi aralarında birbirlerini aşağılamak ve nefretlerini göstermek için veya eşcinsellerin aktif/pasif ayrımına 
gittikleri yerlerde birbirlerine karşı ibne kelimesini sıkça kullandıkları görülmüştür. Diğer bir ifadeyle #ibne 
hashtag’i üzerinden yapılan içerik analizinde kullanıcıların #homofobi ve #eşcinsel hashtag’lerinde olduğu 
gibi kendilerini ve sorunlarını ifade etmekten ziyade; kendilerine yöneltilen nefret söylemini pornografikleşti-
rerek bunu bir pazarlama aracına dönüştürdükleri ve eşcinselin eşcinseli aşağıladığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Nefret Söylemi, Homofobi, Sosyal Medya, Eşcinsellik
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KADIN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN KÜRESEL BİR SORUN:   
YAKIN PARTNER ŞİDDETİ

Pelin Palas KARACA

Balıkesir Üniversitesi, İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,İlk ve Acil Yardım Bölümü,  
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Öz: Yakın partner şiddeti, kadının yaşamın her evresinde görülebilinen, kadın sağlığını olumsuz yönde etki-
leyen ve giderek artan önemli bir toplum sağlığı sorunudur (Crombie ve ark. 2016: 2). Yakın partner şiddeti 
nişanlı, sevgili, boşandığı ya da şimdiki eş tarafından uygulanan fiziksel, cinsel yada emosyonel şiddet olarak 
tanımlanmaktadır (Guruge ve ark. 2012:2). Yakın partner şiddetine yönelik Tjaden ve Thoennes (2000: 427) 
tarafından geniş bir tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre eşe tecavüz, taciz, fiziksel saldırı, takip, yaklaşmak, 
kötü sözler ve aşağılayıcı, sözel saldırı, duygusal istismar ve partnere yönelik ekonomik kısıtlama partner 
şiddeti olarak değerlendirilmiştir2. Dünya Sağlık Örgütü (2013, WHO, World Health Organization) ise yakın 
partner şiddetini, partneri tarafından kişide fiziksel, cinsel ve psikolojik hasarlara yol açabilecek olan her türlü 
eylem ve davranışların kontrolü olarak tanımlamaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, yakın partner şiddetinin 
kadın sağlığına yönelik etkilerini belirlemek, kadın ve aile ile en yakın iletişimi kuran sağlık çalışanlarının 
farkındalığını artırmaktır. Kapsam: Araştırma, yakın partner şiddetinin kadın sağlığı üzerine olumsuz etkileri 
ile ilgili literatür örnekleri taranarak oluşturulmuştur. Sınırlılıklar: Kadınlara yönelik yakın partner şiddeti ile 
sınırlandırılmış, eş, nişanlı, sevgili, arkadaş tarafından kadınlara uygulanan şiddet üzerine sınırlı sayıda çalış-
maya ulaşılabilmiştir. Bulgular: Dünyada ve Türkiye’de partner şiddetini yaygınlığını araştıran çalışmalar, bu 
tür şiddetin giderek artmakta olduğu ve bu şiddetin kurbanlarının genellikle kadınlar olduğu bildirilmektedir 
(Baird ve ark. 2015: 216). Yakın partner şiddeti tüm kültürlerde görülmekle birlikte, özellikle genç yaşta, dü-
şük sosyoekonomik düzey sahip olan, çocukluk döneminde şiddete maruz kalan, yetersiz sosyal desteği olan, 
şiddeti kabullenici tutumlar geliştiren ve şiddeti gözlemleyen kadınlarda daha sık görülmektedir. WHO (2014) 
verilerine, göre de dünya genelinde kadınların %35 i yakın partneri tarafından şiddet görmektedir. Cox (2015), 
tarafından yapılan çalışmada ise 15 yaş üstündeki kadınların %25’inin partnerleri tarafından şiddet gördüğü 
belirtilmektedir. Ülkemizde ise kadına yönelik şiddet araştırmasının (2009) sonuçlarına göre, yaşamının her-
hangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı %38 bulunmuştur. Yakın partner şiddeti, 
kadınlarda birçok fiziksel ve bir çok psikolojik sağlık problemlerine yol açar (Ogunsiji ve Clisdell 2016: 1). 
Kadınlar genellikle yüz, baş, sırt, boyun, göğüs ve karın bölgesinden yaralanarak fiziksel sağlık problem-
leri yaşarlar. Bu kadınlarda hipertansiyon, artit, baş ağrısı, migren, peptik ülser, irritabl bağırsak sendromu, 
boyun ve sırt ağrıları daha sık gözlenir (Guruge ve ark. 2012:4). Depresyon, anksiyete, posttravmatik stres 
bozukluğu, alkol ve madde kullanımı ise bu kadınlarda görülen psikolojik sorunlardır. Ayrıca intihar girişimi 
ve düşüncesi, yakınları tarafından şiddete uğramış kadınlarda, göçmenlerde, klinik tedavi görenlerde daha 
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yüksektir (Chmielowsk 2017: 2). WHO (2014) verilerine göre de intihar ve kadın cinayetlerinin % 38 i yakın 
partner şiddeti yüzünden işlenmektedir. Yakın partner şiddeti gebelik döneminde görülmekte olup, önemli bir 
halk sağlığı problemi oluşturmaktadır (Baird ve ark. 2015: 216). Dünyada, her 4 kadından 1’i gebelik süresin-
ce, partnerleri tarafından fiziksel veya cinsel istismara maruz kalmaktadır. Yapılan çalışmalarda da gebelikte 
partneri tarafından şiddet gören kadın oranı %0.9-%50 arasında değiştiği bildirilmektedir (Demir ve Oskay 
2015:36, Baird ve ark. 2015: 216). Gebelik döneminde yaşanan şiddete bağlı olarak da fetus ve yenidoğan, 
bu durumdan olumsuz yönde etkilenir. Bu gebelerde düşük yapma, prematüre doğum, düşük doğum ağırlıklı 
bebek, malnütrisyon ve neonatal ölüm riski yüksektir (Chmielowska ve Fuhr 2017: 1). WHO tarafından 10 
ülkeden alınan verilerin analizine göre de patrner şiddeti yaşayan kadınların hiç şiddet yaşamayan kadınlara 
göre daha fazla kürtaj istedikleri belirtilmiştir. Aynı zamanda bu kadınlarda üreme sağlığı sorunları önemli 
olup, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen gebelikler ve kronik pelvik ağrı daha fazla görülür (Demir 
ve Oskay 2015:36). Sonuç: Sonuç olarak şiddet kadın yaşamının her evresinde görülmekte ve kadın sağlığını 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden şiddetin kadın sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin azaltılmasında, 
şiddetin devamlılığının önlenmesinde ve koruyucu önlemlerinin alınmasında sağlık profesyonellerinin önemli 
görevleri bulunmaktadır. Yakın partner şiddetine ilişkin sağlık profesyonellerinin görevleri şunlardır (Crombie 
ve ark. 2016:3);

Erken tanı ve müdahale

Halk sağlığı olan problemin yönetilmesi,

Sağlık hizmeti sunulması,

Fiziksel bakım sağlanması,

Kadınların güvenliğini koordine etmede,

Destek ve rehabilitasyon,

Farkındalık oluşturma,

Toplumda şiddetin azaltılmasında, önleme, koruma.

Anahtar Kelimeler: Kadın Sağlığı, Şiddet, Yakın Partner Şiddeti, Eş Şiddeti, Sağlık Profesyonelleri
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET: SAĞLIK PERSONELİNİN KARŞILAŞTIĞI ETİK SORUNLAR

Esra BÜKECİK1, Füsun TERZİOĞLU2

1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği 
Bölümü, Ankara / Türkiye 

2İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, İstanbul / Türkiye

esra.bukecik@gmail.com

Öz: Kadına yönelik şiddet; dünyanın her yerinde farklı dil, din, sınıf, ırk ve etnik gruplara mensup kadınların 
yaşadıkları ortak bir sorundur. Kadına yönelik şiddet temel insan hak ve hürriyetlerin ihlalidir. 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 uygu-
lanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır. Kadına yönelik şiddet; 
genellikle fiziksel, cinsel, sözel, ekonomik ve duygusal (psikolojik) şiddet olmak üzere beş grupta kategorize 
edilmektedir. Bunların yanında kadına yönelik şiddet türleri; aile içi şiddet, bekaret denetimi, töre ve namus 
cinayetlerinden genital mutilasyona kadar değişen geniş bir perspektifte sıralanmaktadır. Dünya Sağlık Örgü-
tünün 2016 yılı raporuna göre; Dünya’da her 3 kadından 1’i partneri ya da başkaları tarafından fiziksel ya da 
cinsel şiddete maruz kalmıştır. Kadınlara şiddet uygulayanların %38’i partnerleridir. Kadınların %7’si ise part-
neri dışında bir birey tarafından cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen 
politikalara ve uygulamalara rağmen dünyanın her yerinde ortaya çıkan bir sorun olan kadına yönelik şiddet; 
birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de güncelliğini koruyan bir sorun olmaya devam etmektedir. Türkiye’de 
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2014 raporuna göre; ülkemizde kadınların %44’ü duygusal, %36’sı 
fiziksel, %30’u ekonomik, %12 cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Kadına yönelik şiddet aynı zamanda kadın-
ların toplumsal hayata katılımını engelleyen sosyal bir sorun olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenlerden 
dolayı sağlık personeli sadece şiddet türleri ile değil kadının hayatında yol açtığı sosyal ve toplumsal sorunlar 
ile de karşılaşmaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede; çoğu zaman kadının özel yaşamının ulaşılmaz, 
gizli kalması istenen alanı olması nedeni ile başta bilgilerin paylaşılmaması olmak üzere, vücut dokunulmaz-
lığı, özerk birey olarak karar verme, sırrın saklanması sorumluluğu, suç bildirimi gibi konularda etik sorun-
lar ile karşılaşılmaktadır. Mağdurun aile ve toplumsal yaşam koşullarının yanında, yasaların getirmiş olduğu 
zorunluluklar, sağlık çalışanlarının önemli etik sorun ve ikilemler yaşamalarına neden olmaktadır. Yasaların 
getirdiği bazı zorunlulukların yerine getirilmesinin hastaya zarar verme riskinin bulunduğu hallerde sağlık 
personelinin karar alması güçleşmektedir. Cinsiyet seçiminin erkek lehine uygulanması ve kız çocuklarının 
ihmale uğraması, çocukların erken yaşta zorla evlendirilmesi sonucu sağlık personelinin bildirim açısından du-
yarlı olmaması ya da onayın yasal vasiden alınması, sağlık personelinin ensest vakası ile karşılaşması sonucu 
mahremiyet-sır saklama ile bildirme arasında ikilem yaşanması  sağlık personelinin karşılaştığı etik sorunlara 
örnek verilebilir. Bunların yanında; tıbbi ya da yasal bir gereklilik yokken toplumsal baskı nedeniyle kadının 
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kendi isteği üzerine bekaret muayenesi için, beden bütünlüğüne müdahale edilmesi sonucu özerkliğin ihlal 
edilmesi sağlık personelinin karşılaştığı diğer etik sorunlar arasında yer almaktadır. Her vakanın hastaya zarar 
vermeme ve yararlılık ilkeleri açısından incelenmesi bildirim ile verilecek zarar ile sağlanacak yarar arasında 
bir dengenin kurulması gerekmektedir. Sağlık personelinin, mesleki ilkeler ve yasalar kapsamında karar verme 
sorumluluğu kadın için her açıdan önem taşımaktadır. Amaç: Bu çalışma kadına yönelik şiddete yaklaşımda 
sağlık personelinin karşılaştığı sorunlara ilişkin yapılan çalışmalardan elde edilen bilgileri derlemek amacıyla 
yapılmıştır. Sonuç: Kadınlara yönelik insan hakları ihlali ve kadınlara karşı ayrımcılık biçimlerinden biri olan 
şiddet, ülke genelinde mücadele edilmesi gereken öncelikli toplumsal sorumluluklar arasında yer almaktadır. 
Etik ve yasal açıdan sorunlar içeren olayların çözümünde sağlık personelinin mesleki ilkelere uygun yaklaşım-
lar sağlamasında duyarlılık göstermesi önemlidir. Bu ikilem kapsamında sağlık personeli hastaya en az zararı 
verecek ve en çok yararı sağlayacak yaklaşımı planlamak durumundadır. Bu çerçevede yasal ve etik sorun 
içeren olayların etik ve yasal değerlendirmeler bağlamında paylaşılması sağlık çalışanlarının karar verme sü-
reçlerini kolaylaştıracak ve kadının haklarına duyarlı bir yaklaşım için katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Etik, Etik Sorunlar, Sağlık Personeli
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KADINA YÖNELİK TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET

Esra BÜKECİK1, Birgül ÖZKAN2

1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği 
Bölümü, Ankara / Türkiye  

2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Bölümü,  
Ankara / Türkiye

esra.bukecik@gmail.com

Öz: Kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasını, tekrarlanmasını etkileyen birçok faktör bulunmakla birlikte, 
şiddetin temel kaynağı toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın ve erkek arasında, ataerkil toplum yapısından kay-
naklanan asimetrik güç ilişkisi oluşturmaktadır. Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet; bir insan 
hakları ihlali olarak ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak belirtilmekte ve ister kamusal, ister 
özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik zarar veya ıstırap veren toplumsal 
cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama ve keyfi olarak özgürlüğünden yoksun 
bırakma anlamına gelmektedir. Kadına yönelik şiddet, ataerkil düzeni sürdürmek, itaatı sağlamak ve süregelen 
güç dengesizliğini korumada en etkin araç olarak bilinmektedir. Dünya üzerindeki tüm kadınlar ülke, etnik 
köken, sınıf, din, ekonomik ve sosyal statü gözetmeksizin, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalma ris-
ki ile karşı karşıya kalmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 raporuna göre; Dünya’da kadınların yaklaşık 
3’te 1’i (%35) yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddet ya da partner şiddetine maruz 
kalmışlardır. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmasına (2014) göre ise; yaşamının herhangi bir 
döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların oranının %36 olduğu belirtilmektedir. Bir başka 
deyişle, her 10 evlenmiş kadından neredeyse 4’ü eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz 
kalmaktadır. Kadına yönelik şiddetin en önemli sebebini oluşturan erkek egemen ideoloji şiddeti doğurmakta, 
beslemekte ve en önemlisi de kadınların yardım almalarını engelleyerek şiddetin sürmesini sağlamaktadır. 
Diğer bir değişle “kadına yönelik şiddeti üreten dinamikler, yalnızca aile içinden değil, toplumun toplumsal, 
hukuksal, ekonomik, geleneksel, siyasal ve eğitimsel yapısı içindeki ayırımcı ve kadını erkeğe bağımlı kılan 
mekanizmalardan kaynaklanmaktadır. Toplumda erkeklerin lider, kahraman, savaşçı; kadınların mal, köle gibi 
algılanmasıerkeklerin kadınlardan daha güçlü ve saygın olarak kabul edilmesine neden olmakta ve eşitsiz güç 
erkeklerin saldırgan davranışlarına ve kadına yönelik şiddete gerekçe oluşturmaktadır. Yüzyıllardır süregelen 
bu inanışlar ve önyargılar toplumdaki pek çok bireyin ve toplumun genelinin kadınlara yönelik şiddeti meşru 
gören bir zihniyete sahip olmasına neden olmaktadır. Kadına yönelik şiddet, genel olarak gerek şiddet uygu-
layan, gerek toplum ve kimi zaman da bizzat şiddet gören tarafından “meşru” ve “doğal” kabul edilmektedir. 
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013’e göre; kadınlar, “kadın yemeği yaktığında”, “kadın eşine karşılık 
verdiğinde”, “kadın çocukları ihmal ettiğinde”, “kadın cinsel ilişkiyi reddettiğinde” ve “kadın eşine haber 
vermeden çıkarsa eşleri tarafından fiziksel şiddete maruz kalmalarını doğru bulmaktadır. Ayrıca erkeğe ve 
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kadına yüklenen toplumsal rolleri kadının da kabullenmesi, kadının maruz kaldığı şiddeti haklı bulmasınave 
şiddete karşı sessiz kalmasına neden olmaktadır. Aile içinde yaşanan sorunlar mahrem kabul edildiğinden en 
yakın kişilere bile anlatılmakta güçlük yaşanmakta, şiddete maruz kalan kadın uğradığı şiddeti başkalarına an-
latmaktan çekinmekte, durumun başkaları tarafından bilinmesini istememektedir. Temel bir insan hakları ihlali 
olan şiddet eylemlerinin meşru olarak kabul edilmesi, bu eylemlerin artmasına neden olmakta, çözüm bulun-
masının önündeki en büyük engeli oluşturmakta ve toplumda eşitlik anlayışını ve şiddet içermeyen yaklaşımı 
geliştirmek daha da zorlaşmaktadır. Amaç: Bu çalışma zaman içinde ve toplumdan topluma değişen toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğine bağlı kadına yönelik şiddet konusuna ilişkin yapılan çalışmalardan elde edilen bilgileri 
derlemek amacıyla yapılmıştır. Sonuç: Cinsiyeti nedeniyle toplumun kadına biçtiği rol ve beklentiler bir kısır 
döngü şeklinde, kadınların insan hakları kapsamındaki birçok haklarını elde edememesine, kullanamamasına 
ve kadına yönelik şiddete neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet
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GELİNLİKTEN KAYINVALİDELİĞE GİDEN YOLDA  
KADINDAN KADINA YÖNELEN ŞİDDET

Yeliz KAYA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Eskişehir / Türkiye

yelizyilmazturk@gmail.com

Öz: Türk Dil Kurumu, gelin kavramını “Aileye evlenme yoluyla girmiş olan kadın”, kayınvalide kavramını 
ise “Kocaya veya kadına göre birbirlerinin annesi, kayınvalide, hanımanne” olarak tanımlamaktadır. Aslında 
bu iki kavramın da kökeninde toplumun kadına atfettiği roller tanımlanmaktadır. Geçmişten günümüze devam 
eden bu süreçte, kadınların birbirleriyle olan ilişkileri efsanelere, hikayelere bile konu olmuştur. Alptekin’den 
alınan bilgiye göre; Türk aile yapısında sıklıkla yaşanan gelin kayınvalide çatışmasının anlatıldığı “Turaç 
kuşu” efsanesinde, kayınvalidesi tarafından zor durumda bırakılan, oğlunun gözünden düşürülmek için ezilen 
gelinin kuşa dönüştüğü ancak kayınvalidenin insan olarak yaşamına devam ettiği anlatılmaktadır. Alkayış’tan 
alınan bilgide ise; “Evime el girdi, canıma yel girdi” gibi atasözleri ve deyimlerimizde gelin-kayınvalide ara-
sındaki çekişmelerinin vurgulanarak gelinin eve gelmesiyle kayınvalidenin rahatsız olduğu anlatılmaktadır. 
Oğlu evlendiğinde iyi bir kayınvalide olacağını belirten kadınla, evlendikten sonra kayınvalidesini annesinden 
ayırmayacağını söyleyen kadının ifadeleri bazen sadece sözde kalıp bir süre sonra çekişmeler ortaya çıka-
bilmektedir. Kadının gelin iken kayınvalidesi ile yaşadığı sıkıntıların benzeri kayınvalide olduğu dönemde 
kendi geliniyle de arasında yaşanabilmektedir. Toplumun gelin-kayınvalide ilişkisine dair kalıpları da tüm 
ilişkilerde bu beklentiyi doğurmaktadır.  Gelin-kayınvalide rolleri her ne kadar belirli zaman dilimi içinde 
yer değiştirse de, günümüzde aile büyükleri ile yaşama sıklığı azalmış olsa da gelin kayınvalide mücadelesi 
maalesef son bulmamaktadır. Hatta yapılan bazı çalışmalar; aile yapısı içinde yer alan bu çekişmelerin bazen 
dozunu arttırarak karşılıklı şiddet boyutlarına ulaşabildiğini göstermektedir. Amaç: Bu çalışma kadından ka-
dına yönelen şiddetin gelin kayınvalide ilişkileri üzerine örnek vermek amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam: 
Çalışma gelin-kayınvalide şiddeti üzerine literatür örnekleri taranarak oluşturulmuştur. Sınırlılıklar: Kadın-
dan kadına yönelen şiddet gelin ve kayınvalidenin birbirine uyguladığı şiddetle sınırlandırılmış, gelinlerin 
kayınvalidere uyguladıkları şiddet üzerine sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılabilmiştir. Bulgular: Literatür ta-
raması doğrultusunda; Yetim’in 15-59 yaş grubundaki 306 kadınla yaptığı çalışmada; kadınların %6.2’sinin 
evde kayınvalidesiyle birlikte yaşadığı, eş ve ailesi dışındaki kişilerden şiddet gören 14 kadının %7.1’inin  bu 
şiddeti kayınvalidesinden  gördüğü belirlenmiştir. Akçer’in aile içi şiddete maruz kalan 15-49 yaş grubu 75 
kadınla yaptığı çalışmasında, kadınların %8.0’ı maruz kaldığı şiddetin sorumlusu olarak eşinin ailesini gördü-
ğü, %2.6’sının şiddeti kayınvalidesinden gördüğü saptanmıştır. Yine benzer şekilde Güler ve ark.’nın 15-49 
yaş grubunda evli kadınlarla yaptıkları çalışmada; aile içinde kadınların %2.6’sının en çok kayınvalidelerin-
den şiddet gördüğü saptanmıştır. “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” sonuçlarına göre; 
Ülke genelinde 15 yaşından sonra kadınların %14’ünün eş veya birlikte olduğu erkekler dışında kalan kişiler 
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tarafından fiziksel şiddete, %22’sinin duygusal şiddet/istismara maruz kaldığı, fiziksel şiddet uygulayanların 
%8’inin kayınvalide-kayınpeder, duygusal şiddet uygulayanların da %21’inin kayınvalideler olduğu belirtil-
miştir. Bazen kayınvalideden geline yönelen şiddet doğrudan değil dolaylı yollarla da olabilmektedir. Vahip ve 
Doğanavşargil’in psikiyatri polikliniğine başvuran 100 kadın ile yaptıkları çalışmada, evde kayınvalidesi ile 
birlikte yaşayan kadınların çekirdek ailesi ile yaşayan kadınlara göre eşlerinden fiziksel şiddet görme oranla-
rının istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Şiddet her zaman kayınvaliden geline 
yönelik olmayıp gelinden kayınvalideye de yönelebilmektedir. Aydemir’in 6 gelin ve bunların bakım verdiği 
6 kayınvalide ile yapmış oldukları çalışmada; 1. Gelin-kayınvalide çiftinde yaşlı ihmal ve istismarı bulgusuna 
(psikolojik ve ekonomik istismar, psikolojik ve fiziksel ihmal) rastlanmış, 2. Çiftte ekonomik istismar şüphesi, 
3. Çiftte psikolojik ihmal şüphesi bulunmuşken, 4.,5. Ve 6. Çiftte yaşlı ihmal ve istismarı bulgulanmamış, hiç-
bir kayınvalide fiziksel istismar bildirmemiştir. Ülkemiz dışında Soeda ve Araki’nin 1993 ve 1997 yıllarındaki 
Japonya’da yaptığı 2 çalışmanın sonucunda da, yaşlılara ihmalin eş, oğul ve kızlarından daha çok uzun vadeli 
kötü ilişkiler sebebiyle gelinleri tarafından yapıldığı saptanmıştır. Sonuç: İkili ilişkilerde her ilişkinin kendi-
ne özgü özelliği bulunduğundan ailelerde gelin-kayınvalide ilişkisinin hep olumsuz olması beklenmemelidir. 
Gelin-kayınvalide denilince akla gelen ilk ifade çatışma değil gelinlikten kayınvalideliğe giden yolda yakın 
ilişkiler kurabilen, hayatın her zorluğunu paylaşma imkanı olan kadınların her anlamda şiddetin önüne geçe-
bilmek için tek çözüm unutulmamalıdır: GELİN-KAYINVALİDE DEĞİL ANNE-KIZ OLABİLMEK 

Anahtar Kelimeler: Gelin, Kayınvalide, Şiddet
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EVLİ KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN  
EVLİLİKTE SORUN ÇÖZMEYE VE DOYUMUNA ETKİSİ

Menekşe ERDOĞAN1, Selma KAHRAMAN2

1Harran Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa / Türkiye  
2Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği, Şanlıurfa / Türkiye

menekseerdogan©hotmail.com

Özet: Toplumsal yaşamın çoğu alanında kadına ve erkeğe yüklenen bu roller, kadınlar aleyhine bir ayrımcılık 
yaratarak, toplum yaşantısında sıklıkla kadınların ikinci plana atılmalarına ve erkeğe kadından daha fazla de-
ğer veren bir eşitsizlik modelinin devam etmesine neden olmaktadır. Bu eşitsizlik modeli özellikle çalışma/fır-
sat eşitliği, kararlara katılım, seçme özgürlüğü, sağlık hizmetlerinden faydalanma, eşit işe eşit ücret, eğitim ve 
meslek seçiminde ve aile kurmada, evlilikte sorun ve doyum yaşamada daha fazla göze çarpmaktadır. Toplum 
tarafından insan yaşamını pek çok yönü ile etkileyen evlilik; mutlulukları, güçlükleri, sevinçleri, zorlukları 
ve yararları ile bireylerin büyük bir çoğunluğu için ulaşılması beklenen bir amaçtır. Evlilik bireylerin yaşam 
kalitesi, iyi oluş düzeyleri ve yaşam doyumları gibi pek çok alanı etkilemektedir. Evliliği ve aileyi ilgilendi-
ren konularda fikir birliği yapabilen ve sorunlarını olumlu bir şekilde çözebilen çiftlerin mutlu olduğu, evli-
likten doyum aldığı söylenmektedir. Evlilik doyumunu olumlu etkileyecek ve destekleyecek değişkenlerden 
biri evlilikte sorun çözme ve psikolojik iyi olma halidir. Amaç: Araştırma, Şanlıurfa Merkez’de yaşayan evli 
kadınlarda, toplumsal cinsiyet rollerinin evlilikte sorun çözmeye ve evlilik doyumuna etkisini belirlemek ama-
cıyla kesitsel-tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Kapsam: Çalışmada tabakalı örneklem yöntemi kullanılmıştır. 
Karaköprü (27), Haliliye (66) ve Eyyübiye (57) Şanlıurfa merkez ilçelerinde bulunan 150 evli kadınla araş-
tırma tamamlanmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma Şanlıurfa merkez evli kadınlarla sınırlıdır.  Ayrıca araştırmada 
veriler anket formu ile yüz yüze görüşme tekniği ile toplandığı için araştırma sonuçlarının doğruluğu bireylerin 
verdikleri yanıtlar ile sınırlıdır. Yöntem: Araştırmanın verileri ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ)’, ‘Evlilik Doyum Ölçeği’ ve ‘Evlilikte Sorun Çözme Ölçeği’ ile toplanmıştır. 
Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik ile Mann Whitney U, Kruskal Walls Testleri ve Sperman 
Korelasyon kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada kadınların % 60,7’sinin (91) 30 yaşından büyük, %46,6’sının 
(70) ilköğretim mezunu olduğu saptanmıştır. Kadınların % 76,0’sının (114) en uzun yaşadığı yerin il olduğu 
belirlenmiştir. Kadınların % 58,7’sinin (88) görücü usulü ile evlendiği, % 76,7’ sinin (115) 5 yıldan daha uzun 
süre evli olduğu görülmüştür. Eşleriyle ilişki durumlarını iyi olarak ifade eden kadınların oranı ise % 50,7’dir 
. Kadınların toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeği puan ortalamasının 122,14±17,1 belirlenmiş ve kadınların 
eşitlikçi tutumlara sahip oldukları saptanmıştır. Evlilik doyum ölçeği toplam puan ortalamasının 53,89±8,8 
belirlenmiş ve kadınların evlilikten aldığı doyumun orta seviyede olduğu görülmüştür. Evlilikte sorun çözme 
ölçeği puan ortalamasının ise 31,40±8,6 hesaplanmış ve kadınların evlilikte sorun çözme becerileri açısından 
kendilerini başarılı algıladığı saptanmıştır. Kadınların toplumsal cinsiyet ölçeği ile evlilikte sorun çözme ve 
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evlilikte doyum ölçekleri arasındaki korelasyonlara bakıldığında toplumsal cinsiyet ölçeği ile evlilikte sorun 
çözme arasında negatif bir ilişki; evlilikte doyum ölçeği arasında pozitif bir ilişki görüldüğü ve bu ilişkilerin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p< 0.01, p< 0.01). Kadınların geleneksel tutumdan eşitlikçi 
tutuma yöneldikçe evlilikte alınan doyumun yüksek olduğu, fakat sorun çözme becerilerinin düşük olduğu 
belirlenmiştir. Evlilikte sorun çözme ile evlilikte doyum ölçeği arasında negatif bir ilişki olduğu, ilişkinin ista-
tistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p< 0.01). Kadınların evlilikte sorun çözme becerilerinde başarılı 
oldukça ise evlilikte alınan doyumun azaldığı belirlenmiştir. Kadınların eşitlikçi tutuma yöneldikçe evlilikte 
alınan doyumun yüksek olduğu, fakat sorun çözme becerilerinin düşük olduğu saptanmıştır (p<0.01) (p<0.01). 
Kadınların evlilikte sorun çözme becerileri başarılı oldukça, evlilikten alınan doyumun azaldığı belirlenmiştir 
(p<0.01).  Kadın ve eşlerinin yaşı arttıkça ve eğitim düzeyi yükseldikçe toplumsal cinsiyet tutum puanları 
azalarak (p<0,05) daha geleneksel tutuma sahip oldukları saptanmıştır. Görücü usulü evlenen kadınların, se-
verek /anlaşarak evlenen kadınlara göre daha eşitlikçi tutuma sahip oldukları belirtilmiştir.(p<0,05). Kadın ve 
erkeklerin eğitim seviyesinin artmasıyla evlilikte alınan doyum ve evlilikte sorun çözme becerilerinin yük-
seldiği (p<0,05); çalışan kadınların, çalışmayan kadınlara göre evlilikte alınan doyumun daha yüksek olduğu, 
evlilikte problem çözme becerilerinde daha başarılı olduğu (p<0,05) bulunmuştur. Sonuçlar: toplumda gele-
neksel tutumdan, eşitlikçi tutuma doğru eğilimin arttığı ve yaş, eğitim, çalışma durumu gibi etkenlerin daha 
az etkilediği görülmüştür.  Toplumda var olan geleneksel kadın erkek rollerine karşı eşitlikçi bir yaklaşımı 
sağlayacak eğitim anlayışı çocukluktan itibaren her yaştaki bireye, gerek örgün eğitim gerekse yaygın eğitim 
yoluyla aşılanmaya çalışılmalıdır. Araştırma sadece evli kadınları kapsamaktadır. Bu nedenle araştırmadan 
çıkan sonuç tüm bireylere genellenemez. Şanlıurfa merkez ilçelerine bağlı yerleşim alanlarında oturan aileler 
ile sınırlıdır. Toplumun temel yapısı olan aile kurumunu oluşturan evli çiftlerin toplumsal cinsiyet boyutuyla 
sorunları çözme becerilerini ve doyum arasındaki ilişkiyi inceleyen bu çalışmanın, ileride yapılacak çalışma-
larda evlilik ilişkisinin daha iyi anlaşılmasına ve toplumsal cinsiyet boyutuyla baskı yaşama durumlarının daha 
iyi belirlenmesi yönündeki çalışmalara katkı sağlayacağı; benzer çalışmaların daha geniş gruplarla planlanarak 
yapılması ve farklı kültürleri de içeren kültürlerarası çalışmalarla durumun değişik açılardan ele alınmasında 
yararlı olabileceği önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Evlilik, Evlilik Doyumu, Evlilikte Sorun Çözme, Kadın
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CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN ERKEK İSTİHDAMININ FARKLI DEŞİKENLER AÇISINDAN 
BİR ÖRNEK ANALİZİ

Murat KORKMAZ1, Ayça GÜRKAN2

1 Güven Plus Grup A.Ş. Üst Düzey Yönetici, İstanbul / Türkiye   
2 Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. İzmir / Türkiye
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Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı kadın istihdamı ile erkek istihdamı arasındaki farkın belirlenerek, cinsiyet-
ler arasındaki farklılıkların belirlenmesidir. Araştırmada 2007-2016 yılları arasındaki toplam dokuz yıla ait olan 
veriler kullanılmıştır. Araştırma cinsiyet eşitliği açısından kadın erkek arasındaki istihdam farklılıklarının yine 
farklı istatistik yöntemler kullanılarak analiz edilmesidir. Yöntem: Bu araştırmada kullanılan veri seti TUİK 
tarafından yayınlana ve 2007-2016 yıllarına ait veriler kullanılarak SPSS ve E-Views programları ile analiz ger-
çekleştirilmiştir. Analizde elde edilen veriler Korelasyon, Anova, Independent Samples T-Test, Man Whitney U 
Test ve Regresyon analiz yöntemleri kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu araştırmada hipotez testleri 
de kullanılarak analiz genişletilmiştir. Genel Literatür: Ülkemiz başta olmak üzere birçok dünya ülkesinde cin-
siyet eşitsizliği bilinen bir gerçektir.  Bu nedenle en önemli eşitsizliğinin istihdam yani çalışma hayatı içerisinde 
yaşanan eşitsizlikler olduğu en bilinen gerçekler arasındadır. İstihdam eşitsizliği nedeniyle kadın erkek arasındaki 
eşitsizlik beraberinden farklı birçok şiddet faktörünün oluşmasına ve bu oluşan şiddet nedeniyle ortaya çeşitli 
sorunların çıkmasına neden olan durumlar görünmektedir. Bunlar içerisinde ekonomik şiddet, psikolojik şiddet 
ve sosyal şiddet faktörlerini söyleyebiliriz. Çalışamayan, üretemeyen, kazanamayan ve ekonomik anlamda güç 
kazanamayan kadının toplum içerisindeki konumu ve şartlarında da farklılıklar meydana gelmektedir. Bunların 
başında ekonomik eşitsizlik kadının erkek karşısındaki gücünü ortadan kaldırmakta ve toplum içerisindeki gö-
rüntüsün fiziki ve sosyal açıdan farklılaştırmaktadır. Bulgular: Araştırmada kullanılan veriler sonrasında kadın er-
kek arasındaki istihdam eşitsizliği konusunda çok yüksek oranda bir korelasyon bulunmuştur. Bu oran erkeklerde 
0.9885 iken kadınlarda 0.988 olarak bulunmuştur. Analizde değişken olarak yaş boyutu açısından değerlendirme 
yapıldığında da durum çok farklılık göstermemektedir. Eğitim değişkeni arasındaki farklılıklara baktığımızda ise 
yine durum çok iç açıcı görünmemektedir. Eğitim seviyesi düştükçe kadınlardaki istihdam oranının da düştüğü 
görülmektedir. Sonuç: Kadın ve erkek istihdamı verileri arasında çok yüksek derecede korelasyon bulunmakta-
dır. Tüm yaş gruplarında istihdam açısından cinsiyete göre bir farklılık bulunmaktadır. İlkokul grubunda istihdam 
seviyesinde cinsiyete göre bir farklılık bulunurken (erkekler daha yüksek), diğer eğitim gruplarında cinsiyete 
göre bir farklılık bulunmamaktadır. 17-35 saat grubunda fiili çalışma süresi açısından erkek-kadın arasında bir 
farklılık bulunmazken diğer grupların hepsi cinsiyete göre fiili çalışma süresinde farklılaşmaktadır. Sigortaya ka-
yıtlılık durumuna göre cinsiyet bir farklılık yaratmaktadır. Yapılan regresyon analizine göre, kadın istihdamı her 
yıl 0,28 birim büyürken, erkek istihdamı 0,11 birim büyümektedir. Bu da kadın istihdamının erkek istihdamına 
göre daha hızlı olarak büyüdüğünü göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kadın, Erkek, İstihdam, Eşitsizlik, Ekonomi, Çalışma Hayatı
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SPOR TESİSLERİNİN KURULUŞU VE ÇEVRESEL ŞİDDET ETKİ UNSURLARI

Ali Serdar YÜCEL

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

Öz: Spor tesislerinin kuruluşunu sadece teknik, finansal, sosyal ve hukuki yönleri olan bir süreç değil aynı 
zamanda çevresel etkileri de olan bir süreç olarak değerlendirmek gerekmektedir. Kuruluş amaçları (müsaba-
ka, eğitim, sağlık vb.) bakımından da spor tesisleri farklılık gösterse de ortak olan en önemli unsurlar arasında 
çevre duyarlılığı gelmelidir. Spor tesislerinin kuruluş aşaması sırasında gerçekleştirilmesi gereken fizibilite 
çalışmaları ve belediyelerin imar planları ile mimari projelerin çizimleri esnasında tesisin çevresel etkileri 
detaylı olarak değerlendirilmeli ve öncelikli konular arasında yer almalıdır. Öyle ki günümüzde doğal kay-
nakların sınırlı olması ve tükenebileceği endişesi ile küresel çevre sorunlarının artması karşısında çevrenin 
korunması ve bunun sürdürülebilir hale getirilmesi spor ve spor tesisleri açısından da önemlidir. Son yıllarda 
ise bu konuya ilişkin olarak “çevresel sürdürülebilirlik” ve “sürdürülebilirlik mimarlık” kavramlarının spor 
içinde kullanılır olduğu ve çevre dostu tesislerin kurulduğu görülmektedir. Bu konuda dünyada ve ülkemizde 
spor alanlarına yönelik tesis yapımında ve düzenlenen sportif faaliyetlerde çevreye karşı duyarlı olunması ve 
ekolojik dengenin korunarak ve kaynakların verimli kullanımı sağlanarak spor ve çevre konusunda toplumun 
her kesiminde bilinç oluşturmak, gelecek nesillerin daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarına ve sportif faaliyet-
lere katılımına olanak sağlayacaktır. Amaç: Bu çalışmanın amacı spor tesislerinin kuruluşu veya düzenlenen 
organizasyonlar esnasında çevrenin korunmasına ilişkin unsurların ortaya koyulması ve kaynakların etkin ve 
verimli kullanımına dönük çevre dostu tesislerin örneklendirilerek çevresel sürdürülebilir spor tesisleri ko-
nusunda ilgili spor kurum ve kuruluşları ile toplum da konuya ilişkin farkındalık oluşturmaktır. Yöntem: Bu 
araştırma betimsel tarama modeli niteliğindedir. Çalışmada dokümantasyon tekniği kullanılmıştır. Konuya 
ilişkin yazılı ve basılı kaynaklar ile ilgili web siteleri incelenerek veriler elde edilmeye ve örneklerle ortaya 
koymaya çalışılmıştır. Bulgular: Spor çevresel etkileri olan, insan ve çevre unsurunu bir araya getiren bir 
alandır. Sporun sağlık, eğitim, kültürel vb. pek çok alanda olumlu etkileri olmasına karşın gelişen ve değişen 
teknolojik unsurlar bazı olumsuzlukların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu olumsuzluklardan biride çevre 
sorunudur. Çevrenin korunması sürecinde “spor” son zamanlarda daha da önem kazanmakta ve konu ile ilgili 
önlemler alınmaktadır. Doğa sporlarına yönelik olarak doğal alanların kullanımını gerektiren sportif etkinlikler 
için tesis kurulumları söz konusu olabilmekte ve bu tesis yapımlarında ekolojik denge göz ardı edilebilmek-
tedir. Kentsel alanlar içerisinde inşa edilen tesislerin de çevre koşullarına uygun olarak yapılması önemlidir. 
Ayrıca sportif faaliyetlere yönelik özellikle büyük organizasyonlar kapsamında yapılacak olan tesislerin ge-
reksiz imara yol açtığı eleştirileri de dikkate alınarak eldeki tesislerin verimli ve etkin kullanımı önemsen-
melidir. Tesis yapımında daha çok verimsiz arazilerin tercih edilmesi, toplu taşımaya yakınlık, kimyasal atık 
konusunun iyi değerlendirilmesi, geri dönüşümlü ürün kullanımı gibi pek çok konu dikkatle incelenmelidir. 
Spora ilişkin ilk çevresel çalışmalar 1972 Münih olimpiyatlarında başlamış ve ulusal olimpiyat komitele-
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rinden kendi ülkelerinde olimpiyat parkı oluşturmaları ve “eldeğmemiş çevrede sağlıklı müsabaka” sloganı 
gündeme gelmiştir. Bu konuda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 1995 yılında kurulan Spor ve Çevre 
Komisyonu’nu oluşturması Olimpiyat Oyunları’nın çevreye verdiği önemi ortaya koymuştur. Sidney kentinin 
olimpiyatları alma sürecinde şehrin çevresel konulara vermiş olduğu önem oyunların bu şehre verilmesinde 
oldukça etkili olmuştur. Sidney Olimpiyat Oyunları Komitesi (SOCOG) oyunlar adına “Yeşil Oyunlar” sloganı 
ile birtakım çevresel ilkeler belirlemişlerdir. IOC uluslararası ve bölgesel düzeyde pek çok spor ve çevre konu-
lu konferans ve seminer düzenlemiş ve ardından 2008 yılında ise “IOC Spor, Çevre ve Sürdürülebilir Gelişim 
Rehberi”ni ortaya koymuştur. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunlarında; hava kirliliğinden zehirli gazlara, güneş 
enerjisi kullanımından su ve çöp kirliliğine kadar birçok konuyu içeren UNEP antlaşması kapsamında gerekli 
düzenlemeler yapılarak ve önlemler alınarak çevresel sürdürülebilirlik sağlanmaya çalışılmıştır. Uluslararası 
Olimpiyat Komitesinin oyunlara aday olan ülke ve şehirlerin, “Çevre ve Hava Koşulları” ölçütüne ilişkin de-
taylı bir rapor hazırlanmasını zorunlu hale getirmesi de çevre korunumu konusuna ilişkin önemli adımlardan 
olmuştur. Diğer taraftan çevre konusunda İskoçya Hükümeti adına “daha yeşil bir dünya inşa etmek ve bunun 
sürdürülebilirliğini sağlamak” misyonunu üstlenen bir kuruluş olan Event Scotland spor endüstrisinin çevresel 
sorumluluklarına ilişkin belirli standartlar ortaya koymaya çalışarak “Çevreci Etkinlik İlkeleri”ni oluşturul-
ması görevini üstlenmiştir. Çevresel duyarlılık sadece olimpiyat oyunlarını kapsamamakta tesis yapımı ve fa-
aliyetler süresince kaynak kullanımını gerektiren tüm organizasyonları kapsamaktadır. 2005 yılında FIFA’nın 
başlattığı “Yeşil Gol” uygulaması ile modern stadyumlarda daha az su tüketimi, verimli enerji kullanımı, atık 
yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi bir takım hedefler saptanmıştır. Konuya ilişkin çevre dostu 
yapılar ve uygulamalar arasında; Pekin oyunlarında olimpik alanların elektrik ihtiyacının karşılandığı Pekin 
yakınlarındaki Guanting’de kurulan yeni rüzgar enerjisi santralleri, yağmur sularının toplanarak arazi sulaması 
ve tuvalet ve duşlarda geri dönüşümü sağlanan atık su kullanımı için olimpiyat köyü ve pek çok tesisin çatısına 
yerleştirilen çelik oluklar, zararlı gaz salınımının engellenmesine yönelik toplu taşımaların artırılması, bisik-
let kullanımının yaygınlaştırılması, düşük enerjili ve doğal gazla çalışan araçlar verilebilir. Bununla beraber 
Tayvan’ın Kaohsiung kentinde inşa edilen 8844 güneş paneli ile kendi elektriğini üreten Dragon Stadyumu, 
Çöl kumu üzerine inşa edilmiş ve hiçbir çevresel yıkımın söz konusu olmadığı golf sahası Tiger Woods Dubai, 
Homebush Körfezi yakınlarında verimsiz bir arazi üzerine kurulan ve kendi enerjisini üreten Sydney Olimpi-
yat Köyü, Brezilya Dünya kupasının oynandığı LEED yeşil bina sertifikasına sahip MARACANA stadyumu, 
ABD Minnesota’daki TCF Bank Stadyumu, Kanada’da Richmond Olympic Oval, Atlanta’daki Philips Arena, 
Türkiye’de çatısı, “çevre temizleyen kaplama sisteminin” uygulandığı “Smart Roof” özelliğinde hava temiz-
leme gücüne sahip Şenol Güneş stadyumu ve kendi elektriğini üreten Antalya stadyumu çevre dostu tesislere 
örnek verilebilir. Sonuç: Küresel çevre sorunlarının arttığı günümüzde insanı ve çevreyi buluşturan sporda da 
tesis yapımında ve kullanımında zararlı çevresel etkilerin ortadan kaldırılması ya da azaltılması konusunda du-
yarlı olmak ve gerekli önlemleri almak gerekliliği söz konusudur. Çalışmada pek çok farklı kullanım amacına 
yönelik tesislerde çevresel anlamda olumsuz etkilerin olduğu ve bu etkilerin tesis kuruluş çalışmaları sırasında 
gözden geçirilmesi doğal bitki örtüsü, mevcut habitatın devamı, atıkların önlenmesi, kimyasalların kullanımı, 
geri dönüşüm malzemelerin kullanımı, suyun korunumu, CFC ve HCFC gaz yayılımının azaltıcı malzeme ve 
yöntem kullanımı, PCB ve PVC ürünlerin kullanımının azaltılması, enerji kullanımı kısaca doğal yaşamın ve 
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çevrenin korunmasına yönelik uygulamaların ve tesis yapımına geçilerek sürdürülebilirliğinin sağlanmasının 
önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çevre, Tesis, Olimpiyat, Ekolojik Denge, Sürdürülebilirlik 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OLİMPİYATLARDA ŞİDDET,  
TERÖR VE SİYASİ OLAYLAR VE BOYKOTLAR

Ali Serdar YÜCEL1, Özgür KARATAŞ2

1Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye   
2İnönü Üniversitesi, Beden Eğitim Spor Yüksekokulu, Malatya / Türkiye

alsetu_23@hotmail.com

Öz: Olimpiyatlar, Yaz ve Kış Olimpiyatları olmak üzere iki ayrı kategoride, dört yılda bir düzenlenen 200’ün 
üzerinde ülkeden sporcuların iştirak ettiği dünyanın en görkemli ve kapsamlı uluslararası çok sporlu bir etkin-
liktir. Günümüzde milyarlarca insanın izlediği ve binlerce sporcunun yarıştığı bu büyük organizasyonun etki 
alanı ve tanınırlığı bakımından bazı olumsuzluklara açık hale gelebilmektedir. Aslında olimpiyatların geçmi-
şine doğru gidildiğinde de şiddet içerikli oyunların kendini gösterdiği ve tribün kavgalarına sahne olduğu da 
görülmektedir.  Kökeni Eski Yunan’da kent devletleri arasında yapılan sportif şenliklere uzanan olimpiyatlar 
insanları eğlendirmenin yanı sıra, Antik Yunan ve Roma’da eğlencenin yanı sıra halkı yatıştırmak gayesi gü-
düldüğü hatta izleyenler arasında çıkan tartışmaların giderilmesi için ekmek ve meyve dağıtıldığı günümüze 
kadar ulaşan bilgiler arasındadır. Bunun dışında Roma’da düzenlenen oyunlar kapsamında yer alan gladyatör 
yarışları ve “Şariyot”  adı verilen hatta Romalıların kölelerini şariyot yapmak için kıyasıya mücadele ettikleri 
atlı araba yarışları gibi oyunla bütünleşmiş vahşet içerikli bu oyunların şiddet içeren unsurlarını öne çıkar-
maktadır. Olimpiyatların tarihsel süreç içerisinde karşılaştığı olumsuzluklar içerisinde bu tür şiddet unsurları 
dışında terör olayları ve boykotlarda görülmüş ve oyunlara gölge düşürmüştür. Amaç: Bu çalışmanın amacı, 
geçmişten günümüze olimpiyat oyunlarının içinde barındırdığı şiddet unsurları ile bu süreç içerisinde karşı-
laşılan olumsuzlukları (terör olayları ve boykotlar) ortaya koymaktır. Yöntem: Bu araştırma betimsel tarama 
modeli niteliğindedir. Çalışmada dokümantasyon tekniği kullanılmıştır. Konuya ilişkin yazılı ve basılı kaynak-
lar ile ilgili web siteleri incelenerek veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Bulgular: Tarihi antik çağlara uzanan 
olimpiyatların hem dini bir nitelik hem de seyirsel zevke yönelik savaş oyunları ve dövüş gösterileri niteliği 
taşıdığı söylenebilir. Bu etkinlikler arasında savaş arabası yarışları, muharebe ve yumruk dövüşleri ile boks 
ve güreş karışımı “Pankreas” da yer almıştır. Ayrıca yarışlara önceleri sadece yunan erkeklerinin katılması ve 
yarışların çıplak yapılarak kadınların izleyememeleri de cinsiyet ve ırk ayırımının göstergeleri olarak düşünü-
lebilir. Modern olimpiyatlar dönemi olan 1896 yılı ve sonrasında ise şiddet unsurları farklı bir boyut kazanmış 
ve oyunlar terör olayları ve soğuk savaşın farklı yüzü olan boykotlarla gündeme gelmiştir. 1908 Londra olim-
piyatları Amerikan ve İsveç bayraklarının stada çekilmemesi, Amerikalıların Kralın önünden geçerken bayrak-
larını indirmemeleri ve Rusların kendi topraklarında olduğunu ileri sürdükleri Finlilerin kendi ülke bayrakları 
ile geçişleri ilk siyasi yaklaşımların sporu etkisi altına aldığı olimpiyatlar olmuştur. 1920 Anvers oyunlarına 
Birinci Dünya Savaşı’nın mağlup ülkeleri davet edilmemiş, Birinci Dünya Savaşı’nda ötürü 1912-1920 tarih-
leri arasında oyunlar yapılamamış İkinci Dünya Savaşı’ndan ötürü de 1940 ile 1944 oyunları iptal edilmiştir. 
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1936 Berlin oyunları ise Hitler’in “üstün ırk” teorilerini ispat etmek istediği ve politik sistemlerini tanıtmaya 
çalıştıkları oyun olma özelliği taşımıştır. 1948 yılında Japonya savaş taraftarı bir ülke olarak nitelendirilmiş ve 
oyunlara davet edilmemiştir. 1956 Melbourne oyunları dünyada yaşanan politik olaylar sonucunda Lübnan, 
Mısır, Irak, Hollanda, İspanya ve Macaristan’ın boykotlarına sahne olmuştur. 1960-1992 yılları arasında yapı-
lan olimpiyatlara Güney Afrika Cumhuriyeti ırkçılık gerekçesiyle alınmamıştır. 1968 Mexico City oyunlarında 
Amerikalı atletler Tommie Smith ve John Carlos Amerika’da ki ırk ayrımını boykot etmişlerdir. 1972 yılında 
ise oyunlar siyasi hamleler dışına çıkmış ve terör olaylarıyla gündeme gelmiştir. Kara Eylül olarak adlandırılan 
terör örgütü militanlarının giriştiği ve bir alman polisi, 5 terörist ve 11 İsrailli sporcunun ölümüyle sonuçla-
nan “5 Eylül katliamı” olarak anılan olay büyük bir trajedi olarak tarihe geçmiştir. Yine Münih oyunlarında 
Amerikalı siyahı atletlerin Amerika’yı boykotu gerçekleşmiştir. 1976 Montreal oyunlarında 22 Afrika ülkesi 
oyunları boykot etmiştir. 1980 Moskova oyunları siyasi protestolarla gündeme gelmiştir. Sovyetler Birliği’nin 
Afganistan’ı işgalini protesto eden ABD’nin de içinde olduğu çok sayıda ülke oyunlara katılmamıştır. 1984 
Los Angeles oyunlarına Rusların ve Doğu bloğu ülkelerinden sadece Romanya dışında diğer ülkelerin boykot 
kararı damga vurmuştur. 1980 oyunlarının batı, 1984 oyunlarını doğu bloğu ülkelerin protesto etmesinden 
sonra 1988 Seul olimpiyat oyunları da Kuzey Kore, Küba ve Etiyopya tarafından boykot edilmiştir. bu olay-
dan sonra IOC’nin aldığı karar neticesinde boykot kararı alan ülkelerin bundan sonra oyunlara alınmayacağını 
bildirmesiyle boykot olayları son bulmuştur. 2008 Pekin oyunları öncesinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu 
Türkistan ve Tibet konularındaki ihlallerine ilişkin gösterilerde bulunulmuştur. 1996 Atlanta oyunlarında 
Olimpiyat Parkı’nda meydana gelen patlama sonucu bir seyirci ölmüş ve yüzlerce seyirci yaralanmıştır. So-
nuç: Antik olimpiyatlardaki şiddet içerikli unsurlardan günümüz modern olimpiyatlarında yaşanan boykotlar, 
siyasi hareketler ve terör olayları kapsamında değerlendirilen bu çalışmada IOC tarafında boykot olaylarının 
sona erdirilmesi, terör olaylarına ve şiddet olaylarına ilişkin güvenlik önlemlerinin alınması bu olayların önünü 
kesmiş görünse de içinde bulunduğumuz savaş ve şiddet ortamının bu büyük organizasyona yönelik potansiyel 
saldırı ihtimallerini ortadan kaldırmadığı söylenebilir. Bunun dışında bu organizasyonlar aracılığı ile ülkelerin 
boykotlar aracılığı ya da Nazi Almanya’sının açıktan yaptığı gibi olmasa da ülkelerin kendi rejim, ülke, sistem 
ve ırk üstünlüklerini hakim kılma ya da tanıtma politikası sürdürdükleri ve bu organizasyonları bir güç göste-
risi olarak soğuk savaş aracı haine dönüştürdüklerini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Boykot, Oyun, Olimpiyat, Şiddet, Terör   
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AMERİKAN GÜREŞİ VE ŞİDDET ALGISI

Ali Serdar YÜCEL1, İsa ÇİFTÇİ2

1-2Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

alsetu_23@hotmail.com

Öz: Rakibin bir hamlede yere serilmesi üzerine kurgulanan Amerikan Güreşi ya da diğer bir ifadeyle “Smack-
down” renkli kostüm ve aksesuarlarla ringe çıkan güreşçilerin sportif rekabetten ziyade önceden kurgulan-
mış müsabakaları sahnelediği bir performans gösterisi olarak görsel medyada izleyici kitlesini gittikçe artır-
makta ve özellikle internette oldukça yaygın olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Amerikan güreşi veya ülkemizde bilinene adıyla pankreas güreşi bir gösteri sporu olarak tanımlanmaktadır. 
Amerikan güreşinin geçmişi güçlü bir adamın ringe çıkarak kendine meydan okuyacak birini aradığı 1920’lere 
kadar uzanmaktadır. Amerikan güreşi 1980’lerin ortasından 1990’lerin sonuna kadarki dönemde popülaritesi-
nin zirvesine çıkmıştır. Amerikan güreşinde ortaya çıkarılan sempatik ya da nefret edilen karakterler bu sporun 
gençlerden yetişkin ve çocuklara kadar çok geniş kitlelere ulaşmasına ve her şeyin senaryodan ibaret olduğuna 
ebeveynlerin ikna edilmesi ise bu sporun daha fazla kitle tarafından destek almasına yol açmıştır. Müsabakala-
ra seyirsel katılım artmış, sanal karakterler marka haline gelerek yeni güreşçiler ortaya çıkmış senaryolar daha 
da geliştirilmiştir. Bu durum ise bu gösteri sporunun sanal oyun dünyasında da yerini almasına olanak sağla-
mıştır. Geleneksel güreş anlayışının dışında gösteri sporu olarak yapıldığı ifade edilse de rakibe zarar verme ve 
onun canını yakma biçiminde sergilenen, bir anlamda şiddetin makyajlanarak normal oyun sınırları içerisine 
çekilerek eğlence amaçlı seyir sporu olarak verilmesi de zihinlerde oluşacak şiddeti teşvik eden, hoş gören kli-
şe ve kalıpları ortadan kaldırmayacaktır. Günümüz kitle iletişim araçlarından televizyon ve son yıllarda artan 
internet bağımlılığı çocuğun ve gençlerin gelişmesinde önemli bir yere sahip olmakta ve olumlu etkilerinin 
yanında ciddi olumsuz etkiler yaratmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençler zihinsel özelliklerinden dolayı iz-
ledikleri görüntülerden yetişkinlerden farklı biçimlerde etkilenmektedirler. Çünkü çocuklar gördüklerini daha 
çok taklit yoluyla uygulamak isterler. Şiddet görüntüleri izleyen çocuklar, zaman içerisinde başkalarına şiddet 
uygulamayı normal bir davranış olarak görmeye başlamaktadırlar. Gerçek ile hayali birbirinden tam olarak 
ayırt edemezler. Çocuklar bilinçaltlarına yerleşen şiddet içerikli görüntüler nedeniyle ileride şiddet eğilimli bi-
reylere dönüşebilirler. Amaç: Bu çalışmanın amacı, ulusal televizyonlarda yayınlanan ve popüler kültür ürünü 
olan Amerikan Güreşi’nin çocuklar ve yetişkinler üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada, söz 
konusu yayınların çocuklar ve yetişkinler üzerindeki olumsuz etkisini tespit etmek ve bu konuda alınması ge-
reken tedbirler ile ilgili öngörülerde bulunmak hedeflenmiştir. Yöntem: Bu araştırma betimsel tarama modeli 
niteliğindedir. Çalışmada dokümantasyon tekniği kullanılmıştır. Konu ile ilgili literatür taraması yapılarak, 
yazılı basın haberleri ve konuya ilişkin web siteleri de incelenmiştir.  Bulgular: 2009 yılında özel bir televiz-
yon kanalında Amerikan güreşi programının yayınlanmasıyla çocuk ve gençler arasında ilgi artmaya başlamış, 
2010 yılında bir öğrencinin ölümüyle sonuçlanan kavga şiddete dayalı “Smackdown” şüphesini gündeme ge-
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tirmiş ve yaşamını yitiren 14 yaşındaki çocuğun “Smackdown” kurbanı olduğu ileri sürülmüştür. 2011 yılında 
ise daha önce Bursa, İstanbul ve Ankara’da mini gösteri ve imza günü etkinlikleri olarak düzenlenen Amerikan 
güreşinin ülkemizdeki versiyonu olan “Turkish Power Wrestling” ilk resmi organizasyonunu yapmıştır. 2010 
ve 2013 yıllarında İstanbul’da düzenlenen Dünyanın en büyük spor eğlencesi’ sloganıyla ekrana gelen ve prog-
ram başlamadan önce bu gösterilerin tehlikeli olduğu ve uygulanmaması gerektiği uyarısına rağmen okullarda 
ve evlerde taklit edilebilmekte ve bir fenomen haline gelen Smackdown meraklı sayısı artmaktadır. Amerikan 
Psikoloji Derneği çocuktaki anti-sosyal ve saldırgan davranış gelişiminde medya şiddetinin önemli bir unsur 
olduğunu ortaya koymuştur. Çocuklara zararlı olabileceği düşünülen programlardan biri olan Amerikan güreşi 
olarak adlandırılan Smackdown sadece TV aracılığı ile değil aynı zamanda oyun (Smackdown’ın Playsta-
tion, X Box ve Wii oyunları) ve cep telefonu yoluyla da çocuk ve gençleri ağına almakta ve adı ne olursa 
olsun çocuk ve gençlerimize bu yolla şiddet pazarlanmaktadır. Sonuç: Televizyon, internet, sanal oyunlar ve 
cep telefonları yoluyla milyonlarca izleyiciye ulaşma fırsatı bulan şiddet içeren, ringlerde uygulanan, aslında 
kurgu ve illüzyona dayanan bir tür dövüş ve televizyon şovundan ibaret olduğu söylenen Amerikan güreşinin 
şiddeti uyarıcı etkisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kitle iletişim araçlarının şiddete yönlendirme 
ve etkilemesi üzerinde uzmanların görüş birliği sağladığı ve medyanın insan davranışlarını etkileme gücü göz 
önünde bulundurulduğunda bu tür şiddet içerikli programların çocuk ve gençler üzerinde oluşturacağı kısa ve 
uzun vadeli travmalar, düşünceler, davranışlar ve yaşantılar konusunda ebeveynlerin, okulların ve toplumun 
bilgilendirilmesi atılacak en önemli adımlardan birisi olacaktır. Diğer taraftan ilgili yayın kuruluşlarının da bu 
konuda bilgilendirilmesi ve yayın saati, yayın sürelerinin ve yayın ilkelerine uygunluğun ilgili makamlarca 
denetlenmesinin kamusal bir görev ve sorumluluk olduğu söylenebilir.   

Anahtar Kelimeler: Amerikan Güreşi, Televizyon, Şiddet, Çocuk
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SPOR MEDYASINDA ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜNÜN ŞİDDETE YANSIMASI:  
FUTBOL ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Oktay KIZAR1, A. Serdar YÜCEL2, Yüksel SAVUCU3

1Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bingöl Üniversitesi, Bingöl / Türkiye  
2Spor Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ / Türkiye  
3Spor Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ / Türkiye

alsetu_23@hotmail.com

Öz: Spor medyasında geniş yer kaplayan spor programlarında yer alan spor yorumcularının şiddet içerikli 
söylemlerle olumsuz, yargılayıcı, kaba ve zarar verici bir eleştiri kültürü geliştirdikleri söylenebilir. Görsel 
medyanın bireyler ve toplumlar üzerindeki yönlendirici etkisi düşünüldüğünde milyarlarca insanı peşinden 
sürükleyen sporun ve özellikle günlerce hatta haftalarca tartışıla gelen futbolun reyting kaygısı güden spor 
programlarında bilerek ya da bilmeyerek sert, aşağılayıcı, alaya alıcı ve şiddet içerikli ifadelerle eleştirilmesi-
nin kitleleri olumsuz yönde manipüle edebileceği göz ardı edilmemelidir. Görsel medyada spor eleştiri kültü-
rünün yoğun ve bazen acımasız seviyede olması sporda şiddet algısının sporcular, spor adamları ve seyirciler 
üzerinde olumsuz sonuçlara neden olduğu bilinmektedir. Hakem, kulüp başkanı, taraftar, teknik direktör vb. 
gibi spor adamlarının bu tür söylemlerle eleştirilmesinin bireylerde ve toplumda nefret duygusu oluşturarak 
spor sahalarında farklı boyutlarda yaşanabilecek şiddet olaylarına dolaylı etki sağlayacağı dikkate alınmalıdır. 
Amaç: Çalışmada görsel medyadaki eleştiri kültürünün şiddet söylemleri açısından ele alınması ve incelenme-
si amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma betimsel tarama modeli niteliğindedir. Dökümantasyon tekniği kullanıl-
mıştır. Spor programlarında geçen şiddet içerikli söylemler reytingi yüksek bazı programlar rasgele izlenerek 
tespit edilmeye çalışılmış, bunun dışında izlenemeyen programlarda yer alan şiddet içerikli bazı ifadelerin 
tespitinde ise gazetelerin spor sayfaları, spor gazeteleri ve spor haber içerikli internet sitelerinden yararlanıla-
rak yazılı basından faydalanılmış ve bu söylemler örneklenmiştir. Bulgular: Elde edilen veriler incelendiğinde 
şiddet içerikli söylemler kapsamında “pislik, yakmak, yedirmek, sahtekâr, deli gibi, psikopat, laf sokmak, uyuz, 
zekâ geriliği, dangalak, vampir, kiralık katil, aptal, çatır çatır, tuz ruhu, kişiliksiz, kükremek,  vb.“ aşağılayıcı, 
hakaret içeren ifadeler bulunduğu ve ayrıca programlarda doğrudan ya da dolaylı küfürlü kelimeler ve cinsel 
içerikli söylemlerin yer aldığı tespit edilmiştir. Spor medyasının amacı, spor olayları konusunda seyirciyi ay-
dınlatmak ve bilgi vermektir. Ancak bu gayesini yerine getirirken taraflı yayın yapmak, eleştiri dozunu aşmak, 
hakaret içeren, alaycı, aşağılayıcı ve şiddet içeren söylemlerle spordaki şiddet olaylarının gelişmesinde etken 
rol oynayan faktörlerden biri olmakla eleştirilmektedir. Sporun profesyonelleşmesiyle birlikte spor dünyasında 
gittikçe artan olumsuz olaylar sadece sporcular, taraftarlar, kulüp başkanları, yöneticileri içine almamakta spor 
medyası da yapılan yorumlar ve kullanılan söylemlerle kirlenmekte ve spor medyası etik değerlerin uygulan-
masında da duyarsız kalmaktadır. Spor programlarında kullanılan dil ve eleştiri düzeyi seyirci, sporcular ve 
hakemler üzerinde olumsuz etkiler oluşturarak müsabakalarda gerginliğin oluşumuna ve gerginliğin artmasına 
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katkı sağlayabilmektedir. Milyonlarca insanın takip ettiği bu programların kullanılan dil bakımından şiddet, 
aşağılayıcı, hakaret edici, alay edici üsluptan uzak ve içerik bakımından da daha yapıcı-eleştirel, öğretici, bilgi 
verici olması önemli olmaktadır. Bu yüzden farklı kanallarda yorumculuk yapan kişilerin sporun içinden gelen 
ve topluma örnek olabilecek vasıflar taşıyan kişilerden oluşması ayrıca yayıncı kuruluşlarında reyting kaygısı 
gütmeden ülke sporuna, seyircisine, kulüplerine, hakemlerine, sporcularına kısaca spor alanı içerisindeki her 
kesime sporun barışcıl, yapıcı ve etik değerlerini aşılayabilecek yayınlar yapması sağlanmalıdır. Bu konuda 
ilgili merciler tarafından (Gençlik ve Spor Bakanlığı ve RTÜK başta olmak üzere) bir düzenleme getirilerek 
spor yorumcularının kullanacağı dil ve üslup yönünde çeşitli eğitimler verilmesi ve yayıncı kuruluşlara yö-
nelik gerekli yaptırımların uygulanması sağlanmalıdır. Sonuç: Spor alanında yayın yapan kanalların haftalık 
yayın programlarında spor yazarı ve yorumcularının yaptıkları olumsuz ve sert eleştiriler sporda şiddet algı-
sına olumsuz yönde katkı sağladıkları söylenebilir. Spor medyasının saldırgan davranışları arttırma yönünde 
etkili olabileceği, spor medyasının toplumdaki etkileri düşünüldüğünde spordaki şiddet olaylarının azaltılması 
yönünde öğretici, bilgi verici yönden toplumsal dinamizme katkı sağlaması gerektiği göz ardı edilmemelidir.  

Anahtar Kelimeler: Spor, Medya, Sporda Şiddet, Spor Yorumcusu
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KARS İLİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ŞİDDETE MARUZ KALMA  
DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Rukiye TÜRK1, Tuğçe SAKAR2, Duygu AKÇA3

1-3Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kars / Türkiye  
2Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum / Türkiye

rahsantur@gmail.com

Öz: Şiddet insan yaşamının her alanında görülebilen ve dünyada giderek artan önemli bir toplum sağlığı soru-
nudur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şiddeti, “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçimin-
de bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması 
ya da açma olasılığı bulunması” durumu olarak tanımlamaktadır. Şiddet; fiziksel, psikolojik (duygusal), cinsel, 
sözel ve ekonomik olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Fiziksel şiddet; insanların bedensel bütünlüğüne 
zarar verecek biçimde dışarıdan yöneltilen, sert ve acı verici eylemler olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik şid-
det; bireyin psikolojik sağlık durumunu bozan, üzen, kendisini baskı ve tehdit altında hissetmesine neden olan 
her türlü tutum ve davranışlar psikolojik şiddet olarak ifade edilmektedir. Cinsel şiddet; çocuk, genç, kadın 
ve diğer bireylere yönelik olarak laf atma, el kol hareketi yapmakla başlayıp tecavüze kadar gidebilen cinsel 
taciz ve saldırılardır. Sözel şiddet; bağırma, kötü konuşma, küfür, hakaret, azarlama, aşağılama şeklinde uy-
gulanan bir şiddet türüdür. Ekonomik şiddet; bireyi bağımlı ve ekonomik açıdan zayıf hale getiren, ekonomik 
kaynakların ve paranın birey üzerinde bir yaptırım, tehdit ve kontrol aracı olarak kullanıldığı şiddet biçimidir. 
Bununla birlikte, geniş bir çalışan gruba sahip sağlık kurumunda 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 saldırıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2002 raporuna göre; sağlık sektöründe mesleksel şiddet 
tüm şiddet olaylarının %25’ini oluşturmaktadır. Son çalışmalarda sağlık alanında çalışanların diğer alanlarda 
çalışanlardan 16 kat daha fazla şiddet riski altında olduğu saptanmıştır. Sağlıkta şiddet, yalnızca ülkemizde de-
ğil; tüm dünyada önlenmeye çalışılan evrensel bir sorun haline gelmiştir. Her 10 sağlık çalışanından 8’i şiddete 
maruz kalmaktadır. Sağlık kurumlarında şiddet riskinin artmasına neden olan farklı faktörler söz konusu olup 
bunlar: 24 saat kesintisiz hizmet verilmesi, stresli aile bireylerinin varlığı, uzun bekleme süreleri, çok sayıda 
muayene yapılması ve testler istenmesi, mental veya davranış bozukluğu olan hastaların hastaneye gelmesi, 
hastalara, hemşirelere, diğer sağlık çalışanlarına ve hasta yakınlarına ait kişisel sosyal, kültürel özellikler şid-
det riskinin artmasına neden olan faktörlerdir. Bununla birlikte,  hasta sayısının fazla olması iş yoğunluğunu 
beraberinde getirmek ile birlikte,  çalışan sayısının az olması, oldukça kalabalık bir ortamda çalışma, tek 
başına çalışma, şiddet ile mücadele hususunda eğitim yetersizliği, güvenlik personeli sayısının azlığı, şiddete 
karşı yasalarda bir sınırlamanın olmaması gibi faktörler şiddet riskini artırıcı faktörler arasında yer almak-
tadır. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmaların büyük bir kısmında sağlıkta şiddet olaylarının en çok 
acil servislerde meydana geldiği belirtilmiştir. Toplum, genel olarak şiddet olaylarını onaylamamakla beraber, 
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şiddet gören sağlık çalışanlarına akut dönemde yardımı ve mağduriyetine desteği %18 olarak belirtilmektedir. 
Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet toplumun bir kesimi tarafından hastaya istendik hizmetin verilmemesi 
gibi gerekçeler ile takdir edilmektedir. Sağlıkta şiddet olayları önemli bir sorun haline gelmiş olup sadece sağ-
lık çalışanlarının değil, medyanın, araştırmacıların ve sağlık organizasyonların da ilgi odağı haline gelmiştir. 
Sağlık çalışanlarına şiddet; çalışanın motivasyonunu, iş verimini, iş doyumunu olumsuz yönde etkilemektedir. 
Sağlık çalışanları; koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve diğer sağlık hizmetlerini topluma sunan temel 
bireylerdir. Sağlık çalışanlarının sağlıklı olması, verimli ve etkin hizmet sunumu sağlayacaktır. Dolayısıyla 
toplumun sağlığının korunmasına ve yükselmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle de sağlık çalışanlarına 
uygulanan şiddetin azaltılması ve gereken önlemlerin alınması oldukça önemlidir. Amaç: Bu çalışma Kars 
ilinde çalışan sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma durumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Kars ilinde çalışan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Örneklemini 
ise araştırmaya katılmayı kabul eden 200 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tip-
tedir.  Araştırmanın evrenini 643 örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden 200 sağlık çalışanı oluşturdu. 
Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde 
sayı ve yüzdelik dağılım kullanıldı. Bu araştırma için Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulundan Etik İzin, 
Kars İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinden Sayı: 48.657-07.02 Tarih: 16.05.2013 araştırma izni 
alınmıştır. Bulgular: Sağlık çalışanlarının %62.5’inin 19-29 yaş aralığında, %62.5’inin kadın, %51.5’inin 
bekar, %71.0’ının üniversite ve üzeri mezun olduğu, %53.5’inin devlet hastanesinde ve  %44.0’ının çeşitli 
kliniklerde çalıştığı, %54.5’inin hemşire, %79.5’inin 1-10 yıl arasında çalıştığı bulunmuştur. Sağlık çalışanla-
rın %48.5’inin şiddete şahit olduğu, %61.5’inin şiddete maruz kaldığını, %49.9’unun hakaret şeklinde şiddete 
maruz kaldığını, şiddeti uygulayanın %91.1’i erkek, şiddeti uygulayanların %86.1’i hasta yakını, %70.7’sinin 
şiddet sonrası hiçbir uygulama yapılmadığını, %81.3’ünün en son sözel şiddete maruz kaldığı, %52.0’ı şid-
detin servis de şiddete maruz kaldığını, %99.0’ının şiddete karşı kurumun tepkisiz kaldığını ifade etmiştir. 
Sonuç: Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma açısından yüksek risk grubunda olduğu görülmektedir. Me-
zun olmadan önce ders müfredatlarında şiddet ve iletişim konuları detaylı bir şekilde verilmeli, çalışan grup 
için hizmet içi eğitimlerde iletişim becerilerini geliştirme konusunda eğitimler düzenlenmelidir. Kurumsal 
bağlamda işyerinde şiddete maruz kalmayı azaltıcı önlemler alınmalıdır. Gece nöbetinde hizmet veren sağlık 
birimlerinin güvenliği daha da arttırılmalıdır. Karşılaşılan sorunlar derinlemesine irdelenmeli, kişilere düşen 
iş yükleri gözden geçirilmeli ve personel motivasyonuna önem verilmelidir. İş sağlığı ve ilgili politikalar ge-
liştirilmeli ve uygulanabilirliği arttırılmalıdır. Şiddete uğranıldığında sessiz kalınmamalı gerekli hukuksal ve 
kurumsal işlemler başlatılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Sağlık Çalışanı, Maruz Kalma
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ROMANTİK İLİŞKİLERDE ŞİDDETİN BAZI  
DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Meltem YILDIZ¹, Jale ELDELEKLİOĞLU²

¹-²Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bursa / Türkiye

meltemyildiz@uludag.edu.tr 

Öz: Ergenlik döneminde bireyler hemcinsleriyle kurdukları arkadaşlıkları derinleştirme eğiliminin yanı sıra 
karşı cinsle uzun süreli ve doyum sağlayan romantik ilişkiler kurmaya yönelirler (Derman, 2008:9-21; Caroll 
ve diğ. 2009:349-375). Genç yalnızca kimliğini test etmek için değil aynı zamanda psiko-sosyal ve cinsel ge-
lişimini tamamlamak ve yetişkin hayatına bir adım niteliği taşıyan eş seçiminde uygun adayı belirleyebilmek 
için de romantik ilişkilere önem verir. Romantik ilişkiler birey için özellikle bu dönemde sağladığı faydaların 
yanı sıra, ilişkide yaşanan problemler sebebiyle bireyin sorun yaşamasına neden olur. Romantik ilişkilerde 
beklentilerin karşılanmaması, ilişkiden doyum alamama, reddedilme gibi olumsuzlukların yanı sıra, şiddet 
olayları bireyin ilişki sürecinin dışında hayatının diğer alanlarını da olumsuz yönde etkileyebilir.  Öyle ki ya-
pılan araştırmalar romantik ilişkilerde yaşanan şiddet olaylarının bireylerin sadece fiziksel ve psikolojik sağ-
lıklarını etkilemediğini aynı zamanda gelecekte kuracakları başka romantik ilişkilerinde ya da evlilik ilişkile-
rinde de bu tür şiddet olaylarının yaşanabileceğini ortaya koymuştur (Follette & Alexander,1992: 39-52; Ro-
sen & Bezold, 1996: 521-525). Amaç: Bu araştırma kız ve erkek üniversite öğrencilerinin romantik ilişkile-
rinde yaşadıkları şiddetin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaca dayalı olarak 
iki soruya yanıt aranmıştır:1.Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerde şiddet puanları anne-
lerinin veya babalarının şiddet uygulama durumlarına göre farklılaşmakta mıdır? 2. Kız ve erkek üniversite 
öğrencilerinin romantik ilişkilerde şiddet puanlarının romantik ilişkide yaşanılan tartışma nedenine (Kıskanç-
lık, ekonomik, giyime müdahale, farklı düşünmek, cinsellik, kontrolcü davranmak, iletişim güçlüğü) göre de-
ğişmekte midir?  Kapsam: Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Uludağ 
Üniversitesi’nde öğrenim gören 607 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Çalışma grubundaki öğrencilerin 
%61’i kız, %39’u erkek, %18,9 eğitim fakültesinde, %19,8’i fen-edebiyat fakültesinde, %25,9’u iktisadi ve 
idari bilimler fakültesinde, %14’ü mühendislik fakültesinde, %15’i veterinerlik fakültesinde, %6,4’u spor bi-
limleri fakültesinde öğrenim görmektedir. Çalışma grubundaki öğrencilerin %41,5’i 1. sınıf, %27,8’i 2. sınıf, 
%16,5’i 3. sınıf, %14,2’si 4. ve üzeri sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin annelerinin %4,6’sı okuma-yazma bil-
memekte, %4’ü okuma yazma bilmekte, %37,9’u ilkokul, %18,8’i ortaokul, %22,9’u lise, %11,9’unun lisan-
süstü mezunu olduğu; babalarının %0,5’inin okuma yazma bilmediği, %1,8’inin okuma yazma bildiği, 
%26’sının ilkokul, %20,3’ünün ortaokul, %27,8’inin lise, %23,6’sının lisansüstü mezunu olduğu; %88,6’sının 
anne babasının beraber yaşadıkları, %2’sinin anne babasının ayrı yaşadığı, %5,4’ünün anne babasının boşan-
dığı, %4’ünün babasının öldüğü belirlenmiştir. Araştırma 2 ay sürmüştür. Sınırlılıklar: Araştırmanın sonuçla-
rı Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden elde edilen verilerle sınırlandırılmıştır. Ayrıca romantik ilişkilerde şid-
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det kavramı kullanılan ölçme aracının tek boyutlu olması nedeniyle tek bir yapı olarak ele alınmıştır. Yön-
tem: Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde şiddet ile bazı değişkenler arasındaki ilişki-
yi ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmada 
araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile Kılınçer ve Tuzgöl Dost(2012) tarafından geliş-
tirilmiş olan “Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Romantik İlişkiyi Değerlendirme Öl-
çeği tek boyutlu bir ölçektir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç güvenirlik katsayısı 0.97, test tekrar test güvenirliği 
0.89’dur. Ölçekten alınabilecek puanın artması romantik ilişkide şiddet olayının yoğun olarak yaşandığı anla-
mına gelmektedir (Kılınçer,2012: 51-54). Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında 
Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören 607 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanması süreci 
tamamlandıktan sonra uygulanan ölçekler kontrol edilmiş, hatalı doldurulan ölçekler değerlendirme dışında 
tutulmuştur. Veriler, istatistik programına girilmiş ve bu program aracılığıyla verilerin analizi yapılmıştır. 
Araştırmada İlişkisiz Örneklemler için Kruskal Wallis H Testi, Mann Whitney U Testi, analizleri kullanılmış-
tır. Bu araştırma için Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nden Sayı: 26468960-044/36781 Tarih:19.11.2015 ku-
rum izni alınmıştır. Bulgular: Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerde şiddet puanlarının 
annenin şiddet uygulamasına göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla ‘İlişkisiz 
Ölçümler İçin Kruskal Wallis H-Testi’ analizi uygulanmış ve annenin şiddet uygulaması kız öğrencilerde ista-
tistiksel olarak anlamlı çıkarken (X²₍₂₎=11,39, p˂0.05) erkek öğrencilerde anlamlı çıkmamıştır (X²₍₂₎=2,825, 
p˃.05). Kız öğrencilerde bu farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için ikişerli gruplar halinde 
Mann Whitney U testleri yapılmıştır. Sonuçlara bakıldığında kız öğrencilerde annelerinden ara sıra şiddet gö-
renlerin hiçbir zaman şiddet görmemiş olanlara göre anlamlı bir düzeyde romantik ilişkilerde şiddet puanları-
nın daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerde şiddet puan-
larının babanın şiddet uygulamasına göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla 
‘İlişkisiz Ölçümler İçin Kruskal Wallis H-Testi’ analizi uygulanmış ve babanın şiddet uygulaması erkek öğ-
rencilerde anlamlı çıkmazken (X²₍₂₎=4,435, p˃.05) kız öğrencilerde anlamlı çıkmıştır (X²₍₂₎=9,018, p˂0.05). 
Kız öğrencilerde bu farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için ikişerli gruplar halinde Mann Whit-
ney U testleri yapılmıştır. Buna göre kız öğrencilerde babalarından ara sıra şiddet görenlerin hiçbir zaman 
şiddet görmemiş olanlara göre anlamlı bir düzeyde romantik ilişkilerde şiddet puanlarının daha yüksek oldu-
ğu bulunmuştur. Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerde şiddet puanlarının romantik ilişki-
de yaşanılan tartışma nedenlerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla ‘Mann 
Whitney U Testleri uygulanmış ve kız öğrencilerin romantik partnerleriyle tartışma nedeni kıskançlık olanla-
rın olmayanlara göre romantik ilişkilerde şiddet puanlarının arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır 
(U=11257, p˃.05). Erkek öğrencilerin tartışma nedeni kıskançlık olanların olmayanlara göre romantik ilişki-
lerde şiddet puanları daha yüksek bulunmuştur (U=4989, p˂0.05). Kız ve erkek öğrencilerin romantik part-
nerleriyle tartışma nedeni ekonomik olması ile romantik ilişkilerde şiddet puanları arasında anlamlı bir fark 
çıkmamıştır(p˃.05). Kız öğrencilerin romantik partnerleriyle tartışma nedeni giyime müdahale ile romantik 
ilişkilerde şiddet puanları arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır (U=17576, p˃.05). Erkek öğrencilerin tartış-
ma nedeni giyime müdahale olanların olmayanlara göre romantik ilişkilerde şiddet puanları daha yüksek bu-
lunmuştur (U=3885, p˂0.05). Kız ve erkek öğrencilerin romantik partnerleriyle tartışma nedeni farklı düşün-
me olması ile romantik ilişkilerde şiddet puanları arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır(p˃.05). Kız öğrenci-
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lerin romantik partnerleriyle tartışma nedeni cinsellik ile romantik ilişkilerde şiddet puanları arasında anlamlı 
bir fark çıkmamıştır (U=4985, p˃.05). Erkek öğrencilerin romantik partnerleriyle tartışma nedeni cinsellik 
olanların olmayanlara göre romantik ilişkilerde şiddet puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (U=2046, 
p˂0.05). Erkek öğrencilerin romantik partnerleriyle tartışma nedeni kontrolcü davranma ile romantik ilişki-
lerde şiddet puanları arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır (U=5362, p˃.05). Kız öğrencilerin romantik part-
nerleriyle tartışma nedeni kontrolcü davranmak olanların olmayanlara göre romantik ilişkilerde şiddet puan-
larının daha yüksek olduğu bulunmuştur (U=10340, p˂0.05). Erkek ve kız öğrencilerin romantik partnerleriy-
le tartışma nedeni iletişim güçlüğü olanların olmayanlara göre romantik ilişkilerde şiddet puanlarının daha 
yüksek olduğu bulunmuştur (p˂0.05). Sonuç: Araştırmanın bulgularına göre annenin veya babanın şiddet uy-
gulaması değişkeni ile kız öğrencilerin romantik ilişkilerinde yaşadıkları şiddet puanları arasında anlamlı bir 
fark olduğu tespit edilmiştir. Literatürdeki araştırmalar aile içi şiddete maruz kalanların daha fazla romantik 
ilişkilerinde şiddete maruz kaldıkları ve uygulayıcısı olduklarını ortaya koymuştur (Hanson, 2002:447-451; 
Gagné, Lavoie & Hébert, 2005:1155-1172, Rivera-Rivera et all.,2007:477-484). Buna göre anne veya baba-
sından şiddet gören kız öğrenciler bu durumu bir iletişim şekli olarak kabul ettikleri için romantik ilişkilerin-
de de benzer olaylar yaşandığında bu durumu normal karşıladıkları söylenebilir. Araştırmanın bulgularına 
göre tartışma nedenin kıskançlık, giyime müdahale, cinsellik, iletişim güçlüğü olması değişkenleri ile erkek 
öğrencilerin romantik ilişkilerinde yaşadıkları şiddet puanları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiş-
tir. Tartışma nedenin kontrolcü davranma ve iletişim güçlüğü olması değişkenleri ile kız öğrencilerin roman-
tik ilişkilerinde yaşadıkları şiddet puanları arasında puanları anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Tartışma 
nedeninin ekonomik durum ve farklı düşünmek olması değişkenleri ile kız ve erkek öğrencilerin romantik 
ilişkilerinde yaşadıkları şiddet puanları arasında puanları arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Literatürdeki 
araştırmalar bireyleri ilişkide fiziksel şiddet eylemlerine iten etmenlerin öfke, sözlü tartışmaların büyümesi, 
karşı cinsi kontrol edici davranışlar olduğunu ortaya koymuşlardır (Basile et. al., 2006:752-752; Schiff & Ze-
ira, 2005:1249-1263; Betz, 2007:427-429). Hatipoğlu (2010:92-93) araştırmasında tartışma nedenleri arasın-
da en belli başlı olanların kıskançlık, partnerinin istediklerini yapmamak veya istemediği şekilde davranmak, 
istemediği şekilde giyinmek olduğunu tespit etmiştir. Bu bulgulara bakarak tartışma nedenlerinden kıskanç-
lık, giyime müdahale, cinsellik konularının daha çok erkek öğrencilerin ilişkilerinde; kontrolcü davranma ko-
nusunun daha çok kız öğrencilerin ilişkilerinde şiddet olaylarını ortaya çıkardığı söylenebilir. İletişim güçlü-
ğünün her iki cinsiyette de romantik ilişkilerde önemli bir problem olduğu ancak ekonomik durum ve farklı 
düşünmenin ilişkide şiddeti artırıcı bir etkisi olmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Romantik ilişkilerde Şiddet, Annenin Şiddet Uygulaması, Babanın Şiddet Uygulaması, 
Romantik İlişkide Tartışma Nedenleri
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Öz: Travmatik durumlara yol açabilecek olayların dinamik ve süreğen bir yapı göstermesi sebebiyle toplumsal 
ölçekte travmalar genel olarak yaygındır.  Bireyin baş etme yollarının artık yetersiz kalmaya başlamasıyla geli-
şen travmanın geçmişten günümüze birçok tanımı yapılmış ve yapılmaktadır.  Bu tanımlamalarda ortak olarak; 
bireyin psikolojik ve fiziksel varlığını birçok şekilde sarsan, inciten, yaralayan herhangi bir olayın varlığı söz 
konusudur.  Travmatik olaylar doğası gereği tehlikeli, zorlayıcı ve akut şekilde ortaya çıkmaktadır. Bireyler 
bu aşırı ve beklenmedik durumlarla karşı karşıya kaldıklarında ortaya korku, anksiyete, geri çekilme ve kaçın-
ma gibi davranış örüntüleri çıkmaktadır. Söz konusu durumların etkileri sadece travmatik olayı yaşayanlarla 
sınırlı kalmayıp olaya tanık olan ve travmaya uğramış olan kişilere yardım eden sağlık profesyonellerinde de 
görülebilir.  Negatif yönde algılanan ve uyum süreci gerektiren her türlü olay kötü yaşam olayı olarak ifade 
edilir. Bununla birlikte, her kötü yaşam olayı travmatik olmayabilir. Bir olayın travmatik olabilmesi için ani, 
kontrol edilemez ve yaşanan olayın ‘olumsuz’ olarak algılanması gibi özelliklerinin olması gerekir. Amaç: Bu 
derlemenin amacı toplumsal travmatik olayların aile ruh sağlığı üzerindeki etkisini incelemek ve gerekli hem-
şirelik müdahalelerini açıklayarak literatüre katkı sunmaktır. Sınırlılıklar: Toplumsal travmalardan etkilenen 
aileyle yapılan kanıta dayalı, kontrollü çalışmaların olmaması bu derlemenin sınırlılıklarındandır. Yöntem: 
Araştırmada Medline/Pubmed,  Cochrane Library ve Google Akademik veri tabanlarında Türkçe ve İngilizce 
olarak yayınlanmış, “stres bozuklukları”, “post travmatik” ve “psikiyatri hemşireliği” anahtar kelimeleriyle; 
özet ve tam metnine ulaşılabilen tüm araştırmalar incelendi. Bulgular: Göçler, savaşlar, terör, darbeler, şiddet 
ve doğal afetler sık görülen toplumsal travmalardandır. Bireylerin veya toplulukların etnik köken, dini unsur-
lar, ekonomik durum, milliyet veya herhangi bir siyasi düşünceye sahip olmaları gibi sosyokültürel nedenlerle, 
korunma ihtiyacı hissetmeleri, zaruri veya isteğe bağlı olarak yaşadığı yerden ayrılarak başka bir yere gitme-
leri göç olarak tanımlanmaktadır. Şüphesiz göç ile ortaya çıkan çeşitli sorunların en fazla etkilendiği kurum 
ailedir. Göç durumu, ailelerin parçalanmasından aile bireylerinin birbirleriyle veya toplumla ilişkilerine kadar 
farklı boyutlarda aileleri etkilemektedir. Özellikle kitlesel göçlerde geniş aile sistemleri ve sosyal ağ yapıları 
bozularak bireylerin ve ailelerin psikososyal durumlarını kötüleştirebilir.  Günümüz dünyasında savaşlar, terör 
ve darbeler nedeniyle meydana gelen toplumsal değişimler, aileleri mülteci konumuna getirmiş, çok sayıda 
insanın uygun olmayan yaşam koşullarında hayatlarını devam ettirmek zorunda kaldıkları durumlar ortaya 
çıkarmıştır. Mülteci ailelerin yaşadığı en önemli sağlık sorunlarından biri psikolojik sorunlardır. Acil durumun 



235

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

ilk ortaya çıktığı zamanda yaşanan tehdit ve tehlikeler ile iltica edilen ülkedeki yeni koşullara adapte olma 
zorluğu, kötü barınma şartları ve mülteci statüsünden utanma duygusu psikolojik sorunları tetiklemekte ve 
sıklıkla TSSB ile karşılaşılmaktadır. TSSB, ailelerin yaşadığı yoğun korku, dehşet ve çaresizlik duygusuna 
bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bireylerin ve ailelerin afet sonrasında farklı emosyonel tepkiler vermeleri ve 
ruhsal bir gereksinime ihtiyaç duymaları, afetin etkisine, afete maruz kalma durumuna ve afet öncesinde ruhsal 
bir sorunlarının olma durumuna bağlı olarak değişmektedir. Doğal afeti yaşayan aile bireyleri, afet nedeniyle 
yaşamlarını ve çevresel bütünlüklerini tehdit altında hisseder, kendilerine ve dış dünyaya olan güven duygu-
ları sarsılabilir.  Afetten önce kendini yetkin ve etkili olarak ifade eden birey, afetten sonra kendine saygı ve 
güven duygularında ani bir bozulma yaşar.  Bireylerin kendini güvende ve değerli hissetme, kabul edilebilir ve 
anlamlı bir dünya algısı, çevresindeki diğer kişileri iyi ve yardımsever olarak görme ve incinmezlik duyguları 
ciddi şekilde tehdit altına girer. Birey kendisini yetersiz, dış dünyayı ise tehlikeli olarak algılamaya başladı-
ğında bu durum “kontrol kaybı” düşüncesine yol açar. Bu düşüncenin nedeni olan ümitsizlik, korku ve çare-
sizlik duyguları da anksiyete ve depresyonun eşlik ettiği tabloyla durumun kötüleşmesine neden olur. Afetten 
önce hiçbir ruhsal problemi olmayan bireyler, afet sonrası TSSB yaşayabilirler.  Dünya Sağlık Örgütü şiddeti, 
ölüm, yaralanma, psikolojik zarar veya kayıp ile sonuçlanan, kişinin kendisine, başka bir kişiye, gruba veya 
topluluğa karşı fiziksel şiddet ve gücün tehdit veya fiili olarak kasıtlı kullanımı olarak tanımlamış, kendine 
yönelik şiddet, kişilerarası şiddet ve topluma yönelik şiddet olarak 3 grupta sınıflamıştır. Aile ortamında olan 
ve kadına yönelik şiddet en fazla görülen şiddetlerden olduğu bildirilmiştir. Şiddet, fiziksel, duygusal, cinsel, 
sözel ve ekonomik başta olmak üzere çeşitli türlerde görülebilmektedir. Ebeveyn yetersizliği, sosyal problem 
çözmedeki başarısızlık, akran zorbalığı, çocukluk döneminde şiddete maruz kalma, yoksulluk ve ailenin par-
çalanması ergenlik ve genç erişkinlik döneminde şiddet davranışını arttırmaktadır. Prematüre, zeka geriliği 
ve kardeş sayısının çok olduğu ailelerde fiziksel şiddet sıklıkla görülmektedir.  Çocukluk döneminde cinsel 
istismar öyküsü olan yetişkinler, kişilik patolojileri ve sıklıkla borderline kişilik bozukluğu açısından oldukça 
risklidirler. Bu kişiler yetişkinlik dönemlerinde aile kurmakta zorluk yaşamakta, kadınlarda ise çocuk yetiş-
tirme konusunda isteksizlik gözlenmektedir. Ayrıca cinsel istismar öyküsü olan aile bireylerinde, yetişkinlikte 
depresyon, madde ve alkol kötüye kullanım, intihar, yeme bozukluğu, rastgele cinsel ilişkiler ve cinsel işlev 
bozuklukları gözlenmektedir. Sonuç: Psikiyatri hemşireliği müdahaleleri bireyi ve aileyi tanıyan, aile ilişkile-
rini aile dinamikleri çerçevesinde kültüre özgü değerlendirebilen bir süreç olarak bilinmektedir. Koruyucu ruh 
sağlığı hizmetleri kapsamında bir sonraki adımı görmek, riskleri ve olası sonuçlarını bilmek, bütüncül bakımı 
verebilmek de yine travmalar sonrası toplumun en temel birimi olan ailenin ruh sağlığı açısından son derece 
önemlidir. Travmatik olay yaşayan kişilerle çalışacak kişilerin dikkatli olması gereken önemli konulardan 
biri  bu kişilerin, yardım arama ve sunulan yardım tekliflerini kabul etmekte zorluk yaşama özellikleridir. Bu 
kişilerle iletişimde öncelikli olan güven ilişkisinin kurulmasıdır. Ancak güven oluşturmak kişinin kaçınma, 
yabancılaşma ve hatta başkalarından şüphe duyma davranışları nedeniyle zor olabilir. Yargılayıcı olmayan ve 
durumu, olayın olduğu koşullar içinde değerlendiren bir yaklaşıma gereksinim duyarlar. Yaşanan travmanın 
doğasına göre hemşirenin kendini büyük yaralanmalar ve yıkımlar ile birlikte acı içeren korkutucu öyküler 
dinlemeye hazırlaması gerekmektedir Toplum ruh sağlığına, toplum ruh sağlığı hemşireliği hizmetlerine ku-
ramsal ve pratik anlamda gereken özeni göstermemiz gerekmektedir. Toplumsal travmaların yoğun bir şekilde 
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işlendiği ülkemizde ‘’aile yapısı ve fonksiyonlarını’’ iyi irdelediğimiz toplumsal koruyucu ve tedavi edici psi-
kiyatri hemşireliği hizmetlerinin yasalar çerçevesinde uygulanabilir hale getirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Stres Bozuklukları, Post-Travmatik, Psikiyatri Hemşireliği  
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Öz: Aile terapisi yaklaşımları ilk ortaya çıkışından itibaren farklı disiplinlerden beslenerek gelişmiştir. Bu 
süreçte birbirinden farklı ekoller ortaya çıkmış olsa da hepsinin çıkış noktasında sistemik/sibernetik bakış açısı 
yer almaktadır. Aile terapisi kendi içinde çok çeşitli ekollere ayrılmakla birlikte, tümünde ortak olan ruhsal 
rahatsızlıkların nedeninin çevre ile olan etkileşimde yattığı vurgusudur. Aile terapisi geleneksel psikiyatrinin 
patolojiyi bireyde gören yaklaşımına karşı çıkarak bütüncül bir yaklaşımla sorunun kişilerarası yani birey ve 
çevresinden oluşan sistemde olduğunu savunmuştur. Aile terapisi bu nedenle sorunun kaynağı olarak gördüğü 
aile sistemini değiştirmeye çalışır ve bireyin ya da geleneksel olarak hasta olarak adlandırılan kişinin değişi-
mini ikincil olarak görür. Aile terapisi diğer psikoterapilerden aileye bütünsel bir sistem olarak yaklaşmasıyla 
ayrılır. Bu yaklaşımda vurgu, sistemin bir bütün olarak işlevselliğini nasıl koruduğunu ve aile sistemi içeri-
sindeki karmaşık etkileşim kalıplarını etkileyen ve onlardan etkilenen bireysel davranış kalıplarını anlamaya 
yöneliktir. Diğer bir deyişle, bir kişinin düşünceleri, duyguları ve davranışları çoklu nedenlere dayalıdır ve 
bir ölçüde bunlar belli kişiler arası ilişkilerin ürünüdür. Aile birbirlerinden farklı yetenek ve potansiyele sahip 
üyeler için kolaylaştırıcı, arabulucu, uyum sağlayıcı ve koruyucu bir sistemdir. Aile alt sistemlerden oluşur 
ve kendisi de daha üst sistemlerin bir parçasını oluşturur. Ailenin oluşmasında tek tek bireylerin yanı sıra 
sosyokültürel yapılar, kişiler arası ilişkiler, fiziksel çevre de rol alır.  Sistemin işleyişini anlamak için sistemin 
bileşenleri arasındaki etkileşim süreçlerini anlamak gerekir. Yaşayan, açık bir sistem olarak aile, doğanın dü-
zenliyi, az olasılıklıyı ve az anlamlıyı yok etme eğilimine (entropi), örgütlenme, kontrol ve iletişim yoluyla 
karşı koymaya, dengesini, tutarlı yaşam biçimini korumaya çalışır. Aile, ne kadar bozuk olursa olsun dengesini 
korumaya çalışan bir sistem olarak ele alınır. Amaç: Bu derlemenin amacı aile terapilerinin aile üzerindeki 
etkilerini ortaya koyarak psikiyatri hemşireliğinin terapist rolüne vurgu yapmaktır. Sınırlılıklar: Aile terapisi 
uygulamalarında kanıta dayalı araştırmaların azlığı bu konuyu açıklarken yaşanan sınırlılıklardandır. Yöntem: 
Araştırmada Medline/Pubmed,  Cochrane Library ve Google Akademik veri tabanlarında Türkçe ve İngilizce 
olarak yayınlanmış, “aile”, “aile terapisi” ve “psikiyatri hemşireliği” anahtar kelimeleriyle; özet ve tam met-
nine ulaşılabilen tüm araştırmalar incelendi. Bulgular: Sistemik yaklaşımı kullanan aile tedavisinde hastadan 
çok aileye odaklanan teknikler kullanılır. Hasta olarak tanımlanan aile üyesi yerine aile hasta olarak ele alınır. 
Bireydeki ruhsal belirtileri ve işlevsel bozuklukları ilişkiler düzleminde ele almak ve azaltmak, aile ve evlilik 
içi çatışmaları ve ailenin daha geniş aile çevresi ve toplumla çatışmalarını çözümlemek, ailedeki yakınmalar 
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için ailenin sorun çözmede kullanabileceği kaynak ve davranışları belirleme ve kullanma güçlerini harekete 
geçirmek, iletişim kurma becerilerini geliştirmek, iletişim becerilerinin ve üyelerinin her birinin özerkliği-
nin artmasını sağlamak, cinsler ve kuşaklararası rol dağılımı konusunda uyuşmanın artmasını sağlamak, aile-
nin toplumsal çevre ile bütünleşmesini kolaylaştırmak aile terapisinin amaçlarındandır. Aile terapisi birbirini 
önemseyen kişilere, ifade etmesi güç fikirleri ve duyguları korunmuş bir alanda ifade etme imkânı sağlar. 
Birbirlerinin deneyimlerini, fikirlerini ve gereksinimlerini anlamalarına ve ilişkilerinde değişiklik yapmalarına 
olanak tanır. Problemlerin daha da kötüleşmesini önleyebilir. İlişkilerin rayından çıkmasına, zarar görmesine 
ve sonlanmasına engel olur. Güçlü, sağlıklı ve mutlu aileler oluşturmaya yardımcı olur. Bireysel terapide tüm 
dikkatin üzerinde toplanmasından rahatsız olan danışanlar daha rahat ederler. Aile terapisine katılma konu-
sunda ve terapi sürecinde aile üyeleri birbirlerini motive edebilirler. Aile üyelerinin ilişkilerini güçlendirir ve 
iletişim yolunu açar. Aile bireylerinin terapide hazır bulunması aile üyelerine yardım etmek ve problemlerini 
birlikte çözüme ulaştırmak için ideal olabilir. Aile üyelerinin tamamı çözümün bir parçası olabilir. Çözüm 
kararlarının birlikte alınması, üyelerin bu kararların pratiğe dönüştürülmesine katkılarını arttırır. Sonuç: Son 
yıllarda ülkemizde psikoterapi alanındaki iyileştirme, geliştirme, standartlaştırma çabaları oldukça hız almıştır. 
Aile terapisi teorilerinin ve uygulamalarının gelişim ve değişim süreci ailelerin gereksinimleri doğrultusunda, 
değişen bağlama paralel biçimde gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir. Yine ülke gerçeği, gereksinimler 
ve ruh sağlığı politikaları doğrultusunda psikiyatri hemşirelerinin psikoterapi uygulamaları içinde eğitim, stan-
dartlar ve yönetmeliklerle en iyi şekilde yer almaları gerektiğine ilişkin gerçek iyi görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile, Aile Terapisi, Psikiyatri Hemşireliği
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YARA DEĞİL SEVGİ YARAT: ASİT SALDIRILARI 

Çiğdem BİLGE1,  Ümran OSKAY2

1-2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

cigdemaydinbilge@gmail.com 

Öz: Kuzey Asya’da özellikle kadınlara yönelik uygulanan ve gittikçe artan asit saldırıları,  aile içi şiddet ve 
cinsiyete dayalı şiddette kullanılan bir araçtır. Sadistik bir eylem olarak uygulanan bu saldırılar, genellikle 
erkekler tarafından kadınlara yönelik şiddet eylemi olarak gerçekleştirilmektedir. Asit saldırılarının artma-
sının nedenleri arasında cinsiyet eşitsizliği ve ayrımı, sevgi veya aşkın karşılıksız olması, cinsel kıskançlık, 
ekonomik ya da arazi anlaşmazlıkları, nefret ve intikam, asidin kolay bulunabilir ve ucuz olması, asit satışının 
denetlenmemesi ve faillerin genellikle cezasız kalması yer almaktadır. Asit şiddetinde kullanılan en yaygın 
asit tipleri sülfürik asit, nitrik asit ve hidroklorik asittir. Bu asit çeşitleri fırlatma, dökme ya da sprey şeklinde 
uygulanmakta ve doğrudan deri ile temasları sonucu doku harabiyeti meydana getirmektedir. Saldırı sonrası 
asit buharının solunum sıkıntısına yol açtığı,  tedavi edilmeyen vakalarda ölümle sonuçlanan infeksiyonlar 
meydana gelebildiği de bildirilmiştir. Asit Saldırılarının Nedenleri arasında cinsiyet eşitsizliği ve ayrımı, asi-
din kolay bulunabilir ve ucuz olması, asit satışının denetlenmemesi, faillerin cezasız kalması asit saldırıları-
nın yaygın olmasının nedenleri arasındadır. Asit saldırıları aynı zamanda sevgi veya aşkın karşılıksız olması, 
cinsel kıskançlık, ekonomik ya da arazi anlaşmazlıkları, nefret ve intikam gibi nedenlerle de yapılmaktadır. 
Asit şiddetinde kullanılan en yaygın asit tipleri sülfürik asit, nitrik asit ve hidroklorik asittir. Sülfürik asit, 
akü asidi ve güçlü temizleyici olarak satılmaktadır. Bu kimyasal maddelerin doğrudan deri ile teması sonucu 
kurbanın teni, dokusu ve hatta kemikleri bile zarar görebilir. Cildin asitle teması sonucunda asidin az şiddetli 
etkileri kızarıklık, kalıcı saç kaybı ve yanmadır. Asidin uzun dönem kalıcı etkileri ise skar yarası, çirkinleş-
me, hayati vücut organlarının harabiyeti, solunum hastalıkları ve bazen de ölümdür. Temas bölgesi ilk başta 
ağartılmış olarak görünürken daha sonra kahverengi bir renk almaktadır. Geniş yanıklar ölümcül olabilir. Eğer 
asit hızlı bir şekilde su ile temizlenmezse, kurbanın derisini ve etini eritir, hatta kemikleri bile etkileyebilir. 
Eğer asit yüze fırlatılırsa, kurbanın gözlerini, kaşlarını, kulağını, dudağını, burnunu ve ağzını yakar. Göz ile 
teması sonucu görme kayıpları meydana gelir. Saldırı sonucu birçok kurbanın tek ya da iki gözünü kaybettiği 
bildirilmiştir. Asit saldırısı sonrası ilk beş (5) dakikalık süreç yüzeysel yanık oluştururken, otuz (30) dakikada 
derin yanıklar oluşmaktadır. Saldırı sonrası asit buharı akciğerlerde solunum sıkıntısı da yapabilir. Tedavi edil-
meyen vakalarda ölümle sonuçlanan infeksiyonlar da meydana gelebilir. Amaç: Bu makalenin yazılmasının 
amacı asit saldırısına uğrayan kadınların yaşadıkları zorlukları vurgulamak ve gün geçtikçe artan bu saldırılar 
ilgili farkındalık yaratmaktır.  Sonuç: Asit saldırıları genellikle erkekler tarafından kadınları baskılamak ve 
kontrol etmek amacıyla uygulanan, kurbanların gelecek yaşamlarını çalan, kurbanlara fiziksel ve mental hasar 
bırakan şiddet eylemleridir. Bu saldırılar için gerekli hukuk reformlarının yapılması olumlu bir işarettir. Fakat 
bu cezalandırmalar, asit saldırılarının her geçen gün arttığı düşünülürse, yeterli değildir. Bunun için polis ve 
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yargının kadına yönelik şiddet konusunda daha çok duyarlı olması ve bunu uygulamada görünür kılması ge-
reklidir. Asit saldırılarını önlemek için ahlaki yenilenme, kültürel değerlerin yeniden hayat bulması, bütüncül 
eğitimin güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması yararlı olabilir. Bunun yanında medya 
aracılığıyla bu suça karşı kamu reklamları yapılabilir. En çok asit saldırılarının yaşandığı ülkelerde devlet 
tarafından uygulamaya konulan ağır diye düşünülen cezalara rağmen, kadınlara yönelik asit saldırıları artarak 
devam etmektedir. Acaba gerçekten sadece hapis cezası yeterli midir? Acaba kadın erkek eşitliği sağlanmadan 
şiddet yok edilebilir mi?

Anahtar Kelimeler: Asit Saldırısı, Şiddet, Kadın, Kezzap, Sülfürik Asit
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCE  
VE TUTUMLARI

Çiğdem BİLGE1, Sevda DEMİR2, Ümran OSKAY3

1-3İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul / Türkiye  
2Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, İstanbul / Türkiye

cigdemaydinbilge@gmail.com 

Öz: Günümüzde şiddet toplumsal alanda sürekli karşımıza çıkan ve dolayısıyla benimsenen, sıradanlaşan bir 
olgudur. Önemli bir halk sağlığı problemi olan kadına yönelik şiddet, toplumun ekonomik, sosyal, eğitim ve 
sağlık alanlarını etkileyen, cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama, keyfi 
olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelmektedir. Amaç: Gençlerin özellikle genç kadınların “kadına 
yönelik şiddet sorunu hakkındaki” bilgi düzeyleri ve düşüncelerinin şiddete karşı farkındalık oluşturma ve şid-
deti önleme çalışmaları için önemli olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin kadına 
yönelik şiddete ilişkin deneyimlerini, düşüncelerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Kapsam: Çalışma 01 
Ocak 2017 ile 15 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul’da bir üniversitede yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 
fakültede eğitim alan tüm öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem seçimi yapılmamış, 2016–2017 akademik yılın-
da 1– 2– 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören tüm öğrenciler araştırma kapsamına alınmış, çalışmaya katılmayı 
kabul eden 654 öğrenci bilgilendirilmiş olur formu doldurtularak çalışmaya dahil edilmiştir. Sınırlıklar: Bir 
üniversitede uygulandığı için tüm üniversite öğrencilerine genellenememesi, erkek öğrencilerin sayısının kadın 
öğrencilere göre az olmasıdır. Yöntem: Bu çalışmanın verileri kişisel bilgi formu ve Evlilikte Kadına Yönelik 
Fiziksel Şiddet Ölçeği’nin bir araya getirildiği bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Veriler, izin alma süre-
ci tamamlandıktan sonra ilgili eğitim kurumunda öğrencilerin uygun olduğu derslere girilerek toplanmıştır. Bu 
derslerde öğrenciler sınıflarda toplanmış olduğunda araştırmacılar tarafından gerekli açıklamalar yapıldıktan 
sonra gönüllü olanlara veri toplama aracı elden dağıtılarak doldurmaları sağlanmıştır. Çalışmanın uygulana-
bilmesi için çalışmanın yapıldığı fakülteden ve Haliç Üniversitesi Etik Kurulu’ndan Sayı:14 Tarih:29/12/2016 
yazılı izin alınmıştır. Ayrıca Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet Ölçeği’nin kullanımı için de yazılı izin 
alınmıştır.  Bulgular: Katılımcıların sosyodemografik özelliklerine bakıldığında araştırmaya katılan öğren-
cilerin %85.9’u kadın, %14.1’i erkek olup yaş ortalamaları 20.67’dir. Katılımcıların anne-babalarının eğitim 
düzeyinin çoğunlukla temel eğitim (ilk, orta ve lise) (anne=%78.9; baba=%83.8) düzeyinde olduğu belir-
lenmiştir. Katılımcıların çoğu sosyoekonomik düzeylerinin orta (%72.8) olduğunu ve en uzun süre yaşadık-
ları yerleşim biriminin büyükşehir (%42) olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %14.5 
(n:95)’i yaşamının herhangi bir bölümünde ailesinden şiddet gördüğünü ifade ederken; %85.5 (n:559)’i aile-
sinden hiç şiddet görmediğini belirtmiştir. Şiddet gören ve görmeyen öğrencilerin sosyodemografik özellikleri 
karşılaştırıldığında; erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı farkla 
daha fazla şiddet gördüğünü belirttiği saptanmıştır (p<0.01). Ayrıca öğrencilerin anne eğitim düzeyi (p<0.01), 
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ailenin sosyo-ekonomik durumu (p<0.001) ve yaşadığı yerleşim biriminin (p<0.05) şiddet görme durumu üze-
rinde istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturduğu bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin 
evlilikte kadına yönelik şiddete karşı tutumlarının azımsanamayacak oranda olumsuz olduğu belirlenmiştir. 
Bu bağlamda; üniversite öğrencilerinin arasında hala geleneksel bakış açısına sahip bireylerin olması, topluma 
aydın bireyler kazandırmayı hedefleyen üniversitelerin bu hedefi tam anlamıyla yerine getiremediğini ortaya 
çıkarmaktadır. Bunun için üniversitelerde öğrencilere temel mesleki bilginin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşit-
liği ve kadına yönelik şiddet hakkında eğitim verilmesi, bu konuda öğrencilere duyarlılık kazandırılması ve bu 
eğitimin konferans, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler ile desteklenmesi önerilmektedir. Bunun ya-
nında şiddetin problem çözme aracı olarak kullanılmasının kültürel aktarımla sonraki nesillere aktarılmasının 
önüne geçilmesi için ebeveynlerin birbirlerine ve çocuklarına şiddet uygulamamaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadın, Evlilik  
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SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLARLA İLGİLİ HUKUKİ YARDIM HAKKINDA 
PERSONELİN BİLGİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Harun KIRILMAZ1, Sümeyye HEKİM2

1-2Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya / Türkiye

hkirilmaz@sakarya.edu.tr 

Öz: Son yıllarda yapılan araştırmalar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şiddetin gittikçe arttığını göster-
mektedir. Şiddet, bir kişiye güç ya da baskı uygulayarak isteği dışında bir şey yapılması ya da yaptırılması ve 
bunun sonucunda kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden olumsuz etkilenmesi durumunun ortaya çıkabil-
mesi şeklinde tarif edilmektedir. Toplumda yaygınlaşma eğilimi gösteren şiddet, birçok sektörü etkilediği gibi 
çok geniş bir çalışan grubunun (hekim, hemşire, hastabakıcı, sağlık teknisyeni vb.) bulunduğu sağlık sektörü-
nü de ciddi biçimde etkilemektedir. Sağlık çalışanları, görevlerini yerine getirirken şiddete uğrama tehlikesiyle 
karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu kapsamda sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin önlenmesi için birçok 
yasal düzenleme yapılmış ve önlem alınmaya çalışılmıştır. Bu düzenlemelerden birisi olan, 28.04.2012 tarihli 
ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle 
Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde şiddete maruz kalan sağlık 
çalışanlarına hukuki yardım yapılması kararlaştırılmıştır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, söz konusu yönetmelik 
kapsamında yapılacak hukuki yardım konusunda personelin bilgi düzeyinin belirlenmesidir. Kapsam: Çalış-
ma Mart – Nisan 2016 tarihleri arasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmıştır. Çalışmanın 
evreni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık personeli olarak belirlenmiştir. Çalış-
manın örneklemini ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 305 sağlık personeli oluşturmaktadır. Sı-
nırlılıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
görev yapan sağlık personeliyle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışmada veri toplama aracı olarak çalışanların 
hukuki yardım bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen ve 25 ifadeden oluşan sağlık personeline hukuki 
yardım ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca, anket formunda katılanların sosyo-demografik özelliklerini ölçmeye ve 
şiddete maruz kalma ve hukuki yardım alma durumlarını belirlemeye yönelik 13 soru yer almaktadır. Veriler 
toplandıktan sonra ilk olarak güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Güvenilirlik analizi için cronbach 
alpha katsayısı 0,916 bulunmuştur. Ölçeğin faktör analizi sonucuna göre, Kaiser Meyer Olkin (KMO) katsa-
yısı 0,888, Barlett Sphericidity Testi (BST) de x²=4003,495; p= 0,000 (anlamlı) bulunmuş ve ölçek beş faktör 
altında toplamıştır. Ölçeğin açıklanan toplam varyans değeri %65,46 olarak hesaplanmıştır. Verilerin anali-
zinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, bağımsız 
örneklerde t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada elde edilen bulgulara göre; 
Çalışanların %59,7’si şiddete maruz kalmadığını belirtirken %40,3’ü şiddete maruz kalmıştır. %53,4’ünün hu-
kuki yardım hakkında bilgi sahibi olmasına karşın hukuki yardım talebinde bulunanlar katılımcıların %9,5’ini, 
hukuki yardım alanlar ise %5,2’sini oluşturmaktadır. Yapılan t testi ve tek yönlü varyans analizi sonuçlarına 
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göre, katılımcıların yaş grupları, çalışma süreleri, şiddete maruz kalma durumları ve bilgi sahibi olma durum-
ları bakımından hukuki yardıma ilişkin ifadelere katılım düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
bulunmaktadır. “Hasta veya hasta yakınları tarafından hakaret, tehdit veya şiddete maruz kaldınız mı” sorusu-
na Hayır cevabını verenler çoğunlukta (182) olmasına karşın şiddete maruz kalanların sayısı da düşük değildir 
(123). Bu sonuca karşılık araştırmaya katılan çalışanların büyük çoğunluğunun (%90,5’i) hukuki yardım tale-
binde bulunmaması, “sağlık kurumlarındaki şiddetin az oranda bildirildiği” şeklindeki literatür incelemelerini 
desteklemektedir. Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %40,3’ü şiddete maruz kaldığını, %59,7’si 
ise şiddete maruz kalmadıklarını belirtmişlerdir. Şiddete maruz kalmadığını belirtenlerin sayısı daha fazla olsa 
da maruz kalanların sayısı da göz ardı edilemeyecek kadar çoktur. Şiddete maruz kalmanın nedenlerine bakıl-
dığında katılımcıların %22’si bu durumu iletişim sorunu olarak belirtmişlerdir. Şiddetin nedeni olarak sağlık 
politikalarını belirtenler ise katılımcıların %11,8’ini oluşturmaktadır. Katılımcıların hukuki yardım ölçeğine 
ilişkin ifadelere katılım oranlarına baktığımızda orta düzeyde katılım (2,34 – 3,66) olduğu sonucuna varılmış-
tır. Hukuki yardım hakkında bilgi sahibi olmayanların sayısının nerdeyse katılımcıların yarısına yakın olması 
kurum yöneticilerinin bu durumun iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmaları gerektiğini düşündürmektedir. 
Hukuki yardım talebinde bulunanlar %9,5 iken herhangi bir talepte bulunmayanlar %90,5’tir. Şiddete maruz 
kalanlar %40,3 iken hukuki yardım talebinde bulunmayanların bu kadar yüksek (%90,5) olması, üzerinde cid-
di bir şekilde düşünülmesi gereken bir husustur. Şiddet sonrası bildiriminin yapılmaması konusunda şiddete 
ilişkin daha önceden yapılmış olan çalışmaların ortak noktası; sağlık alanında şiddetin çok fazla görüldüğü an-
cak diğer alanlara göre daha az bildirildiği yönündedir. Bildirim yapılmaması sorununu aşmayı sağlayacak ek 
önlemler alınması, bildirim ve hukuki yardım sürecinin çalışanlar için kolaylaştırılması ve uygulama ile ilgili 
çalışanların bilgilendirilmesi ve desteklenmesi, sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşturulabilmesi için gerekli 
görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Sağlık Çalışanlarına Şiddet, Hukuki Yardım
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CBÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER BEKLENTİLERİNDE  
CİNSİYETE DAYALI FARKLILIKLARIN SAPTANMASI

Saliha ÖZPINAR1, Gönül DİNÇ HORASAN2

1Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Manisa / Türkiye  
2Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Manisa / Türkiye 

Öz: Bir toplumda gençlerin geleceğe ilişkin beklentileri, o toplumun gelişim çizgisini ve dinamiğini belirleyen 
önemli etkilerdendir. Amaç: 2015-2016 eğitim öğretim yılında Celal Bayar Üniversitesinde okuyan öğrencile-
rin kariyer beklentilerinde cinsiyete dayalı farklılıkların belirlenmesi. Yöntem: Araştırma kesitsel bir araştır-
madır. Araştırmanın evrenini, Celal Bayar Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu’na devam eden birinci öğretimde okuyan 
öğrencilerinden birinci ve dördüncü sınıfa devam eden öğrenciler oluşturdu (n=4698). Araştırma bir örnek 
grubu üzerinde yürütüldü. Birinci ve dördüncü sınıfı bulunan (tıp fakültesi için 1. ve 6. Sınıfın tamamı alındı) 
bölümlerdeki şubelerden birer şube randam olarak seçildi. Araştırmanın örneklemi için en küçük örneklem 
sayısı Epi İnfo 6 programında %50 prevalans, yanılma payı %1 olarak alındı 0.05 yanılgı düzeyinde 1251 
olarak belirlendi. Çalışmada 1626 kişiye ulaşıldı. Çalışmada veriler üç form ile toplandı. Sosyodemografik 
anket formu,  kariyer- cinsiyet etkisi ile ilgili tutumlar formu ve Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği 
Kısa Formu (KKYBÖ-KF).  Sosyodemografik anket formu:Cinsiyet, yaş, sınıf, anne-baba eğitimi, gelir, çalış-
ma durumunu sorgulayan sekiz sorudan oluşan form.  Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Kısa Formu 
(KKYBÖ-KF):  Betz vd. (1996) tarafından geliştirilen KKYBÖ-KF, üniversite öğrencilerinin kariyerleriyle 
ilgili kararlar verme sürecinde gerekli olan görevler konusunda kendilerini yetkin görme düzeylerini belirle-
mek amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda, ölçeğin alt boyutlarını oluşturan ve Crites’in (1976) kariyer 
olgunluk modelindeki kariyer seçimine ilişkin yeterliklerin yer aldığı beşli boyut (kendini doğru bir şekilde 
değerlendirme, mesleklerle ilgili bilgi toplama, hedef belirleme, plan yapma ve problem çözme), uygulanması 
hedeflenen programın da planını oluşturmada kullanılacaktır. KKYBÖ-KF, beşli Likert tipi bir ölçektir ve 
cevaplandırmada katılımcılar ifade edilen görevleri yerine getirme konusunda kendilerine ne derecede güven-
diklerini belirtmek için Hiç Güvenmiyorum (1) ifadesinden Çok Güveniyorum (5) ifadesine uzanan beşli bir 
derecelendirme yapmaktadırlar. Toplam 25 maddeden oluşan ölçekte maddeleri toplamından bir toplam puan 
elde etmek mümkündür. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 125’tir. Yüksek puanlar yüksek düzeydeki ka-
riyer kararı verme yetkinliğine işaret etmektedir (Işık, 2010).  KKYBÖ-KF’nun Türkçe’ye uyarlama çalışma-
ları Işık (2010) tarafından yapılmıştır. KKYBÖ-KF’nun Türkçe Formunun güvenirlik çalışmaları kapsamında 
Cronbach alfa içtutarlılık katsayısı .88 ve test tekrar test yöntemiyle yapılan güvenirlik çalışmasında Pearson 
momentler çarpımı korelasyon katsayısı .81 (p<.01) olarak hesaplanmıştır (Işık, 2010). Kariyer-cinsiyet et-
kisi ile ilgili tutumlar formu: Araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur, dört sorudan oluşmaktadır: “Kariyer 
seçimi cinsiyete göre farklılık gösterir mi?” sorusu ile  “İş bulma” “İşteki yükselme imkanları” ve “Ücret” 
bakımından erkeklerin kadınlardan avantajlı olduğunu düşünme konusunda 3 sorudan oluşmaktadır. Veriler 
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SPSS for Windows 15.0 istatistik paket programında değerlendirilecektir. Nominal veriler yüzde dağılımla-
rı ile sayısal veriler ortalama±ss ile tanımlandı. İlişkilerin değerlendirmesinde ki kare testi, Student’s t testi 
kullanıldı. Tekli analizlerde istatistiksel olarak farklı bulunan değişkenler çoklu regresyon analizine alındı. 
Cinsiyete göre düzeltilmiş kariyer beklentisi puanları ve bağımsız değişkenler ANCOVA ile değerlendiril-
di. Bulgular: Araştırma grubunun yaş dağılımı 21.4±2.3 (17-45); %38.7’si (n=629) erkek, %61.3’ü (n=997) 
kızdır. %64.1’i (n=1043) birinci sınıftır.%47.0’ı (n=764) halen yurtta ikamet etmektedir. %52.5’i (n=853) alt 
sosyal statüde bulunmaktadır (tablo 1). Araştırma grubu kariyer beklentileri ölçeği dağılımı 94.2±15.3 (min: 
28- max: 125).  Çalışmada tekli analizlerde son sınıfta okuyan öğrencilerin, akademik başarısı iyi olanların, 
okuduğu bölümü isteyerek seçenlerin, mezuniyet sonrası okuduğu bölüm ile ilgili bir işte çalışmak isteyenlerin 
ve mezuniyet sonrası istihdam kaygısı olmayanların kariyer beklentileri diğerlerine göre daha iyi olduğu belir-
lenmiştir (p<0.05) (tablo 2).  Araştırma grubunda tekli analizlerde kariyer beklentisi ölçeği ortalama puanları 
bakımında kız ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p<0.05). Ancak tek 
değişkenli analizlerde istatistiksel olarak faklı bulunan “yaş, anne eğitimi, baba eğitimi, halen gelir getiren bir 
işte çalışma ve geçmişte gelir getiren bir işte çalışma” değişkenler eklenerek yapılan çoklu analizlerde cinsiyet 
ve yaşa göre kariyer beklentileri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Kız öğrencilerde ve yaş 
arttıkça kariyer beklentisi artmaktadır (p<0.05) (Tablo3). Araştırma grubunun %53.5’i “kariyer seçimi cinsiye-
te göre farklılık vardır” (sırasıyla kızlar ve erkeklerde %50.9, %57.7), %24.3’ü “iş bulma bakımından erkekler 
avantajlıdır” (sırasıyla kızlar ve erkeklerde %19.1, %32.8), %23.7’si “işteki yükselme imkanları bakımından 
erkekler daha avantajlııdır” (sırasıyla kızlar ve erkeklerde %19.6, %30.4), %14.8’i “ücret bakımından erkekler 
daha avantajlııdır” (sırasıyla kızlar ve erkeklerde %10.8, %21.0)önermelerine katıldıklarını ifade etmişlerdir 
(Tablo 4). Sonuç: Çalışma Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri örneğinde kariyer beklentilerinin yeterli oldu-
ğunu göstermektedir. Çalışma bulgularına göre kız öğrencilerin kariyer beklentileri puanları erkek öğrencilere 
göre nispeten daha yüksek olup iş ortamında toplumsal cindiyet ile ilgili ayrımcılığa kızlar daha az katılmak-
tadır. Bu sonuç toplumsal gelişim açısından iyi olarak değerlendirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Kariyer, Kariyer Beklentisi
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Öz: Toplumsal cinsiyet (gender) ise, kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rollerini ve sorumluluklarını 
ifade eder. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, toplumsal olarak kurgulanan toplumsal cinsiyet rolleri ve 
normlarından kaynaklanan, kişinin insan haklarını ihlal eden her türlü ayrımcılık, dışlanması olarak adlandırı-
lır. Kadınlar hem biyolojik özellikleri hem de maruz kaldıkları cinsiyet temelli ayrımcılık nedenleri ile erkek-
lerden daha fazla sağlık hizmeti kullanımına gereksinimleri vardır. Ancak kadınlar bugün hala üreme sağlığı 
hizmetlerinden sağlık yardımı almaya karar vermede, sağlık yardımına ulaşmada ve sağlık yardımı almada 
gecikme engelleri nedeniyle yeterince faydalanamamaktadır. Bu duruma sebep olan etmenlerden en önemli-
lerinden birisisinin cinsiyet eşitsizliği olduğu düşünülmektedir.   Bu makalede toplumsal cinsiyet eşitsizliği-
nin üreme sağlığına etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır.   Bilindiği gibi, bireyin kadın ya da erkek olarak 
gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklere “cinsiyet (sex)” denir. Toplumsal cinsiyet (gender) 
ise, kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rollerini ve sorumluluklarını ifade eder. Toplumsal cinsiyet 
biyolojik farklılıklardan dolayı değil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl 
düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilgili bir kavramdır. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, 
toplumsal olarak kurgulanan toplumsal cinsiyet rolleri ve normlarından kaynaklanan, kişinin insan haklarını 
ihlal eden her türlü ayrımcılık, dışlanma Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık olarak adlandırılır. Kadının 
eğitim, çalışma, karar mekanizmalarına katılım, sağlık gibi temel haklardan eşit düzeyde yararlanmasını engel-
lemektedir  (Kadının Statüsü Ve Sağlığı İle İlgili Gerçekler, 2008). Kadının statüsünü belirlemede ve eşitsizlik-
lerin temelinde iki önemli faktör rol oynamaktadır: Eğitim ve isdihdam. Bu eşitsizlikler üreme sağlığı ile ilgili 
ortaya çıkabilecek eşitsizliklerin hazırlayıcı sosyal faktörleridir. Kadın sağlığının özellikli olmasında iki önem-
li konu söz konusudur. Bunlardan birincisi kadın cinsiyetinin biyolojik özelliği ve fizyolojik “görevi” olan 
üremeye ilişkin olaylar ve bunların yol açtığı morbidite ve mortalite yükü; İkincisi ise kadınların cinsiyetleri 
nedeni ile maruz kaldıkları durum ve süreçlerdir. Toplumsal cinsiyet ayırımcılığı sonucu özellikle kadınların 
düşük statüde olması en fazla kadınların “doğurganlık davranışını” etkilemektedir. Dünyada, gelişmekte olan 
99 ülkede yapılan bir araştırmaya göre; kadının toplumsal statüsü ve doğurganlığı arasında doğrudan bir ilişki 
vardır ve kadının statüsü iyileştikçe sahip olduğu çocuk sayısı azalmaktadır. Aynı şekilde, kadının statüsü iyi-
leştikçe obstetrik hizmetlerden yararlanma yüzdesi de artmaktadır (Özvarış, 2008). TNSA 2013 verilerine göre 
Toplam doğurganlık hızı eğitim düzeyiyle ters orantılıdır. Eğitim düzeyinin artmasıyla TDH hızla düşmektedir 
(TNSA, 2013). Cinsiyet temelli eşitsizliğin bir diğer önemli sonucu sağlık hizmeti kullanımında kendini gös-
termektedir. Dünyanın değişik yerlerinde durum farklı olmasına rağmen sağlık hizmetine ulaşımda cinsiyet 
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farklılığının olduğuna dair önemli kanıtlar vardır. Gelişmiş ülkelerde yapılan birçok araştırmada kadınların 
sağlık hizmetlerini erkeklere göre daha çok kullandıkları saptanmıştır. Ancak özellikle de gelişmekte olan 
ülkelerde ve gelişmiş ülkelerin yoksul bölgelerinde yaşayan kadınlar sağlık hizmetlerine ulaşamamaktadırlar. 
Parasal zorlukların yanında gelenek ve kültürel değerler de kadınların sağlık hizmetlerini kullanımını olumsuz 
etkilemektedir. Cinsiyet eşitsizliği temelli önemli kadın sağlığı sorunlarından birisi de kadına yönelik şiddettir. 
Şiddetin kadınları öldüren, sakat bırakan, yaralayan, hastalandıran ve onun yaşam kalitesini bozan, travma 
sonrası stres bozukluğu, depresyon ve bunaltı, fobiler, panik bozukluklar, psikosomatik bozukluklar, yeme ve 
uyku bozuklukları, alkol ve madde kullanımı, sigara bağımlılığı, utanç ve suçluluk duyguları, azalmış benlik 
saygısı, güvenli olmayan cinsel davranışlar, intihar ve kendine zarar verme davranışı gibi ruhsal sorunlar, kı-
sırlık, gebelik komplikasyonları/düşükler, cinsel işlevlerde bozukluklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar/HIV/
AIDS ve istenmeyen gebelikler gibi sonuçları vardır (Kadının Statüsü Ve Sağlığı İle İlgili Gerçekler, 2008). 
Bunun yanı sıra gebelikte uygulanan şiddet, antenatal bakım eksikliği, erken doğum, düşük, plasentanın erken 
ayrılması, doğum öncesi kanama ve erken membran rüptürü gibi pek çok soruna neden olmakta, bebekte ise 
düşük doğum ağırlığı, fetusta kırıklar, uterus, akciğer ya da dalak rüptürü, fetal yaralanma ve fetal distres gibi 
yaşama şansını azaltabilecek sorunlara yol açmaktadır. Gebe kadınlarda aile içi şiddetin en dramatik sonucu, 
anne ve bebek ölümleri olarak karşımıza çıkmaktadır (Atan, 2005; Şimşek, 2011) Üreme sağlığı hizmetleri-
nin sunumunda herkese hizmet götürebilme prensibi açısından bakıldığında, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının 
hizmet alımını olumsuz etkileyen bu alanlardan hangisine ve ne ölçüde etki ettiğinin tanımlanması oldukça 
önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Eşitsizlik, Toplumsal Cinsiyet
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Öz: Yeni sosyal hareketler adı altında ele alınan toplumsal hareketlerin karakterinde öne çıkan temel birtakım 
özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler, Touraine, Melucci, Offe ve Cohen gibi düşünürlerin belirttiği gibi 
genel olarak ‘belirli bir organizasyondan, toplumsal bütünlük ve amaçtan yoksun, iktidar amacı gütmeyip 
bireysel istek ve arzuların gerçekleştirilmesine yönelik’ olarak belirmektedir. Amaç: Bu çalışma, bireyselliğe 
ve herhangi bir ideolojiye dayanmayan yeni toplumsal hareketlerin, toplumsal dönüşüm sağlamaktan ziya-
de ‘ötekileştirmeye’ ve farklılıkları çoğaltmaya hizmet ettiğini göstermeyi amaçlamaktadır. Ötekileştirmenin 
bir sonucu olarak, kimi zaman sembolik kimi zamansa fiziki şiddet şeklinde ortaya çıkabilen bu hareketler 
toplumsal kaosun da sebebi olabilmektedir. Kapsam: Araştırma kapsamında ağırlıklı olarak Türkiye’de ger-
çekleştirilen sosyal hareketler ele alınmıştır. Ayrıca Pakistan, Hindistan ve Etiyopya’dan temsili örnekler gös-
terilmiştir. Sınırlılıklar: Araştırma konusu gelişmekte olan ülkelere yönelik olmasına karşın çalışma, ağırlıklı 
olarak Türkiye ve adı geçen ülkelerden sınırlı örnekler ele alınarak incelenmiştir.  Yöntem: Bu amaç doğrul-
tusunda, günümüz yeni sosyal hareketlerini temsil eden çeşitli örnekler göstergebilimsel analiz yöntemiyle in-
celenmiştir. Bulgular: Örnek olaylarda gösterilen hareketlerin öğrenci hareketi, anti-nükleer hareket, çevreci 
hareket, feminist hareket, Lgbt hareketi gibi çeşitli azınlık grupları ya da bireyler tarafından gerçekleştirildiği 
ve topluma teşmil edilemeyeceği görülmektedir. Hareketler, belirli bir plan ve organizasyona dayalı olarak 
gerçekleştirilmemiştir ve süreklilik de arz etmemektedir. Bundan dolayı akıllarda yer alamadan bir belirip bir 
yok olduğu dikkat çekmektedir. İnternet bilhassa sosyal paylaşım ağları aracılığıyla da gerek sanal ortamda 
gerekse gerçek mekânlarda kısa sürede belirip yok olan bu hareketlerin, sürekli olarak sirkülasyona sokulduğu 
gözlemlenmektedir. Hareketlerin hedefine bakıldığında toplumsal anlamda bir dönüşümden ziyade; özgürlük, 
eşitsizliklerin giderilmesi ve kişisel hak taleplerine yönelik olduğu ve bu alanlarda bir farkındalık oluştur-
ma çabası içinde olduğu görülmektedir. Bu amaçla hareketlerin çeşitli kimliklere eklemlenerek ortaya çıktığı 
gözlemlenmektedir. Dolayısıyla iktidarı ele geçirmek ya da kolektif bir gaye gözükmemektedir Kullanılan 
dil ise, eski hareketlerde var olan devrimci söylemlerden ziyade, bireysel haklara yönelik olarak demokrasi 
vurgusunu taşımaktadır ve gündelik hayatta var olan anlamların sembolik olarak manipüle edilmesi yoluyla 
da yeni anlam çatıları üretmeye çalışmaktadır. Sonuç: Çalışmada varılan önemli sonuçlardan biri, teknoloji 
çağında, tıpkı bilgi gibi hayata dair her sorun, her düşünce ve tepki anında dolaşıma sokulabilmektedir. Her 
bireyin yegâne oluşu gerçeğinden hareketle, toplumsal zihniyet dolayımıyla her bireyin kendine has bir bakış 
açısı ve bir anlam şeması vardır. Her birey kendisinde var olan bu anlam şemalarına dayanarak dünyaya bakar 
ve yorumlamalarda bulunur. Bireylerin kendilerini var etme, fark ettirme ve kabul ettirme taleplerinin bir ifa-
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desi olan yeni sosyal hareketler, özündeki bu bireysellikten dolayı belirli bir ideolojiye dayanma ve organize 
yeteneğinden yoksundur. Dahası bireyin yeganeliği prensibince, her birey kendi arzuları ve özgürlükleri adına 
hareket etmektedir. Organize olamayan ve kimi zaman da düşünce farklılıklarından dolayı çatışan bu hareket-
ler toplumsal kaos ve kakofoni tehlikesini ortaya çıkmaktadır. Farklı arzu ve talepler, toplumdaki farklılıkları 
çoğaltmış ve neticesinde ötekileştirme sorununu beslemeye neden olmuştur. Çalışma kapsamında ele alınan 
örneklerin de desteklediği üzere, hareketler kimi zaman sözlü kimi zamansa fiili olarak kendisine yönelik şid-
det ve öfkeyi çekebilmekte, neticesinde maddi ve manevi zararları meydana getirebilmektedir. Sonuç olarak 
baktığımızda gelişmemiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde ve bireysel hak ve düşüncelere karşı hoşgörü-
nün gelişmediği yerlerde hareketler bir farkındalık oluşturma ya da demokrasiyi canlı tutma özelliğinden çok 
toplumsal olarak kutuplaşmalara neden olmakta, ötekileştirme sorununu derinleştirmektedir. Dolayısıyla fark-
lılıkların bir zenginlik olması idealinin yerine farklılıkların kaosundan ya da oluşturduğu toplumsal şiddetten 
bahsetmek durumunda kalıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Yeni Sosyal Hareketler, Toplumsal Kaos, Şiddet
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Öz: Giriş: Ülkemiz başta olmak üzere birçok dünya ülkesinde kadına yönelik uygulanan şiddet ve şiddet tür-
lerinin ciddi boyutta olduğu görülmektedir.  Bu konuda yapılan çok yönlü çalışmalar gerçekleştirildiğini gör-
mekte ve izlemektedir. Fakat yapılan çalışma ile uygulamaların ne denli doğru ya da etkili olduğu konusunda 
halen üzerinde tartışılan durumlar da söz konusudur. Ülkemizde yaşanan son yıllardaki kadına yönelik şiddet 
ve türlerine bakıldığında kadın cinayetlerinin oldukça fazla olduğu, cinsel şiddet ve bunu izleyen diğer şiddet 
türlerinin giderek fazlalaştığı gözlemlenmektedir. Kamusal anlamda yapılan uygulama ve hukuki yaptırımlar 
maalesef oluşan bu şiddet durumunu ortadan kaldırmamakta ve şiddeti yok etmemektedir. Şiddet edinilmiş bir 
davranış olarak karşımıza çıktığı gibi bireyin doğuştan gelen bazı nedenlere bağlı olarak kazandığı genetik du-
rumda olabilmektedir. Özellikle genetik yani psikolojik olarak ortaya çıkan bu sorunlar bireyin şiddet eğilimli 
olmasına neden olmakta ve karşı tarafa yönelik şiddet eğilimini arttırmaktadır. Yapılan çok sayıda bilimsel 
araştırma göstermektedir ki; şiddet ortadan kaldırılabilen ya da şiddet eğilimli bireylerin yapılan bazı psikolo-
jik uygulamalar ile ortadan kaldırılabileceği gerçeğidir. Şiddet faktörüne neden oluşturan çok yönlü nedenler 
bulunmaktadır. Şiddet kendi içinde farklılık gösterdiği gibi yine farklı faktörler altında ya da başlıklar altında 
değerlendirile bilmektedir. Günümüzde en yaygın şiddet türünün fiziksel şiddet, cinsel şiddet ve psikolojik şid-
det olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Bu şiddet türlerini takip eden ekonomik şiddet, mobbing, sosyal ve 
kültürel şiddet türlerini de söyleyebiliriz. Uygulamalı gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışmada TUİK tarafın-
dan yayınlanan veriler kullanılmış ve kullanılan veriler doğrultusunda yorumsal bir sonuç ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Amaç: Bu araştırmanın amacı kadına yönelik şiddetin bölgeye, yaş gruplarına, kır-kent ayrımına, 
gelir gruplarına ve eğitime göre nasıl değiştiğini belirlemektir. Veriler 2008 ve 2014 dönemleri TUİK verilerini 
kapsamaktadır. Yöntem: Araştırmada kullanılan veriler TUİK tarafından yayınlanan 2008-2014 yıllarına ait 
olan verilerden oluşmaktadır. Elde edilen veriler yine farklı analiz teknikleri kullanılarak SPSS ve E-Views 
programları kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin Analizi: Bu araştırmadan elde edilen veriler SPSS ve 
E-Views programları ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde Korelasyon, Anova, Man Whitney U 
Test,  Kolmogorov Smirnov, Test ve Kruskal Wallis analizleri yapılmıştır. Sonuç: Bölgeler arasında şiddet tür-
leri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Fiziksel şiddette en yüksek oran Kuzeydoğu Anadolu, cinsel şiddette 
en yüksek oran ise Orta Anadolu’da bulunmaktadır. Yaş grupları arasında şiddet türleri arasında farklılıklar bu-
lunmaktadır. Fiziksel ve cinsel şiddetin en yaygın yaşandığı yaş grubu 45-59 yaş grubudur.  Kır kent ayrımına 
göre şiddet türleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Fiziksel ve cinsel şiddet en yaygın Kırsalda yaşanmak-
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tadır.  Gelire göre şiddet türleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Fiziksel ve cinsel şiddet en yaygın düşük 
gelir grubunda yaşanmaktadır.  Eğitime göre fiziksel şiddette farklılıklar bulunmaktadır. Fiziksel şiddetin en 
yaygın Eğitimsiz, ilköğretimi bitirmemiş grupta yaşandığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Şiddet Türleri, Kadın, Veri, Analiz 
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DİSTOPİK METİNLERDE DEVLET DÜZENİ ADINA TASVİR EDİLEN ŞİDDET TÜRLERİ: 
“BİZ” ve “CESUR YENİDÜNYA” ÖRNEKLERİ

Ali Murat KIRIK1, Celil ÜNAL2, İbrahim KİÇİR3

1Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, İstanbul / Türkiye  
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Öz: Devlet fikri, düzen ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Düzen ise belirli bir kuralın üretilmesi ile mümkün-
dür. Çünkü insan, mevcut duruma göre hareket etmeye meyilli teleolojik bir varlıktır. İnsan varlığının bu özel-
liği, kuralların sürekli bir biçimde değiştirilip dönüştürülmesini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla devlet, top-
lumun bütün bireyleri nezdinde standart hale getirilmiş kuralları üretmek ve uygulamak üzere hakem rolünü 
üstlenmiş bir tüzel kişilik olarak zuhur etmektedir. Devlete atfedilen bu rol, düzeni tesis etmek adına devletin 
bireyler üzerinde şiddet uygulamasını meşru hale getirmektedir. Devletin uygulamaya muktedir olduğu şiddet 
türleri ise fiili ve sembolik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır ve yine devletin benimsediği siyasal ideolojiye 
bağlı olarak uygulanan bu iki farklı şiddet türünün dozu değişkenlik göstermektedir. Öz olarak çoğu, totaliter 
bir devletin dünya düzenini tesis etme biçimini inceleyen distopik metinler, şiddetin yoğun olarak kullanıldığı 
dünyaları betimlerler. Fiili ve sembolik şiddet unsurlarının birbiriyle kesişen ve birbirinden ayrılan yönlerini 
ortaya koymak ve bu şiddet türlerinin iktidarın sağlanması ve yeniden üretilmesi için ne tür işlevleri yerine 
getirdiğini saptamak amacıyla bu metinler oldukça  güzel birer örnektirler. Amaç: Bu çalışmanın amacı, birer 
medyatik mekanizma olarak distopik metinlerdeki dünya düzenlerini tesis eden devletin başvurduğu şiddet 
biçimlerini ortaya koymaktır. Kapsam: Araştırma kapsamında distopik metin olarak Aldoux Huxley’in “Cesur 
Yeni Dünya” ve Yevgeniy İvanoviç Zamyatin’in “Biz” adlı romanları ele alınmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma 
evreni tüm distopik metinleri incelemek mümkün olmadığından aynı yüzyıllarda geçen iki romanla sınırlandı-
rılmıştır.   Yöntem: Ele alınan metinler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Çözümleme yapılırken fiili 
ve sembolik şiddet unsurları beş farklı kategoride incelenmiştir. Fiili şiddet kategorilerini; hukuki yaptırımlar 
ve cezalar, ekonomik düzenlemeler, kolluk kuvvetleri, ıslah kurumları ve yöntemler oluştururken sembolik 
şiddet kategorileri ise aile, din, eğitim, kitle iletişim araçları ve sloganlardan oluşmaktadır.   Bulgular:. Bu 
doğrultuda yapılan çözümlemeye göre iki kitapta da fiili şiddet ve sembolik şiddet kategorileri tasavvur edilen 
distopik dünyalardaki düzeni tesis etmek üzere kullanılmıştır. Ancak bu şiddet türleri farklı biçim ve dozlarda 
konu edilmiştir. Cesur Yeni Dünya’da sembolik şiddet kategorileriağır basarken, Biz’de ise fiili şiddet kate-
gorileri ağırlıktadır.  Sonuç: Bu çalışmanın sonucu olarak 26.yüzyılı tahayyül edip kitaplaştıran Zamyatin 
ve Huxley’in kendi içerisinde benzerlikler taşımalarına karşın yazdıkları distopyalarda toplumun düzeni için 
sembolik ve fiili şiddeti farklı biçim ve düzeylerde işledikleri gözlenmiştir. Zamyatin özgürlüğü yasaklayan 
bir devlet anlayışını çizerek mutluluğun formülünü ve düzen fikrini inşa etmiştir. Özgürlüğün yok edildiği bir 
dünyada devletin uyguladığı şiddet daha çok fiili şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, “Biz”de dev-
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let o kadar fazla düzenleyicidir ki toplumda düzeni sekteye uğratacak hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. 
Buna karşılık “Yeni Cesur Dünya” fiili şiddete çok başvurmadan daha doğmadan bireylerin zihinlerini zul ve 
zelil hale getiren, herkesi bulunduğu duruma razı eden bir dünya imgesi kullanmaktadır. Nihayetinde, sınırları 
önceden belirlenmiş yeni cesur dünyada hayata gelen hiç kimse bulunduğu durumu D-503’ün sorguladığı gibi 
tam olarak sorgulayamamaktadır. “Cesur Yeni Dünya”daki diğer bir detay ise toplumda yaşayan bireylerin öz-
gürlüğün içine hapsedilmiş olması durumudur. Bireylere verilen özgürlük, onlar üzerinde uygulanan sembolik 
şiddeti betimler. Özgür olmayı reddedenler toplumdan dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılarak özgür ol-
maya razı edilir. Özet olarak, 26. yüzyılı tasavvur eden “Biz” sembolik şiddet öğelerine yer verse de toplumsal 
düzen adına fiili şiddeti de meşru kılmaktadır. Yine 26. yüzyılı tasvir eden “Cesur Yeni Dünya” ise toplumsal 
düzen adına sembolik şiddet aygıtlarını işler kılmakta, fiili şiddet unsurlarını en az seviyede betimlemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Devlet Düzeni, Fiili Şiddet, Sembolik Şiddet, Biz, Cesur Yeni Dünya
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Öz: Giriş: Birey, iktidar ve şiddet, toplumsalın ortaya çıkması sürecinde birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün 
olmayan fenomenlerdir. Tarihsel süreç içinde toplumsal ilerlemelere bağlı olarak teknoloji alanında meydana 
gelişmelerin etkisiyle bireyde de değişme meydana gelmiştir. Öyle ki bu durum sadece iletişim alanındaki tek-
nolojik ilerlemelerin yansımaları yalnızca formatlarda yahut medya araçlarının farklılaşmasında görülmemek-
te, medya araçlarının dolayımladığı gerçekliklerde de bir değişim yaşanmaktadır. Aynı zamanda medya araç-
larındaki değişimlerle birlikte toplumların geleneksel yapısında dönüşümler yaşandığı da gözlemlenmektedir. 
İletişim alanındaki bu gelişmeler, izleyicinin konumunu da yerinden sarsmaktadır. Literatür: Kitle iletişim 
araçlarının sunduğu iletileri yalnızca tüketen bireylerden, bu içerikleri üreten ve aktif olarak katılım gösteren 
bir izleyici dikkat çekmektedir. Bu katılım ise her zaman özgürleştirici bir işlevi beraberinde getirmez. Hızla 
gelişen teknolojik araçlar insanları medya araçlarına bağımlı öznelere dönüştürmektedir. Beklenilenin aksine 
yeni medya araçlarının sunduğu olanaklar insanları daha az özgürleştirmiştir. Bu çerçevede öncelikle internet 
ile beraber yeni bir kamusal alan oluşturulduğu ifade edilebilir. İnternet teknolojisinin sunduğu bilgi aktarma 
ve kamusal alan yaratma işlevinin yanı sıra, oyunlar insanların boş zamanlarını geçirecekleri bir platformu da 
sunmaktadır. Özellikle üç boyutlu tasarlanan oyunlar ve bu oyunların içeriklerindeki çeşitlenme sanal evren-
de bizlere “farklı” bir gerçeklik sunar. Bu gerçeklik alışık olmadığımız bir biçimde bizleri içerisine alan bir 
anlamda alternatif bir dünyadır. Bu çerçevede özellikle oyun ve şiddet bağlantısı dikkat çeker. Bu içeriklere 
kolayca ulaşabilme ve katılabilmenin egemen olduğu toplumlarda şiddet içerikleri nasıl oyunların “hazzın” 
araçları olduğu ifade edilebilir. Şiddet içerikli oyunların birer bağımlılık haline dönüşmesinde kuşkusuz tüke-
tim arzusu yatmaktadır. Jean Baudrillard’ın da ifade ettiği gibi, birey ve toplum, ince biçimde işletilen disiplin 
ve baskı teknikleri yoluyla tüketime zihinsel olarak alıştırılmak, kapitalist yaşama adapte edilmek durumun-
dadır. Sanal dünyanın nasıl bir bağımlılık haline dönüştüğü ve çocukları şiddet içeren davranışlara yönelttiği 
sorusu ise doğrudan toplumsal yapı ve denetim mekanizmalarıyla ilişkilidir. Tüketim ahlâkı, medya yoluyla 
üretilen reklamların ya da görsellerin eliyle bireysel arzuyu ve tatmini önceleyen bir dilin ile tekrar tekrar üre-
tilmesi sayesinde meşru bir söylem durumuna yükselmekte, bir ideolojik içerik hâlini almaktadır. Öncelikle bu 
içeriklere ulaşmak istemek ve bu içerikleri tüketme arzusunun arka planındaki mekanizmaların iyi anlaşılması 
gerekmektedir.  Küreselleşme ile beraber yaşanılan toplumsal değişimler beraberinde “hız” ve “haz” toplumu-
nu getirmiştir. İnsanların daha çok tükettiği ve tükettikçe var oldukları bir düzlemde, diğer değerler ikincil bir 
planda kalmaktadır. Böylesi bir toplumsal düzlemden en çok etkilenenlerin çocuklar ve gençler olduğu ifade 
edilebilir. Zira bu çocuk ve gençlerin değer yargıları akranlarıyla sürekli yarışma halinde olmalarını kapsar. 
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Buna ek olarak bu kitlenin içerisine doğduğu dijital dünyanın içerikleri de paralellik gösterir. Bunların en 
önemlilerinden birisi de oyun ve bu oyun içeriklerine bu kitlenin gösterdiği bağımlılık düzeyidir. Eğitim siste-
minde sürekli bir diğerini geçmek üzere yetiştirilen bu kitle, bu dijital içeriklerde de benzer bir şey ile karşılaşır. 
Böylece gerçek hayatına alternatif olan bu sanal düzlemde zorluk çekmez. Bu sanal düzlemin içerdiği şiddet ve 
yarışma motivasyonlarına uyum sağlamakta zorlanmamaları bu kitlenin bağımlı olma halini pekiştirir. Amaç: 
Bu çerçevede çalışmamızın amacı; medya içeriklerini tüketen bireylerin sorgulamadan hazır kalıplarla hareket 
ettikleri ve masum görünen oyun gibi içeriklerin birey üzerindeki olumsuz etkilerinin önemini vurgulamaktır. 
Yöntem: Çalışmada yöntem olarak; yerli ve yabancı literatür taraması yapılarak; ilgili konu hakkında veriler 
toplanmış ve bu verileri derlemek suretiyle bir çalışma ortaya çıkarılmıştır. Sonuç: Toplumsal gerçeklikler ile 
sanal gerçeklikler bir birine benzer özellikler taşımaktadır. Özellikle iletişim alanındaki hızlı teknolojik geliş-
meler ile gerçek yaşamımızdaki değer yargılarımız benzer özellikler daha belirgin hale gelmiştir. Bu durumun 
en bariz örneği çocuklar ve gençler olduğu görülmektedir. Neticede çocuk ve gençlerin iletişim araçlarından 
etkilendiğine dair yapılan araştırmalarda bağımlı olma düzeylerindeki artış olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Birey, Şiddet, Oyun, Tüketim
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Öz: Sembolik şiddet, bir toplumda zuhur eden şiddetin kibar ve görünmez formunu tasvir etmek için kullanı-
lan bir kavramdır. Bourdieu tarafından kavramsallaştırılmış bu şiddet türü, toplumun bireylerince farkına varı-
lamayan, maruz kalanlar tarafından onaylanan ve yeniden üretilen şiddettir. Tüketimci değerlerin yayılması ve 
kitlelerin daha çok tüketmesinin kamçılanması amaçlanarak kitlelere dayatılan özel günler hediye alma-verme 
ritüeli ile özdeşleştirilmiştir. Gerek bu ritüelin devam ettirilmesine yönelik manipülatif mesajlar gerekse ritüel 
sergilenirken kadın ve erkeklerin bürünmeleri istenilen roller içerisinde çeşitli sembolik şiddet unsurları barın-
dırmaktadırlar.  Tüketim objelerine ve markalara anlam ve sembollerin yüklenmesinde başat araçlardan olan 
reklamlar, bu kurgulanmış günlerin yapay anlamlarının yeniden üretilmesi ve kitlelerde adeta zorunluymuşça-
sına tüketme dürtüsü yaratması açısından özel günler için kritik öneme sahiptir. Bu yüzden özel günler ve sem-
bolik şiddet ilişkisini irdelemek açısından reklamlar önemli bir çalışma alanıdır.  Amaç: Bu çalışmanın amacı, 
bir toplumda “özel gün” başlığı altında tasavvur edilen günlerin o toplumda yaşayan bireyler üzerinde ne tür 
bir sembolik şiddet etkisi yarattığını ortaya koymaktır. Kapsam: Bu amaç doğrultusunda araştırmanın evrenini 
“sevgililer günü” olarak kabul edilen 14 Şubat için üretilen Altınbaş, Atasay ve Zen firmalarının reklamları 
oluşturmaktadır. Sınırlamalar: Araştırmada özel gün olarak “sevgililer günü” ve bu günle özdeşleşen pırlanta 
sektörü ele alınmıştır. İncelenen reklamlar sektörün en çok satış oranına sahip üç firması ile sınırlandırılmıştır.  
”Yöntem: Atasay, Altınbaş ve Zen markalarının son 3 yılda yayınlanan sevgililer gününe özel 15 adet reklamı 
göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bulgular: Ele alınan markalara ait reklam filmlerinde ortak 
bir biçimde gösterge olarak kadın karakterler, soft ve romantik müzikler, pırlanta ve karizmatik erkek sesi 
kullanılmıştır. Kadın karakterlerin göstereni genel manada alımlı, güzel, mutlu ve aşk dolu bakışlarla kadraja 
bakan kadın oyuncular olarak karşımıza çıkmaktadır. Gösterilen ise kadının aşık olunası bir varlık olduğu ve 
bu aşkın onu mutlu etmekten geçtiği şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Soft ve romantik müziklerin göstereni 
ise piyanoyla ve gitarla çalınan melodilerdir. Piyano ve gitarla çalınan soft müziklerle gösterilen ise huzur, ra-
hatlık ve dinginliğin kendisidir. Pırlanta’nın reklam filmlerindeki göstereni ise değerli taşlarla bezenmiş kolye 
ve yüzük olarak belirmektedir. Bu göstergenin gösterileni ise vaat edilen aşk, mutluluk taahhüdü, uzun süren 
birliktelik ve geleceğe yönelik atılmış bir adımdır. Son olarak karizmatik erkek sesinin göstereni ise satılması 
planlanan ürün hakkında bilgi veren arka fondan gelen erkek sesi olarak belirmektedir. Karizmatik erkek sesiy-
le gösterilmek istenen güç, güven, sahiplenme ve inançtır. Sonuç: Bu çalışmanın sonucu olarak reklam filmleri 
dolayımıyla kadının arzulanan bir nesne olarak konumlandırıldığı, arzulanan o nesnenin sevgisine mazhar 
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olabilmenin ise ona bir hediye almaktan geçtiği, hediyenin ise pırlanta ya da değerli taşlarla bezenmiş kolye ve 
künye tarzı ürünler olması gerektiği vurgulaması yapıldığı saptanmıştır. Bu vurgulama reklam metinleri ara-
cılığıyla yaratılan ilk sembolik şiddet örneğidir. Reklam filmlerindeki kadın karakterler aynı zamanda edilgen 
bir yapıda tasvir edilerek alım gücüne sahip olmadıkları, mutlu olabilmek için bile alım gücüne muktedir olan 
erkeğin hediye bahşetme edimine bağlı oldukları yan anlam olarak okunabilmektedir. Bu ise kadının toplum-
daki yerine yönelik gerçekleştirilen sembolik şiddeti gözler önüne sermektedir. Diğer taraftan erkeğe yüklenen 
tüketme zorunluluğu reklam filmlerindeki metinlerin düz anlamı içerisinde yer almaktadır. Erkek sevdiği için 
ne kadar pahalı bir hediye alırsa sevgisi o kadar değerli olarak gösterilmekte, sevdiğini kanıtlama gereği olarak 
pırlanta satın alma zorunluluğu yaratılmaktadır. Bütün özel günlerde olduğu gibi sevgililer gününde de ortaya 
çıkan tüketim geleneği, erkeğe yüklenmektedir. Bu yükümleme ise erkeğin aşkını kanıtlamak zorunda olduğu 
miti yaratılarak olgun hale getirilmekte ve aşkını kanıtlama gerekliliği olarak erkeğin sevdiği kadına pırlanta 
gibi değerli ziynet eşyaları alması gerektiği vurgulanmaktadır. Erkeğe yüklenen bu rol pırlanta reklamları 
dolayımıyla her seferinde yeniden üretilerek erkeğin tükettikçe sevgisini katladığı miti sembolik şiddet olarak 
zuhur etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sembolik Şiddet, Özel Gün, Tüketim, Reklam
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Öz: İnternetin ve sosyal ağların yaygınlaşması bireylere zaman ve mekândan bağımsız bir iletişim ortamı 
sunarken, kullanıcıların sosyalleşmesini ve günlük hayattaki konumlarını etkilemekte ve şekillendirmektedir. 
Dolayısıyla yeni bir sanal kültürü ortaya çıkarmaktadır. Kullanıcıların sosyal ağlarca şekillenen alışkanlıkları, 
gündelik yaşamda birincil ve ikincil çevreleri ile ilişkilerini de şekillendirmektedir. Bireyler bu alışkanlıkla-
rına göre kendilerine benzeyenlerle fiziki ya da sanal dünyada bir araya gelerek cemaatlerini oluşturmakta ve 
kendilerinden farklı olanları ise ötekileştirerek aralarına keskin sınırlar koymaktadırlar. Aynı şekilde maddi 
gerçeklikteki alışkanlıklarını da sanal yaşama adapte etmekte ve sanal kimliklerini şekillendirmektedirler. İn-
ternet kullanıcıları teknolojik gelişmeler sonucu Castells’in ağ toplumu dediği artık profesyonel ilişkilerin ve 
bireyselleşmenin önem kazanıp kolektivitenin bağlarının çözüldüğü modern dünyada, kendilerine benzeyen-
lerle bir bilgi çağı topluluğu meydana getirmiştir. Bu dijital ortamlar aynı zamanda farklı tipte politikleşmeye 
de uygun bir zemin oluşturmaktadır. Dolayısıyla sanal topluluklar kimliklerini, kültürlerini ve politik ilişki 
ağlarını var ettiklerinde birer cemaate dönüşmekte, iletişim daha hızlı olduğundan bilginin daha hızlı ve etkili 
şekilde yayıldığı bir ortamda kanaatlerin oluşturulmasında birer otoriteye dönüşme becerisine sahip olmakta-
dırlar. Fiziki dünyadaki kültürel dokularını, fikir ve tutumlarını sanal dünyaya taşıyarak kendilerine benzeyen-
lerle sana cemaat taşıyan kullanıcılar, internetin sunduğu iletişim imkanlarından yararlanarak büyük kitleleri 
etkileyen fikirlerin yayılmasını ve eylemlerin yapılmasını sağlayabilecek bir güce ulaşmaktadır. Dolayısıyla 
kitleleri harekete geçirebilecek bu güç, ötekileşmeyi daha etkili ve daha sert bir şekilde ortaya çıkarmakta ve 
yeniden üretebilmektedir. Ana akım medyanın dikey ve tek taraflı iletişimi ve ölçülemeyen etkisini aşan yeni 
medya teknolojileri iletişim gücünü iletişim araçlarına sahip olanlardan alarak kullanıcılara vermekte her bir 
kullanıcıyı tek başına bir iletişim otoritesine çevirmektedir. Dolayısıyla sanal dünyanın sunduğu bu imkân 
dahilinde sanal kullanıcılar, kolektif olarak hareket ederek bir kültüre ve kimliğe sahip olan bir sanal topluluğa 
dönüştüğünde kanaatlerin oluşumunu ve yayılmasını sağlayan bir kanaat önderi haline gelmektedir. İletişim 
teknolojisinin gelişimi, internet ve sosyal ağlar; kimliğin oluşması ve biçimlenmesinde başat rol oynamaktadır. 
İletişim teknolojileri yeni toplumsal ilişkiler ortamı olduğu için gerçek kimliklerin yanında dijital dünyada ya-
ratılan profillere göre biçimlenen sanal kimlik dediğimiz kurgusal kimliklerin oluşumuna da imkân vermekte-
dir. Tüm sanal kimlikler de gerçek kimlikler gibi oluşmak ve biçimlemek için bir ötekine ihtiyaç duymaktadır. 
Kullanıcılar sosyalleşmek, sanal bir topluluğun parçası olmak ve üyeliğin devamlılığını sağlamak için bu kur-
gusal kimlikleri benimsemek durumundadır. Kimlik/benlik öteki ile var olmaktadır. Ben-öteki ilişkisi birbirini 
tamamlayan iki yarım gibidir. Ben inşa edilirken öteki, öteki yaratılırken ben oluşturulmaktadır. Postmodern 
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yapılanma dediğimiz hipergerçeklik ikilik temelinde kurulmuştur: Benzerlik ve farklılık. Ben ancak farklı olan 
öteki ile karşılaştığında kendi farkına varmaktadır. Kullanıcılar benzer bilgi kaynaklarını kullanmaları nedeni 
ile ötekiyle çok kolayca aynı dili ve aynı kodları kullanabilmektedir. Sanal dünyada mesafeler ve sınırlar orta-
dan kalkmakta, ben öteki ile vaktini geçirmekte ve bunun etkisi ile birden fazla kurgusal kimlik yaratmaktadır. 
Bu nedenle öteki hem düşman hem de sahip olunmak istenen özellikleri nedeniyle dosttur. Amaç: Çalışma 
internette cinsiyet üzerinden ötekileştirilmenin nasıl yapıldığı ve toplumsal kabullerin internetteki kültürü şe-
killendirip şekillendirilmediğinin anlaşılmasını amaçlamaktadır. Kapsam: Ekşisözlük ve İncisözlük’te öteki-
leştirmenin nasıl yapıldığı kadın ve LGBT konuları üzerinden açılan başlıklar arasından en çok entry girilenler 
olarak belirlenmiştir. Sözlükler özellikle gençler ve genç yetişkinler arasında oldukça popüler siteler olup, 
Alexa 2016 verilerine göre en çok girilen 100 site içerisinde bulunmaktadır. Bu da interaktif sözlüklerin onarı 
takip eden bireylerin kanaati üzerinde etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Sınırlılıklar: Konular ile ilgili 
çok fazla başlık ve entry olması nedeni ile konu ile ilgili tüm entrylerin ve başlıkların incelenememesi nedeni 
ile en çok entry girilen 5 başlık incelenmiştir. Yöntem: Çalışmanın yöntemi sanal toplulukların kültürlerinin, 
ilişkilerinin, bir araya gelme biçimlerinin incelenmesi amacıyla antropologların fiziki dünyada insan topluluk-
larını anlamak amacıyla kullandığı etnografi yönteminin sanal dünyaya uygulanması ile geliştirilen netnografi 
yöntemidir. Netnografi yöntemi kapsamında sözlüklere üye alımının sürekli olmaması nedeni ile katılımsız 
gözlem ve üyeler bedenlerinden bağımsız sanal dünyada dil ve söylemleri ile bulunduğundan söylem anali-
zi metotları kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Ekşisözlük üyelerinin elit, iyi eğitimli, kültürlü, entelektüel, 
seküler bir yapıya sahip üyelerden oluşurken, İnci Sözlük üyeleri ise muhafazakar 15-35 yaş arası orta sınıf 
ailelerden gelen daha samimi ilişkilere sahip üyelerden oluşmaktadır. Sonuç: İki sözlükte de kadına cinsiyet 
bağlamında bakış tamamen ataerkil bir görünüme sahip olup kadın metalaştırılarak ilişkilerde, iş yaşamın-
da, sosyal yaşamda yer alması ve özgürlükleri söz konusu olduğunda muhafazakar-laik ayrışması üzerinden 
kadın ikincil konuma indirilerek ötekileştirilmektedir. Aynı şekilde LGBT bireyler de sözlükler bazında ele 
alındığında Ekşisözlük tarafından daha kabul edilebilir bulunurken İnci Sözlük üyeleri tarafından sapkınla 
suçlanmaktadır. Ancak her iki sözlükte de LGBT bireyler cinsel kimlikleri üzerinden tanımlanarak ötekileşti-
rilmektedir. Sonuç olarak gündelik yaşamdaki kültür üyeler tarafından sanal dünyaya taşınmakta, bireyler ken-
dilerine benzeyenlerle bir araya gelerek kültürel kodlarını sanal dünyada yeniden üretmektedir. Fiziki dünyada 
var olan kadın ve LGBT bireylere yönelik cinsiyet algısı ve toplumsal konumlandırmanın sanal dünyada da 
kendini gösterdiği ve ataerkil kültür etkisi ile ikincil konuma indirgenerek ötekileştirildikleri, sanal dünyada 
da bu ötekileştirilmenin yeniden üretildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öteki, Ötekileştirme, Ekşisözlük, İncisözlük, Kadın, LGBT
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Öz: Yeni iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde ivme kazanmasıyla birlikte sosyal medyanın kullanımı yay-
gınlaşmış, toplumun sosyal dokusu ve toplumsal yapı değişikliğe uğramıştır. Bilgi üreten platformlar olarak 
ifade edilen sosyal paylaşım ağları özellikle gençler için çok önemli bir iletişim aracı haline gelmiştir.  Sosyal 
medyanın hızla gelişmesi ise toplumun bilgiyi alış ve akış alışkanlıklarını da köklü bir şekilde değişikliğe 
uğratmıştır. Sosyal medyanın halk arasındaki iletişimi sağlayacağı varsayılmaktadır. Sosyal medya etkileşim 
imkânı sayesinde kamuoyunun mevcut konuları tartışması için önemli bir alan haline gelebilmektedir. Sosyal 
medyanın politik boyutları da bulunmaktadır. Sosyal medya ve algı arasında da derin bir ilişki bulunmaktadır. 
Algı, bilginin işlenmesi, yorumlanması, seçilmesi ve organize edilmesidir. Algılamanın iletişim süreci üzerin-
deki etkisi, aynı mesajın farklı insanlar tarafından nasıl farklı şekilde yorumlanabileceği ile ilgilidir. Bu nok-
tada sosyal medya oldukça etkilidir. Özellikle manipülatif ve dezenformatif içeriklerle bir algı oluşturulmakta 
ve kullanıcıların bu algı operasyonlarından etkilenmesi amaçlanmaktadır. Algılamanın iletişim üzerindeki et-
kisini anlamak için, bireylerin kararlarını nasıl oluşturduklarını anlamak gerekmektedir.. Atıf teorisi olaylara 
açıklamalar sunarak bir eylem için muhakeme veya neden oluşturma konusunda yardımcı olmaktadır.  Sosyal 
ağlar üzerinden yayınlanan herhangi bir içerik ya da fotoğraf, bir anda tüm dünya geneline yayılmakta ve 
kitlelerin etkilenmesi sağlanmaktadır. Bu durum sosyal medyada algı yönetimi gerçekleştirilmesine neden ol-
maktadır. Bu kavramı ilk olarak Amerika Bileşik Devletleri Savunma Bakanlığı kullanmış, siyasi kararlarının 
ülke ve dünya kamuoyunda benimsenmesi gayesini taşımıştır. Amaç: Sosyal medya aynı zamanda bir siyaset 
mekanizması olarak ortaya çıkmakta ve kitleleri yönlendirme noktasında son derece etkili bir işlev taşımakta-
dır. Sosyal medya siyaseti doğrudan etkileyecek potansiyele sahiptir. Asparagas haberler, manipülatif ve de-
zenformatif içeriklerin sosyal medya aracılığıyla nasıl yayıldığı ve kitleleri ne ölçüde etkilediği bu çalışmanın 
amacını oluşturmaktadır. Kapsam: Çalışmada sosyal medya üzerinden algı oluşturan görseller incelenmiş ve 
bu görsellerin dezenformasyona uğramadan önceki ham halleri tespit edilmeye çalışılmıştır.  Sınırlılıklar: Ça-
lışma sosyal medya üzerinden elde edilen algı oluşturacak görsellerle sınırlıdır. Yöntem: Bu çalışmada göster-
gebilimsel analiz gerçekleştirilmiş ve sosyal paylaşım ağlarından toplanan görsellerin göstergebilim açısından 
taşıdığı değer ve anlam yükleri irdelenmiştir. “Göstergebilim; en genel ve en bilinen tanımıyla göstergeleri ve 
gösterge dizgelerini inceleyen bilimdir.” Bulgular: Göstergebilimsel analiz gerçekleştirildikten sonra seçkisiz 
örneklem vasıtasıyla alınan görsellerin tümünün dezenformasyona uğradığı görülmüş ve terör örgütleri lehine 
algı operasyonunun varlığı tespit edilmiştir. Sonuç: Yeni iletişim teknolojileri sosyal hayatı derinden etkile-
mekte, sosyal paylaşım ağları aracılığıyla kitleler fikir, görüş ve düşüncelerini sanal ortamda duyurabilmekte-
dirler. Böylece sosyal medyanın kendine özgü bir ruhu, yapısı oluşmuştur. Alternatif seslerin de ortaya çıktığı 
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sosyal medyada özellikle troller aracılığıyla dezenformatif ve manipülatif içerik yayınlanabilmekte; böylece 
algı operasyonları yürütülebilmektedir. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiği algı operasyonları toplumsal yapıyı 
etkilemekte ve bilgi kirliliğinin bir anda hızlıca yayılmasına neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçilebil-
mesi için Medya Okur-Yazarlığı dersinin her kademede olması oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Şiddet, Algı, Manipülasyon, Dezenformasyon



263

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI

Sema ÇİFÇİ1, Vasfiye BAYRAM DEĞER2, Nilgün ULUTAŞDEMİR3, Nurcan BAYRAM4

1-2 Artuklu Üniversitesi, SYO, Mardin / Türkiye  
3 Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon / Türkiye  

4 Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa / Türkiye

vasfiyedeg@gmail.com

Öz: İnsanlar dişi veya erkek cinsiyeti ile doğarlar ancak yetiştirilirken toplumun cinsiyetlerine özgü beklediği 
roller çerçevesinde kız veya erkek çocuk olmayı öğrenerek büyürler (Terzioğlu, Taşkın, 2008: 63). Ailenin, 
içerisine girdiği toplumsal çevrenin ve alınan eğitimin etkisiyle, kız ve erkek çocuklar cinsiyetlerine uygun rol-
ler kazanmakta ve toplumsal cinsiyet kimliğini edinmektedirler (Powell, Greenhause, 2010: 1012). Bu yönüyle 
toplumsal cinsiyet rolleri, toplum tarafından anlamlandırılan ve bireyden gerçekleştirmesi istenen cinsiyet 
özelliğine dayalı beklentileri ifade etmektedir (Vatandaş, 2007: 29-56).  Toplumda kadına ve erkeğe yüklenen 
toplumsal cinsiyet rollerinin, üniversite öğrencileri açısından nasıl bir anlam taşıdığı, öğrencilerin toplum-
sal cinsiyet eşitliği konusundaki görüşlerinin belirlenmesi önemlidir. Amaç: Bu araştırma, Mardin Artuklu 
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda lisans öğrenimine devam eden öğrencilerin çalışma yaşamı, toplumsal 
yaşam, evlilik ve aile yaşamı ile ilgili toplumsal cinsiyet algılarına ilişkin bakış açılarını belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Sınırlılıklar: Bu araştırmanın verileri sadece Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrenci-
leriyle sınırlıdır. Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini 24 Kasım-18 Aralık 2015 ta-
rihlerinde Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda lisans öğrenimine devam eden hemşirelik ve 
ebelik sınıfı öğrencilerinin tamamı (620 öğrenci) oluşturmaktadır. Evrenin tümü araştırma kapsamına alınmış 
ve etik kurul izninin alınmasının ardından 510 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri; sosyo-demografik 
özellikler, öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin (çalışma yaşamı, toplumsal yaşam, evlilik yaşamıyla 
ilgili) görüşlerini belirlemeye yönelik önerme sorularından oluşan anketin direkt gözlem altında uygulanma-
sıyla toplanmıştır. Öğrencilerin bu önermeleri katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım şeklinde yanıtlamaları 
istenmiştir. Araştırma için gerekli izinler, etik onay ve katılımcılardan bilgilendirilmiş onam formları alınmış-
tır. Elde edilen veriler istatistiksel paket programına kaydedilmiş, hata kontrolleri, tablolar ve istatistiksel ana-
lizler bu program aracılığı ile yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde yüzde, ortalama, ki kare kullanılmış, p<0.05 
anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %71.6’sı kadın, %28.4’ü 
erkek olup yaş ortalamaları 20±2.08’dir. Anne-baba eğitim düzeylerine bakıldığında okuryazar olmayan anne 
oranı %51.0 iken lise ve üzeri eğitim alan anne oranının %8.2 olduğu saptanmıştır. Babaların %41.0’ının 
eğitim düzeyinin ilkokul mezunu olduğu, %47.8’inin ise ilkokul üzeri olduğu görülmektedir. Araştırma kapsa-
mına alınan öğrencilerin çalışma yaşamı ile ilgili düşüncelerinin dağılımı incelendiğinde; “kadın kocasından 
izin almadan çalışmamalıdır” önermesine erkek öğrencilerin %71.0’ı, kız öğrencilerin %45.2’si “katılıyorum” 
demiştir. “Kocası zengin ise kadının çalışmasına gerek yoktur” önermesine erkek öğrencilerin %42.8’i “katı-
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lıyorum”; kız öğrencilerin %72.6’sı “katılmıyorum” şeklinde görüş bildirmişlerdir. “Bir kadın kocasından faz-
la para kazanmamalıdır” önermesine kız öğrencilerin %73.4’ü, erkek öğrencilerin %58.6’sı katılmadıklarını 
ifade etmişlerdir. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin toplumsal yaşam ile ilgili düşüncelerinin dağılımı 
incelendiğinde; “ailelerin durumu iyi değilse sadece erkek çocuklar okutulmalıdır” önermesine erkek öğrenci-
lerin %81.4’ü, kız öğrencilerin %89.6’sı “katılmıyorum” demiştir. “Dul, boşanmış, eşi ölmüş kadınların yalnız 
yaşaması doğru değildir” önermesine erkeklerin %53.8’i, kız öğrencilerin %72.6’sı “katılmıyorum” ifadesini 
seçmişlerdir. “Kadınların geceleri saat 12’den sonra tek başlarına dışarı çıkması doğru değildir” önermesine 
erkeklerin %73.1’i, kız öğrencilerin %56.2’si “katılıyorum” ifadesini kullanmışlardır. “Kız çocuğu okutul-
mayıp evlendirilmelidir” önermesine erkeklerin %84.1’i, kızların %94.0’ı “katılmıyorum” demiştir. “Kadın 
hastalar erkek doktorlara muayene olmamalıdır” önermesine erkeklerin %64.8’i, kız öğrencilerin %86.0’ı “ka-
tılmıyorum” seçeneğini işaretlemiştir. “Toplumun liderliği genellikle erkeklerin elinde olmalıdır” önermesine 
erkeklerin %49.0’ı, kız öğrencilerin %81.6’sı “katılmıyorum” ifadesini belirtmişlerdir. “Erkek çocuğa verilen 
özgürlükler kız çocuklara da verilmelidir” önermesine erkeklerin %62.8’i, kızların %75.6’sı “katılıyorum” 
demiştir. “Aileden kalan mirastan sadece erkek çocukların yararlanma hakkı vardır” önermesine erkeklerin 
%79.3’ü, kızların %93.4’ü “katılmıyorum” şeklinde görüş bildirmişlerdir. “Kadın bir hata yapmışsa kocası 
ona şiddet uygulayabilir” önermesine erkeklerin %80.0’ı, kız öğrencilerin %94.8’i “katılmıyorum” demiştir. 
“Kadın eşinden şiddet görüyorsa bu durumu herkesten saklamalıdır” önermesine erkeklerin %64.2’si, kız öğ-
rencilerin %88.8’i katılmıyorum ifadesini belirtmiştir. “Kadınlar erkekler tarafından her zaman korunmalıdır” 
önermesine erkeklerin %74.5’i, kız öğrencilerin  ise %58.9’u “katılıyorum” şeklinde görüş bildirmişlerdir. 
“Evli bir erkeğin karısını aldatması normaldir” önermesine, erkeklerin %80.7’si, kızların %94.0’ı katılmadık-
larını ifade etmiştir. “Bir erkeğin evleneceği kadının mutlaka bakire olması gerekir” önermesine erkeklerin 
%51.0’ı, kız öğrencilerin %27.9’u “katılıyorum” demiştir. “Çalışan bir kadın kazandığı geliri kocasına verme-
lidir” önermesine erkeklerin  %47.6’sı, kız öğrencilerin %81.1’i “katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kadınla-
rın birinci görevi ev işlerini üstlenmektir” önermesine kızların %17.3’ü, erkeklerin ise %56.6’sı katıldıklarını 
belirtmişlerdir. “Erkek her zaman evin reisi olmalıdır” önermesine kızların %24.9’u, erkeklerin %57.2’si ka-
tıldıklarını ifade etmiştir. “Bir kadın kendi haklarına sahip olabilmek için gerekirse kocasına karşı çıkmalıdır” 
önermesine erkeklerin %46.9’u, kız öğrencilerin %69.9’u “katılıyorum” cevabını vermiştir. Sonuç-Öneriler: 
Bu araştırmada toplumsal cinsiyet rolleri ve değer yargıları konusunda kadın ve erkek öğrencilerin farklı tutum 
içinde oldukları, kadın öğrencilerin erkeklere öğrencilere göre daha eşitlikçi, erkeklerin ise daha geleneksel 
bakış açısına sahip oldukları saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda; toplumsal cinsiyet rollerine yönelik 
düzenlenecek eğitim programları ile gençler bilinçlendirilerek eşitlikçi tutum ve bakış açısı kazandırılması, 
üniversite gençliğinin toplumsal cinsiyet bakış açılarını daha geniş çapta belirlemek ve bölgesel farklılıkları 
ortaya çıkarmak amacı ile araştırmaların yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Mardin, Üniversite Öğrencileri, Toplumsal Cinsiyet, Algı
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GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDET VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
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1 Artuklu Üniversitesi, SYO, Mardin / Türkiye  
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Öz: Şiddet geçmişten günümüze farklı düzeylerde ve şekillerde devam eden bir olgudur. Şiddetten en çok 
etkilenen kişiler kadınlar ve çocuklar olmaktadır. Günümüzde hem Türkiye’de hem de Dünya’da şiddet ve 
kadına yönelik şiddet en çok yaşanan sosyal sorunların başında gelmektedir (Akbaş, 2016: 32-42). Türkiye’de 
kadına yönelik şiddetin nedenlerinin belirlenmesi ve soruna çözüm getirilmesi için, şiddetin toplum tarafından 
nasıl sunulduğu, nasıl algılandığı incelenmelidir (Dişsiz, Hotun Şahin, 2008: 50-58). Dünyada milyonlarca 
kadının şiddete maruz kaldığı bilinmekte, ancak gelenekler, kadının statüsünün düşük olması ve ekonomik 
özgürlüğünün olmaması gibi nedenlerle kadına yönelik şiddet çoğunlukla gizli tutulmaktadır. Aile içi şiddetin 
algılanması ve tanımlanması her zaman toplumun ve bireylerin kültürel değerleri üzerinde şekillenmektedir 
(Efe, Ayaz, 2010: 23-29). Şiddetin değişkenlerine bakacak olursak kadın olmak şiddete maruz kalma açısından 
başlı başına bir risk faktörüdür. Özellikle ilk 30 yaşta kadınlar şiddete daha sık maruz kalmaktadır. Hamilelik 
şiddet riskini arttırır; özellikle hamile ergenlerde (yaklaşık %20) yetişkinlerden (yaklaşık %15) daha yüksek 
oranlarda saptanmıştır. Eşlerinden ayrı yaşayan kadınlar; henüz boşanmış olanlardan 3 kat, hala evli olanlar-
dansa 25 kat daha fazla şiddete maruz kalma riskine sahiptir. Ayrıca yoksulluk, kötü sosyo-ekonomik durum, 
düşük gelir düzeyi, erkeğin alkol-madde bağımlılığı olması, ruhsal hastalık varlığı ve çocukken şiddete maruz 
kalmış olmaları da şiddet riskini arttıran durumlardır. Eşler arası zayıf iletişim kadına yönelik şiddet etiyolo-
jisinde nerdeyse her zaman vardır. Diğer kadına yönelik şiddet nedenlerini ise biyolojik, psikolojik ve sosyal 
nedenler olarak 3 ana başlıkta toplayabiliriz (Yetim, Şahin 1998: 48-53). Amaç: Bu araştırma gebe izlem 
polikliniklerine başvuran gebe kadınların sosyo-demografik ve doğurganlık özelliklerini, gebelik öncesi ve 
gebeliklerinde şiddete maruz kalma durumlarını, maruz kaldıkları şiddetin türlerini, verdikleri tepkilerini ve 
karşılaşılan şiddetle baş etme yöntemlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Sınırlılıklar: Bu araştırma-
nın verileri sadece gebe izlem polikliniğine başvuran gebelerle sınırlıdır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan ça-
lışmanın evrenini Kasım 2014-Ocak 2015 tarihlerinde Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 
gebe izlem polikliniklerine başvuran gebeler oluşturmuş ve etik kurul izninin alınmasının ardından çalışmaya 
katılmayı kabul eden 747 kadına ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri; sosyo-demografik ve doğurganlık özel-
likleri, evlilikleri ve bu gebeliği süresince şiddet maruz kalıp kalmadıkları, maruz kaldıkları şiddetin türleri, 
şiddete yönelik verdikleri tepkiler ve şiddetle baş etme yöntemlerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşan 
anketin direkt gözlem altında, yüz yüze görüşme yöntemi uygulanmasıyla toplanmıştır. Araştırma için gerekli 
izinler, etik onay ve katılımcılardan bilgilendirilmiş onam formları alınmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel 
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paket programına kaydedilmiş, hata kontrolleri, tablolar ve istatistiksel analizler bu program aracılığı ile ya-
pılmıştır. Verilerin analziinde yüzdelik, ortalama, standart sapma, ki kare, fisher’s exact test, t testi, tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon analizi kullanılarak yapılmış, p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. 
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan gebe kadınların yaş ortalamaları 28.00±7.04’dir. Kadınların %21.3’i, 
eşlerinin %5.2’si okur-yazar değil iken, sadece okur-yazar oranı kadınlarda %10.6, eşlerinde ise %8.4’tür. Ev 
hanımı olanların oranı %94.5’tir. Eşlerinin %35.2’si serbest meslek sahibi iken, %10.0’u işsizdir. %31.3^ü 
köyde ve %72.3’ü gecekonduda yaşamaktadır. Araştırmaya katılan kadınların %71.4’ü sosyo-ekonomik dü-
zeyinin düşük olduğunu, %71.4’ü görücü usulü ile evlendiğini, %94.0’ı isteyerek gebe kaldığını, %66.4’ünün 
eşinin kötü bir alışkanlığı olduğunu ifade etmiştir. Araştırmaya kapsamına alınan gebe kadınların %3.7’si 
eşinin herhangi bir şiddet olayına karıştığını, %3.6’sı eşinin geçmişte (ailesi veya diğer insanlardan) şiddet gör-
düğünü, %7.2’si evliliği süresince eşinden fiziksel, duygusal, ekonomik veya cinsel şiddet gördüğünü, %2.8’i 
şu an veya daha önceki gebeliklerinde şiddet gördüğünü ifade etmiştir. Gebelik sayısı fazla olan kadınlarda 
(p=0.05), geniş aile tipinde yer alanlarda (p=0.02), ailesinde şiddet görmüş eşe sahip kadınlarda (p=0.00) şid-
det görme oranı daha yüksektir. 30 yaş altındaki gebe kadınların evlilikleri süresince (t=0.673, p=0.05) gebelik 
dönemine göre (t=-0.071, p=0.943) daha fazla şiddet gördüğü saptanmıştır. Köylerde ikamet eden gebe kadın-
lar; ilçe ve illerde ikamet eden kadınlara göre daha fazla şiddet görmektedir (F=3.360, p=0.01). Kadınlarda 
bağırma ve tokatlama en fazla görülen şiddet şeklidir. Şiddet görme nedeni olarak; %4.4’ü eşinin anlık öfkesi, 
%2.9’u çevrenizdeki diğer insanların etkisi, %3.5’i ekonomik zorluklar, %0.3’ü kültürel farklılıklar, %2.0’ı 
kıskançlık, %0.8’i psikolojik sorunlar, %0.3’ü eşinin kötü alışkanlıklarının olduğunu ifade etmiştir. Gördüğü 
şiddete karşılık verdiği tepki olarak; %5.4’ü ağladığını, %3.2’si bağırdığını, %2.9’u sözle karşılık verdiğini, 
%4.8’i içine kapandığını, %0.4’ü çevresinden yardım istediğini, %100.0’ü polisi aramadığını ve intihara teşeb-
büs etmediğini ifade etmiştir. Gebe kadınlar gördüğü şiddete tepki vermeme nedenlerini şu şekilde sıralamıştır; 
düzelir diye sabretme (%4.4), alınyazısı diyerek kabullenme (%1.5), boşanma ihtimali (%0.9), gidecek yerin 
olmaması (%1.1), çocuklar için katlanma (%4.6), korkmak (%2.0) ve saygıdan dolayı (%2.4). Gebe kadınların 
şiddet sonrası durumla baş edebilmede başvurduğu yöntemler arasında en fazla çevreden sosyal destek alma 
yer almaktadır. Gebe kadınların yaşı ile gebe sayısı arasında pozitif yönde zayıf ve istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki saptanmıştır (r=0.605, p=0.00). Sonuç-Öneriler: Bu araştırmada aile içi şiddet gören kadın oranı, 
gördüğü şiddete tepki vermemeleri düşük saptansa da şiddeti ifade edebildikleri ve şiddet sonrası durumla baş 
etme mekanizmalarını kullanabildikleri saptanmıştır. Aile içi şiddet çok boyutlu bir sorun olduğundan çözümü 
de toplumsal oluşumlarla ilgilidir. Şiddeti önlemeye yönelik aile içi eğitimler, danışmanlık hizmetleri, aile 
terapileri ve iletişim becerileri eğitimleri verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Mardin, Gebe Kadın, Aile İçi Şiddet, Gebelik Şiddeti
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BEDEN ZİHİN VE DUYGU ÜÇGENİNDE PERFORMANSLARIYLA MARINA ABRAMOVIC1

Pelin AVŞAR KARABAŞ1, Serkan SOYLU2

1 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Kütahya/Türkiye  
2 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, Kütahya/Türkiye 

Öz: Sanat dünyası içerisinde, bir yönüyle kuramsal düzlemde araştırmayı, çözümlemeyi ve yeniden tanımla-
mayı gerektiren kavramsal sanat; mantık, felsefe ve hazır bulunuşluk gibi zihinsel süreçlerle yakından ilişkili-
dir. Oluşumlar, gösteri sanatı, vücut sanatı, çevresel sanat, yeryüzü sanatı, yoksul sanat, süreç sanatı ve fotoğraf 
ya da video sanatı gibi farklı birçok anlayışı bünyesinde barındıran kavramsal sanat; bir düşünceyi iletmek 
amacıyla farklı malzemeleri kullanan sanatçıların, yeri geldiğinde sanat eserinin bir parçası olarak kendi be-
denlerini de çekinmeden ortaya koydukları geniş bir anlatı biçimine sahiptir. Kavramsal sanatın gelişmesinde 
ki en temel neden, geleneksel sanatın akademilerce desteklenen detaycı ve mükemmeliyetçi tavrı karşısındaki 
nesneden yoksun kavramlarla örülü üslup arayışlarıdır. Bu sanatın temelinde yatan bilinç; eseri geleneksel sa-
nattakinin aksine asılabilir, taşınabilir, saklanabilir, alınıp-satılabilir bir meta olmaktan uzaklaştırmak ve sanatı 
insan bilincine hitap eden bir eyleme dönüştürmek yönündedir. Bununla beraber gelişen teknolojinin ürünleri 
olan çoğaltma teknikleri, video ve fotoğraf kameraları ise kavramsal sanatın oluşum sürecini ve sunumunu, 
kayıtlı materyaller haline getirilebilmek açısından önemli bir destek niteliğindedir. 20. Yüzyılın ikinci yarısın-
da sanatçıların vücutlarını bir araç olarak kullanarak ortaya koydukları sanat çalışmaları olarak da ifade edilen 
performans sanatı; bir bakıma Duchamp’ın öncülüğünde gelişmiş ve sanatçıların, belirli bir süre içerisinde 
gerçekleştirdikleri performatif eylemler aracılığıyla, kendi bedenlerini yaşayan bir sanat nesnesi haline dönüş-
türmelerine olanak sağlamıştır. Kimi zaman izleyicinin de etkin bir şekilde rol aldığı bu sanat biçimi, gelenek-
sel anlayışta var olan bir takım tabuların yıkılmasında etken olmuş, farklı sanatçılar tarafından oldukça dikkat 
çeken eylemlerle, sanat dünyasında sıra dışı bir yorum biçimi olarak kabul görmüştür. Bazı yönleriyle tiyatro 
ile benzeştirilen performans sanatının bu sanat dalı ile arasındaki en önemli farkı; öyküsel bir anlatımdan uzak 
olmanın yanı sıra, izleyiciye hayati, politik, sosyal ve psikolojik ilişkileriyle ilgili varsayımları sorgulatarak 
düşündürmeye sevk etmesidir. Amaç: Bu araştırmanın amacı ünlü performans sanatçısı Marina Abramovic’in 
sanat anlayışı ile eserleri hakkında bilgiler vermek ve eserlerinden bir kısmını inceleyerek yorumlamaktır. 
Kapsam: Araştırma Marina Abramovic’in kavramsal sanatın kollarından birisi olan performans sanatına dahil 
edilebilen eserleri kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sınırlılıklar: Araştırmada ele alınan performanslar sanat-
çının kendi bedeni üzerinde çeşitli şiddet türlerini bizzat uygulandığı ya da eser üzerinden özellikle şiddetin 
bir yönüne vurgu yapılan çalışmalar ile sınırlandırılarak retrospektif olarak yürütülmüştür. Yöntem: Araştırma 
tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli tavırları, davranışları karşılaştırmak ve betim-
lemek için bir veri toplama sistemidir (Gürsakal, 2001: 135). Arseven’e (1994: 14) göre, belli bir zamanda 
olay ve olguların doğal şartları içindeki gerçek durumunu saptamak üzere, toplum evreninden seçilen bir 
örneklemden elde edilen verilere dayalı yapılan bir araştırma biçimi olarak tanımlanabilir. Bulgular: 1946 Yı-
lında Yugoslavya’nın Belgrad kentinde doğmuş ve halen yaşamakta olan Marina Abramovic, belirli bir süreyi 
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kapsayan eylemleriyle; alınamayan, satılamayan veya saklanamayan bir sanat dili oluşturmuş, insan doğasının 
dehlizlerine giden bir serüvenmişcesine ortaya koyduğu cesur performansları kimi zaman acı verici, kimi 
zaman şiddet içeren, kimi zaman ise hayatına mal olacak kadar tehlikeli noktalara ulaşmıştır. Sonuç: 1970 
Yıllarının başından beri izleyicinin fiziksel ve psikolojik dayanıklılığının sınırlarını zorlamaya çalışan Marina 
Abramovic’in 1973 yılında Edinburg Festivali’nde birçok bıçağı ritmik bir şekilde el parmaklarının arasına 
saplayarak gerçekleştirdiği “Ritim 10”, 1974 tarihinde izleyicilerin farklı objelerle sanatçının bedenine istedik-
leri şekilde müdahale ettikleri “Ritim O”, 1974 yılında yanan bir pentagramın içerisine girerek bilincinin ka-
panmasına sebep olan “Ritim 5”, yine aynı yıl içerisinde göbeğini kazıdığı ve kendisini kırbaçlayarak buz küt-
lesi üzerine uzandığı “Thomas Lips” ve 1976 yılında Budapeşte’de nefesinin sonuna kadar çığlık attığı “Sesin 
Çözülmesi – Boşalması” isimli performansları en bilinen solo eserleri arasındadır. 1976 Yılı itibariyle “Ulay” 
ismi ile tanınan Alman fotoğraf ve performans sanatçısı  Frank Uwe Laysiepen ile duygusal bir yakınlık kuran 
Abramovic, eserlerine farklı bir ivme kazandırmış ve solo işlerden uzaklaşarak, Ulay ile birlikte çalışmayı 
tercih etmiştir. 1988 Yılında Ulay’dan ayrılana kadar çift olarak gerçekleştirdikleri çok sayıda performansa 
imza atan sanatçılar; genellikle fiziksel ve zihinsel bakımdan insan potansiyelinin sınırlarını zorlayan oldukça 
etkili çalışmalar üzerinde yoğunlaşmışlardır. Kimi zaman aktif kimi zaman pasif kimi zaman ise birbirlerine 
bağımlı olarak gerçekleştirilen ikili eylemler, erkek ve kadın teması üzerinden cinsiyeti araştırırken, zaman 
zaman kendilerini tükenme ve tehlike ile karşı karşıya bırakan fiziksel şiddet içeren yönleri ile de dikkat çeken 
performanslardandır. Abramovic ve Ulay’ın 1977 yılına ait üç farklı performans olan;  burunlarını izmaritler 
ile tıkayarak birbirlerinin ciğerlerindeki havayı soludukları “Nefes Alma/ Nefes Verme, at kuyruklu saçlarını 
birbirlerine bağladıkları “Zamanla İlişki”, aralarındaki dar mesafeden izleyicileri geçirdikleri “Importerabi-
lia”, 1978 yılında birbirlerinin gözlerinin içerisine bakarak çığlıklar attıkları ‘’Aaa-Aaa”, 1980 yılında gergin 
bir yayın ucunda fırlamaya hazır bekleyen bir okun bulunduğu “Rest Energy“ ve 1988 yılına tarihlenen sanat-
çıların özel ilişkileri ile birlikte ortak sanatsal etkinliklerini de sonlandırdıkları “Aşıklar: Çin Seddi Yürüyüşü” 
isimli çalışmalar sanatçıların birlikte ortaya koydukları en bilinen eserleri olarak sıralanabilmektedir. Ulay’dan 
ayrıldıktan sonra sanat hayatına tek başına devam eden Abramovic, 1988 tarihinden sonraki performansları-
nı yalnız planlamış; çalışmalarında Balkan kültürünü, ülkesini etkileyen üzücü olayları, manevi kökenlerini, 
geçmişini, utanç duyma- acı çekme duygularını temel düşünce olarak ele almış ve insan doğasına ilişkin ça-
lışmalarını sürdürmüştür. Eski işlerinden bazıları ile beraber, Joseph Beuys’un 1965 tarihli “Ölü Bir Tavşana 
Resimler Nasıl Anlatılır?’’ isimli performansı, Abramovic’in replike ederek yeniden yorumladığı eserler ara-
sındadır. Sanatsal eylemleri boyunca bedenin sınırlarını zorlayarak fiziksel şiddetin doruklarını somutlaştıran, 
kendisini ve yüksek izleyici kitlesini performanslarının nesnesi haline getiren, kendi duygularını ve korkularını 
çarpıcı yorumlarla gerçekleştirdiği sunumlarla ortaya koyan sanatçı; performans sanatının günümüzdeki en 
iyi temsilcilerinden birisi olarak, ilerleyen yaşına rağmen halen cesur denemelerine devam etmekte ve verdiği 
mesajlarla sayıları gittikçe çoğalan büyük kitlelerin beğenilerini toplamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Marina Abramovic, Kavramsal Sanat, Performans Sanatı, Sanatta Şiddet
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ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BELDEEVLERİNDEKİ KURSLARA KATILAN  
KADINLARIN KADINA YÖNELİK  AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Emine DEMİRAY 1, Özden CANDEMİR 2, İlknur ULUTAK 3

1-2-3Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir / Türkiye

edemiray@anadolu.edu.tr 

Öz: Kadına yönelik şiddet, Birleşmiş Milletlerin gündemine girmiş, kadına yönelik şiddetin tanımı yapılmış, 
Avrupa Konseyi konu ile ilgili uzman komisyonlar kurmuş, bununla ilgili çeşitli uluslararası sözleşmeler ya-
pılmıştır. Şiddetin kaynağı eşitsiz güç ilişkileridir. Birleşmiş Milletler Dünya İnsan Hakları Konferansı (Vi-
yana, 1993) kadın haklarının, insan hakkı olduğunu kabul etmiş ve kadına yönelik şiddeti “kadınların fiziksel 
bütünlüğünü, bireysel özgürlüklerini ve temel haklarını tehdit eden” davranışlar olarak tanımlamıştır. Kadına 
yönelik şiddet terimi Pekin Eylem Platformu’nda da “Kadının fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle 
veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan, bu tür hareketlerin tehdidini, baskıyı ya 
da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, ister toplum önünde ister özel hayatta meydana gelmiş olsun, 
cinsiyete dayalı her türden şiddet” olarak tanımlanmaktadır. Kadına yönelik şiddet, eşitlik, kalkınma ve barış 
hedeflerine ulaşılmasını engellemektedir. Kadına yönelik şiddet, kadınların insan haklarını ve temel özgürlük-
lerini kullanmalarını engellemekte, bozmakta veya değersiz hale getirmektedir. Aile içi şiddet ise aile birey-
lerinin birisinin, ailenin diğer bireylerinin saldırısına uğraması olarak tanımlanabilir. Aile içi şiddet, dövme, 
yaralama, sakatlama, cinsel saldırı, tecavüz, öldürme gibi somut olarak tespit edilebilenlerden, tespit edilmesi 
zor olabilen sözel, duygusal, zihinsel şiddet eylemlerine kadar uzanmaktadır. Aile içi şiddeti diğer şiddet türle-
rinden ayıran en önemli özellik ise aile içi şiddetin devamlılık eğilimi gösteriyor olmasındandır. Aile içi şiddet 
genellikle ailenin erkeklerinin kadınlar üzerinde uyguladığı şiddet olarak gözlenmektedir. Kadınlara ve kız 
çocuklarına karşı şiddet, ister kamusal alanda ister özel alanda gerçekleşsin, kadının insan hakları ihlali olarak 
kabul görmektedir. Amaç: Bu araştırma Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Beldeevlerinde kurslara katılan kadın-
ların aile içi şiddete ve kendi yaşadıkları şiddete ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: 
Araştırmanın evrenini Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Beldeevlerinde açılan kurslara katılan kadınlar oluştur-
maktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise Beldeevlerinde 1 Şubat 2017-28 Şubat 2017 tarihleri arasında 
kurslara katılan 154 kursiyer kadın oluşturmuştur. Sınırlıklar: Bu araştırma belirtilen tarihlerde, sadece Eski-
şehir ilindeki Beldeevlerinde kurslara katılan kadınlar ile sınırlıdır.  Yöntem: Araştırma amaçlı bir örneklem 
grubu olarak Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Beldeevlerinde kurslara katılan 154 kadın kursiyere uygulanmıştır. 
Araştırma öncesi 5 kursiyer ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek, şiddetle ilgili görüşler alınmış ve ya-
pılandırılmış görüşme soruları belirlenmiştir. Hazırlanan anket formları 5 kursiyer kadına uygulanmış, gerekli 
düzeltmeler yapılarak sorulara son şekli verilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 40 sorudan oluşan 
bir anket formu kullanılmıştır. Sorular gönüllülük ilkesine göre cevaplandırılmıştır. Yüz yüze görüşme ile 
yapılan bu ankette 1. Bölümde kursiyerlerin demografik özellikleri, 2. Bölümde kadına yönelik fiziksel, psiko-
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lojik, cinsel ve ekonomik şiddetle ilgili görüşleri, 3. Bölümde ise şiddeti yaşayan kadınların cevaplandırdığı, 
yaşanılan aile içi şiddetle ilgili görüşleri sorgulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, kodlanarak bilgisayara 
yüklenmiş ve “SPSS 23” istatistik programı kullanılarak, yöneticilerin cevapları betimleyici istatistikler (yüz-
de, frekans gibi) ile analiz edilmiştir. Bulgular: Ankete cevap verenlerin demografik özelliklerine bakıldığında 
% 42,9’u 46-55, % 29,9’u 35-45, % 11,7’si 56-64 yaş aralığında olduğu, % 43,5’inin ilkokul, % 26’sının lise, 
% 4,5’inin ön lisans mezunu oldukları görülmüştür. %83,8’i evli,  % 56,5’i iki, % 16,2’si üç çocuk sahibi, % 
76,6’sı ev kadını, % 9,7’si emekli, % 59,1’inin ise kendine ait bir geliri bulunmamaktadır. % 44,2’si görücü 
usulü ile evlendiklerini belirtirken, % 81,2’sinin nikâh türü ise hem dini, hem resmi nikâhtır. Evlilik süreleri 
de % 58,4’ünün 21 yıl ve üzeridir. Kursiyerlerin şiddet türleri ile ilgili görüşleri alındığında en yüksek oranda 
onayladıkları seçenekler şunlar olmuştur. Fiziksel şiddetle ilgili olarak kursiyerler, % 10,4 oranında “Bıçak, 
silah gibi aletlerle tehdit etmek şiddet değildir.” ve  % 7,8 oranında “Tartışma anında öfke nedeniyle şiddet 
normal bir davranıştır.” seçeneklerini işaretlemişlerdir. Cinsel şiddetle ilgili olarak % 19,5 oranında “Cinsel 
olarak aşağılayıcı ya da küçük düşürücü eylemlere zorlama şiddet değildir.” ve %  7,1 oranlarında “Eşine karşı 
cinsellik görevini yerine getirmeyen kadın aldatılabilir.” ile “Kadının eşinden cinsel ilişki talep etmesi şiddet 
nedenidir.” seçenekleri öne çıkarken, psikolojik şiddet olarak % 60,4 oranında “Kadın bir yere gideceği zaman 
eşinden izin almalıdır.”, % 23,4 oranında “Kadın eşiyle herhangi bir konuda aynı fikirde değil ise tartışmamalı 
ve susmalıdır.”  seçenekleri öne çıkmıştır.  Ekonomik şiddete ilişkin olarak da sırasıyla en yüksek oranlarda 
% 30,5 ile “Erkek istemiyorsa kadın çalışmamalıdır.” ve % 27,3 ile “Kadın yapacağı her türlü harcamalarını 
kocasına söylemek ve izin almak zorundadır.” görüşleri saptanmıştır.  Yaşanılan şiddete ilişkin sorularda ise 
kursiyerler % 20,8’ fiziksel şiddet, % 33,8’ i psikolojik şiddet,  % 6,5’ i cinsel şiddet ve % 33,8’i ekonomik 
şiddet yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Şiddeti uygulayan kişi olarak ise % 15,6 oranında “Eş ya da birlikte 
yaşadığım kişi” ve şiddetin yaşandığı yer olarak % 15,6 oranında “Eşimle birlikte yaşadığım evde” cevabını 
vermişlerdir. “Eşiniz ya da birlikte yaşadığınız kişiden şiddet gördüğünüz için ayrılmayı ya da boşanmayı 
düşünüyor musunuz?” sorusuna da % 13,6 gibi düşük bir oranda evet cevabı verilmiştir. Ayrıldıklarında ya da 
boşandıklarında kendilerini en fazla korkutan nedenlerin ise “% 17,5 oranında “Psikolojik olarak yaşayacağım 
sorunlar” ve 16,2 oranında  “Maddi yetersizlik” olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç: Çalışma sonunda Beldeevle-
ri kursiyerlerinin, kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti düşük oranlarda da olsa kabul 
edilebilir buldukları görülmüştür.  Görüşler kadına yönelik şiddetin ve toplumsal cinsiyetçi bakış açısının, 
toplumsal yapıda var olduğu biçimini yansıtmaktadır. Beldeevi kursiyerlerinin fiziksel ve cinsel şiddetin ne 
olduğuna ilişkin bilgileri, psikolojik ve ekonomik şiddete göre daha fazladır. Özellikle fiziksel şiddetin görü-
lebilir olması bu konudaki farkındalığı açıklamaktadır. Psikolojik şiddet yaşadığı halde, bunu şiddet olarak 
algılamayıp, kabul edilebilir bulan kadınların oranı oldukça yüksektir. Aynı durum ekonomik şiddet için de 
geçerlidir. Çalışma hayatına katılmaktan, nasıl para harcanacağına kadar, karar veren otoritenin erkek olması 
gerektiği gibi bir düşünce kadınlar arasında yaygındır. Beldeevleri kursiyerlerinin şiddete ilişkin görüşleri 
belli kalıplarla sınırlıdır. Kadınların şiddet gördüklerinde başvuracakları kurum ve kişilere ilişkin güvenleri de 
zayıftır. Görülen şiddetin aile içinde kalması anlayışı sürmektedir. Her ne kadar kursiyerler bu konuda eğitim 
almaya sıcak bakmasalar da bir sosyal sorumluluk projesi olarak, şiddet türlerine ve bunlarla mücadeleye iliş-
kin eğitimlerin verilmesi farkındalıkları anlamında önemlidir. Araştırmada elde edilen bu verilere göre, kadına 
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yönelik şiddetin yaygın bir toplumsal sorun olduğu, her yerde, her yaşta ve her eğitim düzeyinde görülebilen 
bir insan hakkı ihlali olduğu ve hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Aile İçi Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet
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ÇOCUKLAR ŞİDDETİ NASIL ÖĞRENİYORLAR?   
BANDURA’NIN SOSYAL ÖĞRENME KURAMI’NA GENEL BİR BAKIŞ

Nurgül KARAKURT1,  Hatice DURMAZ2, Eda AY3

1Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Erzurum / Türkiye  
2-3Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği A.D., Erzurum / Türkiye

nurgultercanli@ymail.com 

Öz: Dünyaya geldiği günden itibaren toplumun bir üyesi olan çocuğun, topluma uyum sağlayabilmesi için top-
lumun o güne kadar biriktirdiği değerlerini benimsemesi gerekmektedir. İlk sosyal etkileşimini anne ve babası 
ile yaşayan çocuk, daha sonra çevresindekilerle iletişim kurmaktadır. Çocuğun sosyal yönden iyi bir şekilde 
gelişmesi onun gelecekteki sosyal yaşantısını da etkilemektedir. Çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi ve 
öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, 
olumlu sosyal ve duygusal deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir çev-
renin oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Çocuk kavramı, “gelişmekte olan küçük insan”, “bebeklik çağı ile ergen-
lik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan” olarak tanımlanmaktadır. Çocukluk dönemi bazı gelişim 
evrelerine ayrılmakta ve her gelişim evresinin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Örneğin 6 yaş çocuğu, 
hayali durumlardan, hırsızdan, cadılardan, hayaletlerden korkar, duyduğu öykülerden veya seyrettiği filmler-
den etkilenir. Okul öncesi dönemde bulunan çocuklar her şeyi bilmek, tanımak isterler. Ayrıca bu dönemin en 
belirgin özelliklerinden biri anne-babaya benzeme çabası ve taklittir. Bu bağlamda okul öncesi dönem çocuk-
ları televizyondan öğrendikleri davranışları da  taklit etmektedirler. Günümüzde televizyon, ekonomik düzeyi 
ne olursa olsun birçok evde yer alan bir iletişim aracıdır. Kitle iletişim araçlarının insan davranışı üzerinde güç-
lü bir araç olarak değerlendiren Sosyal Öğrenme Kuramı insanların, taklit yoluyla sosyal ve bilişsel yetenekleri 
öğrendiğini ileri sürmektedir. Bandura yapmış olduğu araştırmada çocukların çizgi filmlerden gördüklerini 
yaptıklarını, özellikle televizyonda yer alan şiddeti taklit ettiklerini saptamıştır. Bu televizyonun şiddet üze-
rindeki yönlendirici etkisini ortaya koyan ilk verileri bize sunmaktadır. Bandura’nın Sosyal Öğrenme Teorisi 
çocukların normal ya da anormal davranış kalıplarını taklit yoluyla öğrendiklerini ileri sürmektedir. Çocuklar 
bir başkasının sergilediği saldırgan davranışı kopya edebilir, küfretmeyi, bağırmayı, eleştirmeyi öğrenebilir, 
sorunların çözümü için şiddete başvurmayı seçebilir. Çocuklar tarafından şiddetin nasıl öğrenildiğine yönelik 
en ünlü araştırma, Psikolog Albert Bandura ve arkadaşları tarafından  1961’de yapılmıştır. Araştırmada farklı 
iki deney grubu hazırlanmıştır. Gruplardan birine 20 dk boyunca yetişkin bir bireyin oyuncak bebekleri yum-
rukladığı, ağaç çekiçle vurduğu, tekmelediği ve havaya fırlattığı görüntüler izletilmiştir. Diğer grupta yetişkin 
sessizce diğer oyuncaklar üzerinde çalışmış, şişirme bebekle ilgilenmemiştir. Araştırmanın sonucunda yetiş-
kini saldırgan davranışlarda bulunurken seyreden çocukların, diğer gruptaki çocuklardan çok daha saldırgan 
davrandıkları ve saldırmaya deneyden önce olduğundan daha eğilimli oldukları ortaya çıkmıştır. Bandura’nın 
saldırganlık deneyinde, modelleme televizyonun etkilerinden biri olmaktadır. Aslında televizyon çocukların 
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şiddeti öğrenmesine aracılık etmektedir. Televizyon, şiddet örnekleri sunmasının yanında daha önce öğre-
nilmiş saldırgan huyların yeniden canlanmasına, düşmanca tavırların ahlaki yönden haklı gösterilmesine ve 
şiddete karşı duyarsızlaştırmaya da neden olmaktadır. Çocuklar televizyonda gördüklerinin doğru veya yanlış 
olarak ayrımını yapamamaktadır. Televizyondaki film kahramanı çeşitli davranışları ile çocuktaki saldırgan-
lık dürtülerini harekete geçirebilmekte ve onu saldırgan yapabilmektedir. Konuyla ilgili uluslararası literatür 
incelendiğinde bir çalışma sonucunda çocukların %53’ünün şiddet içeren programları izledikten hemen sonra 
saldırgan davranışlar gösterdiğini, ebeveyn ve okul otoritesine karşı geldikleri saptanmıştır. Amerikan Psiki-
yatri Derneği’nin yapmış olduğu araştırmaya göre kitle iletişim araçları çocukların saldırgan davranışlarının 
artmasına yol açmaktadır. Şiddet davranışlarının yer aldığı televizyon programları aynı zamanda çocukların 
kişilik yapılarını da olumsuz etkilemektedir. Sürekli şiddet ve şiddete dair hayat paylaşımlarını izleyerek bü-
yüyen gençlerde sosyal sorunlar meydana gelebilmekte, insanlara karşı güvensizlik oluşabilmektedir. Gerbner 
ve arkadaşları kişilerarası güvensiz duyguları, mağdur edilmişliği ve artmış toplumsal şiddeti ifade etmek için 
Acımasız Dünya Sendromu’nu kullanmışlardır. Bu sendroma göre televizyona fazlaca maruz kalmak, dünya-
nın tehlikelerle dolu olduğu ve acımasız bir dünyada yaşandığı algısına yol açmaktadır. Ülkemizde yapılan 
çalışmalar incelendiğinde Tokdemir ve arkadaşları (2009) şiddet içeriği yoğun program izleyen ilköğretim öğ-
rencilerinin daha yüksek oranda fiziksel şiddete başvurduklarını ve sorunlara çözüm olarak fiziksel şiddeti ter-
cih ettiklerini ortaya koymuşlardır. Çalışmalarda, erkek çocukların şiddet içerikli filmleri daha çok izledikleri, 
şiddet içeren çizgi film izleyen çocukların, diğer gruptaki çocuklara oranla daha fazla saldırgan davranışlar 
gösterdiği, Türk televizyonlarında en fazla vurgulanan olgunun şiddet (%62) ve suç (%48) olduğu saptanmış-
tır. Kitle iletişim araçlarında yer eden şiddet görüntülerinin aynı zamanda çocukların ileriye dönük davranış 
biçimlerini de oluşturduğu, izlenen şiddetin çocukları olumsuz şekilde etkilediği belirtilmektedir. RTÜK araş-
tırmasında da çocukların şiddet içeren görüntülerden daha fazla etkilendiğini belirten anne-babaların oranının 
%91.8 olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde yapılan bir başka çalışmada da kan davası, mafya-devlet ilişkilerini 
vb. konu alan ve doğrudan şiddet üzerine kurulu olan programların çok fazla olduğu belirtilmektedir. Amaç: 
Bu derleme çocukların şiddeti televizyon aracılığıyla öğrendiklerini ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızı 
nasıl bir tehlikeyle baş başa bıraktığımızı vurgulamak amacıyla literatür doğrultusunda yazılmıştır. Kapsam: 
Araştırmanın kapsamını çocuklarda ortaya çıkan şiddet davranışlarına yönelik ulusal ve uluslararası literatürde 
yapılmış çalışma sonuçları ve Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Televiz-
yon haricinde şiddet davranışının öğrenilmesine aracılık eden diğer faktörlerin bilinmemesi bu araştırmanın 
sınırlılığıdır. Sonuç: Sosyal Öğrenme Kuramı’nda da gösterildiği gibi çocuklar şiddet davranışını taklit etme 
yoluyla öğrenmektedir. özellikle okul öncesi dönemde çocuklar aile üyelerinden sonra en fazla televizyon kar-
şısında zaman geçirmektedir. Dolayısıyla televizyon çocukların şiddet davranışını öğrenme ve pekiştirmelerin-
de aracılık etmektedir. Çocukları bu zarardan korumak için çocukların televizyondan uzak tutulması, izlenecek 
programların şiddet içerikli olmaması ve aile içi sevgi bağlarının dinamik tutulması tavsiye edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Televizyon, Şiddet
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PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE ŞİDDET DAVRANIŞI VE ŞİDDETİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Hatice DURMAZ1, Oya Sevcan ORAK2, Kübra GÖKALP3, Zeynep OLÇUN4

1-2-3 Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği A.D., Erzurum / Türkiye 
4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği A.D., Samsun / Türkiye

haticedurmaz_25@hotmail.com

Öz: Neredeyse yaşamın her alanında karşımıza çıkan şiddet önemli bir halk sağlığı sorunudur. Evlerden so-
kaklara, okullara ve işyerlerine taşan şiddet toplumun huzurunu tehdit etmekte ve stres oluşturmaktadır. Bi-
reyin düşünce, tutum ve davranışlarıyla ilişkili çok yönlü bir olgu olan şiddet can güvenliğini tehdit etmekten 
duygusal travmalar oluşturmaya kadar fiziksel veya ruhsal olarak bireye zarar veren her türlü davranış olarak 
tanımlanmaktadır. İşyeri şiddeti ise; kurumlarda meydana gelen, çalışanın bir kişi veya kişiler tarafından istis-
mar edildiği veya saldırıya uğradığı, huzur ve güveni bozan her türlü fiziksel ve ruhsal etken olarak tanımlan-
maktadır. Çok geniş bir grubun (hekim, hemşire, eczacı, sağlık teknikerleri, hastabakıcı vb.) bulunduğu sağlık 
kurumları şiddetin en çok görüldüğü iş alanlarından birisidir. Her yıl 25 milyon kişinin iş ortamında şiddete 
maruz kaldığı belirtilmektedir. Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) 310 sağlık çalışanı ile yapmış olduğu çalışma 
sonucunda iş yeri şiddet oranının %45 olduğu tespit edilmiştir. Şiddet davranışı tüm sağlık kurumlarında gö-
rülmekle birlikte psikiyatri klinikleri özel yer tutmaktadır. Klinik rutinleri, hastaya yönelik tedavi ve bakım 
seçenekleri diğer kliniklerden farklıdır. Psikiyatri kliniklerinde tedavi gören hastaların birçoğu gerçekle bağ-
lantısını yitirmiş, sosyal izolasyon yaşayan ve kendi istekleri dışında hastaneye getirilmiş hastalardır. Tedavi 
sürecinin belirsizlikler içermesi ve uzun sürmesi hastalarda agresyona neden olabilmektedir.  Bu durumun 
haricinde birçok psikiyatri hastalığının doğasında ya da belirtileri arasında şiddet davranışına rastlamak müm-
kündür. Genel olarak belirsizliğin olduğu servislerin şiddet açısından daha riskli yerler olduğu ve psikiyatri 
alanında hizmet veren sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma durumlarının diğer kliniklere göre daha yük-
sek olduğu belirtilmektedir. Uluslararası literatürde yapılan bir araştırmada insana fiziksel zarar verme davra-
nışının en çok madde kullanım bozukluğu olanlarda ve kişilik bozukluklarında görüldüğü saptanmıştır. Böke 
ve arkadaşlarının 2008 yılında şizofreni hastalarında yapmış olduğu bir çalışmada hastaların %39’unda saldır-
ganlık davranışı gözlemlenmiştir. Yine İsviçre’de yataklı psikiyatri kliniğinde hemşirelerle yapılan bir araş-
tırma sonucunda hemşirelerin yaklaşık %70’inin en az bir kez fiziksel saldırıya uğradığı ve kendilerini tehdit 
altında hissettikleri saptanmıştır. Hastaların psikiyatrik hastalıklarının yanı sıra alkol ya da herhangi bir madde 
kullanıyor olmasının suç davranışının önemli bir belirleyicisi olduğu belirtilmektedir. Ayrıca madde kötüye 
kullanımı yasadışı davranışlar ortaya koymanın da önemli sebepleri arasındadır. Ülkemizde yapılan çalışmalar 
incelendiğinde Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan bir çalışmada bir yıl içerisinde şiddete 
maruz kalma oranı %85.9 olarak saptanmıştır. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde şiddete maruz kalma durumunun incelendiği bir çalışma sonucunda %50.4 oranında fiziksel 
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şiddet ve %86 oranında sözel şiddetin meydana geldiği saptanmıştır. Yine psikiyatri ünitelerinde yapılan bir 
diğer çalışma sonucunda şiddet oranlarının %82 olduğu belirtilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda psikiyatri 
kliniklerinde hizmet veren sağlık çalışanlarının neredeyse tamamının şiddete maruz kaldığını söylemek müm-
kündür.  Kurumlarda meydana gelen şiddet olayları işyeri personelinin memnuniyetsizliğini ve organizasyon-
ların yapısını etkileyen önemli bir sorundur. İşyeri şiddeti hizmet ve bakım kalitesini olumsuz etkilemekte ve 
çalışanlara fiziksel ve psikolojik zararlar vermektedir. Literatürde yapılan birçok araştırmada psikiyatri klinik-
lerinde meydana gelen şiddet olaylarının hizmet veren sağlık ekibinde çeşitli sorunlara yol açtığı belirtilmiştir. 
Genelde şiddete maruz kalanlarda psikolojik belirtiler oluşmaktadır. Şaşkınlık, kızgınlık, çaresizlik, korku, 
tükenmişlik, güven kaybı, kendini suçlama bu belirtilerden birkaçıdır. Şiddet, çalışanların fiziksel sağlıkları 
yanısıra profesyonel tutumlarını da negatif olarak etkilemektedir. Şiddete uğrayanların %25’inin şiddet olayı 
sonrasındaki ilk mesailerinde kötü performans gösterdikleri saptanmıştır. Şiddet, sağlık çalışanlarının verdiği 
hizmetin kalitesinde düşmeye yol açmaktadır. Yapılan araştırmalar şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının 
yaşam kalitelerinin azaldığını, bireylerin çalışma ortamlarında şüpheci ve düşmancıl davranabildiklerini, has-
taların bazı ihtiyaçlarına karşı zaman içinde duyarsızlaşabildiklerini belirtmektedir. Ülkemizde Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan bir çalışmada şiddete maruz kalan hekim ve hemşirelerde kaygı düzeyinin 
yüksek olduğu saptanmıştır. Türkiye’de 2006 yılında yapılan bir çalışma sonucunda şiddete uğrayan sağlık 
çalışanlarının %56.2’sinde anksiyete veya irritasyon bulguları saptanmıştır. Samsun’da yapılan başka bir ça-
lışmada ise psikiyatri kliniklerinde şiddete uğrama riskinin yüksek olması nedeniyle psikiyatri çalışanlarının 
sürekli kaygı yaşadıkları tespit edilmiştir. Yine psikiyatri servisinde çalışan hemşirelere yönelik hastalar ta-
rafından uygulanan şiddeti değerlendirmek için yapılan çalışmada saldırı sonrası hemşirelerin %53.3’ünün 
öfke hissettikleri saptanmıştır. Amaç: Bu derleme psikiyatri kliniklerinde yaşanan şiddetin sağlık çalışanları 
üzerindeki etkisini vurgulamak amacıyla literatür bulguları doğrultusunda yazılmıştır.  Kapsam: Araştırmanın 
kapsamını psikiyatri kliniklerinde yaşanan şiddet olayları ve şiddetin sağlık çalışanları üzerindeki etkilerine 
yönelik ulusal ve uluslararası literatürde yapılmış çalışma sonuçları oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Ülkemiz-
de psikiyatri kliniğinde yakın tarihte büyük örneklemlerle yapılmış bir çalışmanın bulunmaması ve özellikle 
psikiyatri kliniğinde yaşanan şiddet olaylarının tutanakla yazılı hale getirilmemesi yaşanan sorunların netliği 
açısından sınırlılık oluşturmaktadır. Sonuç: Psikiyatri hastalığının doğasından kaynaklanan durumlar nedeniy-
le ya da klinik işleyişinin oluşturduğu faktörlerin etkisiyle şiddet davranışları meydana gelmektedir. Şiddete 
maruz kalan sağlık çalışanlarında çeşitli fizyolojik ve psikolojik sorunlar oluşmaktadır. Şiddetin sağlık çalı-
şanlarına verdiği fiziksel ve psikolojik zararları önlemek için sağlık kurumlarında gerekli önlemlerin alınması, 
çalışanlara şiddetle mücadelede yeterli eğitimlerin verilmesi ve kurum politikalarının sağlık çalışanlarının 
huzur ve güvenini sağlayacak şekilde yapılandırılması gerektiği önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri Kliniği, Sağlık Çalışanı, Şiddet
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İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE ŞİDDET

Kübra GÖKALP1, Süha GÖKALP 2, Hatice DURMAZ3

1-3Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum / Türkiye 
2Atatürk Üniversitesi, Pasinler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Erzurum / Türkiye

haticedurmaz_25@hotmail.com 

Öz: Dünyada 20.yy.’ın ikinci yarısından itibaren birbirinden çarpıcı teknolojik gelişmeler olmuştur. Bu tek-
nolojik gelişmelerden biri olan internet, insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileriyle yaşamın bir par-
çası haline gelmiştir. 1990’lı yıllarda Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) aracılığıyla internetle tanışan 
Türkiye, 2015 verilerine göre 50 milyona yakın kullanıcı sayısıyla; Rusya, Almanya, İngiltere ve Fransa’dan 
sonra Avrupa’da internetin en fazla kullanıldığı beşinci ülkedir. Türkiye İstatistik Kurumu Hane Halkı Bilişim 
Teknolojileri Kullanım Araştırması verilerine göre Türkiye genelinde hanelerin %76,3’inin evden internete 
erişim imkanına sahipken olduğu tespit edilmiştir. Hemen hemen her yerde kablosuz bağlantılarla ve akıllı 
telefonlarla internet erişiminin olması, internetin aşırı ve kontrolsüz kullanımını neden olmaktadır. “İnternetin 
aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, 
yoksun kalındığında aşırı sinirlilik hali ve saldırganlık olması ve kişinin iş, sosyal ve ailevi hayatının giderek 
bozulması durumu” internet bağımlılığı olarak tanımlanmaktadır. İnternet bağımlılığının öz güven eksikliği, 
yetersiz sosyal destek kaynaklarının olması, yalnızlık, psikiyatrik bir bozukluğun varlığı gibi çeşitli nedenleri 
bulunmaktadır.  Duyguların bilgisayar ortamında yüz yüze iletişime göre daha kolay ifade edilmesi yani çev-
rimiçi saldırganlık ve bilgisayar yazılımlarının bazı özelliklerinin de öfke, kızgınlık ifadesini kolaylaştırması 
bireyin içindeki saldırgan eğilimleri tırmandırmaktadır. Aynı zamanda internet ortamında oynanılan oyunların 
içerikleri, bu oyunlardaki başarısızlıklar, maillerin cevaplanmaması ve sohbet odasında görmezden gelinmek,  
saldırgan e-postalar ve şakalar, posta zinciri, cinsel ricalar, pornografi gibi her türlü olumsuz olayın ortaya 
çıkardığı düş kırıkları da şiddet eşiğini düşürebilmektedir. 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 keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel 
alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı” olarak 
tanımlanmaktadır. Şiddet tüm dünyada gittikçe yaygınlaşan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu artış-
tan, silaha kolay erişim, küresel ısınma, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, kitle iletişim araçları gibi birçok etken 
sorumlu tutulmaktadır. Bu etkenler arasında üzerinde en fazla çalışma yapılan konu, insanların temel başvuru 
kaynaklarından biri olması, insanların zamanlarının büyük bir kısmını alması ve aynı anda çok sayıda bireye 
mesaj iletme gücüne sahip olmaları nedeniyle kitle iletişim araçlarıdır. Özellikle çocuk ve ergenlerin, denetim-
lerin yapılmadığı internet kafelerde şiddet, pornografi vb. gibi zararlı içerikli bilgisayar oyun ve programlarını 
kullanma olasılığı yüksektir. Bilgisayar, internet ve video oyunları ile hızla gelişen bir ekonomi sektörünün 
yarattığı sanal dünyanın çocuklar ve gençler üzerindeki psikososyal etkilerine ait araştırmalar her geçen gün 
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artmakta hatta bilgisayar ve internet ile  ilgili yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu bu grubu kapsamak-
tadır. Amaç: Bu çalışmada, internet bağımlılığı ve şiddet arasındaki ilişkinin vurgulanması amaçlanmakta-
dır. Kapsam: Çalışmada internet bağımlılığı ve şiddet kavramları, nedenleri ve internet bağımlılığı ve şiddet 
arasındaki ilişki son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte ele alınmıştır. Sınırlılıklar: Son yıllarda Türkiye’de 
yapılmış olan çalışmalar ele alınmış Dünya ‘da yapılmış olan çalışmalar analiz edilmemiştir. Sonuç: Günü-
müzde bilgisayar ve internet kullanma neredeyse kaçınılmaz bir gerekliliktir. İnternetin, başta çocuklar ve 
gençler olmak üzere nüfusun büyük çoğunluğunu etkisi altına aldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra her geçen 
gün artan şiddet olayları da toplumsal bir sorundur. Kişilerin internet kullanımları esnasında maruz kaldıkları 
şiddet içerikli oyunlar, şiddet içerikli her türlü haberler, her an bir mail kadar uzaklarında olan kötü haberler, 
istenmeyen e-postalar, internet ortamında istenen ama elde edilemeyen her türlü istek, bazı ortamlarda engel-
lenmeler ve var olan çevrimiçi riskler de bireylerdeki şiddet eğilimini arttırdığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Şiddet, Çocuk, Bilgisayar
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİBER ZORBALIK DUYARLILIKLARI, SİBER ZORBALIK 
VE MAĞDURİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Özlem AKARSU1, Seda ÇAĞLARr2

1-2 İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi,   
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

ozlemakarsuu@gmail.com 

Öz: Gelişen Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) günümüzde özellikle üniversite öğrencileri ve gençler ara-
sında yaygın olarak kullanılmakta ve gençler yeni teknolojileri günlük hayatlarına oldukça kolay bir şekilde 
adapte etmektedirler. Teknolojinin yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkan siber zorbalık ve mağduriyet, son za-
manlarda en fazla sorun yaratan, olumsuz ve yıkıcı sonuçlara yol açan durumlar arasında yer almaktadır. Siber 
zorbalık “zarar vermek amacıyla, bir birey ya da grup tarafından, elektronik posta, cep telefonu, çağrı cihazı, 
kısa mesaj servisi ve web siteleri gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını içeren; kasten, tekrarlayı-
cı bir şekilde ve düşmanca davranışları destekleyen davranışlar” şeklinde tanımlanmaktadır. Siber zorbalığa 
maruz kalanlarda öfke, üzüntü ve intikam duyguları, depresyon, yalnızlık gibi ciddi sorunlar, düşük benlik 
saygısı, anti sosyal kişilik özellikleri, derse karşı motivasyon kaybı, akademik başarısızlık, okul devamsızlığı 
yaşandığı belirtilmektedir. Amaç: Araştırma, üniversite öğrencilerinin siber zorbalığa ilişkin duyarlılıkları ile 
siber zorba davranışlarda bulunma ve maruz kalma düzeylerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Kapsam: 
Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan araştırmanın evrenini; 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul’daki 
bir hemşirelik fakültesinde öğrenim gören 1, 2, 3, 4. sınıflara kayıtlı 1288 öğrenci, örneklemini ise araştırmaya 
katılmayı kabul eden toplam 753 öğrenci oluşturmuştur. Sınırlıklar: Araştırma bir üniversitenin hemşirelik 
fakültesinde öğrenim gören öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Veriler  ‘Bilgi Formu’, ‘Siber Zorbalık 
Duyarlılıkları Ölçeği’, ‘Siber Zorbalık Ölçeği’ ve ‘Siber Mağduriyet Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır. Araş-
tırmacılar tarafından literatür taraması sonucu geliştirilen Bilgi Formu, öğrencilerin demografik ve internet 
kullanımına ilişkin bilgilerini toplamak amacıyla 16 sorudan oluşmaktadır. Siber Zorbalık Duyarlılıkları Öl-
çeği; Siber zorbalık farkındalıklarını belirlemeye yönelik Tanrıkulu, Kınay ve Arıcak tarafından 2013 yılında 
geliştirilen, 13 maddeden oluşan 3’lü likert tipi bir ölçektir. Siber Zorbalık Ölçeği; Arıcak, Kınay ve Tanrıkulu 
tarafından 2012 yılında geliştirilen, 24 maddeden oluşan, 4’lü likert tipi bir ölçektir. Siber Mağduriyet Ölçeği: 
Arıcak, Kınay ve Tanrıkulu tarafından 2012 yılında geliştirilen,  24 maddeden oluşan, ikili (Hayır, Evet) skala 
üzerinden yanıtlanan bir ölçektir.  Çalışmaya başlamadan önce yazarlardan ölçek kullanım izinleri alınmıştır. 
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ ndan etik kurul izni (no:18) ve ilgili 
hemşirelik fakültesinden gerekli kurum izni alınmıştır. Veriler SPSS-21 programı kullanılarak, %95 güven ara-
lığında, p<.05 anlamlılık düzeyinde tanımlayıcı istatistiksel testler, Kruskal Wallis ve Mann Whitney-U testi 
ile analiz edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin çoğunluğu kız (%80,6) olup, yaş ortalamaları 20,32±1,47’ dir. Öğ-
rencilerin %75’inin bilgisayarı olup internete erişimi vardır, tamamına yakınının (%99.3) akıllı telefonu olup 
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mobil interneti vardır ve günde ortalama 4,33±2.81 saat (min:1, max: 18) internet kullanmaktadırlar. Öğrenci-
lerin %65.1’ i internet ortamında kendini orta, %21.1’ i çok özgür hissettiklerini, internet ortamındaki etkinlere 
%50.9’u arada sırada, %9.8’ i çoğunlukla gerçek kimliğinden farklı bir kimlikle katıldıklarını belirtmiştir. 
Öğrenciler interneti en çok; Instagram’a girmek (%35,7), sırasıyla müzik dinlemek/film izlemek (%17,8), chat 
yapmak (%14,6), ders çalışmak/ilgili konuda araştırma yapmak (%8,8), video izlemek (%6,9), Facebook’ a 
girmek (%5,4), Twitter’ a girmek (2,7) amacıyla kullanmaktadırlar. Öğrencilerin Siber Zorbalık Duyarlılıkları 
Ölçeğinden aldıkları genel puan ortalaması 33,80±4,49’dur (ölçek min-max puan: 13-39) Siber Zorbalık Ölçe-
ği genel puan ortalaması 27,69±4,74’ dür (ölçek min-max puan: 24-96). Siber Mağduriyet Ölçeği genel puan 
ortalaması 26,67±6,63’ dür (ölçek min-max puan: 24-48). Öğrencilerin siber mağdur olma düzeyi arttıkça 
siber zorba olma düzeyi artmaktadır. Siber farkındalık düzeyi arttıkça da siber zorba olma düzeyi azalmaktadır 
(p<0,05). Öğrencilerin siber zorbalık durumları incelendiğinde; ‘İnternette başkasının adını kullanarak e-mail 
hesabı açarım.’ en yüksek puanı, ‘Cep telefonu kullanarak başka kişilerle ilgili gerçek olmayan söylentiler ya-
yarım.’ en düşük puanı almıştır.  Öğrencilerin siber mağdur olma durumları incelendiğinde; %44,5’i internette 
hoşlanmadığı mesajlar aldıklarını, %22.4’ ü cep telefonundan hoşuna gitmeyen mesajlar aldıklarını, %19.4’ ü 
internette kendisine hakaret eden mesajlar aldıklarını, %9’u internette izni olmadan fotoğraflarının bazı siteler-
de yayınladıklarını, %11.6’ sı cep telefonundan tehdit eden mesajlar aldıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin 
demografik özellikleri ile ölçekler arasındaki ilişki incelendiğinde; kızların siber zorbalık ve siber zorbalık 
farkındalık düzeyi erkeklerden daha yüksekti. Babası üniversite mezunu olan öğrencilerin okuryazar olanlara 
göre siber mağduriyet düzeyleri daha yüksekti. Ailesiyle beraber kalan öğrencilerin öğrenci evinde yaşayan-
lara göre siber zorbalık farkındalıkları daha yüksekti, siber mağduriyet ve zorbalık düzeyleri daha düşüktü. 
Akıllı telefon kullananların kullanmayanlara göre siber zorbalık farkındalıkları düşüktü, siber mağduriyet dü-
zeyleri yüksekti. Mobil internet kullananların kullanmayanlara göre siber mağduriyet düzeyleri daha yüksekti. 
İnternet ortamında kendini çok özgür hissedenler hissetmeyenlere göre siber mağduriyet ve zorbalık düzeyleri 
daha yüksekti. İnternet kullanımının alışkanlık haline geldiğini düşünenlerde düşünmeyenlere göre siber mağ-
duriyet ve zorbalık düzeyleri daha yüksekti. İnternette kendisini bir başkasıymış gibi tanıtanlarda tanıtmayan-
lara göre siber zorbalık farkındalıkları, siber mağduriyet ve zorbalık düzeyleri daha yüksekti. (p<0,05). Sonuç: 
Öğrencilerin siber zorbalık duyarlılıkları yüksek, siber zorba davranışları ve siber mağdur olma durumları dü-
şük düzeydedir. Siber zorbalıkla mücadelede, okullarda tüm öğrencilerin, BİT’in doğru, etik ve yasal kurallara 
uygun kullanımının öğretilmesine olanak tanıyan Bilişim Teknolojileri dersini almaları önerilebilir. 

Etik Kurul Onayı: Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sayı: 18 Tarih: 05.04.2017 

Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Siber Zorbalık Duyarlılığı, Üniversite Öğrencileri
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ÇAĞIMIZIN SORUNU: ÇOCUKLARDA SİBER ZORBALIK

Seda ÇAĞLAR 1, Özlem AKARSU 2

1-2 İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi,  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

sedacaglars@gmail.com

Öz: Modern çağın getirdiği yenilikler ve teknolojik gelişmeler insan hayatını oldukça kolaylaştırmaktadır.  
Yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet, iletişim kurma, bilgiye ulaşma, duygu ve düşünceleri 
sınırlamalar olmadan eğlenceli ve özgür biçimde ifade etme olanağı sunmaktadır. Hayatımızda büyük 
değişiklikler yaratan internet teknolojileri, yararlarının yanı sıra riskleri de beraberinde taşımaktadır. Bu risk-
lerden biri de günümüzde eğitim psikolojisinin en popüler konularının başında gelen zorbalıktır. Amaç: Bu 
derleme çocukların, ergenlerin yaşadığı siber zorbalığın/mağduriyetin fark edilmesini sağlamak ve çözüm öne-
rilerine katkıda bulunmak amacıyla yazılmıştır. Kapsam: Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınlara ulaşıl-
mıştır. Sınırlıklar: Konuyla ilgili yapılan çalışmalar temel alınarak yazılmıştır. Yöntem: İngilizce ve Türkçe 
anahtar kelimeler kullanılarak Pubmed ve Google Akademik arama motorlarında tarama yapıldı. Konuyla 
ilgili tüm çalışmaların bulguları incelendi. Bulgular: Zorbalık kişiler arasındaki güç dengesizliği nedeniyle 
ortaya çıkan diğer kişi ya da kişilerde fiziksel veya psikolojik zararlara yol açan saldırgan davranış türü olarak 
tanımlanmaktadır. Son yıllarda e-posta, metin mesajları, sohbet odaları, cep telefonları, cep telefonu kamerala-
rı ve web sitelerinin kullanıldığı siber zorbalık geleneksel zorbalığın yeni yüzü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Siber zorbalık; geleneksel zorbalığın elektronik formudur. Siber zorbalık, 18 yaş altı bir çocuk ya da bir grup 
çocuğun internet üzerinden web sitesi veya sohbet odaları aracılığı ile bilgi teknolojileri üzerinden veya cep 
telefonu, taşınabilir başka bir araç kullanarak kasıtlı olarak bir çocuğu ya da bir grup çocuğu korkutma, taciz 
etme, hakaret etme, tehdit etme ve utandırmaya yönelik davranış ve hareketlerdir.  Siber zorbalık elektronik 
ortamda birini sürekli takip ederek, kötü mesaj, aşağılama ve söylenti çıkartma, arkadaşlıklarına zarar verme, 
kendini başkası gibi tanıtarak onu kötü gösterme, gruptan dışlama, tehdit ve ayrıca başkalarının e-postalarını 
izinsiz okuma, kişisel şifrelerini kullanma, utandırıcı mesajlar gönderme ve kurbanın istemediği resimlerini 
çekip bunları yayma gibi davranışları da kapsamaktadır. Siber zorbalık yada sanal zorbalık, geleneksel zor-
balıkta olduğundan daha yaygın ve daha yıkıcı olabilmektedir. Söylenti yayma, hakaret etme gibi zorbaca 
davranışları çok geniş kitlelere anında yayabilme gücüne sahiptir. Siber zorbalık davranışları kişilerde depres-
yon, tedirginlik, düşük özgüven, psikolojik rahatsızlıklar, başarı düşüklüğü ve okuldan kaçma davranışlarının 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çoğunlukla siber zorbaca davranışın kim tarafından yapıldığının bilinme-
mesi bu semptomları arttırmaktadır. Siber Mağdur ise, elektronik iletişim araçları vasıtasıyla kendisine zarar 
verilen kişidir. Siber Mağdurlar kendine güven düzeyleri düşük ve kaygı düzeyleri de oldukça yüksek olan, 
genellikle de akranlarınca reddedilen, güvensiz, sosyal becerileri düşük ve fiziksel zayıflığından dolayı kendi-
lerini savunmakta yetersiz gören en savunmasız ve en çaresiz gruptur. Ülkemizin de dahil olduğu 33 Avrupa 
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ülkesinde 2010 ve 2014 yıllarında yapılan bir araştırmada, 11-16 yaş grubundaki çocukların siber zorbalığa 
maruz kalma oranlarının %7’den %12’ye yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan başka bir araştırmada; 
ergenlerin %28.9’unun siber kurban, %17.8’inin siber zorba olduğunu tespit edilmiştir. Siber zorbalığa ma-
ruz kalanların %25.6’sı bu davranışın okul arkadaşları tarafından, %12.8’i okul dışından kişiler tarafından 
yapıldığını belirtmektedirler. Ortaokul öğrencileri arasında siber zorbalığın yaygınlığını araştıran, Amerika’da 
toplam 3767 öğrenci üzerinde yapılan araştırmada; son iki ay içerisinde siber zorbalığa uğrayanlar (sadece 
kurban) %11.1, hem zorba hem kurban olanlar %4, siber zorbalık yapanlar (sadece zorba) %6.8 olarak tespit 
edilmiştir. Başka bir çalışmada, siber zorbalık davranışları yapanların oranlarının kızlarda 6.7, erkeklerde 6 
olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin %10.9’unun telefon görüşmeleri aracılığı ile, %10.7’sinin metin mesaj-
ları yolu ile, %7.3’ünün izinsiz video ve fotoğraf paylaşımı yolu ile siber zorbalık yaptıkları tespit edilmiştir. 
Türkiye’ de yapılan bir araştırmada; araştırmaya katılan öğrencilerin son bir ay içerisinde %14’ünün siber 
zorbalığa maruz kaldığı, %10’unun ise siber zorbalık yaptığı bulgusuna ulaşılmıştır. İnternet kullanım süreleri 
açısından siber zorbalığa maruz kalma değişkenlik göstermemektedir ancak 5 saatten fazla internette kalan 
kişilerin diğer kullanıcılara göre daha yüksek oranda siber zorbalık yaptıkları görülmüştür. Siber zorbalığın 
en çok yapıldığı ortam sosyal paylaşım siteleri ve cep telefonları olarak tespit edilmiştir.  Siber zorbalık tüm 
dünyada hızla büyüyen bir sorun olmasına rağmen henüz bu alanda yeterli yasal düzenlemeler ve uygulamalar 
yeterince belirginleşmiş değildir. Eğitimciler, öğrenciler ve veliler siber zorbalık davranışlarıyla nasıl müca-
dele edecekleri konusunda yetersizdirler. Siber zorbalıkla mücadelenin, siber zorbalık davranışlarını tanımak, 
önlemek ve uygun yollarla müdahale etmekten geçtiği söylenebilir. Okullarda siber zorbalığın önlenmesine 
yönelik olarak yapılacaklar dört temel alanda gösterilmektedir. Bunlardan ilki farkındalığın arttırılmasıdır. 
Bu bağlamda siber zorbalığın ne olduğu ve oluşturduğu tehditlere karşı toplumun tüm kesimlerinin özellikle 
ailelerin, öğretmenlerin, çocukların, gençlerin bilinçlendirilmesi gereklidir. Hizmet-içi eğitim seminerleri, yüz 
yüze eğitim çalışmaları, öğrenciler ve ailelerle siber zorbalığın etkisinin tartışıldığı oturumların düzenlenmesi 
gibi yollarla bilinçlendirme çalışmaları yürütülmelidir. İkincisi toplu okul politikalarıdır. Okulların kendilerine 
ait bir önleme politikalarının olması ve tüm okulda toplu olarak bu politikaların uygulanması gereklidir. Üçün-
cüsü gözetimdir. Öğrencilerin oyun ve iletişim alanları yetişkinlerin gözetimi altında olmalıdır. Öğretmenlerin 
ve ailelerin zorbalık teknolojilerini mümkün olduğu kadar bilerek bu tür durumlarda olumsuzlukları fark ede-
bilecek ve önleyebilecek donanımlara sahip olmaları gerekir. Sonuncusu ise önleme programlarıdır. Önleme 
çalışmaları anlamında iki tür program geliştirilmektedir: müfredat programları ve sosyal programlardır. Siber 
zorbalık sosyal bir sorun olduğuna göre sosyal ortamlarda çözümlenmelidir. Sonuç: Siber zorbalık, tekno-
lojinin gelişmesiyle günümüzde giderek artan bir sorun olmaya başlamıştır. Siber zorbalığın yaygınlığı göz 
önünde bulundurularak başta önleyici programlar olmak üzere, müdahaleye yönelik geliştirilecek programla-
rın yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, Sanal Zorbalık, Siber Mağduriyet, Internet Bağımlılığı
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MARDİN İLİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA AİLE İÇİ ŞİDDETİN NEDENLERİ

Sema ÇİFÇİ1, Yasemin AÇIK2

1Artuklu Üniversitesi, SYO, Hemşirelik Bölümü, Mardin / Türkiye 
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ / Türkiye

sema-2121@hotmail.com 

Öz: Kadına yönelik aile içi şiddet tüm toplumlarda sık görülen ve cinsiyet eşitsizliğinin ilişkilere yansıması 
şeklinde ortaya çıkan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışma; Mardin ilinde 15-49 yaş arası kadınlarda 
aile içi şiddete maruz kalma sıklığı ve etkileyen faktörleri saptamak amacıyla yapılmıştır. Amaç:  Şidde-
ti anlamanın ilk yolu, onun nedenlerini ortaya çıkarmaktır. Şiddette karşı toplumsal duyarlılığın arttırılması 
önemlidir. Kadına yönelik aile içi şiddet önemli bir toplumsal sorundur. Bu çalışma; medeniyetlerin, dinlerin, 
dillerin ve kültürlerin beşiği sayılan Kuzey Mezopotamya’nın bereketli topraklarının en önemli kentlerinden 
biri olan Mardin ilinde 15-49 yaş arası kadınlarda aile içi şiddete maruz kalma sıklığı ve nedenlerini ortaya 
çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Kesitsel tipteki bu çalışmada, Mardin il merkezi ve ilçelerinde ya-
şayan 15-49 yaş grubu kadınlar araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Mardin il merkezi ve ilçelerinde yaşayan 
15-49 yaş kadın nüfusu 164 140 kişidir. Örnekleme alınan kişi sayısı aşağıda verilen formül ile 1111 olarak 
hesaplanmıştır. Tekrarlanan ziyaretlerle bu kişilerin 1064’üne ulaşılmıştır. Araştırmanın saha çalışması Ekim, 
Kasım, Aralık 2010 ve Ocak 2011 tarihleri arasında yaklaşık dört ayda tamamlanmıştır. Sınırlılıklar: Araş-
tırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden araştırma evrenini temsil eden örneklem seçimi yapılmıştır. 
Sadece Mardin il ve ilçelerinde yaşayan 15-49 yaş grubu kadınlar araştırmaya dahil edilmiştir. Yöntem: Ke-
sitsel tipteki bu çalışmada, Mardin il merkezi ve ilçelerinde yaşayan 15-49 yaş grubu kadınlar araştırmanın 
evrenini oluşturmuştur. Mardin il merkezi ve ilçelerinde yaşayan 15-49 yaş kadın nüfusu 164 140 kişidir. 
Örnekleme alınacak kişi sayısı aşağıda verilen formül ile 1111 olarak hesaplanmıştır. Örnekleme alınacak 
birey sayısını saptamak için n= Nt2pq / d2(N-1) +  t2pq formülü kullanılmıştır. Tabakalı rastgele örnekleme 
yöntemi kullanılarak orantılı seçim yapılmış ve örnekleme alınacak olan kişiler il merkezi ve ilçe nüfusları göz 
önüne alınarak nüfusu oranında örneklemde temsil edilmiştir. Tekrarlayan ziyaretlerle örneklemin 1064’üne 
ulaşılmış, cevaplılık oranı %95.8 olmuştur. Çalışma grubuna dâhil edilme kriteri evli kadın olmaktır. Araştır-
ma kapsamına alınan kadınlara ulaşılamama nedenleri; adres değişikliği (17 kişi), üç kez gidildiği halde evde 
bulamama (10 kişi) ve görüşmeyi kabul etmemedir (20 kişi). Çalışmaya alınma ölçütlerini karşılayan kadınlara 
araştırmacılar tarafından ve literatür kaynaklı olarak hazırlanmış, dört bölümden oluşan bir anket yüz yüze gö-
rüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Ankette kişilerin sosyo demografik bilgileri, maruz kaldıkları şiddet türleri, 
nedenleri ve şiddete verilen tepkiler araştırılmıştır. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Değerlendirme Komis-
yonu ve Mardin Valiliğinden gerekli izinler alındıktan sonra araştırmanın saha çalışması Ekim, Kasım, Aralık 
2010 ve Ocak 2011 tarihleri arasında yaklaşık dört ayda tamamlanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel paket 
programına kaydedilmiş, hata kontrolleri, tablolar ve istatistiksel analizler bu program aracılığı ile yapılmıştır. 
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İstatistiksel analiz yöntemi olarak yüzde, ortalama kullanılmış olup ortalamalar standart sapma ile birlikte 
verilmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan kadınların %29.4’ü okur-yazar değil, %7.6’sı okur-yazar 
olmak üzere toplam %37.0’ı herhangi bir okul mezunu değildir, %38.2’si ilköğretim mezunu, %13.3’ünün 
lise mezunu, %11.5’i ise yüksekokul/üniversite mezunudur. Araştırma kapsamına alınan kadınların sadece 
%18.7’si gelir getiren bir işte çalışmakta olup %91.3’ü sosyal güvenceye sahiptir. Çalışmaya alınan kadınların 
sosyoekonomik düzeyleri göz önüne alındığında %61.2’sinin alt, %23.4’ünün orta ve %14.7’sinin üst sosyoe-
konomik düzeydedir. Kadınların kişi başına düşen ortalama geliri 290.26±355.86 TL (min:10, max:3333)’dir. 
Yaşamının herhangi bir döneminde, herhangi bir şiddet türüne maruz kaldığını ifade eden kadınların oranı 
%61.3 olup kadınların %44.5’i eşi tarafından fiziksel şiddet türlerinden en az birine, %56.4’ü duygusal/sözel 
şiddete, 14.8’i cinsel şiddete, %37.7’si ise ekonomik şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir. Araştırma kapsa-
mına alınan kadınların maruz kaldıkları şiddet nedenleri arasında eşinin bir anlık öfkesi %59.6, maddi sorunlar 
%57.1, ailevi sorunlar %46.6, kıskançlık %39.6 oranında sebep olarak gösterilirken son sıraları ise %9.8 ile 
zorla evlendirme; %12.7 ile kötü alışkanlıklar ve %13.9 ile eşine göre “ev işlerini yapamama” yer almaktadır. 
Kadınların maruz kaldıkları şiddete verdikleri tepkiler incelendiğinde, %63.5’inin ağlama, darılma, konuşma-
ma gibi bir tepki verdikleri, buna karşılık %48.2’sinin hiç tepki vermediğini veya içine kapandığını, %32.2’si 
sözle karşılık verdiğini, %3.0’ının ise polise telefon etme yolunu seçtiği tespit edilmiştir. Araştırmaya alınan 
kadınların maruz kaldıkları şiddete rağmen evliliklerini sürdürme nedenleri incelendiğinde, öncelikli olarak 
çocuğunun babasız kalmasını istememe fikri %57.3 ile başta gelirken, %40.0 ile hiçbir gelirinin olmaması, 
%36.3 ile “her şeye rağmen” eşini sevme takip etmektedir. Şiddete maruz kalan kadınların %33.1’i eşinin 
bir gün düzeleceğine dair inancından dolayı, %3.7’si ise dayağı hak ettiğini düşündüğünden dolayı şiddete 
katlandığını ifade etmiştir. Araştırma kapsamındaki kadınların %39.2’si herhangi bir şiddet olayından sonra 
etkilendiğini ama çocukları için evliliğini devam ettirmek zorunda olduğunu ifade etmiştir. Daha da önemlisi 
şiddete uğrayan kadınların %37.8’si şiddetin her evde olabildiğini bunun önemli bir şey olmadığını ifade et-
miştir. Yine araştırmaya katılan kadınlardan birinin (%0.2) “Eşim öldü, rahatladım.” demesi ilginçtir.Sonuç: 
Yapmış olduğumuz bu çalışmada; kadınların önemli bir kesiminin (%29.4) okur-yazar olmadığı, başat bir 
kısmının gelir getiren herhangi bir işte çalışmadığı (%81.3) ve sosyoekonomik düzeyinin düşük (%61.9) oldu-
ğu saptanmıştır. Kadınların duygusal şiddet başta olmak üzere (%56.4), fiziksel, cinsel (%14.8) ve ekonomik 
(%37.7) şiddet gördükleri, bu şiddetin nedeni olarak eşinin bir anlık öfkesi (%59.6) başta olmak üzere, maddi 
sorunlar (%57.1), ailevi sorunlar (%46.6), kıskançlık (%39.6) gibi nedenleri de gösterilebildiği, buna karşılık 
kadınların şiddete, ağlama (%63.5) ya da içine kapanma (%48.2) şeklinde tepki verdikleri, polise telefon etme 
yolunu ise neredeyse hiç tercih etmedikleri (%97.0) saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mardin, Şiddet Nedenleri, Kadın



284

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

GENÇLERİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNDE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ETKİSİ:  
ANTALYA’DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hasan H. TAYLAN1, Yusuf GENÇ2, Adem SOLAK3, İhsan KUTLU4

1-2-4 Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sakarya / Türkiye 
3 HEGEM Vakfı Başkanı, Ankara / Türkiye

htaylan@sakarya.edu.tr 

Öz: Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de gençlerde şiddete başvurma veya maruz kalma son dönemlerde 
hızla artmakta olan önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Şiddet, bir bireyin yaralanma ve ölümüne neden olan 
ya da gelişmesini engelleyen sözel, fiziksel, psiko-sosyal veya cinsel olarak uygulanan kasıtlı davranışlardır. 
Şiddet olaylarının son yıllarda özellikle okullarda ergenler arasında dramatik bir artış gösterdiği bilinmektedir. 
Bu durum araştırmacıları okullardaki şiddet içeren olaylarla ilişkili çalışmalara yöneltmiştir. Şiddet davranışı-
nın nedenleri incelendiğinde, bu tür davranışların hem genetik hem de çevresel etkenlerin bir sonucu olduğu 
görülmüştür. Gençlerde saldırganlık, şiddet ve suç işleme davranışlarına neden olan risk faktörlerinin neler 
olduğunu inceleyen araştırmacılar, biyolojik etmenler; bireysel etmenler; akran ve arkadaşlık etkisi; ailenin 
etkisi; eğitim ve okulun etkisi; sosyo-ekonomik yapının ve sosyal statünün etkisi; medyanın, özellikle de tele-
vizyon ve bilgisayar oyunlarının etkisi şeklinde sınıflandırmaktadırlar. Gelişim üzerinde önemli etkilere sahip 
olabilen ailenin, gençlerde şiddete yönelik davranışların ortaya çıkmasında da önemli bir rol oynadığı birçok 
araştırmada görülmektedir. Araştırmalar, ebeveynlerin ruhsal ve sağlık sorunlarına sahip olması, ebeveyn ile 
çocuk arasındaki ilişkiler, çocukların aile içinde şiddete maruz kalması ve aile işlevlerinin “bozukluğu” gibi 
ailesel risk faktörlerinin gençlerin şiddet davranışı göstermesinde önemli olduğunu belirtmektedirler. Aile için-
deki şiddet ortamlarında/ikliminde yetişen gençler, aile içinde şiddeti bir problem çözme mekanizması olarak 
öğrenmekte ve şiddet davranışını aile dışındaki yaşantılarında da gösterebilmektedirler. Ayrıca gençlerdeki 
şiddet ve saldırganlıkta önemli bir husus, aile ve akrabalık sistemiyle de bağlantılı şiddet mağduru bir yakına 
sahip olma durumudur. Yapılan araştırmalarda aile içinde suç mağduru bir yakını olan gençler, genelde suç 
ve şiddet konularında “duyarlı” bir perspektife sahiptirler. Amaç: Bu çalışma, aile içi şiddete maruz kalmış 
olmanın, anne-baba arasındaki şiddete tanık olmanın kısaca aile içinde şiddet ikliminde yetişmenin gençlerin 
şiddet eğilimlerine etkisini anlamayı amaçlamıştır. Kapsam ve Yöntem: Bu amaç doğrultusunda, Hayat Boyu 
Eğitim Vakfı’nın (HEGEM), 2013-2015 yılları arasında tüm Türkiye’de 100.000’i aşkın lise öğrencisine uygu-
ladığı alan taraması (survey) verilerinden; Antalya verilerinin çekilmesi suretiyle, Antalya merkezdeki liseleri 
temsilen seçilen 2.443 öğrencinin anket verileri kullanılmıştır. Yapılandırılmış soru formu aracılığıyla Antalya 
il merkezindeki lise öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerine (cinsiyet, gelir vs.) ve şiddet kültüründe/
ikliminde bulunup bulunmadıklarına ilişkin veriler toplanmıştır. Çalışmada kullanılan çeşitli değişkenler şu 
şekildedir: Suç mağduru bir yakını bulunup bulunmama; Aile yakınlarından şiddet görüp görmeme; Demog-
rafik özellikler; Sosyal çevrelerindekilere sözel ve fiziksel şiddet uygulama; Kendilerine şiddet uygulama. 
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Daha sonra bu veriler özellikle ki kare analizleri aracılığıyla yorumlanmıştır. Sınırlıklar: Çalışmada Antalya 
ili örnekleminden seçilen katılımcılardan elde edilen veriler kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma neticesinde 
elde edilen bulgulara göre; erkek lise öğrenciler, kız lise öğrencilerden daha fazla başkalarına sözel ve fiziksel 
şiddet uygulamakta; hayvanlara daha çok şiddet uygulamaktadır. Kız öğrenciler ise erkek öğrencilerden daha 
fazla kızgınlık, saldırganlık ve öfke duygusu hissetmekte; kendine daha fazla zarar vermektedir. Lise öğren-
cilerinden annelerinin ve babalarının sözel ve fiziksel şiddetine maruz kalanlar, annelerinden ve babalarından 
herhangi bir sözel ve fiziksel şiddete maruz kalmayanlardan daha fazla başkalarına sözel ve fiziksel şiddet 
uygulamakta; daha fazla hayvanlara şiddet uygulamakta; daha fazla kızgınlık, saldırganlık ve öfke duygusu 
hissetmekte ve daha fazla kendine zarar vermektedir. Ebeveynler arasında şiddete tanıklık eden gençler, ebe-
veynler arasındaki şiddete tanıklık etmeyenlerden daha fazla başkalarına sözel ve fiziksel şiddet uygulamakta; 
daha fazla hayvanlara şiddet uygulamakta; daha fazla kızgınlık, saldırganlık ve öfke duygusu hissetmekte ve 
daha fazla kendine zarar vermektedir. Sonuç: Şiddet kültürü ve şiddet ikliminde yaşayan gençler daha fazla 
şiddet eğilimine sahip olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antalya Lise Öğrencileri, Şiddet Kültürü, Şiddet İklimi, Aile İçi Şiddet 
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ŞIRNAK İL MERKEZİNDEKİ LİSELERDE ŞİDDET EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

Hasan H. TAYLAN1, Yusuf GENÇ2, İhsan KUTLU3

1-2-3Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sakarya / Türkiye

ikutlu@sakarya.edu.tr 

Öz: Liselerde ya da okullarda şiddet zaman zaman basın aracılığıyla kamuoyu gündemine gelmekte ve çokça 
tartışılmakta; sorunun çözümü için çareler aranmaktadır. Özellikle bilimsel/ akademik yazında “liselerde şid-
det” içerikli çalışmalar mevcuttur. Lise çağı öğrencilerinin yaşadıkları ortam, sahip oldukları yaşantı biçimi 
şiddete yakınlık ve uzaklıkları kendilerinin de şiddet içeren davranışlar göstermelerinde etkili olabilmektedir. 
Amaç: Bu çalışmada, Şırnak liselerinde şiddet ne durumda? sorusu merkezinde Şırnak’ta lise öğrencilerinin 
şiddet davranışları, algıları, tutumları ve eğilimleri incelenerek şiddet profilini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 
Kapsam: Öğrencilere cinsiyet, aile yapısı, kardeş sayıları gibi sosyo-demografik sorular; aile gelir durumu, 
oturulan evin statüsü gibi ekonomik durumlarına ilişkin sorular; ayrıca okul değiştirme ve göç edip etmeme 
durumlarına ilişkin sorular sorulmuştur. Katılımcıların genel özelliklerini niteleyen bu soruların yanında esas 
olarak şiddet konulu sorular yöneltilmiştir. Aile içi şiddet profiline işaret etmesi niteliğiyle anne ve babanın 
sözel ve fiziksel şiddet uygulama sıklığı sorulmuştur. Katılımcıların suç ortamına yakınlığını gösterecek ya-
kın çevrede suça ilişkin sorular yöneltilmiştir (suç mağduru yakına sahip olma, suça karışan bir yakını olma). 
Öğrencilerin bizzat şiddet davranışını öğrenmek amacıyla da kendi uyguladıkları şiddet davranışlarına ilişkin 
sorular sorulmuştur (kardeşlerine, başkalarına, kendilerine, hayvanlara, çeşitli nesnelere şiddet vs.). Bütün 
bunlarla beraber suça maruz kalma; şiddet izi/göstergesi bulunması; şiddetle ilişkilendirilebilecek duygular 
ve öğrenci şiddetine maruz kaldıklarında ne yapacaklarına ilişkin sorular sorulmuştur. Yöntem: Çalışma nicel 
betimleyici bir araştırmadır. Bu amaçtan hareketle Hayat Boyu Eğitimle Mücadele Vakfı (HEGEM Vakfı) ta-
rafından 2013 yılından 2014 yılına kadar süren ve 13 ilde toplam 100 binin üzerinde lise öğrencisiyle görüşme 
yoluyla uygulanan anketler neticesinde elde edilen veriler içinden Şırnak ili merkezindeki lise okullarındaki 
1.117 kız ve erkek lise öğrencisinden elde edilen veriler çıkarılıp, yorumlanarak değerlendirilmiştir. Çalışmada 
yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Sınırlılıklar: Çalışmada yalnızca Şırnak iline ilişkin veriler işlen-
miştir. Bu yönüyle bir ile ait verilerin ülke çapına genellenememesi kısıtı bulunmaktadır. Bulgular: Şırnak 
il merkezindeki liselerden elde edilen bulgular şöyledir; lise öğrencilerinin yarısına yakını okul değiştirmiş; 
öğrencilerin yarısına yakını (%43,8) az ya da çok anne sözel şiddetine; üçte birinden fazlası (%38,3) baba 
sözel şiddetine; yüzde 29,2’si annelerinin fiziksel şiddetine, yüzde 25,7’si babalarının fiziksel şiddetine maruz 
kalmaktadırlar. Anne-baba arasındaki şiddete tanıklık eden lise öğrencilerinin oranıysa yüzde 21,6’dır. Bura-
daki temel sonuç lise öğrencilerinin annelerinden babalarına göre hem fiziksel hem de sözel şiddetine daha 
çok maruz kaldıklarıdır. Lise öğrencilerinin sadece yüzde 16,5’i suça karışan bir yakına sahiptir. Herhangi bir 
suçun mağduru olan aile yakını ise yüzde 19,2’dir. Gençlerin kendi yakınlarına uyguladıkları şiddet oranlarına 
baktığımızda ise; bir kardeşe sahip olan gençlerin yarısı kardeşine şiddet uygulamıştır. Gençlerin yarısından 
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fazlası (%57,2) sosyal çevrelerindeki kişilere sözel şiddet; yarısından azı (%45,7) fiziksel şiddet uygulamıştır. 
Lise öğrencilerinin üçte ikisinden fazlası çocukluğunda kavgaya katılmış; ama sadece üçte ikisi hayvanla-
ra ve nesnelere zarar vermiştir. Tacize maruz kalan lise öğrencilerinin oranı yüzde 17,1’dir ve tacize maruz 
kalanların çoğunluğu kız öğrencidir. Öğrencilerin yarısından fazlası suçluluk duygusu yaşamakta; üçte biri 
intihar duygusu yaşamakta; yüzde 83’ü gibi bir çoğunluğu saldırganlık, öfke ve kızgınlık duyguları yaşamak-
tadır. Uyuşturucu kullanmayı düşünenlerin oranı düşük gözükse de azımsanmayacak bir orandadır (%13,5). 
Geçmişte (elini, kafanı bir yere vurma, saçını yolma, kendini jiletleme vb. bir şekilde) kendisine zarar veren 
gençlerin oranı yüzde 25,3’tür. Öğrencilerin yüzde 18’i delici ve kesici bir alet taşımaktadır. Öğrencilerin baş-
ka öğrencilerin şiddetine maruz kaldıklarında ne yaptıkları sorulmuş olup; yüzde altmışa yakını karşılık vere-
ceğini, 16,9’u öğretmenlerine söyleyeceğini, 9,2’si aile büyüklerine söyleyeceğini, 14,3’ü ise arkadaşlarından 
yardım isteyeceğini belirtmiştir. Sonuç: Şırnak’taki lise öğrencilerinin hem okullarda hem de aile ortamlarında 
bir şiddet ikliminde yaşadıkları tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Şırnak Lise Öğrencileri, Liselerde Şiddet; Şiddet Kültürü, Şiddet İklimi
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TOPLUMSAL ŞİDDETİ BESLEYEN IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞININ  
ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Niyazi AKYÜZ1, İhsan ÇAPCIOĞLU2, Ramazan ÇINAR3

1-2Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Ankara / Türkiye, 
3 Kırıkkale Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Kırıkkale / Türkiye

mramazancinar@gmail.com 

Öz: Irkçılık, kendi ırkını öteki ırklardan üstün sayma eğilimidir. İnsanların toplumsal özelliklerini ırksal özel-
liklerine indirgeyen ve bir ırkın öteki ırklara üstün olduğunu iddia eden toplumsal öğretinin adıdır. ‘Öteki’ni 
kabullenememe sorunu olarak yabancı düşmanlığı ise, kimin yabancı ya da öteki olarak tanımlandığıyla ilgili-
dir. Yabancı düşmanlığı, kişinin kendi kültürünü merkeze alması ve geri kalan herkesi ve her şeyi o pencereden 
görmesinin, yani etnosentrizmin bir sonucudur. Yabancı düşmanı olan kişiler; ‘öteki’ni tanımaya yönelik bir 
çaba içinde bulunmayı reddederler. Dolayısıyla bir mekânı veya bir zamanı kişisel ya da grupsal mülkiyeti-
ne aldığını düşünerek kendisiyle aynı nitelikte olmayanları reddeden kişiler yabancı düşmanı kategorisinde 
değerlendirilebilir. Yabancı düşmanı kişiler, kendi ülkesinde yabancı bulunmasını hoş görmez, bu nedenle de 
yabancıları sevmez. Örneğin, günümüzde Belçika nüfusunun yaklaşık yarısı siyahlardan oluşmaktadır. Bu 
insanlar; aşağılanma, horlanma, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile karşı karşıyadır. ‘Öteki’ olarak konumlan-
dırılan kişi ya da gruplara yönelik düşmanca tutum ve davranışları tetikleyen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, 
çağdaş dünyanın en önemli toplumsal sorunları arasında yer almaktadır. Çünkü söz konusu tutum ve davra-
nışlar, farklılıkların bir arada yaşamasını mümkün kılan barışçıl toplumsal ortamların mevcudiyetini tehdit 
etmeye devam etmektedir. Irkçılık ve yabancı düşmanlığına dayanan tutum ve davranışlar bireyler ve gruplar 
arasında şiddet içerikli eylemlerin de ana bileşeni durumundadır. Sözgelimi, farklı kültürel ya da dinsel ai-
diyeti dolayısıyla kendisi gibi inanmayan ve yaşamayan kişilere yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet içeren 
saldırılar, sadece saldırıya maruz kalan kişi ve grupları tehdit etmekle kalmamakta, toplumsal barış ve güven 
kültürü üzerinde yarattığı tahribatla insanlığın bir arada yaşama iradesini de gittikçe zayıflatmaktadır. Ayrıca 
bu durum, insanlığın barışçıl geleceğine ilişkin umutları da eritmeye devam etmektedir. Amaç: Bu çalışmanın 
amacı, teoride barış, huzur, esenlik ve kardeşlik gibi temel ahlaki erdemler çerçevesinde tüm insanların eşit-
liğini hedefleyen dinlerin, pratikte bu ilkelerle çelişen gündemlere konu olmasının arkasında yatan sebeplerin 
ırkçılık, ötekileştirme ve yabancı düşmanlığı olgularından hareketle araştırılmasıdır. Kapsam: Bu bağlamda 
araştırmanın kapsamını, uygun zemin bulduğu kültür ve coğrafyalarda tarih boyunca filizlenme imkânı ve 
potansiyeli taşıyan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının modern versiyonlarının genelde dinler, özelde ise İslam 
kültüründeki çağdaş örneklerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Bu haliyle çalışma, pratik yansı-
maları olmakla birlikte, saha araştırmasından çok kuramsal bir çerçevede ele alınmaya elverişlidir. Bu nedenle, 
kaynak taraması ve örnek olayların derlenmesi üzerinden yapılan analizlerle gerçekleştirilmiştir. Yöntem: 
Radikal söylemler, genellikle şiddete eğilimli bir dile ve pratiğe imkân sunmaları sebebiyle, bu söylemi sa-
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hiplenen kişi ya da gruplarla doğrudan temasa geçmenin çeşitli zorlukları bulunmaktadır. Dolayısıyla çalış-
ma yönteminin söz konusu hususun öncelikle göz önünde bulundurularak belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur. 
Bu sınırlılıklar, çalışmanın ana omurgasının kaynak taraması ve söylem analizi tekniğine dayalı kuramsal 
bir çerçevede şekillenmesini beraberinde getirmiştir. Bulgular: Irkçılık ve yabancı düşmanlığının tetiklediği 
ayrımcı tutum ve davranışları önlemek için atılması gereken adımları ve alınması önerilen tedbirleri birkaç 
maddede toplamak mümkündür. Öncelikle özgürlük ve eşitlik değerlerine sahip çıkarak insan onuru koruma 
altına alınmalıdır. Çünkü insan onuru, her koşulda korunması ve yüceltilmesi gereken yegâne değerdir. İnsan 
onuru gibi sahip çıkılması gereken bir diğer değer de, insanca yaşanabilecek ortamları koruyup geliştirmek 
ve onlara sahip çıkmaktır. Özellikle dünyanın her yerinde mülteci durumunda olan kişilere sahip çıkılması, 
ülkelerin onlara kendi vatandaşlarıyla eşit insani muamelede bulunması, ırkçı ve ayrımcı politikalara izin ver-
memesi gerekir. Bir diğer tedbir, kültürler arası alışverişi kolaylaştırıcı düzenlemelerdir. Bu da ancak ülkelerin 
barışçıl politikalarıyla mümkün olabilir. İfade özgürlüğü ile nefret suçu kapsamına giren olayların birbirinden 
ayrılması da alınması gereken önlemler arasındadır. Karikatür krizi örneğinde görüldüğü gibi ifade özgürlüğü 
ile nefret suçunun tanımında kültürler arası zorluklar yaşanmaktadır. Bu çerçevede, kültürler ve dinler arası 
çatışmaların önlenmesi bakımından farklı din mensuplarının hassasiyetlerinin gözetilmesine ihtiyaç vardır. 
Dinlerin kutsallarına yönelik hakaret içerikli, aşağılayıcı ve tahkir edici üslup, tutum ve davranışlardan kaçı-
nılması gerekir. Son olarak şiddet ve terörü herhangi bir din ile özdeşleştirmekten kaçınılmalıdır. Çünkü şiddet 
ve terör içerikli söylemlerin herhangi bir din tarafından onaylanması mümkün değildir. Sonuç: Bu bağlamda, 
son yıllarda gittikçe artan bir biçimde tüm dünyada örneklerini gördüğümüz, özellikle İslam’ı, Müslümanları 
ve onların kültürlerini şiddetle birlikte anmaya yönelik girişimler, sadece Müslümanlara değil, zamanla ortak 
insani ve ahlaki değerlere de zarar verecektir. Nitekim dinlerin amacı, toplumsal barış ve huzur ortamının tesi-
sine ve korunmasına yönelik ilkeler ortaya koymaktır. Çünkü dillerin, renklerin ve ırkların çeşitliğinin yegâne 
amacı, insanların tanışıp kaynaşmasıdır. Bu şekilde, kültürler arası karşılaşmaları ve insanlığın sosyo-kültürel 
mirasının paylaşılmasını kolaylaştıracak adımlar atıldığında, dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyeti ne olursa olsun tüm 
farklılıklar ortak bir paydada buluşma imkânı bulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı, Dinler, İslam, Toplumsal Barış
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DİNİ MOTİFLİ ŞİDDETİN KAYNAKLARINA İLİŞKİN TESPİT VE ÖNERİLER

Niyazi AKYÜZ1, İhsan ÇAPCIOĞLU2, Ramazan ÇINAR3
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Öz: Dinler doğası gereği insanların her iki dünya mutluluğunu sağlamaya yönelik ilkeler içerir. Bu ilkeler, 
insan-Tanrı ilişkisinin yanı sıra, insanlar arası ilişkileri düzenleyen bir teolojinin oluşumuna kaynaklık etmiştir. 
İlk insanın aynı zamanda bir peygamber olmasıyla başlayan dinlerin söz konusu ilkelerinin insana iletilme sü-
reci, son peygamber Hz. Muhammed’le birlikte sona ermiştir. Hz. Muhammed’e gönderilen dinin de adı olan 
İslam, kökü itibariyle esenlik, huzur ve barış anlamına gelir. Hz. Muhammed, bizzat yaşantısıyla İslam’ın söz 
konusu anlamını pekiştiren örnekler ortaya koymuştur. Ancak Hz. Muhammed’in vefatının hemen ardından 
henüz dört halife dönemi sona ermeden yaşanan sorunlar, insanın mutluluğunu merkeze alan ilkelerle anılan 
İslam’ın sosyo-politik olaylarla gündeme gelmesine yol açmıştır. Özellikle Emeviler dönemindeki ırkçı bir 
takım uygulamalar, söz konusu olumsuz gelişmelerin sonraki dönemlerde de devam ettiğini göstermektedir. 
İslam’ın fetihler yoluyla Arap yarımadasının dışında da yayılması, Müslümanların farklı kültürlerle karşılaş-
masını ve dolayısıyla dinin farklı anlaşılma ve yorumlanma biçimlerini de beraberinde getirmiştir. Bu karşı-
laşmalar sonucunda ilk üç asırda İslam düşünce ekolleri olarak bilinen itikadi ve fıkhi mezheplerin temelleri 
atılmıştır. Esasen mezhepler, dinlerin farklı kültür ortamlarında algılanmasından kaynaklanan sorunlara üreti-
len dini motifli çözümlerin zamanla kurumsallaşmasından ibarettir. Bu haliyle, sorun çözücü bir özelliğe sahip 
olan mezhebi yorumlar, genellikle toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına ve korunmasına katkıda bulunmuş-
tur. Ancak dinin farklı anlaşılma biçimlerinin, dinin ürettiği kalıplaşmış nihai çözümler olarak algılanması, 
özellikle bazı mezhebi yorumlarda dinin sorun çözücü özelliğinin zamanla ikinci plana itilmesine ve dinin 
bizzat sorunun bir parçası, hatta kaynağı haline gelmesine yol açmıştır. Amaç: Bu araştırmada, pek çok boyutu 
olan dini motifli şiddetin temelleri açıklanmaya çalışılmıştır. Din mensuplarının inanç dinamikleri üzerinden 
ürettiği şiddet dili ve pratiğinin yanı sıra, şiddetin yöneldiği kişi ya da grupların sebep olduğu örneklere de yer 
verilmiştir. Bu kapsamda, İslam dini özelinde yaşanan sorunlar örneğinde konuya açıklık getirilmesi amaçlan-
mıştır. Kapsam: İslam düşünce geleneğinde, çözümden ziyade sorun odaklı bir dilin ortaya çıkmasına aracılık 
eden ekol, genellikle ilk dönemdeki bir takım dini yorumların ve uygulamaların kalıplaşarak taklit edilmesi 
ve sonraki kuşaklara aktarılması üzerine görüşlerini temellendiren selefilik ya da selefi düşünce akımı olarak 
adlandırılmıştır. 11 Eylül 2001 olaylarından sonra tüm dünyanın adını sıkça duyduğu bu akıma göre, çağdaş 
sorunların çözümü ancak Hz. Peygamber dönemindeki uygulamalara geri dönülmesiyle mümkündür. Ancak 
bu geri dönüş, anlama ve yorumlama merkezli bir örnek alma yerine körü körüne bir taklit olarak anlaşılmakta 
ve bu durum da çağdaş dünyanın Müslümanlar açısından ürettiği sorunlar karşısında toptan kabul ya da toptan 
redde dayalı bir tepkiselliği beslemektedir. Söz konusu tepkisellik, kendisi gibi düşünmeyen ve inanmayanları 
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tekfir ederek ötekileştiren keskin bir dilin ve sonrasında şiddet içerikli bir dizi tepkinin tetikleyicisi olmak-
tadır. Bu tepkisellik, aynı zamanda 11 Eylül sonrası tüm dünyada yaşanan ve “İslami şiddet ve terör” olarak 
etiketlenen sürecin ana aktörüdür. Elbette selefi din anlayışını besleyerek bu sürecin tekrarlanan gündemlere 
konu olmasına yol açan dâhili ve harici pek çok sebepten söz etmek mümkündür. Bunlar arasında özellikle, 
1990’lı yıllardan itibaren tüm dünyada medeniyetler çatışması teziyle nitelenen ve kültürler arası çatışmalara 
odaklanan bir bakış açısının öne çıktığı görülmektedir. Çalışmamızın kapsamını, selefilik başta olmak üzere 
radikal hareketlerin dine yaklaşımları oluşturmaktadır. Bununla birlikte çatışmayı körükleyen küresel tezle-
rin sebep olduğu ayrışma da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Sınırlılıklar: Radikal gruplarla anket veya 
mülakat benzeri teknikleri kullanarak çalışmanın zorluğu aşikârdır. Dolayısıyla çalışmanın yöntemini tayin 
ederken bu hususun göz önünde bulundurulması kaçınılmazdır. Alan araştırmasının zorluğu, söz konusu kişi 
ya da gruplarla doğrudan iletişime geçilmesine imkân vermemiştir. Yöntem: Alan araştırmasının mümkün 
olmaması sebebiyle çalışmamız daha çok kaynak taraması ve örnek olay incelemesi teknikleri kullanılarak şe-
killendirilmiştir. Bu kapsamda, öncelikle dinin dinamikleri ele alınmış, sonrasında ise radikal söylemlerin dini 
yorumlama ve inanç sistemini kurgulama biçimleri incelenerek konu örneklerle açıklanmaya ve tümdengelim 
yöntemiyle irdelenmeye çalışılmıştır. Bulgular: Doğu-batı çatışması, yeni binyılın kaçınılmaz gerçeklikle-
rinden birini oluşturur. Müslümanların dünya çapındaki olumsuz imajını gittikçe pekiştiren bu bakış, mede-
niyetler arası uzlaşının yerini çatışma süreçlerinin almasını ve Müslümanların gittikçe ayrımcı, düşmanca ve 
ötekileştirici politikalarla anılmasını beraberinde getirmiştir. Bu bakış açısı, dünya çapında her geçen gün daha 
da yaygınlık kazanmakta ve şiddet içerikli sorunların çözümünü zorlaştırmaya devam etmektedir. Dini metin-
ler bu bağlamda yorumlanmakta ve insanlığa huzur ve dirlik getirmesi için tesis edilmiş bu sistemler çatışmacı 
grupların ve teorilerin dayanak noktasını oluşturmaktadır. Sonuç: Radikal söylemlerin genel olarak dine ve 
özelde dinlerin kutsal metinlerine yönelik yaklaşımlarının dinin bizzat kendisi ya da dindeki ana yaklaşım bi-
çimi olarak algılanmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Çalışmamızda İslam adına şiddeti meşrulaştırmaya 
çalışan söz konusu yaklaşımlar karşısında, insanlığın geleceği adına zaman kaybetmeksizin barışçıl adımların 
atılması gerektiği vurgulanmış ve bu çerçevede söz konusu adımlara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Din, Din Anlayışı, İslam, Köktencilik, Ötekileştirme
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ÜNİVERSİTELİ GÖZÜYLE ADÖLESAN EVLİLİKLER

Hilal KUŞCU KARATEPE1, Derya ATİK1, Ulviye ÖZCAN YÜCE1, F. Nuray KUŞCU2

1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Osmaniye / Türkiye  
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş / Türkiye

hilalkuscukaratepe@hotmail.com

Öz: Adölesan dönemi, bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerle çocukluktan erişkinliğe geçiş yaptığı 
ve kendine özgü bir kimlik oluşturma çabasında olduğu karmaşık bir dönemdir. Bu karmaşaya eklenen evlilikler 
ise, tüm dünyanın önemli bir sorunudur. Adölesan evliliklerde rol oynayan birçok etken bulunmaktadır ve bu 
gebelikler, bireysel ve toplumsal açıdan kısa ve uzun dönemde birçok olumsuz sonucu beraberinde getirmektedir. 
Amaç: Bu araştırma, bir üniversitenin Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin adölesan evliliklere ilişkin görüşlerini 
belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Kapsam: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın evrenini 
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde eğitim-öğretime devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmaya 
katılmayı kabul eden ve araştırmanın verilerinin toplandığı tarihlerde okula devam eden 60 öğrenci araştırmanın 
örneklemini oluşturmuştur. Sınırlılıklar: Araştırma bir üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencileri ile sınırlan-
dırılmıştır. Yöntem: Veri toplama aracı olarak öğrencilerin sosyodemografik özelliklerine ilişkin soruların ve 
araştırmacılar tarafından literatür taraması sonucunda hazırlanan öğrencilerin adölesan evliliklere bakış açıları, 
adölesan evlilik süreci ile adölesan evliliklerin doğurduğu sorunlar gibi faktörlerin bulunduğu anket formu kul-
lanılmıştır.  Elde edilen veriler, istatistik programında değerlendirilmiş, verilerin değerlendirilmesinde ortalama, 
standart sapma ve yüzde hesaplamaları kullanılmıştır. Bulgular: Yaş ortalamaları 19.1±1.15 olan öğrencilerin 
%63.3’ü kadın, %36.7’si ise erkektir. Öğrencilerin asıl ikamet yerleri  %68.3 Akdeniz, %25 Güneydoğu Anadolu 
ve %3.3 oranında Doğu Anadolu bölgesi olup, %11.7’sinin annelerinin evlilik yaşı 18’in altındayken, %30’unun 
kardeş sayısı beşin üzerindedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 75’i adölesan evliliklerin nedenini toplumda 
okuma-yazma oranının düşük oluşuna bağlamış, %46.7’si adölesan evliliklerin görücü usulü ile yapıldığını ve 
evliliklerde ataerkil yapının sürdürüldüğünü belirtmiştir. Öğrencilerin %61.7’si adölesan evliliklerin çiftler için 
herhangi bir fırsat olamayacağını, %58.3’ü bu tür evliliklerde kadınların kararlarını bağımsız şekilde alamayaca-
ğını düşündüğünü belirtirken, %70’i çocuk bakımının sorunlu olacağını, %60’i çocuk sayısının fazla olduğunu ve 
aile içi iletişim kurmanın zor olduğunu, %85’i bu evliliklerin fizyolojik, psikolojik ve sosyal sorunlarla sonuçla-
nacağını söylemiştir. %76.7’si riskli gebelik ve doğuma neden olacağını, %45’i bu evliliklerden meydana gelecek 
bebeklerde kalıtsal hastalıkların sık görüleceğini, %58.3’ü boşanma oranlarının, %66.7’si ise şiddet olaylarının 
fazla olacağını, %48.4’ü etkisiz baş etme yöntemlerinin sık kullanıldığını ve %55’i suç işleme sıklığını fazla ol-
duğunu düşündüğünü belirtmiştir. Sonuç: Öğrencilerin adölesan evliliklere yönelik görüşlerinin olumsuz olduğu 
ve halen ülkemizin çeşitli bölgelerinde görülmeye devam etmesinin en büyük nedeni olarak eğitim seviyesinin 
düşüklüğü görüşünde oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Evlilik, Öğrenci
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MAĞDURİYETİN BİR TÜRÜ: ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Ulviye ÖZCAN YÜCE,1Hilal KUŞCU KARATEPE1, Derya ATİK1, F. Nuray KUŞCU2

1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Osmaniye / Türkiye  
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş / Türkiye

nuraykuscu@outlook.com

Öz: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesine göre 18 yaşına kadar olan herkes çocuk 
sayılır. Çalışan çocuk; esnaf ve sanatkârlar yanında ya da sanayi iş kolunda çalışan çocuklarla, tarım kesi-
minde ailesi ile birlikte çalışan çocuklar olarak ifade edilmektedir. Amaç: Bu derlemenin amacı dünyada ve 
ülkemizde çocuk işçiliğini incelemektir. Kapsam: Çocuk işçiliği incelenmiştir. Sınırlılıklar: Bu konuda yakın 
zamanda yapılmış bilimsel çalışmalar değerlendirilmeye alınmıştır. Yöntem: Bu derleme, çocuk işçiliğini 
incelemek için yapılmış sistematik derlemeler ile güncel literatür bilgileri incelenerek hazırlanmıştır. Bulgu-
lar: ILO ise, 15 yaşın altında aile bütçesine katkıda bulunmak veya yaşamını kazanmak amacıyla çalışanları 
“çalışan çocuk” ya da “çocuk işçi”, 15-24 yaş arası çalışanları da “genç işçi” olarak adlandırır. ILO’nun yaptığı 
ayrım 4857 sayılı İş Kanunu’nda da kabul edilerek 15 yaşına kadar olanlar çocuk işçi, 15-18 yaş arasındakiler 
genç işçi olarak tanımlanır. Türk Mevzuatında çocuk işçiliğin ilişkin düzenlemeler şu şekildedir: 1- Anaya-
sa 50.madde: Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile 
bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar, çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. 4857 Sayılı İş Kanunu 
71. madde: Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Temel eğitimi tamamlamış ve okula 
gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz. Okula devam eden 
çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat 
ve haftada on saat olabilir. 85. madde: Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ağır ve tehlikeli 
işlerde çalıştırılamaz. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 69. madde:  Sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış 
erkek çocuklarla her yaştaki kadınların gece çalıştırılması esas itibariyle yasaktır. 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanunu 59. madde: İlköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmeyen-
ler, hiçbir resmi ve özel iş yerinde, her ne surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli 
veya ücretsiz çalıştırılamazlar. 4857 sayılı işçi kanunda ise çocukların çalıştırılamayacağı iş kolları “maden 
ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya sualtında çalışılacak işlerde 18 
yaşını doldurmamış erkeklerin çalıştırılması yasaktır”, “16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuk işçiler 
ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz, sanayiye ait işlerde genç işçiler ve çocuk işçiler gece çalıştırılamazlar”, 
ibareleriyle belirlenmiştir. Çocukların çalışma nedenleri, ailelerin yoksulluğu, bölüşüm adaletsizliği, bölge-
sel eşitsizlikler, köyden kente göç, eğitime ulaşamama, mevcut eğitim sistemi, işverenlerin çalıştırmak üzere 
çocuk işçileri tercih etmesidir. Ayrıca çocukların yaygın olarak istihdam edildikleri küçük işletmeler, tarım 
ve sokakta yürütülen işlerle ev hizmetlerinin İş Kanunu’nun kapsamı dışında olması yanında, kapsamda olan 
işyerlerinin denetiminin etkin olarak yapılamaması, cezai müeyyidelerin yetersizliği, denetim yapan kurum 
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ve kişilerin denetimlerde çocuk işçiliğini göz ardı etmeleri veya yaklaşım tarzlarındaki yetersizliklerdir. ILO/
IPEC (Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Programı) sonuçlarına göre ülkemizde ekonomik faaliyetlerde ça-
lışan çocuk sayısı giderek azalmaktadır. Fakat ülkemizde mevcut duruma bakıldığında 6-17 yaş grubunda-
ki 15 milyon 247 bin çocuktan 893 bini çalıştığı, istihdam oranının yüzde 5,9 olduğu, çalışan çocukların 
yarısının kentte yaşadığı, çalışanların yarısının okula devam etmediği, çalışan çocukların yüzde 44,7’sinin 
(399 bin kişi) tarım, yüzde 24,3’ünün (217 bin kişi) sanayi ve yüzde 31’inin (277 bin kişi) hizmet sektörün-
de çalıştığı görülmektedir. Çocuklara yönelik en büyük tehlike, yaptıkları işin niteliğinden değil çalıştıkla-
rı ortamlardan kaynaklanmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında en riskli çocuklar sokakta yaşayan çocuklardır. 
Bu çocuklar, günün büyük bölümünde ya da tamamında ailelerinin ve toplumun korumasından yoksun kal-
dıklarından ve her tür ihmal ve tacizin gündeme gelebileceği ortamlarda çalıştıklarından, yetişkinlerin, daha 
büyük çocukların oluşturdukları grupların, alkoliklerin ve sokaklarda yaşayan madde bağımlılarının her tür 
istismar ve sömürüsüne açık durumdadırlar. Bilgin (2012) ‘in çalışmasına göre sokakta çalışan çocukların; 
%79,2 sokakta çalıştıkları sürede fiziksel şiddet görmüş,%65’i bağımlılık yapıcı madde kullanmış, %40’ı ça-
lışma ortamındaki nedenlerden dolayı kazalara maruz kalmış, %40’ı da çeşitli suçlara karışmıştır. Ülkemizde 
sokakta çalıştırılan ve çalışma riski altında olan çocuklara yönelik hizmetler bakanlığa bağlı Çocuk ve Gençlik 
Merkezleri’nce yürütülmektedir. Bakanlık 30 ilde 39 merkez ve bu merkezlere bağlı 4 gözlemevi ile hizmetle-
rini sürdürmektedir. Sonuç: Mevcut hizmetler yetersizdir. Bu alanda yapılması gerekenler ise; ilköğretimlerde 
ailelere çocuk işçiliğinin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri anlatılmalı, özellikle yoksul ve kalabalık aileler ile 
ailesi olmayan çocuklar risk faktörü olarak değerlendirilmeli, bölgesel yöneticilerle iletişim ve işbirliği kurul-
malı, politik analizler ve politik eylemlere katılmalı, temel sağlık hizmeti sistemi güçlendirilmeli, özellikle gü-
vencesiz iş ortamının önüne geçebilmek için özel sektörlerle iş birliği yapılmalı, yerel yönetimler ve güvenlik 
örgütleriyle birlikte çalışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, İşçilik, Mağduriyet
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KRONİK HASTALIKLARDA STİGMATİZASYON VE PSİKOLOJİK ŞİDDET
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1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Osmaniye / Türkiye  
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Öz: Kronik hastalıklar bir ya da daha fazla sistemde, geri dönüşsüz yapı ve fonksiyon bozukluğunun yaşan-
dığı ve hastalıkların birbiri üzerine eklendiği, uzun dönem sağlık sorunlarıdır. Kronik bir hastalıkla yaşamını 
sürdürmek zorunda olan bireylerde, hastalığa ve tedaviye bağlı komplikasyonlar, bireyin günlük yaşam aktivi-
telerinde başkasına bağımlı olmasına, özbakım gücünde ve performansında azalmaya neden olmaktadır. Diğer 
taraftan parapleji gibi bazı kronik durumlar gözle görülebilirken, diyabet gibi diğer bazı durumlar görünmez 
belirtiler ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte, multipl skleroz (MS) gibi hastalıklar hem görülebilir hem de 
görünmez belirti ve bulgulara neden olabilmektedir. Kanser, diyabet, MS, cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar, 
epilepsi, psikiyatrik bozukluklar, stigmaya neden olan hastalıklardan bazılarıdır. Amaç: Bu derlemenin amacı 
kronik hastalıklarda gerçekleşen; hastaların stigmatizasyon ve psikolojik şiddete maruz kalma durumlarını 
incelemektir. Kapsam: İçerikte kronik hastalıklarda stigmatizasyon ve psikolojik şiddet konusu incelenmiştir. 
Sınırlılıklar: Bu konuda yakın zamanda yapılmış bilimsel çalışmalar değerlendirilmeye alınmıştır. Yöntem: 
Bu derleme, kronik hastalıklarda hastaların maruz kaldığı stigmatizasyon ve psikolojik şiddeti incelemek için 
yapılmış sistematik derlemeler ile güncel literatür bilgileri incelenerek hazırlanmıştır. Bulgular: Kronik bir 
hastalığa veya kısıtlılığa sahip olmak ve genel nüfustan farklı olmak, kişinin hastalığa yakalanmayanlar tara-
fından olası stigmatizasyonlara maruz kalmasına neden olabilmektedir. Stigma bir kişi ya da grubun itibarını 
zedeleyen ve onlara utanç duygusu yaşatan bir durum; bir şeyin normal ya da standart kabul edilmediğini 
belirten bir işaret ya da leke olarak tanımlanmaktadır. Stigma eğilimi değerler toplumunda değil, korku kül-
türünün egemen olduğu toplumlarda gelişmektedir. Stigma, olumsuz inançlar ve bunun sonucu olan önyargı 
ile temellenmekte, etiketleme ile başlamakta, ayrımcılık ve dışlamayla sonlanmaktadır. Öte yandan, stigma 
psikoşiddetle de sonuçlanabilir. Aslında, bu terimlerin her biri stigma ile sıklıkla birbirinin yerine kullanılmak-
la beraber, stigma bu süreçlerden daha geniş ve kapsamlıdır. Stigmatizasyona uğrayan kişilere ya da gruplara 
yönelik psikolojik şiddet; ayrımcılık, stereotipler, ipuçları ve önyargı ile kendini göstermektedir. Psikolojik 
şiddetin karşı yansımaları utanma ve suçluluk olarak kendini göstermektedir. Kronik bir hastalığa sahip bi-
reylerde, başkalarının tutumları kişinin öz-değeri üzerinde derin etkiler yaratabilir. Stigmatizasyon karşısında 
belirgin bir duygusal zedelenme yaşayan hasta ve yakınlarının benlik saygıları azalır, aile ilişkileri zarar görür. 
Toplumsal ilişkiler, arkadaş edinme ve sürdürme güçlükleri ortaya çıkar. Çalışmak için motivasyonu ve gücü 
olan hasta bile engellerle karşılaşır. Tüm bunların bir sonucu olarak hasta ve yakınları hastalığı kabul etmekte 
isteksiz davranırlar ve tedavi ya gerçekleştirilemez ya da aksar. Yetişkinlerin yaklaşık yarısı kronik bir hastalık 
ile yaşamaktadır. Kronik bir hastalığa yakalanmış birçok kimse sadece aileleri ve arkadaşları tarafından değil 
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aynı zamanda sağlık alanı içerisinde de stigmatizasyon deneyimi yaşayabilir. Stigmatizasyonu içselleştiren, 
sağlık çalışanları ve diğer insanlar tarafından stigmatizasyona maruz kalan hastalar, sağlık hizmetlerine daha 
az erişmeye ve daha düşük bir yaşam kalitesine sahip olmayı seçmektedir. Kronik hastalığı olan hastalar, 
aslında, destek sisteminin bir parçası olması beklenen sağlık çalışanları ve yakınları tarafından ayrımcı stig-
matizasyon ile yüzleşmek istemediği için tedaviden vazgeçebilirler. Stigma algısının en önemli sonuçlarından 
biri de hastaların kendilerini toplumda hak ettikleri yerde, hatta topluma ait hissedememelerine neden olma-
sıdır. stigmatizasyon algısı nedeni ile hastalar hastalık etkilerinden bağımsız olarak eski toplumsal ve mesleki 
rollerine tekrar dönememektedir. Stigmatizasyon algısı hastalarda psikolojik nedenlerle kendini toplumdan 
soyutlamaya ve davranışsal kaçınmaya yol açmaktadır. Sonuç: Toplumda eski işlevselliğine dönemeyen ve 
toplumsal bağları zayıflayan hastalar daha fazla stigmatizasyona uğramaktadır. Stigma, cehalet ve korku üze-
rine kuruludur. Kronik hastalıklara sahip bireylerde, diğer olumsuz etkilerinin yanında psikolojik şiddete de 
neden olmaktadır. Stigma ile mücadele oldukça önemlidir, hasta ve ailenin yaşam kalitesini olumlu olarak 
etkileyecektir. Stigma bireyin kronik hastalığa uyumunu, sosyal yaşamını ve psikolojik durumunu çok yönlü 
etkilediğinden, hastaların stigma, psikolojik ve sosyal şiddet algılama durumu ile benlik saygısı düzeyinin be-
lirlenmesi, bireylerin hastalık ve tedavisine yönelik bilgilendirilmesi, benlik saygısının desteklenmesi, stigma 
ile baş etmeye ve toplumda mücadele etmeye yönelik planlamalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kronik Hastalıklar, Stigma, Şiddet
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ÖĞRENCİLERİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Hilal KUŞCU KARATEPE1, Derya ATİK1, Ulviye ÖZCAN YÜCE1, F. Nuray KUŞCU2

1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Osmaniye / Türkiye  
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş / Türkiye

hilalkuscukaratepe@hotmail.com

Öz: Cinsiyet ayrımcılığından doğan kadına yönelik şiddet, kadın sağlığının çeşitli boyutlarını ve sağlık hiz-
metlerinden yararlanmayı etkilediğinden Dünya Sağlık Örgütü tarafından kadın sağlığı sorunları arasında ele 
alınmaktadır. Şiddetin sebeplerine bakıldığında kadın olmak şiddete maruz kalma açısından başlı başına bir 
risk faktörüdür. Ayrıca yoksulluk, kötü sosyo-ekonomik durum, düşük gelir düzeyi, erkeğin alkol-madde ba-
ğımlılığı olması, ruhsal hastalık varlığı ve çocukken şiddete görmek şiddet riskini arttıran durumlardır. Geçen 
yüzyılın ortalarına kadar neredeyse tüm dünya ülkelerinde erkeğin karısına şiddet uygulaması bir hak olarak 
tanınmış, ülkemizde ise konu 1980’lerin ortalarından itibaren tartışılmaya başlanmıştır. Birleşmiş Milletler 
verilerine göre, dünya genelinde hayatında en az bir kez eşi veya yakın ilişki içinde bulunduğu kişi tarafından 
şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 59’dur. Ülkemizde bu konudaki ilk çalışma 1988’de yapılmış ve 
kadına yönelik şiddet sıklığı %75 olarak bulunmuştur. Yıldız ve Şenol (2013) un araştırmasındaki erkeklerin 
% 27.2’si aile içinde şiddet uyguladığını ve şiddet uygulayanların  % 24.1 ‘i eşlerine şiddet uyguladığını ifade 
etmiştir. Türkiye’de kadına yönelik şiddetin araştırılmasına yönelik çalışmaların geçmişi kısadır ve sayıları 
oldukça sınırlıdır. Oysa kadına yönelik şiddet düşükler, düşük ağırlıklı bebek doğumları, anne ölümleri ve 
intiharlara neden olabilmesi gibi sağlıklı nesillerin yetişmesi üzerine olan kabul edilemez etkileri bakımından 
sıklıkla üzerinde durulması gereken toplumsal bir sorundur. Amaç: Bu çalışmada geleceğin anne-babaları 
olan gençlerin kadına yönelik şiddet konusundaki tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Kapsam: Tanımla-
yıcı tipte olan bu araştırmanın evrenini Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde eğitim-öğretime devam 
eden öğrenciler oluştururken örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırmanın verilerinin top-
landığı tarihlerde okula devam eden 60 öğrenci oluşturmuştur. Sınırlılıklar: Araştırma bir üniversitenin hem-
şirelik bölümü öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından 
hazırlanan öğrencilerin sosyodemografik özelliklerine ilişkin bilgi formu ile Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği 
kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde ise yüzdelik, ortalama, standart sapma, ki-kare analizleri kullanıl-
mıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 19.2±1.07 olup % 63.1’i kadın, %36.9’u erkek ve %58.5’i yurtta 
kalmaktadır. Öğrencilerin % 69.2’si Akdeniz Bölgesinde ikamet etmektedir ve  %72.3’ü çekirdek aile tipine 
sahiptir. Çalışmadaki öğrencilerin %23.1’inin annesi okuma yazma bilmemekte, % 84.6’sı çalışmamakta iken  
%43.1’inin babası i ilkokul mezunu ve bunların  % 26.2’si işçi ve %16.9’u esnaftır. Çalışmadaki öğrencilerin 
%24.6’sı aile içinde şiddete tanık olduğunu ve tanık olunan şiddetin ise %6.2’sinin babadan anneye ve babadan 
kardeşlere olduğunu belirtmiştir. Öğrencilere herhangi bir türde şiddete maruz kalıp kalmadıkları sorulduğun-
da ise % 46.2’si evet cevabını vermiştir. Şiddete maruz kalan öğrencilerin % 63.3’ü kadındır.  Şiddete maruz 
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kalma bakımından cinsiyetler arası fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.002). “Evet” cevabı 
verenlerin %24.6’sı arkadaşından duygusal şiddete, % 21.5’i abla ya da ağabeyinden fiziksel şiddete, %4.6’sı 
ise babası tarafından ekonomik şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Herhangi bir türde şiddete maruz kalan bu 
öğrencilerin şiddete verdikleri tepki ise %33.8 oranında “özür dilendi ve barıştım” ile % 7.7 oranında “sustum” 
şeklinde olmuştur. Çalışmadaki öğrencilerin ŞİTO toplam puan ortalaması 40.18±10.25 olarak belirlenmiştir. 
Öğrencilerin (ŞİTÖ) toplam puan ortalaması, ölçek puan ortalamasından (X̄=57) düşük olması, araştırmamıza 
katılan öğrenci hemşirelerin kadına yönelik şiddete ilişkin çağdaş bir tutuma sahip oldukları söylenebilir ŞİTÖ 
alt gruplarında ise “Ekonomik şiddet” alt grup puanı 15.23 ± 5.70 bu alt grubun puan ortalamasından (X̄=21),, 
“Duygusal, psikolojik, cinsel şiddet” alt grup puanı 12.35 ± 4.87 bu alt grubun puan ortalamasından (X̄=18), 
“Meşrulaştırıcı mitler” alt grup puanı 5.26 ± 2.26 bu alt grubun puan ortalamasından (X̄=9),  “Neden açıklayıcı 
mitler” alt grup puanı 7.33 ± 2.29 bu alt grubun puan ortalamasından (X̄=9) daha düşük olması öğrencilerin 
ölçek alt gruplarına göre de kadına yönelik şiddete ilişkin modern tutuma sahip oldukları bulunmuştur.  Sonuç: 
Kadına yönelik şiddet eğitiminin bireylere daha öğrencilik yıllarında verilmesi ile erken dönemde duyarlılık 
kazandırılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra cinsiyetler arası farkın kaldırılması veya en aza indirilmesi için 
toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eğitim programlarının yapılması ve bu eğitimlere kadınları şiddete maruz 
bırakan erkeklerin daha fazla katılımlarının sağlanması büyük önem arz etmektedir. Konuya duyarlılığın artı-
rılması için kitle iletişim araçları ve medyanın daha etkin kullanılmasının yanında, sağlık politikalarını hazır-
layan bazı karar verici mekanizmaların ve hukuksal yaptırımların bu sağlık sorununu daha ciddi bir şekilde ele 
almaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Öğrenci
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK MOBBİNG

Fatma BAŞAR1, Havva YEŞİLDERE SAĞLAM2, Deniz ERASLAN3

1-3Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Kütahya / Türkiye
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Öz: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Hemşireler Birliği 
(ICN)bir işyerinde sistematik olarak yürütülen her türlü kötü muamele, tehdit, aşağılama gibi psikolojik ve 
fiziksel saldırı eylemlerini mobbing olarak kabul etmektedir. Mobbingin karşılığı olarak; psikolojik taciz, 
psikolojik şiddet, duygusal saldırı, manevi taciz, zorbalık ve baskı sözcükleri de kullanılmaktadır. Kötü bir 
muamelenin mobbingolarak tanımlanabilmesi için en az altı ay devam etmesi ve haftada bir kez yinelenmesi 
gerekmektedir. Mobbinge maruz kalan bireyler; sürekli eleştirilme, yapabileceğinden daha fazla iş verilmesi, 
bilgi birikimi ve yeteneğinin dışında görevler verilmesi, bıktırma, yıldırma, korkutma, söz hakkı tanınmaması, 
yazılı ve sözlü tehditler, zorla tayin, komik duruma düşürülme, haklarını kullanmasının engellenmesi, izin ve 
görevlendirilmelerden yararlandırılmama gibi pek çok davranış ile karşılaşmaktadır. Bunların sıklığı ve uzun 
sürmesi sonucunda bireylerde ciddi zihinsel, psikosomatik ve sosyal tükenmişliğe neden olmaktadır.Mobbing 
tüm kültürlerde ve iş kollarında uzun süredir görülen dünya çapında etkisi artan çok boyutlu ve karmaşık bir 
iş sağlığı konusudur. Mobbing, tüm meslek grupları ve iş yerleri için önemli bir risk olmasına rağmen, yapılan 
araştırmaların sonucunda en fazla sağlık sektöründe görüldüğü saptanmıştır. Sağlık çalışanlarını içerisinde de 
hemşirelerde mobbingin daha fazla olduğu belirtilmektedir. Amaç: Bu derlemede sağlık çalışanlarına yapılan 
mobbing olaylarının uluslararası boyutlarda artması nedeniyle konuya dikkat çekilmesi ve bu konunun önemi-
nin vurgulanması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu derleme, literatür taraması sonucunda, sağlık çalışanlarına yö-
nelik mobbingin değerlendirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar ve literatür bilgileri incelenerek hazırlanmıştır. 
Bulgular: Avrupa’da hemşirelerde mobbing görülme sıklığı %4 ile %15 arasında değişmektedir. Japonya’da 
hemşirelerin %9’unun,  Almanya’da hemşirelerin  % 3’ünün mobbinge maruz kaldığı belirlenmiştir.İspanya’da 
ise hemşirelerin %74.2’sinin son 6 ayda bir kaç kez mobbinge maruz kaldığı saptanmıştır.Ülkemizde ise sağlık 
çalışanlarının %35-%70 arasında değişen oranlardamobbinge maruz kalmaktadır. Literatürde ise genel anlam-
da hemşirelerin ise %20-%44 gibi yüksek oranlarda mobbinge maruz kaldıkları rapor edilmektedir. Hastaneler 
yoğun ve stresli iş ortamlarıdır; buralardaki zor çalışma şartları, nöbetler, tıbbi olanakların yetersiz olması, 
yetersiz ücret, hasta sayısının fazla olması akademik kariyer ve yükselme esnasında yapılan adaletsizlik gibi 
sebepler sağlık çalışanlarında mobbingi tetikleyen önemli etkenlerdir. Ayrıca ağır ve ölümcül hastalara bakım 
vermek, hasta ve hasta yakınlarına emosyonel destek vermek gibi etmenlerde yapılan işle ilgili stresi artır-
maktadır. Bunların yanı sıra sağlık personelleri hastanelerin sürekli hizmet vermesi nedeni ile nöbet tutmak 
zorunda kalmaktadır. Bu koşullarda uygulanan baskıcı, yıldırıcı, saf dışı bırakıcı yaklaşımlar mobbingin ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Çalışmalara göre ise çalışanlarının % 50’den fazlasının bu tür olaylara maruz 
kaldığını göstermektedir. Mobbing kavramının tüm bireylere olduğu gibi sağlık çalışanlarına ve hemşirelere 
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fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan önemli etkileri bulunmaktadır. Hemşirelerde mobbing davranışlarının sonu-
cunda depresyon, stres, gerginlik, anksiyete, verimliliğin düşmesi, işe gelmeme, kişilerarası ilişkilerde bozul-
ma, şok, korku, suçluluk gibi sorunlar görülmektedir. Mobbinge maruz kalan sağlık çalışanlarından kadınların 
%3’ününün, erkeklerin ise %21’inin mobbing nedeniyle travma sonrası depresyon ve stres bozukluğu yaşa-
dığı görülmüştür. Araştırmalara göre sağlık çalışanlarının duygusal ve fiziksel şiddete uğrama riskinin diğer 
farklı sektör çalışanlarına oranla 16 kat daha fazla olduğu saptanmıştır. İş yerinde fiziksel ve sözel şiddet ile 
karşılaşma; hemşirelerin iş verimliliğini önemli ölçüde azaltmakta ve bunun sonucunda ise hastalara verilen 
hemşirelik bakımının kalitesini düşmektedir. Ayrıca mobbing mağduru olan hemşirelerde fiziksel ve psikolojik 
sorunlarının ortaya çıkmakta, malpraktis (hatalı uygulama) görülme ihtimali de artmaktadır. Çalışma sonuç-
ları da incelendiğinde ülkemizde,  sağlık çalışanları ve hemşirelerin mobbinge maruz kalma oranının dünya 
prevalansına göre yüksek olduğunu göstermektedir. Sonuç:Hemşirelikte mobbing hassasiyetle ele alınması 
gereken çok boyutlu ve ciddi bir konudur.Hemşireler, hastalara daha yararlı olabilmek için fiziksel ve ruhsal 
açıdan sağlıklı olmaları gereklidir. Bu nedenle mobbing farkındalığının arttırılması gerekmektedir. Ulusal ve 
uluslararası kurumların çalışanlarına yönelik şiddet oranını belirlemesi, mağdurları hukuken koruması ve buna 
yönelik düzenlemeleri oluşturması gereklidir. Çalışan hemşirelere ve yöneticilere düzenli aralıklarla hizmet içi 
eğitimlerle mobbinge karşı bilinçlendirme sağlanabilir. Hemşirelerin ruhsal ve fiziksel sağlığı için iş yükünün 
azaltılması, nöbetlerin adil bir şekilde düzenlenmesi gereklidir. Ayrıca çalışan hemşirelere yeterli sosyal destek 
sağlanması ve bireysel olarak hemşireleri güçlendirecek planlamaların yapılması da mobbing davranışlarına 
karşı faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Mobbing
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE MEDYANIN ROLÜ
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Öz:Toplumsal cinsiyet rollerinin sunumu, bireylerin toplumsal cinsiyete ilişkin düşüncelerinin şekillenmesi 
açısından çok önemlidir. Özellikle medya ve kitle iletişim araçları kişilerin toplumsal cinsiyetle ilgili davranış 
oluşturulmasını sağlayan araçlardır.Medyagörsel ya da işitsel olarak bireyleri ve toplumu bilgilendirme ve 
eğlendirme görevini üstlenen araçların tümüdür. Toplumsal cinsiyet teorisine göre; toplumsal cinsiyet görü-
nümleri kültürel olarak üretilir, medya ile pekiştirilir ve medyada kadınların sunumu ise eşitsizdir. Medyada 
yer alan konular toplumsal yapıda var olan düşünce ve değerlerden yola çıkılarak kurgulanmaktadır. Bu ne-
denle toplumsal cinsiyetçi bakış açısı da tekrar topluma yansıtılmaktadır. Kadın hayatının her alanında olduğu 
gibi medya alanında da var olma sorunu yaşadığı ve olumsuz tasvir edildiği görülmektedir. Bu sorun haber ve 
konu içeriklerinde hem niceliksel anlamda kadının görünür olamaması hem de erkek egemen bakış açısının 
üstünlüğü nedeniyle yaşanmaktadır.Amaç:Bu derlemenin amacı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde medyanın 
rolü ve medyada kadının temsilini incelemektir. Yöntem: Bu derleme, literatür taraması sonucunda, yapılmış 
çalışmalar ve güncel literatür bilgileri incelenerek hazırlanmıştır. Bulgular:Kadın medyada genellikle fiziki 
görünümü, cinsel rolü ve ev içerisindeki rolleriyle ön plana çıkarılmaktadır. Medyada kadınların yer aldığı ko-
nulara baktığımızda kadın; şiddete maruz kalan, zavallı, korunmaya muhtaç, cinsel obje, iyi eş, iyi anne, kötü 
eş, kötü anne, yuva yıkan, ahlaksız, tüketen kadın, tükettiren kadın olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar 
genellikle dişilik vurgusu altında kurgulanan, eksik ve tamamlanması gereken bir cinsiyet olarak görülmekte-
dir. Erkek ise bunun aksine güçlü ve etken bir imge ile karşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü gibi medyadaçeşitli 
sözlü, basılı, yazılı, görsel metin ve imgeler aracılığıyla kadın ve erkeğin birbirinden farklı olduğu düşüncesini 
topluma aşılamakta ve böylece cinsiyet eşitsizliği ortaya çıkmaktadır.Etiler ve Zengin (2015) televizyon ka-
nallarında gündüz programlarını incelemiş ve beslenme, estetik ve güzellik gibi konuların ve toplumsal cinsi-
yet rollerinin fazla olduğu görülmüştür.Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştiren yaklaşımının değiştirilmesi, 
cinsiyet eşitlikçi tutumlar geliştirecek politikaların benimsenmesi gerektiğini önermişlerdir.Kaya   (2013)ça-
lışmasında televizyon programlarında evlendirme programları incelenmiş, erkeğin kadınüzerindeki cinsel ve 
ekonomik denetimini meşrulaştıran,  toplumsal cinsiyet rollerinidoğallaştıran ve pekiştiren nitelikteoldukları 
görülmüştür. Özdemir (2010)çalışmasında ise reklamlarda toplumsal cinsiyet rollerinin fazlaca kullanıldığı 
gelenekselrolleriyle, cinsel özellikleriyle ön plana çıkarıldığı görülmüştür.Gazetedeki haberler incelendiğinde 
%21 ile % 32’sininkadınlarla ilgili olduğu görülmektedir. Manşet ve sürmanşetlerde kadınlar %33 magazin, 
%12 cinsel haz nesnesi, %9 anne, fedakâr kadına ilişkin başlıklar oluşturmaktadır. Haber konularını ise %52 
yaşam/magazin, %18 iç politika, %11 dış politika, %2 eğitim, %5 spor, %6 kültür sanat konuları oluşturmak-
tadır. Köşe yazarlarına bakıldığında ise %12 si kadın yazarlardan oluşmaktadır. Haber ve tartışma programla-
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rında ise kadın katılımcı oranı %11 ile sınırlı kalmıştır. Kadınların daha çok “görünür” oldukları basın ve yayın 
ortamlarında ise daha çok üçüncü sayfa ya da magazin nesnesi olarak temsil edildikleri göze çarpmaktadır. 
Türkiye’de 2006 yılından itibaren faaliyetler yürüten Kadınların Medya İzleme Grubu (MEDİZ) 2008’de ya-
yınlanan raporuna göre ise medyanın genelinde kadınların aleyhine cinsiyetçi bir söylem egemendir. Medya-
daki imgeler gerçek yaşamın bir uzantısıdır. Sunulan bu cinsiyetçi mesajlar da toplumda kadınların algılanma 
biçimleri üzerinde önemli etkiler oluşturmakta ve sürekli yenilenerek toplumsal alanda dolaşıma sokulmak-
tadır.Sonuç:Görüldüğü gibi kadın medyada toplumsal cinsiyet rollerinden halen uzaklaştırılamamıştır.Oysaki 
medyanın toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesine yönelik çok önemli etik ve sosyal sorumluluğu olduğu 
unutulmalıdır. Sonuç olarak medyanın toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde önemli etkileri bulunduğundan, ka-
dınlar sadece cinsellikleriyle değil siyasetten ekonomiye, kültür-sanattan spora toplumun çeşitli alanlarındaki 
rolleri ile topluma yansıtılması gereklidir.Çünkü medya cinsiyetçiliğin değiştirilmesinde etkili olabilecek en 
önemli yoldur. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştiren durumların azalması için medyada kadın-
ların istihdamının artırılması ve kadınların söz hakkının arttırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Medya, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
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HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNİN 
BELİRTİ VE RİSKLERİNİ TANILAMAYA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Zeynep ERKUT1, Duygu GÖZEN1, Selda BEŞİRİK2

1İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye 

2Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 
Anabilim Dalı, Karaman / Türkiye

zeeyynneepp05@hotmail.com

Öz: Çocuk istismarı ve ihmali, anne baba ya da bakıcı gibi bir erişkin, toplum, diğer çocuklar veya ülke ta-
rafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak 
nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümü olarak tanım-
lanmaktadır. Çocuk istismarı ve ihmali karmaşık nedenlerle olumsuz sonuçlanan, tıbbi, hukuki, gelişimsel ve 
psikososyal kapsamlı ciddi bir problem olup tüm dünyada yaygın görülmektedir. İhmal ve istismar, çocuğun 
sağlık ve refahını zedelemesi, çocukta yaşamı boyunca kalıcı izler bırakması açısından toplumsal bir sağlık 
sorunudur. Toplumsal bir sağlık sorunu olan istismar ve ihmalden çocukları korumak için sistematik, bilimsel 
tabanlı, multidisipliner ve kalıcı bir yaklaşım benimsenmelidir. Multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması 
gereken çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, tanısı ve tedavisi konusunda hemşireye önemli etik, ahlaki 
ve hukuki sorumluluklar düşmektedir. Hemşire çocuk ve aile ile ilk karşılaşan meslek üyesi olması nedeni 
ile anahtar konumdadır ve bu durum hemşirelere önemli sorumluluklar yüklemektedir. İstismarı önlemek za-
rarının iyileştirilmesine göre daha kolay, çocuğun zarar görmesini engelleyen ve daha ekonomik bir yoldur. 
Hemşireler istismar ve ihmalin önlenmesinde önemli rollere sahiptir. Bu bağlamda mezuniyet öncesi son sınıf 
öğrencilerinin de bu konuda bilgi düzeylerini belirlemek ve elde edilen verilere göre eğitim programlarının 
düzenlenmesi önemli bir husustur. Amaç: Bu araştırma, çocukta istismar ve ihmalin belirti ve risklerini tanıla-
mada hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin bilgi düzeylerini belirlemek ve sosyodemografik özelliklerle 
ilişkili faktörleri incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Araştırma 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 
güz döneminde İstanbul’da bulunan bir hemşirelik fakültesi ile Konya’da bulunan bir sağlık yüksekokulunda 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini bu iki okulun hemşirelik bölümü son sınıfında öğrenim gören 415 
öğrenci, örneklemini ise araştırma verilerinin toplandığı sırada okulda bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul 
eden toplam 326 öğrenci oluşturmuştur. Sınırlıklar: Araştırma 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı güz döneminde 
İstanbul’da bulunan bir hemşirelik fakültesi ile Konya’da bulunan bir sağlık yüksekokulunda öğrenim gören 
hemşirelik bölümü son sınıf öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma tasarımı tanımlayıcı ve ilişki 
arayıcıdır. Araştırmaya başlamadan önce İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik 
Kurulu’ndan etik kurul izni (Sayı: 2016/158 Tarih: 26.12.2016) alınmıştır. Veriler Bilgi Formu ve Çocuk İstis-
marı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılamada Hemşire ve Ebelerin Bilgi Düzeylerinin Saptanmasına Yö-



304

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

nelik Ölçek aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan Bilgi Formu 
öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini sorgulayan 16 sorudan oluşmaktadır. Çocuk İstismarı ve İhmalinin 
Belirti ve Risklerini Tanılamada Hemşire ve Ebelerin Bilgi Düzeylerinin Saptanmasına Yönelik Ölçek Uysal 
(1998) tarafından geliştirilmiş, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmıştır. Ölçeğin çalışmada kullanılabilmesi için 
Uysal’dan izin alınmıştır. Likert tipi ölçeğin istismarın çocuk üzerindeki fiziksel belirtileri (19 madde), çocuk 
istismarına ilişkin çocuktaki davranışsal belirtiler (15 madde), ihmalin çocuk üzerindeki belirtileri (7 madde), 
istismar ve ihmale yatkın ebeveynlerin özellikleri (13 madde), istismar ve ihmale yatkın çocukların özellikleri 
(5 madde), çocuk istismarı ve ihmalinde ailesel özellikler (8 madde) ile ilgili 6 alt grubunda yer alan toplam 
67 maddesi bulunmaktadır. Veriler IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı ile analiz edilmiş-
tir. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma, frekans) 
yanı sıra normal dağılım gösteren verilerin iki grup arası değerlendirmelerinde Student t testi; normal dağılım 
göstermeyen verilerin iki grup arası değerlendirmelerinde ise Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Verilerin 
ikiden fazla grup arası değerlendirmelerde Tek Yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Ölçek puanları arasındaki 
ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon Analizi kullanılmış; anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendiril-
miştir. Bulgular: Öğrencilerin çoğunluğu kadın (%81) olup, yaş ortalamaları 21,77±1,02 yıldır. Bu çalışma 
için ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0,899 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin ölçekten aldıkları 
genel puan ortalaması 3,55±0,29’dur. Öğrenciler ölçeğin İstismar ve İhmale Yatkın Çocukların Özellikleri alt 
boyutundan en düşük puanı (2,96±0,38) alırken; en yüksek puanları İhmal Belirtileri (3,97±0,50); İstismar 
ve İhmalin Çocuktaki Fiziksel Belirtileri (3,70±0,37) alt boyutlarından almışlardır. Kadın öğrencilerin İhmal 
Belirtileri alt boyutu puan ortalaması, erkeklerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p:0,041; 
p<0,05). Öğrencilerin yaşları ile İhmal Belirtileri alt ölçeği puan ortalamaları arasında negatif yönde %13,4 
düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmakla birlikte ilişkinin düzeyi zayıf olarak saptanmış-
tır (r:-0,134, p:0,015; p<0,05). Öğrencilerin genel ölçek ve alt ölçek maddelerinin puan ortalamaları ile anne, 
baba eğitim durumları; anne, baba yaşları; anne ve babayla olan yaş farkları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). İntern programı alan öğrencilerin Çocuk İstismar ve İhmalinde Ailesel 
Özellikler alt boyutu puan ortalamasının almayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu 
saptanmıştır (p:0,020; p<0,05). Çocuk kliniklerinde intern programını tamamlayan öğrencilerin ise İstismar 
ve İhmale Yatkın Çocukların Özellikleri alt boyutu puanlarının diğer kliniklerde internlüğünü tamamlayan öğ-
rencilerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p:0,017; p<0,05). Sonuç: 
İstismar ve ihmale ilişkin bilgi düzeyi her bir alt boyuttan ve toplam ölçek puanından alınabilecek en yüksek 
puan 5.0 ile kıyaslandığında öğrencilerin bilgi düzeyi istendik düzeyde değildir. Çalışma sonucuna göre öğren-
ciler en iyi ihmal belirtileri ile istismar ve ihmalin fiziksel belirtilerini bilmektedirler. Ayrıca intern programı 
alan öğrenciler çocuk istismarı ve ihmalinde ailesel özellikleri yüksek oranda tanırken; çocuk kliniklerinde 
intern programını tamamlayan öğrenciler istismar ve ihmale yatkın çocukların özelliklerini tanımada daha 
yüksek bilgi düzeyine sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, İstismar, İhmal, Hemşirelik, Öğrenci
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HEMŞİRELERİN GÖZÜNDEN FİZİKSEL İSTİSMAR:  
İPUCU BULGULARI NASIL TANIRIZ?

Zeynep ERKUT1, Duygu GÖZEN1

1İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye
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Öz: Çocuğun fiziksel, ruhsal ve biyopsikososyal gelişimine ya da onuruna zarar verebilecek her türlü fiziksel 
güç kullanımı “fiziksel istismar” olarak tanımlanmaktadır. Literatürde fiziksel istismar için birçok tanım bu-
lunmasına karşın bu tanımların hepsinin ortak noktası; çocuğun fiziksel, ruhsal sağlığını, gelişimini olumsuz 
yönde etkilemesi ve vücutta iz bırakan çeşitli lezyonların ve yaralanmaların bulunmasıdır. Korumaya alınma-
yan veya istismar tanısı konulamayan çocukların yarısının tekrar istismara uğradığı, yapılan çalışmalarda bu 
çocukların %5-10’unun yaşamını kaybettiği, %35-50’sinin ise ciddi olarak fiziksel hasara uğratıldığı bildi-
rilmektedir. Fiziksel istismar sonucu oluşan farklı çalışmalardaki yüksek mortalite ve morbidite insidansları 
nedeniyle fiziksel istismarın erken dönemde tespit edilmesi ve tanı konulması oldukça önemlidir. Amaç: Bu 
literatür derlemesinin amacı; fiziksel istismarı tanımlamada önemli rol ve göreve sahip hemşirelerin çocukları 
değerlendirirken hangi bulguları fiziksel istismar için ipucu bulgular olarak değerlendirecekleri hakkında bilgi 
vermek ve fiziksel istismarın erken dönemde tanınmasına katkıda bulunmaktır. Bulgular: Çocuğun fiziksel 
istismarı en sık rastlanan ve belirlenmesi en kolay istismar çeşididir. Çocuk ile ilk karşılaşma sırasında çocuk 
ile ailenin etkileşiminin gözlemi ve öykü alma, fiziksel istismarın tanılanmasında önemli ipuçları vermektedir. 
Bu ipuçları en az fiziksel bulgular kadar değerli olup, büyük bir özenle değerlendirilmesi gereken verilerdir. 
Çocuğun fiziksel değerlendirmesine ilişkin aileden elde edilen öyküde tutarsızlık olması, yaralanmanın olu-
şumuyla ilgili açıklama yapılamaması, yetersiz ya da fiziksel hasara uygun olmayan açıklamaların yapılması, 
başvuruda belirgin bir gecikmenin olması, benzer şikayetler ile ilgili birden fazla kuruma başvuru yapılması, 
şüpheli yaralanma öyküsünün birden fazla olması, çocuğun kardeşlerinde de yaralanma öykülerinin olması, 
çocuğun durumunun yaşa uyan gelişim düzeyi ile tutarlı olmaması, ebeveynlerin ya da bakıcının çocuğa karşı 
düşmanca tavırları veya aşırı sevecen davranışlarının olması, çocuğu sağlık kuruluşuna getiren bireylerin bir-
birlerine karşı düşmanca tavırları ve olay ile ilgili birbirlerini suçlamaları, ebeveynlerin tepkilerinin yaralan-
manın türü ve şiddeti ile uyumsuz olması, çocuğa bakım veren kişilerin çocukken istismara uğrama öyküsünün 
bulunması, ebeveynlerde mutsuzluk, anksiyete, sosyal izole yaşam, katı disiplin kuralları, yetersizlik duygu-
ları, özgüven eksikliği vb. emosyonel sorunların varlığı, alkol-madde bağımlılığı, ekonomik problemler gibi 
yüksek riskli sosyal durum oluşturan faktörlerin bulunması, ailenin bebek veya çocuktan gerçekçi olmayan 
beklentilerinin bulunması, çocuk ile yapılan görüşmede yaralanma ile ilgili çocuğun ailesini suçlaması veya 
belirgin bir şekilde onları savunması sağlık personeli için istismar şüphesi oluşturabilecek ipuçlarıdır. Fiziksel 
istismar vakaları incelendiğinde, olguların erken dönemde çeşitli bulgular ile sağlık kuruluşuna başvurduğu 
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görülmektedir. Çoğunlukla yanık, ekimoz, sıyrık, laserasyon, ısırık izleri, saç kaybı gibi deri bulguları; ver-
tebra, ekstremite, kafatası kırıklarını içeren iskelet sistemi bulguları; retinal kanamalar, retina ve optik sinir 
dekolmanı, kulak kepçesi, dış ve iç kulak yaralanmaları, iç organ yaralanmaları; kafa travması gibi bulgular ile 
ortaya çıkmaktadır. Çocuğun fiziksel incelemesi yapılırken önce inspeksiyon sonra palpasyon yöntemi kulla-
nılmalı ve lezyonlu bölgenin değerlendirilmesi en sona bırakılmalıdır. Ayrıca çocuğun vücudundaki tüm lez-
yonlar zaman açısından (eski, yeni) değerlendirilmelidir. Sonuç: Çocuk istismarının değerlendirilmesi, teşhis 
edilmesi ve tedavisinde multidisipliner bir yaklaşımın benimsenmesi önerilmektedir. Koruyucu ve tedavi edici 
sağlık hizmetleri kapsamında çocuklar ve ebeveynleri ile sık sık karşılaşan hemşireler bakım verici rolleri ile 
erken dönemde sorunun tespit edilmesinde multidisipliner ekip üyelerinin önemli öğelerinden birisidir. Gerek 
sağlam çocuk izlemlerinde, gerekse çocuğun hastane ortamında tanılama, tedavi ve rehabilitasyonu sırasında 
çocuğu ve aileyi daha uzun süre gözlemleme olanağı bulunan hemşirelerin fiziksel istismarın ipucu bulgularını 
nasıl tanıyacaklarını bilmeleri gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel İstismar, İpucu Bulgular, Hemşire, Çocuk



307

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ İSTİSMAR VE İHMALİN TOPLUMA YANSIMASI
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1-2-3İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Malatya / Türkiye 
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Öz: Türkiye istatistik verilerine göre çocuk nüfusu toplam nüfusun %29.4’dür ve bu oran 2025 yılında  %25.7, 
2050 yılında %19.1 ve 2075 yılında %17.6’ya düşeceği öngörülmektedir (İstatistiklerle çocuk, 2014). Çocuk-
lar toplumun refah ve üretkenliğinin göstergeleri olmasına rağmen çocuk nüfusu azalmaktadır, (TÜİK, 2014)  
çocuk istismar ve ihmali de bir o kadar artmaktadır (Child Abuse Statistics and Facts, 2017). Dünyada her üç 
çocuktan ikisi istismara maruz kalmaktadır (Child Maltreatment, 2015). Çocukluk dönemindeki bu maruziyet 
çocukluk yıllarının yanı sıra sonraki gelişimsel evrelerinde hayati hasarlar bırakmaktadır (Fergusson  ve ark., 
2013: 664–674;  Easton  ve ark., 2016: 30-33; Shanta ve ark., 2009: 243-247). Çocukluk döneminde istismar 
ve ihmale maruz bırakılan çocukların %80’i ileriki yıllarda en az bir ruhsal bozuklukla karşılaştığı saptanmıştır 
(Amy ve ark., 1996:706-723). Sağlıklı bir toplumdan bahsedebilmek için toplumu oluşturan bireylerin özel-
likle de çocukların sağlığını etkileyen faktörleri ivedilikle ele almanın yararlı olacağı  düşünülmektedir (Wi-
nokour ve ark., 2014:1-5). Amaç: Dolayısıyla bu araştırmanın gayesi çocukluk döneminde istismar ve ihmale 
uğramış çocukların, gelecek de topluma nasıl yansıdığını tartışmaktır. Bu sayede konu hakkında bir farkındalık 
oluşturarak mevcut durumun neleri içerdiği belirtilmiş olacaktır. Kapsam: Bu araştırma küçük yaşta istismar 
ve ihmale uğramış çocukları içermektedir. Sınırlılık: Araştırma istenen mesajı vermek adına, çocukluk çağı, 
istismar, ihmal, toplumsal yansıma kelimeleri taranarak sınırlandırılmıştır.  Yöntem: Araştırma; Cochrane 
Liblary, PubMED, MEDLINE, PsycINFO, CINAHL, Social Science Citation Index gibi veri tabanlarından 
yararlanılarak oluşturulmuştur. Bulgular: Bir çok  araştırma, erken çocukluk döneminde yaşanan olumsuz-
lukların toplumda morbidite (Batten ve ark., 2004:249-254; Shanta, 2009:243-250) ve mortaliteyi (Chabrol ve 
ark, 2007:587-600; Lee ve ark., 2015:130-139) artırdığını belgelemektedir (Howard ve ark., 2000:214-223). 
Çeşitli suistimal türlerinin şiddetinin artması (cinsel istismar, duygusal istismar, duygusal ihmal ve fiziksel 
ihmal)  kız ve erkek çocukları için  büyük travma belirtileri olarak ortaya çıkmaktadır (Evans ve ark., 2013:1-
20). Çocuk istismar ve ihmali ileri dönemlerde negatif sekeller bırakarak, fiziksel ve mental sağlığı, sosyo-
emosyonel gelişimi, öğrenmeyi, dil gelişimini, ve bilişsel de dahil birçok alanı etkilemektedir (Barlow ve 
ark., 2006:356-370). Çocuk kötü muamelesi  post-travmatik stres belirtileri de dahil olmak üzere bir çok uzun 
vadeli psikolojik ve fiziksel  sıkıntıları beraberinde getiren travmatik bir olaydır (Risser ve ark., 2006:687-698; 
Steel ve ark., 2004:785-801; Trickett ve ark., 2001:1001-1019). İncelenen litaretürlere göre çocuk  istismar ve 
ihmali yetişkinlik döneminde; psikotik semptomlar başta olamak üzere, (Bifulco ve ark., 2002:241-258, Choi 
ve ark., 2015:389-393), aşırı alkol tüketimine, sinirlilik, panik sorununa (Shin  ve ark., 2009:277-280), dep-
resyona ve hayatı tehdit eden, intiharlarla sonuçlanan tablolara, uzun dönemli davranış problemlerine (Comijs 
ve ark., 2013:241-246; Coates ve ark., 2014:103-114; Crow ve ark., 2014:1590-1598), ağlama nöbetlerine, 
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depresyona, kontrolsüz öfkeye, stres düzeyinin yüksekliğine, sinirlilik ve hayır deme güçlüğüne (Bruce ve 
ark., 2013:662-669; Kuo ve ark., 2011:467–473; Simon ve ark., 2009: 1027–1032), hiperaktivite bozukluğuna, 
dikkat kaybına, kişilik bozukluklarına (dengesiz davranma, acımasızlık, istikrarsızlık, hırçın, küfürbaz olma), 
(Lee ve ark., 2017:194-203) sebep olmaktadır. Bu olgularda duygusal sorunların ortaya çıkma riski, istismar 
ve ihmale uğramayan gençlere göre 6-8 kat daha fazladır. (Çocuk İstismara Yönelik Rapor, 2016). Yetişkinlik 
de görülen, saldırganlık da artış, dışsallaştırma rahatsızlığı, düşmanlık hissi, öfke yönetimi zorluğu, takıntı 
hastalığı, anksiyete, düşük yaşam kalitesi, yetenek kaybı fiziksel saldırganlık, (Margolin ve ark., 2000 :445-
479; Osofsky ve ark., 2003:161-170; Ayan, 2007:206-214), sosyal ilişki bozuklukları (Massing-Schaffer ve 
ark., 2015:106-111), duygusal düzenlemede ve mizaç da  bozulma, bağlanma problemleri, özgüven eksikliği 
(Moran ve ark., 2017:77-87), maddi bağımlılık,  somatik hastalıklar (Cloitre ve ark., 2013:1-12; Van der Kolk 
ve ark., 2005:389-399) çocukluk çağı istismarla bağlantılıdır (Coates ve ark., 2014:103-113). Araştırmalar, ço-
cukluk çağı cinsel istismara maruz kalma, bu çocukların sexüel aktiviteye erken yaşta başlamalarına, istismarcı 
benzeri davranış sergilemelerine (Lee ve ark., 2015:130-139; Salwen ve ark., 2014:425-433) çok sayıda sexüel 
partnerinin olmasına, erkeklerde bozulmuş eril kimliği (Easton ve ark., 2014:243-251; Leary 2008:133-143) 
gibi cinsel sapmalara sebep olduğunu saptamıştır (Rebecca ve ark., 2004: 1133-1151; Easton ve ark., 2016:1-
11; Fergusson ve ark., 2013:664-674). Sonuç: Genellenecek olursa, geçen 50 yılın üzerindeki çalışmalar gös-
termiştir ki çocukluk çağında ki istismar ve ihmal kalıcı hasarlar bırakmaktadır,  zihinsel rahatsızlıklardan 
(Cutajar ve ark., 2010:813-822; Dinwiddie ve ark., 2000:41-52; Fergusson ve ark.,  1996:1355-1364; Hillberg 
ve ark., 2011:38-49; Maniglio, 2010:631-642; Putnam, 2003: 269-278), fiziksel sağlık problemlerine (Anda 
2010:1473-1478; Irish ve ark., 2010:450-461; Najman ve ark., 2007:36-42) kadar ilerleyen  tablolar sunmak-
tadır ve bu mağdurlar toplumun kara delikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Küreselleşmenin etkisi ile birlikte biz 
olma yetisini yitiren toplum, bozuk yapılı bireyleri görmezden gelmekte,  suç ve şiddetin bu denli artmasını 
göz ardı etmektedir, bu oluşumun altında ki etmenleri incelememektedir. Dolayısıyla sağlık profesyonelleri ve 
politika yapıcıların bu konuda halkı eğitmesi, çocuk istismar ve ihmalinin ileriki dönemlerde ortaya çıkardığı 
problemleri tartışması ve buna yönelik yaptırımlarda bulunması önerilir. 

Anahtar Kelime: Çocukluk Çağı, İstismar, İhmal, Toplumsal Yansıma
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN BELİRLENMESİNE VE ÖNLENMESİNE YÖNELİK MOBİL  
İNOVATİF ÇÖZÜMLER

Sümeyye BAKIR¹, Selin AHSUN², Şenay ÜNSAL ATAN³

¹-²-³ Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları A.D., İzmir / Türkiye

sumeyye_bakir@hotmail.com

Öz: Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şiddet, fiziksel güç ya da kuvvetin, amaçlı bir şekilde kendine, başkasına, bir 
gruba ya da topluluğa karşı fiziksel zarara ya da fiziksel zararla sonuçlanma ihtimalini arttırmasına, psikolojik 
zarara, ölüme, gelişim sorunlarına ya da yoksunluğa neden olacak şekilde tehdit edici şekilde ya da gerçekten 
kullanılmasıdır. Günümüz dünyasında kadına yönelik şiddet, sokaklarda, evde, iş yerinde, kısaca günlük yaşa-
mın her yerinde uygulanmaktadır. Kadına yönelik şiddet, kadının en temelde yaşamını tehdit eden ve toplum-
sal hayata katılımına engel olan sosyal bir sorundur. Amaç: Bu derleme, kadına yönelik şiddeti önlemeye yö-
nelik geliştirilen mobil uygulamalar hakkında bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır. 
Kapsam: Çalışmanın kapsamını, kadına karşı şiddeti tespit etmeye ve önlemeye yönelik geliştirilen, bilimsel 
çalışmalarda yer alan mobil uygulamalar oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Çalışma kapsamında bilimsel çalış-
malarda yer almayan uygulamalar kapsam dışı bırakılmıştır. Yöntem: Çalışmada yöntem olarak veri taban-
larına kadın, şiddet, mobil uygulama anahtar kelimeleri girilerek bulunan beş mobil uygulama incelenmiştir. 
Bulgular: Ulusal ve uluslararası tüm çabalara rağmen kadına yönelik şiddet dünyanın en önemli sorunlarından 
biridir. Dünyada yaklaşık her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır. Türkiye’de 
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet (2015) araştırması sonuçlarına göre; ülke genelinde yaşamının herhangi bir dö-
neminde eşinden veya birlikte yaşadığı kişiden fiziksel şiddete maruz kalan kadın nüfus oranı %36’dır.Kadına 
yönelik şiddetin diğer bir şekli namus cinayetleridir. Namus kültürünün benimsendiği ülkelerde, namus temelli 
kadına yönelik şiddet ve namus cinayetleri önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde, 
Birleşmiş Milletler’in (2010) sunduğu rapora göre her yıl yaklaşık 5000 kişi namus nedeniyle cinayete kurban 
gitmektedir. Türkiye’de her yıl yaklaşık 300 kadın namus adı altında öldürülmektedir. Ulusal ve uluslararası 
düzeyde belirlenen politikalara ve uygulamalara rağmen dünyanın her yerinde ortaya çıkan bir sorun olan 
kadına yönelik şiddet; çok yönlü, bütüncül, kapsayıcı plan ve politikalarla toplumsal düzeyde ortak ve kararlı 
bir mücadeleyi gerektirmektedir. Kadına yönelik şiddet ile mücadele araçlarından biri bilgi ve iletişim tekno-
lojileridir. Mobil uygulamalar, internetin gücünü ve bilgisayarların yeteneklerini bir araya getirirler. Bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin acil durumlarda kullanımı, kadınlara yönelik şiddetle mücadele için hayati rol oyna-
yabilir. Tüm dünyada akıllı telefon kullanıcılarının sayısı giderek artmaktadır. Türkiye’de 2013 yılında mobil 
telefona sahip olan kullanıcı oranı %92.9 olarak belirlenmiştir. TÜİK 2016Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Araştırması’na göre hanelerin %96.9’unda cep telefonu veya akıllı telefon bulunmaktadır. Akıllı 
telefonların son zamanlarda bu çok yönlü kullanımı kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kolaylaştırabilir. Ka-
dına yönelik şiddeti önlemeye yönelik mobil uygulamalardaki temel yaklaşım, güvenlik güçlerine ve kayıtlı 
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numaralara anlık konum ve tehlike mesajını iletmektir. Böylece istenmeyen olaylar önlenmiş olacak ve kadına 
karşı suç işleyen kişilerle hızlı müdahale için gerçek kanıtlar sağlanacaktır. Çalışma çerçevesinde incelenen 
mobil uygulamalardan birinde, kullanıcı saldırıya maruz kaldığı zaman sadece akıllı telefonunu sallayarak 
(salla-uyar) uygulamanın yüksek frekanslı alarmlar üretip, yakınlarına ve güvenlik güçlerine hızlı bir şekilde 
haber vermesini sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu uygulamada saldırının yeri ve anlık görüntüsü hakkında 
bilgiyi de iletilmektedir. Türkiye’de bir operatör firması geliştirdiği bu mobil uygulama ile kadına yönelik şid-
detin önlenmesinde farkındalık yaratmıştır. Bu uygulamada salla-uyar özelliğine ilave olarak acil durumlarda 
aranacak numaralar tek tuşla aranabilmektedir. Türkiye’de bakanlık ve emniyetin arasında ‘’Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Kapsamında Elektronik Destek Teknolojilerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama’’ 
protokolü imzalanmıştır. Bu uygulamanın kullanımının yakın zamanda yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 
Sonuç: Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların acil durumlarda mobil uygulamalar 
kullanılarak seri müdahale etmek suretiyle daha etkili korunmasını sağlamak, şiddeti kamusal kayıt altına 
almak ve önlemek için şiddeti önlemeye yönelik oluşturulan mobil uygulamalar hakkında kamuoyunun bilinç-
lendirilmesi ve farkındalık yaratılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Mobil uygulama, Şiddet
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ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE ŞİDDETE EĞİLİM DÜZEYLERİNİN  
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Öz: İnternet bağımlılığı ve şiddet eğilimi ergenlerin ruh sağlığını etkileyen ciddi durumlardır. İnternet ve bil-
gisayar, ergenlerin araştırma yapmalarını, bilgiye ulaşmalarını, problem çözme, kritik düşünme, yaratıcı olma 
gibi kişisel gelişimleri konusunda kendilerini geliştirmelerini sağlamalarına yardımcı olan teknolojik birer 
mucize şeklinde değerlendirilmektedir. Bu durumların yanında; amacı dışında, aşırı, bilinçsiz, kontrolsüz kul-
lanımları ile korkulara ve kaygılara sebep olmakta, bireysel yeteneklerinin gelişmesini olumsuz şekilde etki-
lendiği düşünülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tanımlamasına göre şiddet, ‘kişinin kendine, başka 
birine, belli bir topluma ya da gruba karşı yaralama, fiziksel olarak zarar, gelişim bozuklukları, yoksunluk ya 
da ölüm olarak sonuçlanabilen fiziksel zor kullanım ya da tehdit’ şeklinde açıklanmıştır (WHO 2006). Şiddet 
eğilimi ise, bireylerin şiddet uygulamaya yönelik duygu, düşünce ve davranışlarını tanımlamaktadır. Bu kav-
ram bireyin şiddet içerikli davranışları ile sınırlandırılmamaktadır. Aynı zamanda karşılaşılabilecek herhangi 
bir durumda ilk olarak şiddet eylemine başvurmak kadar, şiddet davranışlarının haklı olarak uygulandığını dü-
şünmek bile şiddet eğilimi varlığını göstermektedir (Haskan 2009). Şiddet eğilimi tüm bireylerde olan bir dür-
tüdür. Tarih boyunca inanışlar, yaşantılar,  değerler farklılık göstermiştir fakat şiddete eğilim varlığını sürekli 
koruyabilmiştir. Şiddet eğilimi en insani düşünceden, saldırganlık içeren her tür davranışa kadar hayatımızın 
her bölümünde varlığını gösterebilmektedir (Uluçay 2012). Amaç: Araştırma, ergenlerde internet bağımlılığı 
ve şiddete eğilim düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Araştırma kesitsel tipte yapılmıştır. 
Araştırmanın evrenini Hatay ili Antakya ilçesine bağlı liselerde öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise 
evreni belli örnekleme yöntemi kullanılarak basit rastgele seçilen bir anadolu lisesi, bir özel lise ve bir meslek 
lisesi’nde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında  9., 10., 11. ve 12. sınıflarda  öğrenim gören 537 öğrenci oluştur-
muştur. Araştırmaya başlamadan önce, Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu tarafından etik kurul izni alınmıştır. Sınırlılıklar: Bu araştırma, ergenlerin kişisel ve 
ailesel niteliklerine ilişkin kendilerine verilen bilgi toplama form ve ölçeklere verdikleri yanıtlarla sınırlıdır. 
2015-2016 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hatay ili Antakya ilçesine bağlı liselerde 
öğrenim gören ve araştırma kapsamına alınan öğrencilerle sınırlıdır. Yöntem: Veriler kişisel bilgi formu, İn-
ternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ), Şiddet Eğilimi Ölçeği (ŞEÖ) ile sınıf ortamında bir ders saati içinde uygulana-
rak toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.0 programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, 
yüzdelik, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Spearman Korelasyon Katsayısı testleri kullanılmıştır. Verilerde 
istatistiksel olarak anlamlılık çıkması durumunda farkın kaynaklandığı grubu belirlemek üzere Bonferroni dü-
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zeltmeli Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan ergenlerin ŞEÖ puanı 35,45±7,87 
olarak, İBÖ toplam puanı 34,62±15,38 olarak, İBÖ alt boyutlarından; kontrol kaybı puanı 13,99±6,52 olarak, 
daha fazla online kalma isteği puanı 7,66±3,87 olarak, sosyal ilişkilerde olumsuzluk puanı 12,98±6,62 olarak 
bulunmuştur. Ergenlerin, cinsiyet, yaş, kendine ait bilgisayar olma durumu, bilgisayar kullanma süresi, günlük 
bilgisayar kullanma süresi, günlük internet kullanma süresi, interneti kullanma amacı, TV’de en çok izlenilen 
program türü, karşı cinsten yakın arkadaşı (sevgili) olma durumu, aile bireylerinin ergene ya da birbirlerine 
şiddet uygulama durumu, sigara ya da alkol kullanma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlılık tespit 
edilmiştir (p<0,05). İBÖ toplamı ile kontrol kaybı alt boyutu (r=0,917), daha fazla online kalma isteği alt 
boyutu (r=0,870) ve sosyal ilişkilerde olumsuzluk alt boyutu (r=0,863) arasında istatistiksel olarak kuvvetli 
pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). ŞEÖ ile İBÖ toplamı (r=0,329), kontrol kaybı alt bo-
yutu (0,324), daha fazla online kayma isteği alt boyutu (r=0,256) ve sosyal ilişkilerde olumsuzluk alt boyutu 
(r=0,264) arasında istatistiksel olarak orta pozitif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç: Bu 
araştırmaya katılan ergenlerin internet bağımlılığı ölçeği toplamı ve alt ölçek düzeylerinin düşük olduğu ve 
ergenlerin orta şiddet eğilimi düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. İnternet bağımlılığı ölçeği toplamı ve 
alt boyutlarının düzeyleri arttıkça şiddet eğilimi düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, ergenlerin 
internet bağımlılığı düzeyi arttıkça şiddet eğilimi düzeylerinin de yükseldiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ergenler, İnternet Bağımlılığı, Şiddet Eğilimi
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Öz: Mobbing olgusunun farklı kültürlerdeki yansımalarını ele alarak karşılaştırmalı bir değerlendirme yap-
maktır. Şiddetin bir boyutu olan mobbing Dünya’da ve Türkiye’de yaşanılan bir olgudur.  Mob etimolojisi aşırı 
şiddet anlamına gelmektedir. Mobbing işyerinde taciz, bir kişiye karşı saldırı, veya psikolojik terör estirme 
anlamına gelmektedir.  Kavramsal olarak saldırgan ve mağdur arasındaki gücün eşitsiz dağılımı mağduriyete 
ortaya çıkaran esas unsur olarak addedilmektedir. Gücün eşitsiz dağılımı kültürden kültüre farklılık göster-
mekle birlikte bu husus kültürlerarası çalışmalarda ulusal kültür araştırmacısı Hofstede’nin kullandığı güç 
mesafesi kavramı ile irdelenmektedir.  “Güç Mesafesi”  iki kişi arasındaki ilişkide güçlü olanın zayıf olan 
taraf üzerindeki güç veya etkisi bakımından farklılık arz eden durumları tanımlamaktadır. Amaç: kültürlera-
rası karşılaştırma yaparak şiddeti bu toplumlardaki mobbing sorunsalı üzerinden değerlendirmektir. Kapsam: 
Kültürlerarası mobbing olgusunun örneklerle irdelenmesinden oluşmaktadır. Sınırlılıklar: Araştırmanın kısıt-
ları günümüzde mobbing olgusunu kültürlerarası farklılıklar boyutunda sınırlandırmaktadır. Yöntem: Sosyal 
bilimlerin irdelenmesi gereği çeşitli disiplinlerin (sosyoloji, sosyal psikoloji) nin yer aldığı eklektik bir yöntem 
kullanılmaktadır. Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre Norveç,  İsveç ve Finlandiya kültürlerinde bireyler 
resmi ve gayri resmi konumları bakımından güç ve statüde göreceli olarak daha az farklılık göstermektedir.  Bu 
yönüyle, bu ülkeler Fransa ve İspanya gibi güç mesafesinin geniş olduğu ülkelere nazaran daha düşük olduğu 
yoğunlukta taciz eylemlerine sahne olmaktadır. Bu üç ülkeye nazaran Amerika Birleşik Devletlerinin daha 
geniş bir güç mesafesine sahip olduğu göz önüne alındığında iş yerinde daha fazla taciz oranlarına sahip oldu-
ğu beklenmektedir. Hofstede işle bağlantılı değerler davranışlar ve inançlar üzerine kültürlerarası farklılıkları 
araştırdığı çalışmasında İskandinav ülkelerinin eşitlikçi kültürlerini yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’ne 
nazaran daha fazla kadın egemen toplum oldukları tespitinde bulunmaktadır. Kadın egemen kültürlerden bi-
reylerin sosyal ilişkileri agresif baskın ve iddialı olmayan bir biçimde şekillenmektedir. Bu kültürlerde tek cin-
siyet ve değişken cinsiyet rollerinin yanı sıra cinsler arasında eşitliğe değer verilmektedir. Ayrıca bu husus ag-
resif davranışa ve yetkiyi kötüye kullanmaya karşı daha az tahammül edildiğini ve bu nedenle işyerinde tacizin 
bu ülkelerde daha düşük yoğunlukta olduğunu göstermektedir. Amerika’da yapılan araştırma sonuçlarına göre 
neredeyse Amerikalı kadın çalışanların yarısının cinsel tacize maruz kaldığı halde İskandinav araştırmalarda 
bu sayının çok aşağısında sonuçlarla karşılaşılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Norveç arasında kültürel 
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farklılıklara ilişkin yapılan anket çalışmasında, erkek egemen endüstriyel kuruluşlarda çalışan kadınların yaşa-
dığı cinsel taciz vakaları ve buna karşın mağdurların verdiği duygusal tepkiye ilişkin sonuçlar elde edilmiştir 
Erkek egemen endüstriyel kuruluşlarda çalışan Norveçli kadınlar Amerikalı kadın eşleniklerine göre daha az 
istenmeyen cinsel ilgiye maruz kalmaktadırlar. Gelenekselliğin ağır bastığı doğu toplumlarında mobbing ol-
gusuna çok daha fazla rastlanmaktadır. Bu durumun temel nedeni ise demokratikleşme yolundaki toplumlarda 
bu tür sosyal olguların çeşitli nedenlerle olumlu yönde evirilmemesidir.   Batı toplumlarında ise demokrasinin 
gereği mobbing daha özgürce dile getirilirken doğu toplumlarında bu şekilde yankı bulmamaktadır. Bunun bir 
nedeni olarak sosyal psikolojideki uyma davranışı ile açıklanabilir.  Uyma davranışı kültürlerarası farklılıklar 
içermektedir.  Şöyle ki toplulukçu kültürlerde insanlar daha fazla uyma davranışı göstermektedir. Toplulukçu 
kültürlerde ‘beraberlik kültürü’ bireyci kültürlerde ‘ayrışıklık’ kültürü hakimdir. Bireyci kültürlerde kişini çı-
karları grup çıkarlarından daha önemlidir. Bireyci kültüre sahip ülkelerin başında Amerika gelmektedir. Türk-
ler,  Japonlar,  Asya Ülkeleri, Ortadoğu Ülkeleri de toplulukçu bir kültürün üyeleri olarak daha fazla uyma dav-
ranışı göstermektedirler.  Toplulukçu kültürlerde bireyler gruptan dışlanmamak için mobbinge maruz kalsalar 
bile dile getirememektedirler. Bir başka deyişle bu durumun üçayağı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  
Hukuksal, toplumsal ve akademidir. Meslek etiğinin kurumsallaştırılması yönündeki çalışma akademi ayağın-
da çok önem arz etmektedir. Hukuksal boyutta ülkeler arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır.  Amerika’da 
mobbing davaları çok sık görülmekte ancak Türkiye’de daha az rastlanmaktadır. Bunun nedeni Amerika’da 
bu tür dava sonuçları çok ciddi tazminat kazanımları sağlamakta ve çalışanı korumakta çalıştığı kurumda yine 
aynı konumda çalışmaya devam etmektedir ancak Türkiye’ye baktığımızda tazminatını alamadığı gibi işinden 
de olmaktadır. Sonuç: Leymann’in ortaya koyduğu mobbing fenomeni gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde 
değişiklik içermektedir. Bir başka deyişle demokrasinin hakim olduğu ülkelerde yada toplumlarda bu durum 
önemli farklılıklar içermektedir. Sivil toplum örgütleri toplumsal bir baskı yarattığı gibi bu durumun olumlu 
yöne evrilmesini sağlamaktadır. Hukuk sistemi gelişmiş toplumlarda sivil toplum örgütleri ile eş zamanlı ve 
eşgüdümlü bir işbirliği olması nedeniyle özellikle gelişmiş toplumlarda mobbing sorunsalı karşısında mağdur 
olanları koruyucu bir işlev görmektedir. Mobbing konusu farklı kültürlerde toplumsal baskı yaratması ve buna 
karşın bu durumu önleyici, bir başka deyişle bu duruma sebep olan konularda gerekli tedbirlerin alınması ve 
önlenmesi demokrasinin bir gereğidir.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Şiddet, Kültürlerarası Farklılıklar 
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SAĞLIK İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG)

Zeynep ZONP ÖZASLAN1, Özgür Sema CULHACI2,  Seda TEK3

 1-2-3İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri  
Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

zznp@hotmail.com

Öz: Şiddet genel bir terim olarak fiziksel ve psikolojik zararlara yol açan tüm eylemleri kapsar. İşyeri şid-
deti ise; yeni yüzyılın önemli bir sorunu olarak sağlık sektöründe önemli ölçüde artış göstermektedir. Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre işyeri şiddeti içerik olarak fiziksel, cinsel, psikolojik (duygusal) ve ırksal ola-
bilir (ILO ve WHO 2002). Mobbing kavramını ilk kez açıklayan Leymann ‘iş yaşamında bir veya daha fazla 
kişiye yönelik, sistematik olarak uygulanan, düşmanca ve etik dışı iletişim kurma yoluyla kişileri çaresiz ve 
savunmasız bırakan psikolojik şiddet veya psikolojik terör’ şeklinde tanımlamıştır (Leymann 1996). Mobbing 
yıldırma ve baskı, işyerinde psikolojik şiddet, zorbalık, kabalık, düşmanca tavır, psikolojik terör gibi farklı 
anlamlarda da kullanılan bir terim olup (Leymann 1996) çalışan güvenliğini ve işyerinde verimliliği (Johnston 
ve ark. 2009) tehdit eden, iş performansını düşüren (Yıldırım 2009), iş ve işyerinden memnuniyeti azaltan ve 
kişiyi işten uzaklaştırma niyeti içeren (Wachs 2009, Davenport 2003), kişi üzerinde psikolojik ve fizyolojik 
travmalara sebep olan, çalışan ve örgüt açısından birçok olumsuz sonuçlar doğuran, uzun süreli ve sistematik 
olarak (haftada en az 1 kez, en az 6 ay devam eden) belli bir kişiyi hedef alan bir durum olup işyeri şiddetinin 
fiziksel olmayan bir şeklidir (WBI 2014). İşyerinde psikolojik şiddet (mobbing) alt başlıklara ayrıldığında; 
tehdit/gözdağı verme, diğerleri ile iletişimi engelleme ve sosyal ilişkilerden yalıtma, aşağılama/küçük düşür-
me, mesleki becerilere yönelik ve doğrudan fiziksel/cinsel şiddet içeren davranışlar olarak hedef alınan kişiye 
sistematik bir biçimde uygulanma yoluyla gerçekleştirilir (Leymann 1996). Mobbingin kişilerin ruh sağlığı, 
iş memnuniyetleri, özsaygıları ve tükenmişlik deneyimleri üzerinde önemli etkileri vardır. Mobbing ile kar-
şılaşanların yaşadıkları stres ile ilişkili olarak fiziksel sağlıkları da etkilenmektedir. Genellikle apaçık görül-
meyen ancak çok önemli olan duygusal (psikolojik) etkileri; düşmanlık duygusunun gelişmesi, güvensizlik 
yaşanması, dikkatin azalması, unutkanlık, uyku problemleri, yorgunluk, anksiyete, panik atak ve depresyon 
olarak sıralanabilir. Davranışsal etkileri ise; sigara ve alkol tüketiminde artış, madde kullanımı ve aşırı yemek 
yemedir. Mobbingin kişi üzerindeki en yıkıcı boyutu ise posttravmatik stres bozukluğu, kendine yöneltilen 
şiddet ile suisid riskidir. Mobbingin yaşandığı kurumlarda olaydan etkilenen sadece mağdur olmayıp işyerleri, 
iş ortamı, tanıklar, sağlık bakım sistemi ve hasta güvenliği de etkilenmektedir (Bradbury ve Hutchinson 2015, 
Namie 2012, Iglesias ve Vallejo 2012, Hamilton 2007). Amaç: Bu yazı ile öncelikle psikolojik şiddet (mob-
bing) kavramı, içeriği ve kişiler üzerine etkisi hakkında bilgi aktarılıp ardından güncel literatürde bulunan ça-
lışmalar ile sağlık işyerlerinde görülen mobbing oranlarını veren çalışmaların sonuçları incelenmiş, mobbingi 
işaret eden davranışların neler olduğunun farkedilmesinin önemi üzerinde durulup farkındalığın sağlanması 
amaçlanmıştır. Kapsam: Bu gözden geçirme yazısı, sağlık işyerlerinde mobbing kapsamında değerlendirilen 
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davranışları eleştirel gözle ele almaktadır. Sınırlıklar: Bu gözden geçirme yazısı ile aktarılanlar incelemeye 
alınan yayınlar ile sınırlıdır. Yöntem: Bu çalışmanın evrenini, Google Akademik, PubMed ve Cochrane veri-
tabanlarında, belirlenen anahtar kelimeler doğrultusunda tam metin erişimi bulunan yayınlar incelemeye dâhil 
edilmiştir. İncelemede; Nisan 2000- Nisan 2017 arasında yayın dili Türkçe ya da İngilizce olan ve tam metni 
bulunan makaleler seçilmiştir. Bu makalelerden, ilk aşamada değerlendiren 10 çalışma seçilmiştir. Çalışmanın 
örneklemini toplam 10 makale oluşturmuştur. Bulgular: Ülkemizde yeni yayınlanmış bir çalışma sonucu sağ-
lık işyerlerinde doktorların ve diğer sağlık personelinin özellikle aşırı iş yükü yüklenmesi şeklinde mobbing 
davranışlarına yaklaşık %61 oranında maruz kaldıklarını göstermektedir (Aytaç ve ark. 2017). Yine başka bir 
çalışma kadın hemşirelerin mobbing eylemlerinin ana kurbanı olduğunu göstermektedir (Iglesias ve Vallejo 
2012). İngiltere’de yapılmış bir çalışmada hemşirelerin yaklaşık %95’inin işyerlerinde mobbing kapsamında 
değerlendirilen davranışlar ile karşılaştıkları rapor edilmiştir (Kingma 2001). Öztürk ve ark. (2007) yaptıkları 
çalışmada hemşirelerin %39’unun mobbing mağduru olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç: Literatür incelendiğin-
de çok sayıda çalışma sağlık sektöründe mobbing ile karşılaşmanın yüksek oranda olduğunu göstermektedir. 
Ancak, bu noktada araştırmaların yapıldığı hedef kitlenin mobbing kapsamında incelenen davranışlar hakkın-
da bilgi düzeyi önemlidir. Öncelikle bu bilgi düzeyi saptanmalı, işyerlerinde yaşanan her olumsuz davranışın 
mobbing olmadığı çalışanlar tarafından benimsenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Doktor, Sağlık Sektörü, İşyerinde Şiddet, Psikolojik Şiddet, Mobbing (İngiliz-
ce karşılıkları ile beraber tarama yapılmıştır)
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SAĞLIK SİSTEMİNDE ŞİDDETİ ÖNLEMEDE ‘SIFIR TOLERANS’ POLİTİKASININ  
ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:  SİSTEMATİK DERLEME

Zeynep ZONP ÖZASLAN1, Hülya BİLGİN2, Seda TEK3, Özgür Sema CULHACI4

 1-2-3-4İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri  
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Öz: ‘Sıfır tolerans’ ilk kez 1972’de Amerika Birleşik Devletleri’nde çevrimiçi etimoloji sözlüğünde kullanımı 
kaydedilmiş olan bir kavramdır. Sıfır toleransın ardındaki fikir 1973’lerde güvenli/temiz çevre/muhitlerin oluş-
turulmasına kadar kök bulmaktadır. Ancak o yıllarda ki bahsi geçen politik yaklaşımın polislere neredeyse bir 
açık çek vermesi, küçük suçlarda bile esnek olmayan bir yaklaşımın sergilenmesine yol açmış, konu ile ilgili 
en iyi bilinen eleştiri güvenliği sağlama amaçlı açığa çıkan sosyal problemlerin yeniden tanımlanması gerektiği 
olmuştur. Bu gelişmelerin ardından günümüze kadar ‘sıfır tolerans’ kavramı çeşitli alanlarda her türlü yasadışı 
ve şiddet davranışlarını yok etmek için kullanılmıştır. Bu alanlardan bazıları işyerlerinde taciz ve fiziksel şid-
det davranışları, uyuşturucu kullanımı, alkollü ilaç kullanımı,  okullarda madde kullanımı, şiddet ve zorbalık 
faaliyetlerinin önlenmesidir. Ülkemiz de dâhil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde güncel uygulama alanı 
bulan bu politik yaklaşım çok sayıda eleştiriyi de beraberinde getirmiş, etkililiğinin ne düzeyde olduğu konusu 
ise az sayıda çalışma ile desteklenmiştir (https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_tolerance E.T:07.03.2017, Morri-
son 2007, Smith ve ark. 2012, Whittington ve Higgings 2002, Skiba 2000, Voas ve ark. 2002). Amaç: Bu yazı 
ile öncelikle ‘sıfır tolerans’  politikası yaklaşımının şiddeti önlemede etkililiğinin değerlendirildiği alanlardaki 
çalışmaların topluca sistematik olarak gözden geçirilmesinin ardından ülkemizde ve dünyadaki özellikle sağlık 
sistemindeki  ‘sıfır tolerans’ yaklaşımının değerlendirilmesi ve tüm bu uygulamalara sistemli bir bakış açısı 
ile bakarak farkındalığın sağlanması amaçlanmıştır. Kapsam: Bu gözden geçirme yazısı ile aktarılanlar, siste-
matik bir yaklaşımın ilk basamağı niteliğindedir. Sınırlıklar: Bu gözden geçirme yazısı ile aktarılanlar incele-
meye alınan yayınlar ile sınırlıdır. Yöntem: Bu çalışmanın evrenini, Google Akademik, PubMed ve Cochrane 
veritabanlarında, belirlenen anahtar kelimeler doğrultusunda tam metin erişimi bulunan yayınlar incelemeye 
dahil edilmiştir. İncelemede; Nisan 2000- Nisan 2017 arasında yayın dili Türkçe ya da İngilizce olan ve tam 
metni bulunan makaleler seçilmiştir. Bu makalelerden, ilk aşamada değerlendiren 12 çalışma seçilmiştir. Ça-
lışmanın örneklemini toplam 12 makale oluşturmuştur. Bulgular: Bu yaklaşımın şiddeti önleme amaçlı uygu-
landığı alanlarda yapılmış çalışmaların (Morrison 2007, Smith ve ark. 2012, Skiba 2000, Borgwald ve Theixos 
2013) sonuçlarındaki etkililik düzeyleri incelendiğinde; ‘sıfır tolerans’ yaklaşımının eğitim sisteminde okul içi 
disiplinin sağlanması yolunda hedeflere ulaşmada başarısız olduğunu, ayrıca hoşgörüsüzlüğü ve ayrımcılığı 
artırdığını ve zorbalık davranışlarını önlemede etkisiz olduğunu göstermektedir ‘Sıfır tolerans’ yaklaşımının 
önemli uygulama alanlarından biri olan sağlık bakım sisteminde de sonuçlar etkililiği göstermeyip, Birleşik 
Krallık hükümetinin benimsediği  ‘sıfır tolerans’ yaklaşımının da sağlık çalışanlarına yönelik saldırganlık ve 
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şiddeti önlemede çok az etkili olduğunu hatta şiddet davranışlarının ortaya çıkış riskini arttırdığını göster-
mektedir (Holmes 2017, Whittington ve Higgings 2002). Ayrıca bu bakış açısının sağlık bakım sisteminde 
bireylerin bir hizmetle ilgili memnuniyetsizliklerini ve kendilerini ifade etme haklarını azaltabileceği öne sü-
rülmektedir (Whittington 2002). Avustralya’da akut psikiyatride çalışan ruh sağlığı hemşireleri ile yapılmış 
bir çalışmada (O’Brien ve Cole 2004) ‘sıfır tolerans’ yaklaşımının özellikle hastalardan çalışanlara sözel sal-
dırılar başta olmak üzere şiddet oranlarını artırdığını göstermektedir. Şiddete sıfır tolerans yaklaşımının ruh 
sağlığı çalışanlarının tutumları üzerine etkisini araştıran başka bir çalışma (Clements ve Grenyer 2007) bu 
yaklaşımın şiddet yönetiminde sağlık çalışanlarının tutumu üzerinde olumsuz etkisi olduğunu, katı tutumları 
arttırıp toleransı azalttığını göstermektedir. Acil servis çalışanları ile yapılmış başka bir çalışma (Wand ve ark. 
2006), sağlık bakım sisteminde şiddet ve saldırganlığı önlemede ‘sıfır tolerans’ yaklaşımının etkisiz/kullanış-
sız olduğunu göstermektedir. Bu noktada acil servislerde saldırganlık ve şiddet vakalarını etkili ve güvenli bir 
şekilde yönetmenin esas özelliğinin saldırganlık ve şiddetle ilişkili faktörlerin kapsamlı olarak incelenmesi ve 
bu davranışları önlemeye yönelik temel kişilerarası becerilerin geliştirilmesi olduğu belirtilmektedir (Wand ve 
ark. 2006). Sonuç: Amerikan Hemşireler Birliği bu politik yaklaşımın tüm sağlık bakım sisteminde geniş çaplı 
olarak duyurulması ve sistemin adapte edilmesini önermektedir. ‘Sıfır tolerans’ yaklaşımının tüm profesyonel 
gruplara uygulandığında ve istisnasız herkesin uyum gösterdiği durumlarda etkili olacağı söylenmektedir (Cle-
ary ve ark. 2009). Şiddete ‘sıfır tolerans’ yaklaşımının etkililiğine yönelik bahsedilen çalışma sonuçları pozitif 
yönde bir etkiye yönelik sonuç göstermemekte olup, ülkemizde de bu yaklaşımın kullanımı son yıllarda ivme 
kazandığından sonuçları hakkında henüz veri bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Saldırganlık, Sıfır Tolerans, Hemşire, Okul, Sürücüler, Sağlık Çalışanları (İngi-
lizce karşılıkları ile beraber tarama yapılmıştır)
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PROFESYONEL FUTBOL TAKIMI İLE AMATÖR FUTBOL TAKIMLARININ ÖZYETERLİLİK 
VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN  
KARŞILAŞTIRILMASI VE ARALARINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Hakkı ÇOKNAZ1, Ceren PEKYAPALAK1

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bolu / Türkiye

cerenpekyapalak@hotmail.com

Öz: Özyeterlik kavramı ilk kez Bandura tarafından Sosyo-Bilişsel Kuramı’ın içinde sunulmuştur. Bandura’nın 
literatüre kazandırdığı özyeterlik kavramı ilk olarak anksiyete semptomları gösteren klinik hastalar üzerinde 
yapılan deneyler ve çalışmalardan elde edilmişse de bugün sağlıktan, eğitim ve öğretime; egzersiz davranı-
şından, spor psikolojisi gibi psikososyal alanların çoğuna genişletilerek uygulamaya konmuştur. Özyeterlik 
algısı “Bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip başarılı olarak yapma 
kapasitesine ilişkin kendi yargısıdır”. Saldırganlık bireyin kendi düşünce ve davranışlarını, dıştaki direnmelere 
karşı, zorla karşısındakine benimsetme çabası olarak tanımlanmaktadır. Sporun içerisinde görmüş olduğumuz 
slogan, küfür ve tezahürat saldırgan davranışların göstergesidir.  Amaç: Bu araştırmanın amacı, farklı seviye-
deki futbol takımlarının özyeterlik ile saldırganlık düzeyleri arasında farklarını ve ilişkini bazı değişkenler açı-
sından belirlemektir. Kapsam: Bu çalışmada Boluspor Kulübü Futbol Takımı’nda 21, Mudurnuspor Kulübü 
Futbol Takımı’nda 20 ve Geredespor Futbol Takımı’nda 20 futbolcu olmak üzere 61 futbolcu evreni; Boluspor 
Kulübü Futbol Takımı’nda 19, Mudurnuspor Kulübü Futbol Takımı’nda 18 ve Geredespor Futbol Takımı’nda 
18 olmak üzere toplam 55 futbolcu da örneklemi oluşturmaktadır. Araştırmanın Kısıtları: Bu araştırma Bo-
luspor Kulübü, Mudurnuspor Kulübü ve Geredespor Kulübü futbol takımlarıyla sınırlandırılmıştır. Yöntem: 
Bu çalışmada Boluspor Kulübü Futbol Takımı’nda 21, Mudurnuspor Kulübü Futbol Takımı’nda 20 ve Ge-
redespor Kulübü Futbol Takımı’nda 20 futbolcu olmak üzere 61 futbolcu evreni;  Boluspor Kulübü Futbol 
Takımı’nda 19, Mudurnuspor Kulübü Futbol Takımı’nda 18 ve Geredespor Futbol Takımı’nda 18 olmak üzere 
toplam 55 futbolcu da örneklemi oluşturmaktadır. Ölçekler araştırmacılar tarafından futbolculara spor kulüp-
lerinde antrenman öncesi dağıtılmış ve ölçeklerin doldurulmasının bitiminde tekrar araştırmacılar tarafından 
toplanmıştır. Futbolcuların özyeterlik algılarını ölçmek için Riggs ve arkadaşları (2002) tarafından geliştirilen 
10 maddelik “Genel Öz Yeterlik Ölçeği (GÖYÖ)” kullanılmıştır. Ölçek, Ocel (2002) tarafından Türkçe’ye çev-
rilmiştir. Ölçek İnisiyatif (madde 1-3), Gayret (madde 4-8) ve Israrcılık (madde 9-10) alt boyutlarını içermek-
tedir. Özyeterlik ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 50, en düşük puan 10’dur. Envanterin Cronbach’s iç 
tutarlılık katsayısı ise 0,87 olarak hesaplanmıştır. Futbolcuların saldırganlık düzeyleri İlter (1984) tarafından 
geliştirilen Saldırganlık Envanteriyle belirlenmiştir. Saldırganlık Envanteri 30 maddeden oluşmakta ve üç alt 
boyutu içermektedir. Bunlar: Yıkıcı, atılganlık ve edilgen saldırganlıktır. Envanterde yer alan her bir alt test 10 
soru ile belirlenmiştir. Saldırganlık ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 210, en düşük puan 30’dur. Puanın 
yüksek olması olumsuz, düşük olması olumlu olarak değerlendirilmektedir. Envanterin tümüne ilişkin elde 
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edilen Cronbach’s iç tutarlılık katsayısı ise 0,93 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada ölçek yoluyla toplanan ve-
rilerin analizi ve yorumu bilgisayar ortamında yapılmıştır. Futbolcuların özyeterlik ve saldırganlık puanlarını 
belirlemek için aritmetik ortalamalar  (X) ve standart sapmalar (ss) kullanılarak betimlenmiştir.  Veriler normal 
dağılım göstermediğinden nonparametrik testlerden Kruskal-Wallis grupların karşılaştırılmasında kullanılmış-
tır. Futbolcuların özyeterlik ve saldırganlık puanları arasındaki ilişki Persin Korelasyon yöntemiyle test edil-
miştir. Çalışma öncesi anlamlılık düzeyi  p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Futbolcuların özyeterlik ve 
saldırganlık puanlarında takımlara göre(p>0.05), mevkilere(p>0.05) göre, anne ve baba eğitimlerine(p>0.05) 
göre istatistiksel bir farka rastlanmamıştır. Ayrıca Özyeterlikleri ile saldırganlıkları arasında da istatistiksel bir 
korelasyon bulunmamıştır(p>0.05). Sonuç: Yapılan bu çalışmada futbolcuların özyeterlik düzeylerinin yük-
sek, saldırganlık düzeylerinin de düşük olduğu söylenebilir. Futbolcuların özyeterlik ve saldırganlık düzeyleri 
bulundukları takımlara göre, mevkilere göre, anne ve baba eğitimlerine göre bir değişiklik göstermemektedir. 
Ayrıca özyeterlikleri ile saldırganlıkları arasında da istatistiksel bir korelasyon bulunmamaktadır. Yapılan bu 
çalışma sonuçları benzer literatür sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Bu sonuçlar incelendiğinde; futbolcu-
ların benzer branşa, spora başlama yaşlarına, antrenörlere, yaşlara, yaptıkları antrenmanlara ve tesislere sahip 
olmaları onların özyeterlik düzeylerini arttırdığı, saldırganlık düzeylerini düşürdüğü söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Özyeterlik, Saldırganlık
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ŞİDDET VE ZORBALIK:   
SİSTEMATİK DERLEME

Gözde Yıldız DAŞ GEÇİM1, Aysun ARDIÇ2

1-2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul / Türkiye

gozde.das@istanbul.edu.tr

 

Öz: Günümüzde önemli bir sorun haline gelen ve gelişme dönemindeki gençler arasında yaralama ve ölümle 
sonuçlanan kavgaların artmasına yönelik şiddet olayları sıkça yer bulmaktadır. Ayrıca televizyonda fazla şid-
det filmleri izlemenin gençlerde saldırgan davranışlara yol açtığı sonucuna varılmaktadır. Hastalık Kontrol 
ve Önleme (CDC) Merkezi şiddet davranışını, okul ortamında meydana gelen, okul yolunda ya da okul ara-
zisinde meydana gelen şiddet içeren davranışlar olarak tanımlar. Orta okul ve liselerde saldırganlığın önüne 
geçmek veya önlemek için okulların çabalarına rağmen, zorbalık önemli bir Halk Sağlığı sorunu olarak tüm 
dünyada mevcuttur. Amaç: Bu sistematik inceleme, farklı ülkelerdeki ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin, 
şiddet türlerinden herhangi birine veya zorbalığa maruz kalma durumları ve bunları etkileyen faktörleri de-
ğerlendiren çalışmaları sistematik olarak incelenmek amacıyla planlanmıştır. Kapsam: Çalışmanın evrenini, 
Ocak-Mart 2017 tarihleri arasında Pubmed ve Google Akademik veri tabanları taranarak ulaşılan 241 makale 
oluşturmuştur. Bu makalelerden, ortaokul öğrencilerinde şiddet türünden herhangi birine uğrayan veya zor-
balığa maruz kalan öğrencilerle yapılmış 14 çalışma seçilmiştir. Sınırlılık: Araştırmaya dahil edilme kriter-
lerine uygun ulusal yayın yetersiz olduğundan, yayınların çoğunluğu uluslararası yayınlardan oluşmaktadır. 
Araştırma zaman gerektirdiğinden ve Türkiye’de yapılan çalışma  yetersiz olduğundan  Yöntem: İncelemede; 
genç sağlığı (teen health), ortaokul (middle school), şiddet (violence), zorbalık (bullying) anahtar kelimeleri 
ile 2003-2017 yılları arasında yayınlanmış, yayın dili Türkçe veya İngilizce olan ve tam metnine ulaşılan 14 
makale seçilmiştir.  Çalışmaya dahil edilme kriterleri: 1. Tam metnine ulaşılabilen araştırma makalesi olma-
sı, 2. Çalışmaların 2003-2017 tarihleri arasında yayınlanmış olması, 3. Yayın dilinin Türkçe ya da İngilizce 
olması, 4. Örneklemin, ulusal, uluslararası ya da bölgesel kapsayıcılığı olması. Bulgular: Tüm çalışmalar 
incelendiğinde, çalışmaya katılan kızların oranı % 12 ile % 56 arasında, erkeklerin oranı ise % 23 ile % 62.5 
arasında değişmektedir. Derlemede zorbalığa ya da şiddet türlerinden fiziksel, cinsel ya da psikolsosyal şid-
dete maruz kalma oranı erkek öğrencilerde % 21 ile % 57.3 arasında olduğu, kız öğrencilerde ise % 12 ile % 
58.8 arasında olduğu saptanmıştır. Ortaokul 7. ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilerle yapılan iki çalışma, , 6.7. 
ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilerle yapılan dört çalışma, 5,6,7 ve 8. sınıflarla yapılan bir çalışma,7 ve 12. 
sınıflarla yapılan üç çalışma bulunmaktadır. Çalışmalarda öğrencilerin yaş aralıkları 11 ile 17 yaş arasında 
değişmektedir. Sistematik derleme Kanada, Kuveyt, Kore, Amerika, New York, Türkiye, Çin ülkelerindeki 
ortaokullardaki öğrencilerle yapılan çalışmalardan oluşmuştur. Derlemeye alınan çalışmalardan ikisi tanımla-
yıcı, dördü kesitsel, biri kesitsel tanımlayıcı, biri kohort, biri tanımlayıcı kohort, biri tarama araştırması, ikisi 
yarı deneysel, ikisi RCT tasarım tipinden oluşmuştur ve toplamda 56831 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışmaların 



322

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

sonuçları incelendiğinde; ortaokul öğrencilerinde şiddetin türleri, zorbalık ve bunlara etkisi olan faktörlerin 
benzerlik gösterdiği görülmektedir. Öğrencilerin çoğunlukla fiziksel, sözel şiddete veya zorbalığa maruz kal-
dığı, kadınların erkeklere oranla zorbalığa maruz kalma oranlarının daha fazla olduğu saptanmıştır. Sonuç:  
Bu derlemede çalışma sonuçlarının çoğunluğuna bakılarak, yaşın, cinsiyetin, etnik kökenin farklı olması, sınıf 
değişkeni farkı, ailede şiddet görmüş olma şiddet ve zorbalığa eğilimi etkilerken, sosyal ilişkileri zayıf olan 
öğrenciler arasında şiddet ve zorbalığın daha yaygın ve ciddi bir problem olduğu ve bu öğrencilerin şiddete 
daha yatkın oldukları, şiddet ve zorbalığa eğilimi olan öğrencilerin de sigara içtiği veya sigara içmeye yatkın 
oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Okulda öğrenciler arasında görülen zorbalık giderek artan bir problem ol-
maktadır. Bu nedenle ortaokul öğrencilerinde özellikle de gelişim dönemindeki gençlerde şiddete veya şiddet 
eğilimine neden olacak sebeplerin derinlemesine incelenerek şiddetin etkilerinin minimuma indirmek amaç-
lanmalıdır. Mağdur olan öğrencileri korumak için tüm okul personelini içeren eğitim programların planlanması 
ve etkileyen faktörlerin göz önüne alınması önemlidir. Kanıta dayalı araştırmalarla, hem sorunun büyüklü-
ğüne ve etkilerine hem de daha geniş topluma zararları üzerine gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Genç Sağlığı, Ortaokul, Şiddet, Zorbalık
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİ İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI, FLÖRT 
ŞİDDETİNE KARŞI TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Aysun ARDIÇ1, Gözde Yıldız DAŞ GEÇİM2

1-2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul / Türkiye

gozde.das@istanbul.edu.tr

 

Öz: Şiddet, toplumun her kesiminde değişik yoğunluk ve türlerde kendini gösterir. Literatür incelendiğinde, 
karşı cinsle ilişkilerde yaşanan şiddetin ve gençler tarafından başvurulan şiddetin en sık karşılaşılan şiddet 
türlerinden biri olduğu da göze çarpmaktadır. Flört şiddeti, kişilerarası şiddet türlerinden birisidir, çiftlerin 
flört ilişkisinde birbirlerine karşı sözel, cinsel, duygusal ve fiziksel şiddet ya da şiddet içeren davranışlar uy-
gulaması ve birbirlerinin davranışlarına sosyal kısıtlamalar getirmesidir. Amaç: Bu bağlamda bu araştırma, 
hemşirelik öğrencilerinin flört şiddeti ile karşılaşma durumları, flört şiddetine yönelik tutumları, ve bu tu-
tumlarını etkileyen faktörleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı tipteki 
araştırmanın verileri, Şubat-Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’nin Hemşirelik Fakültesi’nde 
1., 2.,3. ve 4. sınıflarında okuyan 521 öğrenci oluşturmuştur. Sınırlıklar: Araştırma, hemşirelik fakültesinde 
yapıldığı için kadın cinsiyet oranı erkek cinsiyet oranından daha fazladır. Yöntem: Veriler “Katılımcı Bilgi 
Formu” ve “Flört Şiddeti Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Katılımcı Bilgi Formu adolesanların kişisel 
özelliklerini belirlemeye yönelik 21 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği 
Terzioğlu ve ark. (2016) tarafından yapılan, Flört Şiddeti Tutum Ölçeği, bireylerin şiddete yönelik tutumlarını 
belirlemeye yönelik 28 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Veriler SPSS-21 programı kullanılarak, 
%95 güven aralığında, p<.05 anlamlılık düzeyinde tanımlayıcı istatistiksel testler, Pearson korelasyon, Krus-
kal Wallis ve Mann Whitney-U analiz testi ile değerlendirildi. Bu araştırma için İstanbul Üniversitesi Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’ndan Tarih ve Sayı: 27.04.2017-161204 ile kurum izni de İstanbul Üniversitesi 
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Araştırma Komisyonundan 10.02.2017 tarihli 58007 sayı ile alın-
mıştır.  Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %89.1 kadın (459), 11.7 (62) ise erkek, % 97.7’si bekar 
(509) ve % 2.3 ü evli (10) adolesanlardan oluşmuştur. Öğrencilerin annelerinin % 58.2’si (303) ve babaların 
% 45.1’i ( 235) ilkokul mezunu ya da okur yazar değildir. Çalışmaya katılan öğrencilerin % 10.4 ü (54) ya-
şamı boyunca herhangi bir flört şiddetine maruz kaldığını, %83.3’ü (434) ise maruz kalmadığını bildirmiştir 
ve %6.3ü (33) herhangi bir yanıt vermemiştir. Flört şiddetine uğradınız mı sorusuna evet diyenler arasından; 
%6.7 fiziksel şiddete (35), %5.2 si psikolojik şiddete (27) %4.4 sosyal şiddete (23), ,%2.1 (11) cinsel şiddete, 
%1.5 i ekonomik ve dijital şiddete (8) uğradığını ifade etmiş; öğrencilerin %0.6 (3) ise gördüğü şiddet sonucu 
şikayette bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerden % 6.5’i (34) ilişkisi sırasında şiddet uyguladığını 
bildirilmiştir. Şiddet uygulayanlar arasında da %2.1’i (11) psikolojik şiddet, %1.9 (10) fiziksel şiddet, %0.8 
(4) sosyal şiddet, % 0.4’ü (2) cinsel şiddet uyguladığını beyan etmiştir. Şiddetin bir hak arama yöntemi olup 
olmadığına ilişkin soruya kesinlikle katılıyorum cevabını verenlerin oranı %2.9 (15), kesinlikle katılmıyorum 
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cevabını verenlerin oranı da %85.2 (444)’dir. Öğrencilerin flört şiddeti tutum ölçeğinden aldıkları puanlara 
bakıldığında ölçek toplam puan ortalaması: 4.46 iken, alt boyutları puan ortalaması da 4.06 ile 4.66 (1-5 puana 
göre) arasında değişti. Ölçeğin alt-boyutları değerlendirildiğinde, ekonomik şiddet en düşük alt boyut; fiziksel 
şiddet ise en yüksek alt boyut bulunmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin, ölçek maddelerinden aldıkları 
puana bakıldığında Madde 28 (Flört döneminde cinsel eylem yalnızca erkeklerin hakkı olabilir) en yüksek 
puanı; Madde 17 (Kız/erkek arkadaş birbirlerinin para harcamasına karışamaz) en düşük puanı almıştır. Flört 
şiddeti tutum ölçeği ile, öğrencilerin özellikleri karşılaştırıldığında; kadınların erkeklere göre genel şiddeti 
(p≤0.001) fiziksel şiddeti (p≤0.001) ekonomik şiddeti (p≤0.001) ve cinsel şiddeti (p≤0.001) daha fazla des-
teklemediği görülmüştür. Bekarların, evlilere oranla (p≤0.05) ekonomik şiddeti anlamlı derecede daha yüksek 
oranla desteklemediği bulunmuştur. Annesi ve babası üniversite mezunları olanlar, okur yazar olmayan ya da 
ilkokul mezunlarına göre anlamlı derecede daha yüksek oranla flört şiddetini desteklemediği görülmüştür. 
Fiziksel şiddet uygulamayanlar, şiddetin bir hak arama yöntemi olduğuna kesinlikle katılmayanlar ve aile içi 
şiddete maruz kalmayanlarda genel şiddeti (p≤0.001), fiziksel şiddetti (p≤0.001) ve duygusal (p≤0.05) şid-
deti anlamlı derecede daha yüksek oranda desteklemediği görülmüştür. Ayrıca aile içi şiddete tanık olanlara 
baktığımızda, tanık olmayanlara oranla genel (p≤0.05) ve fiziksel (p≤0.01) şiddeti anlamlı derecede yüksek 
oranda desteklemediği bulunmuştur. Sonuç: Çalışmanın bulguları göstermiştir ki; genel anlamda bakıldığında 
hemşirelik fakültesi öğrencilerinin Flört Şiddeti Tutum Ölçeği’nden yüksek puan aldıkları ve bunun sonu-
cu olarak flört şiddetine yönelik sahip olduğu tutumlarının, flört şiddetini desteklemediğini göstermektedir. 
Özellikle kadınlarda, bekarlarda, ailesinde şiddetle karşılaşmamış olanlarda, anne- babasının eğitim düzeyi 
yüksek olanlarda flört şiddetine karşı tutumlarının anlamlı derecede daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Adolesan Sağlığı, Flört Şiddeti, Şiddet, Tutum, Yakın İlişki Şiddeti
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İSTİSMARA UĞRAMIŞ VE UĞRAMAMIŞ ÇOCUKLARIN   
FİZİKSEL BENLİK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Hakkı ÇOKNAZ1, Mürvet AYDIN2, Emine MISIR3

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bolu / Türkiye  
2  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Düzce / Türkiye  

3 Düzce Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Çilimli Esenli Ortaokulu, Düzce / Türkiye

mrvetaydn@gmail.com

Öz: Fiziksel istismar, 18 yaşından küçük çocuk ya da gencin ana baba ya da bakımından sorumlu başka kişi 
tarafından sağlığına zarar verecek biçimde fiziksel hasara uğraması, yaralanması ya da yaralanma riski taşıma-
sıdır. Bu hasar; elle ya da bir nesneyle vurularak, itilerek, sarsılarak, yakılarak ya da ısırılarak gerçekleşebilir. 
Cinsel istismar, bir kişinin cinsel gereksinim ve arzularını çocuklar üzerinden karşılamasıdır. Çocuk istisma-
rının ruhsal etkileri yetişkinlerinkine göre daha önemlidir. İstismar edilen çocuk bedeni, güven duygularını 
kaybeder ve sevgisizliği öğrenirler. Çeşitli kişilik bozuklukları geliştirebilirler. Çeşitli psikiyatrik hastalıklara 
yakalanabilirler. Bu çocuklar yetişkin olduklarında, şiddete eğilimli olurlar. İstismar görmüş çocuklar aynı 
zamanda özgüvenleri düşük, iletişim kurabilme özellikleri olmayan, toplum tarafından onaylanmayan dav-
ranışları gösteren, suç işlemeye yatkın, madde bağımlısı, kendine zarar verici davranışlar geliştiren ve inti-
hara eğilimi olan kişilere dönüşebilmektedirler. Bu nedenlerle istismar gören çocukların sosyal etkinliklere 
katılarak fiziksel benlik algılarının, güven duygularını kazanarak sevgi kazanmaları önemlidir. Amaç: Bu 
çalışmanın amacı istismar görmüş ve görmemiş öğrencilerin fiziksel benlik algılarının bazı değişkenlere göre 
karşılaştırılması ve ortaya konulmasıdır. Kapsam: Araştırmaya istismar görmüş 53 öğrenci, istismar görme-
miş 362 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın Kısıtları: Bu çalışma istismar görmüş ve Düzce ilinde koruma 
altındaki çocuklarla, bir köy okuluyla, bir merkez okuluyla ve bir özel okulla öğrencileriyle sınırlandırılmış-
tır. Yöntem:  Çalışmada çocukların kendilik algıları Çocuklar ve Gençler İçin Fiziksel Benlik Algısı Profili 
(Children and Youth Physical Self Perception Profile-CY-PSPP) kullanılarak belirlenmiştir. Bu ölçeğin Türk 
çocukları için güvenirlik ve geçerlik çalışması sonucunda ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .734 ola-
rak bulunmuştur(Aşçı ve ark.:33-). Elde edilen tüm sonuçlar doğrultusunda Fiziksel Benlik Algısı Profilinin 
11-14 yaşlar arası için fiziksel benlik algılarını ortaya koyan geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir. 
Ölçek 36 maddeden oluşmaktadır. Ölçek dört puanlı yapılandırılmış seçenek formatı kullanılarak puanlan-
mıştır. Ölçekte negatif yazılmış maddeler tersten puanlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 36, en 
yüksek puan 144’tür (Whitehead, 1995:132-151). Araştırmada ölçek yoluyla toplanan verilerin analizi ve yo-
rumu bilgisayar ortamında yapılmıştır. Öğrencilerin fiziksel benlik algı puanları aritmetik ortalamalar  ( x ) ve 
standart sapmalar (ss) kullanılarak betimlenmiştir. Veriler, normal dağılım gösterdiğinden, IndependentSam-
peles Test ikili grupların karşılaştırılmasında, OneWayAnova testi grupların ikiden fazla olması durumunda 
ve gruplar arasında farklar çıkması durumunda da hangi gruplar arasında farkın olduğunu belirlenmek için 
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Post Hoc Testlerinde Tukey testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: 
Öğrencilerin cinsiyete göre (p<0.001), spor yapıp yapmamalarına göre (p<0.0001), yarışmalara katılıp katıl-
mamalarına göre(p<0.001) ve istismara maruz kalıp kalmama durumlarına göre istismar görmüş çocukların 
aleyhine (p<0.0001) fiziksel benlik algılarında istatistiksel bir farka rastlanmıştır. Sonuç: Yapılan bu çalışma-
da çocukların cinsiyetlerine göre fiziksel benlik algı düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda erkekler lehine 
istatistiksel farka rastlanmıştır. Çocukların spor yapıp yapmamalarına ve yarışmalara katılıp katılmamalarına 
göre fiziksel benlik algı düzeylerinin karşılaştırılmasına baktığımızda spor yapmayan öğrencilerin spor ya-
panlara göre, yarışmaya katılmayanların katılanlara göre fiziksel benlik algı düzeylerinin düşük olduğu so-
nucuna varılmıştır. Yapılan bu çalışmada özel okulda eğitim alan öğrencilerin fiziksel benlik algı düzeyleri 
köy okulu, devlet okulu ve sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklara göre daha yüksek bulunmuştur 
ve bu sonuçlar istatistiksel bir fark yaratmıştır. Özel okulda okuyan öğrencilerin, ekonomik durumlarının iyi 
oldukları düşünülürse, kilo sorunlarıyla karşılaşabilecekleri bilenen bir gerçektir. Buna rağmen özel okulda 
okuyan öğrencilerin fiziksel benlik algı düzeylerinin diğer okul öğrencilerinden daha yüksek çıkması, onların 
okul koşullarıyla, bu araştırmada ortaya koymadığımız anne ve baba eğitim düzeyinin yüksek olmasıyla izah 
edilebilir. Bakıma muhtaç çocukların herhangi bir İstismara maruz kalıp kalmama durumlarına göre fiziksel 
benlik algı düzeylerinin karşılaştırılmasına baktığımızda bakıma muhtaç çocukların fiziksel benlik algı dü-
zeylerinin diğer gruptaki çocukların fiziksel benlik algı düzeyine göre istatiksel olarak düşük düzeyde olduğu 
görülmüştür. İstismara maruz kalmış çocukların fiziksel benlik algılarının gelişmesi için sportif etkinliklere 
katılmaları sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Benlik Algısı, Çocuk İstismarı, Spor 



327

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

AİLE İÇİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEMEDE SOSYAL HİZMET UZMANININ ROLÜ

Kübra ARSLAN1, Hande ŞAHİN2

1Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara / Türkiye  
2Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Kırıkkale / Türkiye

kbraarslann@gmail.com

Öz: Aile içi şiddet bireylerin öfkelendirilmesine, sindirilmesine, yaralanmasına ve duygusal baskı altına alın-
masına yol açan fiziki bir hareket, davranış veya muamele olarak tanımlanmaktadır. Toplumun en küçük ve 
en önemli yapı taşı olan ailede özellikle kadın ve çocuk fiziksel açıdan güçlü bireyler tarafından çeşitli şiddet 
biçimlerine maruz bırakılmaktadır. Aile içinde şiddet; daha çok eşe yönelik olup, erkeğin kadına uyguladığı 
şiddet biçiminde olmaktadır. Şiddetin içeriği bir yandan dövme, yaralama, sakatlama, cinsel saldırı, tecavüz 
(ensest) ve öldürme şeklinde kendini göstermekte; diğer yandan ise gözle görülmesi, somut olarak saptanması 
daha güç olan sözlü, duygusal ve zihinsel şiddet eylemlerini kapsamaktadır. Aile içi şiddet, özellikle aile içinde 
kadına yönelik şiddet son yıllarda yaygınlığı ve etkileri gittikçe artan insan hakları ihlalidir. Ülkemizde ataer-
killik ve toplumsal cinsiyet bakış açısı ile geleneksel rollerin devam etmesi, ekonomik sorunlar, sosyal-kültürel 
farklılıklar ve psikolojik rahatsızlıklar gibi faktörler aile içinde kadına yönelik şiddetin yaşanması ve devam 
etmesine neden olmaktadır. Amaç:  Bu derlemenin amacı aile içinde kadına yönelik şiddeti önlemede sosyal 
hizmet uzmanlarının rol ve işlevlerini ele almaktır. Yöntem: Bu derleme, aile içinde kadına yönelik şiddeti ön-
lemede sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumluluklarını ele almak için yapılmış sistematik derlemeler ile gün-
cel literatür bilgileri incelenerek hazırlanmıştır. Bulgular: 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi şiddetin önlenmesi ile koruyucu 
ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanması açısından önemlidir. Aile içinde kadına yönelik şiddeti ön-
lemeye yönelik olarak sosyal hizmet uzmanları, mikro-mezzo-makro düzeyde çalışmalarını gerçekleştirmek-
tedir. Sosyal hizmet uzmanları, şiddete uğrayan kadını eşi, çocukları, aile yaşantısı ve çevresi ile birlikte ele 
alarak sistem yaklaşımı çerçevesinde değerlendirir. Kısa dönemli ve acil durumlarda krize müdahale yaklaşımı 
bunun yanı sıra çözüm odaklı kısa süreli terapi de kullanılabilir. Krize müdahale yaklaşımında şiddet mağdu-
runun; benlik saygısının yükseltilmesinin yanı sıra, şiddet uygulayan ile ilişkisini sonlandırmak için uygun baş 
etme stratejileri üzerinde çalışılabilir. Güçlendirme yaklaşımında destek çalışmaları ile kadının kişisel güç ve 
çevresel güçlerini belirlemek önemlidir. Aile ve çift terapisi, aile içi eğitimler, danışmanlık hizmetleri, ilişki 
becerileri eğitimleri de önemli rol oynar. Mezzo düzeyde ihtiyaç temelli yapılacak olan grup çalışmalarında 
ilgi odağı şiddete uğrayan kadınlara farkındalık kazandırmaktır. Yeni bir grup planlanırken öncelikle grupla 
sosyal hizmet uygulamasının amacı ve bu amacın gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek olası yollar belirlen-
melidir. Üyelerin özellikleri, üyelerin bireysel amaçları ya da gereksinimleri ve amaçların başarılabilmesi için 
üyelerin sahip olması gereken özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Makro düzeyde ise, toplumun şiddet 
konusunda bilgi ve bilinçliliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Toplum şiddetle mücadele hakkında bilgilen-
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dirilir ve ihtiyaçlar ortaya çıkarılır. Sosyal hizmet uygulama model ve yaklaşımları doğrultusunda müdahalede 
bulunan sosyal hizmet uzmanlarının savunucu, eğitici, kaynak bulucu ve kolaylaştırıcı rolleri vardır. Sonuç 
olarak, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de aile içinde kadına yönelik şiddetle mücadelede üniversitele-
rin, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın birçok kuruluşu 
ve çalışmaları olmasına rağmen bu alanda yeterli ve istenilen düzeyde olunamadığı, ancak geçmiş yıllara göre 
önemli adımlar atıldığı bilinmektedir. Kadına yönelik şiddet uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde çözülmesi 
gereken çok yönlü karmaşık bir konudur. Yapılan çalışmalar ile sosyal hizmet uzmanları, kadınları tanımayı 
ve kadınların kendilerini tanımalarına, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmalarına, iç görü kazanmalarına ve 
kendilerini kabul etmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu çalışmalar sırasında uzman kadınların kendi 
kaderini belirleme hakkına saygı duymalı ve karar mercii gibi davranmaktan kaçınmalıdır. Sonuç: Koruyucu 
ve önleyici çalışmaların yetersizliği nedeniyle şiddet, toplumsal boyutta yeniden üretilmeye devam etmektedir. 
Mevcut olan ceza odaklı yaklaşım, şiddetin oluşumunu ve yinelenmesini engellemekte yetersiz kalmaktadır. 
Kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklere yönelik olarak, yaygın ve sistemli rehabilite edici çalışmaların 
yapılmaması da mücadelenin etkisiz kalmasına ve kimi zaman şiddetin daha ciddi boyutlarda tekrarlanmasına 
yol açabilmektedir. Aile içinde kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için sadece kadını çalışmalara dâhil 
etmek yeterli değildir, erkekler de her düzeyde çalışma içerisinde yer almalıdır.

Anahtar Kelime: Aile, Şiddet, Aile İçi Şiddet, Sosyal Hizmet Uzmanı
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ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEME PROGRAMLARI

Tuba ÇÖMEZ1, Leyla KÜÇÜK2, Mehmet Cihat AKTAŞ3, Gizem ŞAHİN4

1-2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul / Türkiye  
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4Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye

tuba-comez@hotmail.com

Öz: Ülkemizde ve dünyada görülme sıklığı her geçen gün artan şiddet, kendisinden güçsüz olan kişi veya gru-
ba güç ve baskı uygulayarak, bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan davranışlar olup, bireysel 
ve toplumsal bir sorundur. Çocuklar ve ergenler fiziksel yetersizlikler, hızlı fiziksel ve hormonal değişiklikler, 
gelişimsel zorluklarına bağlı olarak yaşadıkları duygusal patlamalarla ortaya çıkan öfke, saldırganlık, suçluluk, 
utanç, inatçılık gibi duygu ve davranışlar sebebiyle saldırgan davranışlara ve şiddete daha fazla maruz kala-
bilmektedirler (Ögel ve ark, 2006: 6-9). Çocuk ve ergenlerin şiddete sıklıkla okulda ve aile içerisinde maruz 
kaldıkları bilinmektedir (Bulut, 2008: 25-26). Okulda genellikle akran zorbalığı şeklinde karşımıza çıkan bu 
durum, çete kavgaları ile devam etmekte, çocuk ve ergenlerin fiziksel ve ruhsal olarak sağlığını ciddi düzeyde 
etkilemektedir. Benzer şekilde aile içerisinde meydana gelen şiddet olaylarında da çocuk ve ergen bu durumu 
bildirmekte zorluk yaşamakta ve şiddete sistematik bir şekilde maruz kalmaktadır. Ayrıca toplumumuzda şid-
deti destekleyen ifade ve davranışların olması da bu sürecin sistematik olarak devam etmesine olanak sağla-
maktadır. Bu sebeple önleme ve müdahale programlarının başında okul ve aile temelli programlar gelmektedir 
(Uysal ve Temel, 2009: 24-25). Amaç: Çocuk ve ergenlere yönelik şiddeti önleme ve azaltma konusunda ya-
pılmış bilimsel çalışma ve projeleri derlemek ve farkındalık oluşturmaktır. Kapsam: Ülkemizde özellikle son 
yıllarda temel önleme ve müdahale programları kapsamında, İstanbul üniversitesi internet erişim ağı üzerinden 
veri tabanları taranmıştır. Sınırlılıklar: Çalışma İstanbul Üniversitesi internet erişim ağı üzerinden ulaşılan 
veri tabanları ile sınırlanmaktadır. Yöntem: Çalışma kapsamında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgu-
lar: Çocuk ve ergenlere yönelik şiddet, saldırganlık, öfke ve çatışmayı hedef alan programlara yönelik literatür 
incelendiğinde; şiddeti uygulayan ve maruz kalanlara yönelik bilişsel, davranışsal ve sosyal açıdan destekle-
yici çeşitli programları görmekteyiz. Bunlar birey, aile ve toplum temelli programlardır. Birey odaklı olarak, 
yaşam becerileri eğitimi, çatışma çözme becerileri eğitimi, öfke yönetimi eğitimleri, problem çözme becerileri 
eğitimi, iletişim becerileri eğitimi ve akran eğitimi gibi programlar okul temelli olarak da uygulanmaktadır. 
Aile odaklı programlara baktığımızda da ev ziyaretleri, aile eğitimleri, aile terapisi gibi programlar karşımıza 
çıkmaktadır. Bunların yanı sıra sağlık kurumları çalışanlarına eğitim, yüksek risk grubundaki gençlere da-
nışmanlık hizmetleri, şiddet ve istismar hakkında toplumu bilgilendirme, mesleki rehberlik ve alkol-madde 
kullanımı ile ilgili toplum temelli programlar da bulunmaktadır (Bacıoğlu, 2014: 295-296, Uysal ve Temel, 
2009: 24-25). Bu programlar; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen Çocuğa yönelik Şiddetin Önlen-
mesi Projesi, 7-19 Yaş Aile Eğitim Programı ve Hayata Sahip Çıkmak Programı,  Çocuk Dostu Okul Projesi, 
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Saldırganlığı Önlemeye Yönelik Psiko-Eğitim Programları, Psikososyal Okul Projesi, Ergenlerde Bilinç Ge-
liştirme Projesi, Evin Okula Yakınlaştırılması ve Değişen Anne-Baba Rolleri Projesi,  Çocuklar ve Ergenler 
için Yaşam Becerileri Eğitimi Projesi, Yaşam Becerileri Eğitim Paketi, Çocuk ve Gençlerimizin Risklerden 
Korunma Bilincini Geliştirme ve Temel Şiddet Önleme Projesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası 
alanda da ülkemizdeki önleme ve müdahale çalışmaları ile benzer projeler bulunmaktadır. ABD’de 1992 yılın-
da uygulanmaya başlanan ve devam eden ev merkezli “Sağlıklı Aileler” (Healthy Families) programı, yüksek 
riskli çocuk ve aileler için hedefe özgü bireysel girişimleri içeren “Olumlu Anne-babalık Programı” (Triple 
P), “Okul Temelli Şiddet Karşıtı Programlar” (A School-based Anti-violence Prevention Program-ASAP), 
“Ebeveynlere Çocuk Yetiştirme Programları” (ACT/Parents Raising Safe Kids Program), Okullarda Yaşanan 
Şiddeti Önleyici Bir Yaklaşım: Kendini Toparlama Gücü, Beden Güvenliği Programları (Body Safety Prog-
ram, Stay Safe) bunlardan bazılarıdır (Wilson and Mark, 2005: 133-134, Dykeman, 2001: 298-299, Sanders et 
al, 2003: 2-4). Sonuç: Şiddet önemli toplumsal sorunlardan biri olması sebebiyle son yıllarda farklı disiplinler 
tarafından üzerinde sıklıkla çalışılan bir konudur. Özellikle şiddet içeren olayların çocuk ve ergenleri içine 
alacak şekilde yaygınlaşması, ruh sağlığı açısından temel önleme ve müdahale uygulamalarının önemli ve 
gerekli olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ergen, Şiddet, Önleme Programları
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ENGELLİ KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET: SİSTEMATİK DERLEME

Tuba ÇÖMEZ1, Leyla KÜÇÜK2

1-2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul / Türkiye

tuba-comez@hotmail.com

Öz: Şiddet, son yıllarda ülkemizde ve dünyada sıklığı gittikçe artan, yaş, cinsiyet, ırk, din, dil ve eğitim düzeyi 
ayırt etmeksizin toplumdaki bütün bireyleri biyo-psikososyal açıdan ciddi düzeyde etkileyen ve son dönemler-
de de küresel düzeyde farkındalık oluşturulmaya çalışılan önemli bir konudur. Şiddet, toplumdaki her bireyi 
önemli ölçüde etkilemekle birlikte dezavantajlı bir grup olan engelli kadınlar üzerinde etkisi daha fazladır. 
Başta ekonomik ve sosyal haklar olmak üzere engelli kadınların temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden ve 
erişimlerini engelleyen önemli etkenler arasındadır. Engelli kadınlara yönelik toplumsal ön yargılar, saldırganı 
tanıyamama ya da kendini yeterince ifade edememe, fiziksel ve sözel olarak şiddete karşı koymada yetersiz 
kalma ve şiddeti bildirme konusunda zorluklar yaşama gibi sebepler, engelli kadınların sağlıklı kadınlara göre 
şiddetin her türüne uğrama riskini artırmaktadır (Arıkan, 2001: 3-5). Ülkemizde bu grupta bir çalışma olmama-
sına karşın, 2013-2014 yılları arasındaki şiddet olgularının araştırıldığı “Türkiye’de Engelli Kadınlara Yönelik 
Şiddet Raporu’nda” şiddet önleme ve izlem merkezlerine 69 kadının başvurduğu, kadınların %70’inin psiko-
sosyal engelli, %12’sinin zihinsel engelli, %10’nun ise fiziksel engelli olduğu saptanmıştır. Raporda her şehir-
de merkezin olmaması ve şiddeti bildirim konusunda engelli kadınların çeşitli zorluklar yaşaması sebebiyle bu 
oranların gerçeğinden çok daha azını yansıttığı belirtilmektedir. Engelli kadınlara yönelik şiddeti görünür kıla-
rak farkındalık oluşturmak ve engelli kadınları güçlendirmek için kısa, orta ve uzun vadeli şiddeti önleme plan-
larının yapılması oldukça önemli ve gereklidir. Amaç: Bu çalışmada, riskli bir grup olan engelli kadınların ma-
ruz kaldıkları şiddet, yaygınlığı,  türleri ve risklerinin sistematik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: 
Engelli kadınlara yönelik şiddeti görünür kılmak kapsamında İstanbul üniversitesi internet erişim ağı üzerin-
den veri tabanları taranmıştır.  “Engelli kadınlara yönelik şiddetin yaygınlığı, şiddetin türü ve riskler nelerdir?” 
araştırma sorusuna yanıt aranacaktır. Sınırlılıklar: Çalışma İstanbul Üniversitesi internet erişim ağı üzerinden 
ulaşılan veri tabanları ile sınırlanmaktadır. Yöntem: Çalışma, konu ile ilgili yayınların veri tabanlarında geriye 
dönük taranması ile yapılmıştır. Çalışmalar Mart-Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi internet 
erişim ağı üzerinden; “şiddet” (violence), “agresyon” (aggression), “saldırı” (assault), “taciz” (harassment), 
“tecavüz” (rape), “kötüye kullanım”(abuse), “yıldırma” (mobbing), “ihmal” (neglect), “fiziksel”,”bedensel” 
(physical), “zihinsel” (mental, intellectual), “işitme”(hearing), “görme” (visual impairment, blind), “engelli” 
(disabled, handicapped) ,“kadın” (woman, female) anahtar kelimeleri ile; Pubmed, Science Direct, Medline, 
CINAHL, Ulakbim, TPD, Google Akademik ve diğer veri tabanları taranmıştır. İncelemeye Dâhil Edilme Kri-
terleri: Engelli kadına yönelik şiddetin türü, yaygınlığı, sıklığı ve riskleri belirleyen yayın olması, örneklemin 
ulusal, uluslararası ya da bölgesel kapsayıcılığı olması, çalışmanın tam metnine ulaşılabilen araştırma maka-
lesi olması, yayın dilinin Türkçe ya da İngilizce olması, çalışmanınn orijinal ve kantitatif nitelikte olması, ve 
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2007 - 2017 yılları arasında ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmış olmasıdır. Bulgular: Belirtilen 
veri tabanlarından toplam 538 çalışmaya ulaşılmıştır. Veri tabanlarına göre ulaşılan çalışma sayılarına bakıldı-
ğında, Pubmed:116, Science Direct:74, Medline:80, CINAHL:88, Ulakbim:8, TPD:2, Google Akademik:73 ve 
Diğer veri tabanları:97’dir.  Ulaşılan çalışmalar PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses) şeması doğrultusunda incelenerek çalışmaya dâhil edilme kriterlerine uyanlar öncelikle 
Joanna Briggs Institute’sü tarafından hazırlanan kontrol listesi kullanılarak değerlendirilmiş ve 538 çalışmadan 
incelemeye dâhil edilme kriterleri dikkate alınınca 530 çalışma elenmiş, sistematik derleme için 8 çalışmanın 
tam metinleri kaynak olarak alınmıştır. Seçilen çalışmaların her biri engelli kadına yönelik şiddetin türü, yay-
gınlığı, sıklığı ve riskler ile ilişkili çalışmaları kapsamaktadır. Sistematik derlemeye dâhil edilen çalışmalar 
incelendiğinde, görme ve fiziksel engelli kadınlarda cinsiyet temelli şiddetin sıklığını, işitme engelli kadına 
yönelik şiddet oranının partnerin işitme engeli olup olmama ile ilişkisini, işitme engelli ve duyma güçlüğü olan 
kadınlarda aile içi şiddet ve sosyal destek ilişkisini, engelli kadınların iş durumlarına göre fiziksel ve cinsel 
şiddete uğrama arasındaki ilişkiyi ve fiziksel engelli kadınların fiziksel ve cinsel şiddete uğrama oranları ve 
ilişkili olan faktörleri belirlemek amaçları ile yapıldığı görülmektedir. Çalışmaların örneklem sayıları en az 46 
ve en fazla 457 engelli kadın arasında değişmektedir. Sonuç: Bu sistematik inceleme sonuçları ile, engelli ka-
dınların maruz kaldıkları şiddettin en fazla cinsel şiddet ve psikolojik şiddet olduğu, engelli kadınların sıklıkla 
partner şiddetine ya da aile içi şiddete maruz kaldıkları, birden fazla engeli olan kadınların daha fazla şiddete 
maruz kaldıkları ve engelli kadınların çalışma koşullarına bağlı olarak ta daha fazla şiddete maruz kaldıkları 
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Agresyon, Engelli, Kadın
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Öz: “Toplumsal cinsiyet farklılığı” nedeni ile “kadına yönelik şiddet” dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi 
ülkemizde de önemli bir sorundur (Ünlü, 2012:). Kadınlar iş yaşamlarında, toplumsal yaşamlarında ve aile ya-
şamlarında şiddete maruz kalmaktadır (Moroğlu, 2012:358). İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti insan 
hakları ihlali ve kadına karşı ayrımcılık olarak kabul etmiş ve kadına yönelik şiddetin kamusal alanda meyda-
na gelmesi ile özel alanda meydana gelmesi arasında bir ayrım yapmamıştır. Sözleşme’de kadınlara yapılan 
fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek her türlü eylem veya bu 
eylemler ile tehdit etme, zorlama ve özgürlükten yoksun bırakma kadına yönelik şiddet olarak tanımlanmıştır 
(Sert, 2013:130). Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacı ile 1980’li yıl-
lardan günümüze bölgesel ve küresel düzeyde pek çok belge ve sözleşme yayınlanmış, kadına yönelik şiddeti 
kapsamını, çeşitlerini, nedenlerini belirlemeye çalışmış ve ülkelere kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönün-
de sorumluluklar verilmiştir (Ünlü, 2012:362; Moroğlu, 2012:17). Bu gelişmelerle beraber, Haziran 2009’da 
AİHM ilk kez bir devletin aile içi şiddet ile ilgili gerekli tedbirleri almaması ve kadın mağduru korumaması 
gerekçesiyle tazminat ödemesine karar vermiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) oybirliği ile karar 
almıştır. Bu karar 47 ülke için emsal oluşturmaktadır. Mahkeme, Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi’nin (İHAS) 
yaşam hakkını güvenceye alan (2. madde) işkence ve insanlık dışı muamele yasağını düzenleyen (3. madde) ve 
her türlü ayrımcılığı yasaklayan (14. madde) maddelerin ihlal olduğunu belirtmiştir (Uğur, 2012:337). Kadına 
yönelik şiddetin bir boyutu da gebelik döneminde yaşanan şiddettir. Gebelik döneminde annenin psikolojisi, 
beslenmesi ve genel sağlığı gelişen fetüsü de etkilemektedir. Gebelik döneminde anne adayının bütüncül ola-
rak sağlığının korunması ve geliştirilmesi, gebeliğin sağlıklı bebek ve anne ile sonuçlanması için gereklidir. 
Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili hem uluslararası belgeler hem de ulusal düzenlemeler kadının fiziksel, 
ruhsal ve toplumsal sağlığını korunması gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Özelikle sağlık hizmetlerine ulaşma 
ve kötü muameleye maruz kalmama haklarına dikkat çekilmektedir. Kadınların gebelikleri sürecinde maruz 
kaldıkları şiddet -ki burada şiddeti en geniş tanımı ile ele almak gerekir- hem kadın sağlığını hem de doğa-
cak bebeğin sağlığını önemli derecede etkilemektedir. Kadınlar, gebelik döneminde gebeliğe bağlı anatomik, 
fizyolojik ve hormonal değişimlerden dolayı çeşitli rahatsızlıklar yaşarlar. Bu rahatsızlıkların dışında gebelik 
döneminde yaşanan duygusal veya fiziksel şiddet hem kadınların hem de fetüsün sağlığını olumsuz etkilemek-
tedir. Amaç: Bu çalışmada, gebelikte fetüsün kaybı ile sonuçlanan şiddet vakalarında anne adayının sağlık du-
rumuna dikkat çekmek ve fetüs kaybının yasal boyutunun ele alınması amaçlanmıştır. Sınırlılıklar: Gebelikte 
fetüsün kaybı ile sonuçlanan şiddetin Türk Ceza Kanunu çerçevesinde tartışılması bu derlemenin sınırlılığıdır. 
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Yöntem: Bu çalışmada ulusal ve uluslararası dergilerde basılmış makalelerden ve kitaplardan yararlanılmıştır. 
Bulgular: Kadınların gebelik döneminde genellikle duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığı ve bütün şiddet 
türlerinin birbiriyle bağlantılı olduğu bildirilmiştir (Kapan ve Yanıkkerem, 2016:432; Bolu, Mayda ve Yılmaz, 
2014:64). Gebelikte şiddete maruz kalan kadınların çoğunluğunun gebelik öncesinde de şiddete maruz kaldığı 
bildirilmiştir (Bolu, Mayda ve Yılmaz, 2014:65). Gebelik döneminde fiziksel şiddetin kadın sağlığı üzerine 
etkileri düşük yapma riskinde artış, hamilelik ve doğum sonrası depresyon düzeyinde artış, madde kullanımı, 
yetersiz kilo alma, anne sütünde azalma ve bunlara ek olarak anne ölümüne neden olmaktadır (Martin ve ark., 
2006:223; Kapan ve Yanıkkerem, 2016:431). Gebelikte şiddetin obstetrik ve perinatal sonuçlarına yönelik 
yapılan çalışmalarda şiddetin düşük tartılı bebek ve preterm doğumlara neden olduğu ve perinatal ölümleri 
artırdığı belirtilmiştir (Coker, Sanderson ve Dong, 2004:260; Fernandez ve Krueger, 1999:254; Janssen ve 
ark., 2003:1341-1347). Gebelikte gebeye uygulanan şiddetin, annenin sağlığını yitirmesinin yanısıra fetüsün 
ölümü ile sonuçlanması Türk Ceza Kanununda (TCK) tanımlanmıştır. TCK’da “Rızası olmaksızın bir kadı-
nın çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır 
(m 99/1). Bu suç ile ilgili tartışmalarda suçun mağdurunun anne mi, cenin mi, hem anne hem baba mı ya da 
kamu mu olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürülse de (Konan, 2008:323; Ertuğrul, 2016:374) konunun 
ana eksenini gebe kadının beden bütünlüğünün dokunulmazlığı, sağlık hakkı ve çocuk sahibi olma hakkı oluş-
turmaktadır. Sonuç ve Öneriler: Annenin rızası olmadan gebeliğin sonlandırılması öncelikle kadının beden 
bütünlüğüne, sağlığına yönelmiş bir eylemdir. Bu eylem ile yasada çocuk olarak ifade edilse de aslında anne 
karnında bulunan embriyo ya da fetüsün canlılığının sona ermesi söz konusudur. Bu bağlamda bir kişinin ya 
da başka deyişle insanın yaşamını yitirmesi söz konusu değildir. Ancak cenine ya da embriyoya atfedilecek 
yasal statü kapsamında bunların mağduriyeti gündeme gelebilecektir.  Annenin rızası olmadan gerçekleştirilen 
ve düşükle sonuçlanan eylemler öncelikle kadının beden bütünlüğü ve çocuk sahibi olma hakkı çerçevesinde 
değerlendirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Şiddet, Fetüs, Türk Ceza Kanunu
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Öz: Şiddet kavramı çeşitli şekillerde tanımlanabilen ve algılanabilen bir kavram olmasına rağmen, genellikle 
kaba kuvvet, zarar verme gibi fiziksel şiddet kavramlarını da aklımıza getirmektedir (Güleç ve ark., 2012:114). 
Şiddet, bireyi fiziksel, duygusal ve sosyal yönden ciddi bir şekilde etkilemektedir (Güler, Tel ve Tuncay, 
2005:52). Şiddet iki şekilde incelenebilir; biri kişinin kendine yönelik şiddeti (özkıyım, bedene zarar verici self 
mutilasyon uygulamaları), diğeri ise kişinin dışarıya yönelik (canlı veya cansıza; amaçlı veya amaçsız) şidde-
tidir (Güleç ve ark., 2012:114). Evrim görüşüne göre, insanda görülen saldırgan davranışların, insanların ilk 
maymunsu ataları olan “Australopithocus”lardan beri var olduğu düşünülmüştür. Şiddetin türsel (phyletigue) 
dizideki olgunlaşmada hiçbir değişikliğe uğramadığı ve insanlığa özgü bir tür davranış olduğu da düşünülmek-
tedir. Davranışçı kurama göre; kızgınlık ve saldırganlık tepkileri, ortaya çıkarıcı nedene ikincil olarak ortaya 
çıkmaktadır. Saldırganlık, huzursuzluğun boşalma ve patlama şekli olarak da kabul edilebilir. Bireyin kısıtlan-
ması veya dış ortamın birey üzerine etkilerinin saldırganlık davranışının oluşumuna etki ettiği düşünülmüştür. 
Çocuklarda çeşitli kısıtlamalar yapılmasının saldırganlık davranışlarını etkilediği, aşırı sıcak, gürültülü ve ka-
labalık ortamlarda da saldırganlık davranışlarını arttırdığı belirtilmektedir (Güleç ve ark., 2012:117). Şiddetin 
ilk varoluşla birlikte olması insanın diğer faktörler dışında insan nörobiyolojisinde varolan bir nedenle de ilgili 
olabileceği düşüncesini güçlendirmektedir. İnsanda nörobiyolojik tepkimeye neden olan hormonların, çeşitli 
sebeplerle (azlık, çokluk, olmaması gibi) bireylerde şiddete neden olabileceği düşünülmektedir. Amaç: Bu 
çalışma hormonların şiddete etkisine dikkat çekmek amacı ile yazılmıştır. Sınırlılıklar: Özet derleme olması 
nedeni ile en fazla etkisi olan hormonlardan beş tanesi ele alınmıştır. Bu çalışmada, oksitosin, progesteron, al-
desteron, östrojen ve testosteron hormonlarının nörobiyolojik etkileri literatür bilgileri dahilinde ele alınmıştır. 
Yöntem: Bu çalışmada ulusal ve uluslararası dergilerde basılmış makaleler ve tezlerden yararlanılmıştır. Bul-
gular: Oksitosin: Sevgi, bağlanma ve güven hormonudur. İnsanlarda amigdala aktivitesini azaltmaktadır. Bu 
nedenle oksitosin hormonunun eksikliği kişide korku ve saldırganlık davranışlarını ortaya çıkarmaktadır. Ok-
sitosin eksikliği olan farelerde aşırı agresif davranışlar saptanmıştır (Siever, 2008:435). Oksitosinin düzeyinin 
yüksekliği ile stres ve anksiyetenin azaldığı belirtilmiştir (Cong ve ark., 2015:401; Dal Monte ve ark., 2014:1; 
Cardosa ve ark., 2013:2800-2801). Oksitosinin artması negatif feedback ile gerilim ve stres seviyesini düşüren 
kortizol hormonunun azalmasına neden olmaktadır (Campbell, 2008:5). Orta seviyedeki stres, oksitosin salını-
mı aracılığı ile dostluk ve yakınlaşmaya ve karşılıklı destek için bir araya gelmeye destek olur. Progesteron: 
Üreme siklusunun luteal fazında salgılanan progesteron vücutta su ve sodyum tutulumunu arttırma ve vücut 
ısısında yükselme gibi etkilere sahiptir. Luteal fazda progesteron hormon düzeyinin artması, böbreklerden sıvı 
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çıkışını etkileyerek vücutta su tutulumuna neden olmaktadır (O’Brien, Selby ve Symonds, 1998:1162-1163). 
Buna bağlı olarak menstruasyon öncesi dönemde değişken ruh hali, gerginlik, sinirlilik, yorgunluk, baş ağrısı, 
göğüslerde hassasiyet, iştah artması ve ödem gibi çeşitli fizyolojik ve psikolojik sorunlar oluşabilmektedir 
(Esin ve ark., 2016:24). Aldesteron: Sodyum ve su tutulumundan sorumlu olan aldosteron hormonunun sa-
lınım hızının luteal fazda artması ve menstruasyonda en yüksek düzeye ulaşıp, daha sonra azalması durumu 
premenstrüel sendrom belirtilerinin görülmesinde etkili görülmektedir (Janowsky, Berens ve Davis, 1978:143; 
Fruzzetti ve ark., 2007:190). Östrojen: Beyin aktivitesinin düzenlenmesi ile zihinsel durumu etkileyen bir 
hormondur. Kadınlarda, düşük östrojen düzeyi ile depresyon, kaygı ve korkuya bağlı davranışlarda artış gibi 
davranışlar arasında anlamlı bir ilişki olduğu bildirilmiştir (Spaulding, 2016:28). Östrojen düzeyinin az olduğu 
siklus dönemleri ve klimakterik dönemde kadınlarda depresyon görülme oranlarının arttığı belirlenmiş olup 
dolaylı olarak da iletişimlerini etkilediği için şiddete neden olabileceği de düşünülebilmektedir. Testosteron: 
Testosteronun erkeklerde ve kadınlarda cinsel aktivite, libido, sosyal davranıșlar, saldırganlık, bilişsel işlevler, 
uyku kontrolü ve iyilik halinin düzenlenmesinde rol oynadığı bilinmektedir. Çalışmalar, testosteron düzeyinin 
düşük veya yüksek olmasına bağlı olarak erkek ve kadınlarda depresyon bulgularına ilişkin bulguların oldu-
ğunu göstermiştir (Kartalcı, 2010:457). Yapılan çalışmalarda depresyon varlığı ile şiddet riski artışı arasında 
pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır (Fazel ve ark., 2015:224). Sonuç ve Öneriler: İnsan nörobiyolojisine etki 
eden hormonların insan bedenindeki düzeylerinin (düşük veya yüksek) şiddete neden olma olasılığının birey-
lerle paylaşılarak farkındalık yaratılmasının şiddeti azaltacağı ya da minimuma düşüreceği düşünülmektedir. 
Hormon düzeylerinin insan davranışlarına etkisinin geniş örneklemlerle araştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Oksitosin, Progesteron, Aldesteron, Östrojen, Testosteron
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Öz: Dünya çapında karşılaşılan, farkındalık kazandırılması gereken ciddi sorunlardan biri de okullarda gö-
rülen akran zorbalığıdır. Okul çağındaki çocuklarda görülen şiddet davranışlarıyla beraber zorbalık olarak 
tanımlanan saldırgan davranışlarda üzerinde durulması gereken önemli konulardan biridir (Uzbaş, 2009:90-
110). Yetişkinlerin çoğu okul yıllarında zorbalığa uğramış ya da maruz kalmıştır. Yakın zamana kadar okul-
larda yaşanan zorbalığın zararsız bir deneyim olduğu savunulurken son yıllarda yapılan çalışmalarda zor-
balığın şiddetle bağlantılı olduğu ve potansiyel olarak bireye zarar verici etkilere sahip olduğu saptanmıştır 
(Omoteso, 2010:498-509). Amaç: Bu derlemenin amacı, okullarda görülen akran zorbalığının fark edilmesi 
ve önlemeye yönelik programların oluşturulabilmesidir. Yöntem: Bu derleme okullarda görülen akran zor-
balığını içeren güncel literatür bilgileri taranarak hazırlanmıştır. Bulgular: Zorbalık, okul yaşındaki çocuklar 
arasında algılanan veya gerçek bir güç dengesizliği içeren agresif davranışların (zorlama, baskı kurma) oldu-
ğu, zamanla tekrarlanan veya tekrarlanabilen davranışlar olarak tanımlanan bir saldırganlık türüdür. Zorbalık, 
fiziksel (itme, tekme atma, vurma), sözel (isim takma, dalga geçme, tehdit) ve psikolojik/duygusal (söylenti 
veya dedikoduların yayılması, bir kişinin bilinçli olarak gruptan çıkarılması) saldırıları içeren eylemler olarak 
sınıflandırılmaktadır (Ünye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2012, Seixas ve ark., 2013:18-41, 
Centers for Disease Control and Prevention, 2014). Akran zorbalığı bireyler tarafından doğrudan ya da do-
laylı olarak uygulanır. Kişiye yönlendirilen olumsuz sözel davranışlar (hakaret etme vb.) doğrudan uygulanan 
zorbalık olarak değerlendirilirken, kişinin arkadaşlık ilişkilerini zedelemek, kişiyi gruptan atmak gibi davra-
nışlar ise dolaylı uygulanan zorbalık olarak tanımlanmaktadır (Burnukara ve Uçanok, 2012:81-96). Zorba-
lık, okul öğrencilerinin kendi aralarında popüler olma isteği, sorun çözme yetenekleri ve empati yapabilme 
yeteneklerinden yoksun olmaları, kendini grupta kabul ettirme gereksinimleri ve ailelerinde fiziksel şiddeti 
ceza yöntemi olarak kabullenme gibi bir çok nedenden dolayı ortaya çıktığı belirtilir (Gökler, 2006:511-537). 
Türkiye’de zorba öğrenci oranlarının %11 ile % 50 arasında değiştiği, hangi zaman aralığında ve ne kadar sık-
lıkta incelendiğine bağlı olarak, okul ortamında akran zorbalığına dahil olma oranının ise %21-%75 arasında 
değiştiği bildirilmektedir (Ünye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2012, Burnukara ve Uçanok, 
2012:81-96). Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından yapılan 
“Çocukların Gözünden Okulda Yaşam” başlıklı araştırmanın raporuna göre; Türkiye’de 25 ilde 2013-2014 ve 
2014-15 eğitim-öğretim yıllarında 4, 5 ve 7. sınıflarda okuyan toplam 2072 öğrenciyle yapılan araştırmada, ço-
cuk ve gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyen akran zorbalığının arttığı belirtilirken, ergenlerin %24’ünün 
okulda başka öğrencilerden fiziksel şiddet gördükleri ve %14’ünün ise dalga geçme ve alay edilme şeklinde 
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sözel şiddete maruz kaldıkları saptanmıştır (http://tegv.org). Akranlararası zorbalığa maruz kalan gençlerin 
yaşadığı travmalar psikolojik sağlık açısından ciddi ve kalıcı etkilere neden olmaktadır. İnsanların psikolojik 
sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen, bireyi üzen, tehdit ve baskı altında hissetmesine neden olan tüm davra-
nış ve tutumlar psikolojik anlamda şiddet olarak yorumlanmaktadır. Zorbalığa uğramanın psikolojik olumsuz 
sonuçları değerlendirildiğinde, bireylerde depresyon, kaygı, psikosomatik semptomlar, enürezis, yeme bo-
zuklukları, uyku bozuklukları, tırnak yeme, zihinsel sağlık problemleri, alkol madde kötüye kullanımı, yeme 
bozuklukları gibi ruhsal sorunlar kısa vadede ya da uzun vadede ortaya çıkmaktadır (Smokowski ve Kopasz, 
2005:101-110, EARGED, 2008, Ünye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2012, Centers for Dise-
ase Control and Prevention, 2014). Sonuç: Okullarda görülen akran zorbalığının fark edilmesi ve önlemeye 
yönelik programların oluşturulabilmesi için, okul çağındaki çocuklarda görülen saldırganlık ve zorbalığa yö-
nelik etkin programlar planlamada ruh sağlığı ekibine büyük görev düşmektedir. Oluşturulacak programlar 
çocuklara, ailelere, öğretmenlere ve topluma yönelik uygulamalar içermelidir. Zorbalığı önleyebilmeye ve 
zorbalığa maruz kalan bireylere yönelik öfke yönetimi, stresle başa çıkma, duygu yönetimi, sosyal beceri ve 
sorun çözme becerisi kazandırma gibi psikoeğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması önerilebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, Psikolojik şiddet, Psikolojik sorunlar, Şiddet, Zorbalık
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SİBER ZORBALIĞIN GENÇLER ÜZERİNDEKİ PSİKOSOSYAL ETKİLERİ

Nihan ALTAN SARIKAYA

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 
Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

nihanaltan85@gmail.com

Öz: Gençlerin çeşitli yollarla nesiller boyu birbirlerine zorbalık yaptığı ya da zorbalığa maruz kaldığı bilin-
mektedir. Son yıllarda internet ve teknolojideki gelişmeler, insanların yaşama biçimlerini büyük ölçüde değiş-
tirerek, gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir. Örneğin, günümüzde mesaj yollama, mail yollama, face-
book ve twitter gibi sosyal ağ sitelerini kullanmaları insanların arkadaşlarıyla ya da aileleriyle sürekli iletişim 
halinde olmalarını kolaylaştırmıştır (Truesdell, 2014:5-8). Amaç: Bu derlemenin amacı, siber zorbalığın fark 
edilmesi ve siber zorbalığın gençler üzerindeki psikolojik etkilerinin anlaşılmasını sağlamaya katkıda bulun-
maktır. Yöntem: Bu derleme siber zorbalığın etkilerini içeren güncel literatür bilgileri taranarak hazırlanmış-
tır. Bulgular: Ergenlerin zorbalığa maruz kalma olaylarının artmasında teknolojinin etkisi yadsınamaz. Tek-
nolojinin ilerlemesiyle birlikte hızla yayılan zorbalığın bir türü olarak belirtilen siber zorbalık; bilgisayar, cep 
telefonu ve diğer elektronik cihazlar aracılığıyla kasıtlı olarak uygulanan ve tekrarlanan, bireyleri korkutma, 
tehdit ve taciz etme, zararlı materyal (yazılı ve görsel) gönderme, yayınlama ya da sosyal saldırganlığın diğer 
biçimleriyle başkalarına zarar verme, zulmetme olarak tanımlanabilir (Willard, 2007:93-99, Baştürk Akca ve 
ark., 2014:17-30, Cyberbullying Research Center, 2016). Günümüzde herkesin deneyimleyebildiği siber zor-
balık, gençlerin en çok maruz kaldığı ve mücadele edilmesi gereken konulardan biri olduğu belirtilmektedir. 
Siber zorbalık farklı türlerde olmaktadır. Siber zorbalık, öfkeli ve kaba bir dil ile internet üzerinden elektronik 
mesaj yollayarak kavga etme ve kızdırma şeklinde; sürekli olarak kötü hakaret içeren mesajlar göndererek 
taciz şeklinde; bir kişinin itibarına veya arkadaşlığına zarar vermek için dedikodu ya da söylenti çıkararak 
iftira şeklinde; başkası gibi davranarak bir kişiyi belaya, tehlikeye sokmak ve kişinin itibarına, arkadaşlığına 
zarar verecek materyal göndererek, kimliğe bürünme şeklinde; birinin sırlarını veya utanç verici bilgi veya 
resimlerini internet ortamında paylaşarak gezinti şeklinde; sırları söyleyen veya utanç verici bilgileri açıklayan 
biriyle konuşarak ve internet ortamında paylaşarak hilekarlık şeklinde; kasıtlı ve insafsızca internet ortamında 
gruptan birini yok sayarak dışlama şeklinde; tekrarlanan, tehdit içeren ya da ciddi korku yaratan şiddetli taciz 
ve kötü muamele ederek siber izlem şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bir elektronik cihazdan yollanan inciltici 
veya aşağılayıcı içerikler içeren mesajların çok kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşması siber zorbalığın görülme 
oranını etkilemektedir (Cyberbullying Research Center, 2016). Gençler internet ve diğer teknolojileri e-mail 
yollamak, kendilerine web sitesi oluşturmak, cep telefonundan resimler ve anlık mesajlar göndermek, chat 
odalarında sohbet etmek, gençlik sitelerinde yeni arkadaşlar edinmek gibi nedenlerle hem çevre oluşturmak 
hem de sosyalleşme aracı olarak kullanmaktadır. Teknoloji gençlere birçok fayda sağlarken, kontrolsüz kul-
lanımlarının gençlere zarar verdiği belirtilmektedir (Willard, 2007:93-99, Gürhan, 2016:752-759). Gençlerin 
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günümüzdeki teknolojileri kullanarak, akranlarına zorbalık ya da başka agresif davranışlarda bulunmalarında 
zararlı mesajlar ya da resimler yolladıklarını gösteren raporların yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarında arttığı gö-
rülmektedir (Willard, 2007:93-99, Gürhan, 2016:752-759). Ülkemizde siber zorbalığın %36 oranında görül-
düğü ve önemli bir sorun olduğu belirtilmektedir (Gürhan, 2016:752-759). Siber zorbalık, yalnızca gençlerin 
internetteki kaynakları kullanma ve keşfetme özgürlüğünü zayıflatmakla kalmaz, gençler üzerinde duygusal, 
sosyal, akademik gibi birçok alanda zararlı etkiye sahiptir. Siber zorbalığa maruz kalan gençlerde, depresyon, 
kaygı, düşük benlik saygısı, uyuşturucu kullanımı, somatik şikayetlerde artma, konsantre olmada sorun, ailede 
sorun, akademik başarısızlık, okuldan kaçma, okul şiddeti, saldırganlık ya da çeşitli dışa vurulmuş şiddet ve 
intihar ortaya çıkabilmektedir (Goebert ve ark., 2011:1282-1286, Safaria, 2016:82-91, Cyberbullying Rese-
arch Center, 2016). Sonuç: Siber zorbalık, artan bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmeli ve mağdur 
gençlerde fizyolojik, duygusal, psikolojik sorunlarla birlikte, uyumsuz davranışlar ve artmış intihar eğilimi 
gibi ciddi işlevsel sonuçların oluşabileceği bilinmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Zorbalık, Sanal Zorbalık, Siber Zorbalık, Psikososyal Sorunlar
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NAMUS ADINA KADINA UYGULANAN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLAR VE DEĞER YÖNE-
LİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Meryem Berrin BULUT¹,  Günseli Ayça YILDIRIM²

¹Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Kırşehir / Türkiye   
² Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Kırşehir / Türkiye

 berrin_teke@yahoo.com

Öz: Günümüzde halen varlığını sürdüren toplumsal olaylardan biri olan kadına yönelik şiddet sadece bir birey 
olarak kadını değil, ailesini, akrabalarını, arkadaşlarını ve tüm toplumu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
Şiddetin ortaya çıkışı, toplumsal bir olgu olarak kabulü ve sürdürülmesi, şiddetin bireysel ve toplumsal neden-
leri ve sonuçları psikolojik ve sosyolojik temellere dayanmaktadır. Kadına uygulanan şiddete farklı şekillerde 
dünyanın pek çok yerinde yaygın olarak rastlanılmaktadır. Kadına yönelik şiddetin sık rastlanılan bir çeşidi bu 
çalışmanın konusu olan namus adına kadına uygulanan şiddettir. Namus adına kadına uygulanan şiddet temel-
de cinsiyet eşitsizliğine dayanmaktadır ve sıklıkla ataerkil kültürlerde gözlemlenmektedir. Ülkemizde pek çok 
kadın namus cinayetlerinin kurbanı olmaktadır. Kadınların şiddete maruz kalmalarında toplumun erkek ege-
men yapısı ve kadınlara toplum tarafından yüklenen toplumsal rollerin etkisi bulunmaktadır (Yüksel-Oktay, 
2015: 59). Namus, birçok kadının yaşamını ve yaşam biçimini etkilemekte ve şekillendirmektedir. Namus 
adına işlenen cinayetlerde gelenek, görenek, örf, adet, kültür ve din gibi unsurlar gerekçe gösterilmektedir. 
Namus, kadının bakireliği, cinsel saflığı ile eş tutulmaktadır. Kadının cinsel davranışlarının hem kendisinin 
hem de ailesinin şerefini yansıttığı inancı yaygındır. Bu nedenle aile, kadının namusunu kontrol etmekte ve 
kadının özgürlüğünü sınırlama hakkını kendinde görmektedir. Kadın namusunu korumadığı takdirde ailesi 
tarafından sözel ya da fiziksel olarak cezalandırılmaktadır (Işık ve Ruşen, 2009: 22). Toplum içinde kadın-
ların törelere uygun davranış sergilemeleri beklenmektedir. Kadınlar törelere aykırı davranış sergilemeleri 
durumunda ailenin namusunu kurtarmak adına ya intihara zorlanmakta ya da öldürülmektedirler. Töre baskısı 
nedeniyle ortaya çıkan intiharlar ve cinayetler toplumun erkeğe ve kadına yüklediği rollerden dolayı olağan 
karşılanabilmektedir. Namus konusu kadın ile ilişkilendirilmektedir. Kadının yaptığı bir davranış namussuz 
olarak nitelendirilebilirken, aynı davranış erkek tarafından yapılınca normal olarak değerlendirilebilmektedir 
(Yıldız, 2008: 227). Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin namus adına kadına uygulanan şid-
dete yönelik tutumları ile değer yönelimleri arasındaki ilişkileri tespit etmektir. Kapsam: Araştırmaya 2016-
2017 eğitim-öğretim yılında Orta Anadolu’da bir devlet üniversitesinin Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim 
görmekte olan ve basit tesadüfi yöntemle seçilen 241 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma grubundaki 
öğrencilerin demografik özellikleri: % 66.4’ü kadın, % 33.6’sı erkek; yaş ortalaması 21.06 yıl, yaşa bağlı stan-
dart sapma değeri 2.08 yıl ve yaş aralığı 18-31 yıl şeklinde sıralanabilir. Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Coğrafya, 
Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğrenim gören katılımcıların sınıf dağılımları ise: 1.sınıf % 24.1, 
2.sınıf % 31.5, 3.sınıf % 19.1 ve 4.sınıf % 25.3 şeklindedir. Anne mesleği en yüksek % 89.2 ile ev hanımlığı ve 
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baba mesleği ise % 24.1 ile işçi olarak belirlenmiştir. Sınırlılıklar: Bu çalışma bir devlet üniversitesinin Fen-
Edebiyat Fakültesi öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışmada verileri toplamak amacıyla Namus 
Adına Kadına Uygulanan Şiddete Yönelik Tutumlar Ölçeği, Portre Değerler Anketi ve demografik bilgiler for-
mu kullanılmıştır. Namus adına kadına uygulanan şiddete yönelik tutumlar ölçeği için Cronbach Alfa iç tutarlı-
lık ve iki yarım güvenirlik katsayısı .85 olarak, Portre değerler anketi için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 
.80 ve iki yarım güvenirlik katsayısı .79 olarak saptanmıştır. Verilerin analizinde nicel araştırma yöntemlerinde 
kullanılan ortalama ve standart sapma değerleri, bağımsız gruplar t-testi, korelasyon ve hiyerarşik regresyon-
dan yararlanılmıştır. Bu araştırma için Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Sayı: 2017-02/07 
ve Tarih: 01.03.2017 ile kurum izni alınmıştır. Bulgular: Bulgular, öğrencilerin namus adına kadına uygula-
nan şiddete yönelik tutumlar ölçeğinde ortalamanın altında bir puana sahip olduklarını ortaya koymaktadır. 
Değer yönelimlerinde ise en yüksek ortalamaya evrenselcilik en düşük ortalamaya ise güç değer yöneliminde 
sahip oldukları görülmektedir. Bağımsız gruplar t-testi sonuçlarına göre hazcılık, evrenselcilik, iyilikseverlik 
ve güvenlik değer yönelimlerinde kadınlar lehine, güç değer yöneliminde ise erkekler lehine anlamlı bir fark-
lılık saptanmıştır. Korelasyon analizi sonucunda, namus adına kadına uygulanan şiddete yönelik tutumlar ile 
değer yönelimlerinden güç olumsuz ve evrenselcilik olumlu ve anlamlı olarak ilişkilidir. Hiyerarşik regresyon 
analizi sonucunda demografik değişkenlerden cinsiyet, değer yönelimlerinden geleneksellik ve evrenselciliğin 
namus adına kadına uygulanan şiddete yönelik tutumları % 30 oranında anlamlı olarak açıkladığı saptanmıştır. 
Sonuç: Bu çalışma sonucunda namus adına kadına uygulanan şiddete yönelik öğrencilerin olumsuz bir tutu-
ma sahip oldukları; cinsiyete göre hazcılık, evrenselcilik, iyilikseverlik, güvenlik ve güçte anlamlı farklılıklar 
olduğu; namus adına kadına uygulanan şiddet ile değer yönelimlerinden güç ve evrenselcilik arasında anlamlı 
ilişkilerin olduğu ve hiyerarşik regresyon analizi sonucunda cinsiyet, geleneksellik ve evrenselciliğin namus 
adına kadına uygulanan şiddeti anlamlı olarak açıkladığı görülmüştür. Bulgular ilgili alan yazın temelinde 
tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.  

 
Anahtar Kelimeler: Namus, Şiddet, Kadın, Değerler, Schwartz
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GÖRME ENGELLİ VE YATAĞA BAĞIMLI YAŞLIYA CİNSEL SALDIRI:  
UÇ BİR İSTİSMAR OLGUSU

Aslıhan Okan İBİLİOĞLU1, Abdullah ATLİ2, Mehmet ASOĞLU3, Yaşar TIRAŞÇI4

1-2 Dicle Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Diyarbakır / Türkiye  
3Harran Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Şanlıurfa / Türkiye  

4 Dicle Üniversitesi Adli Tıp Bölümü, Diyarbakır / Türkiye

abdullahatli@yandex.com

Öz: Yaşlı nüfus gelişmiş ülkelerde olduğu kadar gelişmekte olan ülkelerde de artmıştır. Dünya’nın 60 yaş 
üzerindeki nüfusunun son otuz yıl içinde iki kattan fazla artığı bilinmektedir. Artan yaşlı nüfusla beraber yaşlı 
istismarının daha büyük bir toplumsal sorunu olacağı düşünülmektedir. Bununla beraber yaşlının fiziksel güç-
süzlük yaşaması, akıl rahatsızlıklarının olması, yetersizlik durumunda gereksinim duyduğu hizmet ve bakımı 
alamaması gibi nedenler istismara maruz kalmasını kolaylaştırmaktadır. Yaşlı istismar ve ihmal türleri; fiziksel 
istismar, psikolojik istismar, cinsel istismar, ekonomik istismar ve ihmal olarak sayılabilir. Cinsel istismar ise 
yaşlının isteği dışında herhangi bir türde cinsel ilişkiye girilmesidir. Tecavüz, zorla soyunma, isteği dışında 
dokunma, açık şekilde cinsellik içeren fotoğraf çekme ve benzeri olaylar cinsel istismar kapsamında değerlen-
dirilebilir. Amaç: Biz burada 70 yaşında görme engelli ve artan mobilizasyon sorunları nedeniyle tek başına 
ihtiyaçlarını karşılayamayan cinsel istismara maruz kalan bir olguyu sunmayı amaçladık. Olgu: 71 yaşında, 
kadın, bekar hasta. 1 yaşından beri görme engelli, son iki yıldır ise yatalak olarak hayatımı devam ettirmekte. 
Hasta Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri psikiyatri polikliniğine uykusuzluk, korku, korkuyla sıçra-
ma, geceleri yalnız kalmaktan korkma, kabus görme şikayetleriyle başvurdu. Hasta yatalak olduğundan dolayı 
akrabalarımın bulunduğu eve rahat gelip gidebilmesi için evin kapısını içerden kilitlemiyormuş. Ancak yakla-
şık 8 ay önce gece yarısından sonra tanımadığı bir şahsın evine isteği dışında girerek kendisine cinsel saldırıda 
bulunduğunu ifade etti. O günden sonra uykusuzluk, korku, korkuyla sıçrama, tekrar olacak korkusu mevcut 
olduğunu, kaldığı evinden taşındığını, geceleri yalnız kalmaktan korktuğu için gece kalıcı bakıcı tuttuğunu, o 
evine gitmeye korktuğunu beyan etti. Yapılan ruhsal durum muayenesinde: genel durum iyi, bilinç açık, oryan-
te ve koopere olup, sorulara amaca yönelik cevap veriyor. Bilişsel fonksiyonları doğal olarak değerlendirildi. 
Algı bozukluğu tariflenmiyordu. Çağrışımları doğal. Düşünce içeriğinde olayla ilişkili kendisini rahatsız eden 
yoğun tekrarlayıcı düşünceler var. Affekt ve mizaç anksiyöz idi. Uyku ve iştah düzensizliği tespit edildi. Hasta-
ya travma sonrası stres bozukluğu tanısıyla sertralin 50 mg/gün ve risperidon 2 mg/gün başlandı. Sonuç: Yaşlı 
istismarı fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik istismar olarak uygulanabilen yaşlıları inciten, yaralayan, 
psikososyal sorunlara yol açan önlenebilir ciddi bir halk sorunudur. İstismar ve ihmal araştırma sonuçları yaşlı 
istismar ve ihmalinin tüm dünya için olduğu kadar ülkemiz içinde önemli bir sorun olduğunu göstermiştir. Bu 
alan ülkemizde yapılan en geniş kapsamlı çalışmaların birinde yaşlı bireylerin, %14.2’si 12 ay içinde herhangi 
tipte bir istismar ve ihmalle karşılaştıklarını ifade etmiştir. Bu istismarların %8.1 ‘i psikolojik, %7.6’sı ihmal, 
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%3.5’i ekonomik, %2.9’u fiziksel, %0.4’ü cinsel istismar olarak tariflenmiştir. Aslında yaşlıların önemli bir 
kısmı aile içi yaşlı istismarına maruz kalmaktadır. Bu istismarlarda fiziksel ve zihinsel rahatsızlık, ekonomik 
olarak bağımlı olma ve eğitim seviyesinin düşük olması önemli risk faktörleridir. Cinsel istismar yaşlılarda; 
aile içi olma ihtimali diğer istismarlara göre daha az olduğu tahmin edilen az görülen istismarlar arasındadır. 
Türkiye’de yaşlı istismarı ile ilgili az sayıda çalışma bulunmakta olup yapılan çalışmaların sadece birinde  
%0.4 oranında yaşlıda cinsel istismar tespit edilmiştir.  Biz bu yayınımızda dünyada artmakta olan yaşlı is-
tismarına vurgu yapmakla beraber, bunlar arasında az görülen bir istismar türü olan cinsel istismar olgusunu 
sunmayı amaçladık. Ancak bu olgumuzun yaşlı olmakla beraber görme engelli olması ve tek başına yaşamını 
sürdürememesi olayın ciddiyetini artırmış ve bu olay ile ilişkili olarak ilgili şahsın ruh sağılığı bozulmasına, 
kişide travma sonrası stres bozukluğu ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cinsel İstismar, Yaşlı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu
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RUHSAL HASTALIKLAR VE SOSYAL DIŞLANMA

Aslıhan Okan İBİLOĞLU1, Abdullah ATLI2, Mustafa ÖZKAN3, Mehmet ASOĞLU4, Remzi OTO5

1-2-3-5 Dicle Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Diyarbakır / Türkiye  
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Öz: Sosyal Dışlanma, toplumun tamamını etkileyebilen, sosyal ilişkilerin kırılması olarak görülen ve böylece 
insanların topluma katılmasının azalması, yetersizliği süreci olarak tarif edilebilir. Sosyal dışlanmaya en sık 
maruz bırakılan gruplar genel olarak dezavantajlı gruplar ve üyeleri olmaktadır. Bunlar madde bağımlısı birey 
ve olan aileleri,  bakım kurumlarında yaşayan engelliler,   yoksullar,  evsizler, bazı etnik gruplar (romanlar vb), 
göçmenler,   özellikle ruhsal hastalığı olanlar olmak üzere engelliler, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa 
maruz kalan kadınlar olarak sıralanabilir. Amaç: Ruhsal hastalığı olan bireyler sosyal dışlanmaya maruz kalan 
önemli bir kitleyi oluşturmaktadır. Bu yazımızda ruhsal hastalığı olan bireylerin sosyal dışlanmaya maruz kal-
ma nedenleri (özellikle medyanın olumsuz etkisi) ve bunu azaltmaya yönelik çözüm önerilerinin tartışılması 
amaçlanmıştır. Kapsam: Sosyal dışlanma; bireyin ya da belli bazı özellikler gösteren bir grubun toplumla 
bütünleşmesinin önüne engeller –çoğu zaman önyargılar- konularak yalnızlaştırılması sürecidir. Bazen sosyal 
dışlanma birey ya da grubun toplum tarafından tanınmayacağı, yanlış algılanabileceği, suçlanabileceği gibi 
kaygılar ve önceki deneyimleri nedeniyle kendileri tarafından da geliştirilebilmektedir. Bununla beraber sos-
yal dışlanma ile ilgili başka farklı tanımlamalar da bulunmaktadır. Sosyal dışlanmayı, etkili bir şekilde işleyen 
karşılıklı olarak farklı, fakat birbirlerine eklemlenen ve yönelen, toplumun dışında kalma veya karışamama 
süreçleri olarak da tariflenmektedir. Başka bir tanımlamadaysa, insanlar ve ilişkiler boyutuyla değerlendirme 
yapılmıştır. Dışlanma, toplumun tamamını etkileyebilen, sosyal ilişkilerin kırılması olarak görülen ve böylece 
insanların topluma katılmasının azalması, yetersizliği süreci olarak tarif edilmiştir. Sosyal dışlanmaya en sık 
maruz bırakılan gruplar genel olarak dezavantajlı gruplar ve üyeleri olmaktadır. Bunlar madde bağımlısı birey 
ve olan aileleri,  bakım kurumlarında yaşayan engelliler,   yoksullar,  evsizler, bazı etnik gruplar (romanlar vb), 
göçmenler,   özellikle ruhsal hastalığı olanlar olmak üzere engelliler, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa 
maruz kalan kadınlar olarak sıralanabilir. Ruhsal sorunlar anormal düşünceler, duygular, davranışlar ile diğer 
insanlarla ilişkilerin farklı tür bileşimleri olarak tanımlanmaktadır. Ruhsal Hastalıklar, kişinin gerçekle ilişki-
sini bozacak derecede ağır akıl hastalıklarından (şizofreni,bipolar bozukluk gibi) günlük işlevlerinde sorunlar 
yaşatan ruhsal sorunlara (anksiyete, depresyon gibi) kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır. Temel ruhsal 
hastalıklar olarak, şizofreni, majör depresyon, madde kullanım bozuklukları, bipolar bozukluk, anksiyete bo-
zuklukları, obsesif kompulsif bozukluklar, travma ile ilişkili bozuklarlar (travma sonrası stres bozukluğu gibi)  
verilebilir. Kişinin genetik yapısı, aile geçmişi, özgeçmişi (yaşadığı önemli olaylar), kişinin bedensel biyokim-
yasal dengesi, fiziksel sağlık problemleri ve toplumsal sorunlar ruhsal sorunlara neden olabilmektedir. Bunun-
la birlikte Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre en çok işlevsellik kaybına yolaçan on hastalıktan beşini ruhsal 
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hastalıklar oluşturmaktadır. Bunlar majör depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni, madde kullanım bozukluğu, 
obsesif kompulsif bozukluk olarak sayılmaktadır. Şizofreni, bipolar bozukluk,  madde kullanım bozukluğu, 
depresyon ve obsesif-kompulsif bozukluk ruhsal hastalıklar içinde damgalanmanın ve sosyal dışlanmanın en 
çok görüldüğü rahatsızlıklardır. Bu durum hastaların kendilerini ve hastalıklarını saklamalarına yol açmakta-
dır. Öte yandan iki bin kişi ile yapılan bir çalışmasında dışlama %53, hastaların kendilerini doğrudan ve olum-
suz dışlanmış hissetmeleri %80 bulunmuştur.  Hastalardaki bazı özellikler sosyal dışlanma riskini artırmak-
tadır. Bunlar gözlenebilir bozukluğu olmak, garip ve rahatsız edici davranışları olmak, davranışları önceden 
kestirilememek, belirtileri süreklilik göstermek, erkek olmak, bir azınlık grubu üyesi olmak, toplumla bağları 
zayıflamış olmak ve hastanede yatarak tedavi görmek olarak sıralanabilir. Ruhsal sorunu olanların toplumdan 
dışlanmadığı bir tarihsel/kültürel geçmişimiz olduğu halde, günümüzde; batı tipi uygarlığın temel ilkelerinin 
tüm dünyada yayılması, eğitimde standardın giderek yükselmesi, aile yapısının sosyal destekten yoksun bir çe-
kirdek yapıya dönüşmesi, görsel ve yazılı basındaki çarpıcı/hatalı yorumların artması gibi nedenlerden dolayı 
ruhsal sorunu olanların damgalanması ve sosyal dışlanması, toplumsal boyutta soruna yol açar hale gelmiştir. 
Bu faktörlerden özellikle önlenebilir olması nedeniyle görsel ve yazılı basındaki çarpıcı/hatalı yorumlar önem 
taşımaktadır. Aşağıda son zamanlarda medyaya yansıyan bazı haberleri bulacağınız bu tür yayınların ciddi bir 
denetimden geçmesi gerekmektedir. Bu yayınlarda ruhsal hastalık sebebiyle meydana gelen ve çoğunlukla suç/
ceza ehliyetinin bile olmadığı psikiyatri hastalarına ‘cani, vahşi’ gibi tanımlamalarla basında yer verilmektedir 
ve bu durum sosyal dışlanmayı önemli bir şekilde artırmaktadır. ‘Şizofren evlat dehşeti: Annesini öldürüp ba-
şını kapıya astı (www.hurriyet.com.tr/ 18 Mayıs 2016 )

Bursa’da Vahşet! İçindeki Şeytanı Çıkardım (www.ulke.com.tr/ 15 Ekim 2016)

Şizofreni hastası dehşet saçtı (www.haberturk.com/ 02 Aralık 2016)

Akıl hastası koca dayağına ceza yok (sabah gazetesi/10 Ağustos 2007)

Samsun’da şizofren anne dehşeti  (www.iha.com.tr/ 4 Ağustos 2016)

Dünya sağlık örgütü 2005 yılında Helsinki sözleşmesinde bu tür sosyal dışlanmayı artırıcı tutum ve durumların 
azaltılması için bazı kararlar almıştır. Bu kararlardan bazıları toplumda ve sağlık meslek gruplarında ruh sağlı-
ğının iyileştirilmesinin önemine dair bilinç geliştirmek, önyargılar, ayırımcılık ve eşitsizlikle mücadele etmek, 
ruh sağlığı sorunu olan insanları desteklemek, bu alanda etkili ve uzman ekipler oluşturmaktır.  Bununla birlikte 
sıralayacağımız aşağıdaki öneriler ruhsal hastalığı olan bireylerle toplum içinde birlikte yaşayamaya yardımcı 
olacağı ve dolayısıyla sosyal dışlanmayı azaltacağı bilinmelidir. Psikiyatrik hastaların damgalanmasına karşı, 
eğitim çalışmalarına ilkokullardan itibaren başlanmalıdır. Kadınların/Annelerin eğitimi ayrıca önemsenmeli-
dir. Eğitim sürecinde bireylerde, yaşamış oldukları/olabilecekleri ayırımcılık ve mobbing konusunda da far-
kındalık yaratılmalıdır. Doğru bilgi, hastalığa, etiyolojisine, sürecine  ve ilaçlarına karşı damgalamaya direnç 
kazandırır. İlgili sivil toplum kuruluşları ve birimler aracılığıyla medyadaki yanlış bilgilendirmeye/ yorumlara 
karşı, hızla yasal yollara (tekzip) başvurulmalıdır. Eğitim süreci savunuculuk (advocasy)’u da içermelidir. 
Araştırmanın Kısıtları:  Ruhsal hastalıklar ve sosyal dışlanma arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için 
vakalar üzerinde daha fazla randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Sonuç: Ruhsal hastalığı olan birey-
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ler sosyal dışlanmaya maruz kalan önemli bir kitleyi oluşturmaktadır. Ruhsal hastalığı olan bireylerin sosyal 
dışlanmaya maruz kalma nedenleri arasında medyanın olumsuz haber sunuş tarzı, hastalıklarla ilgili yetersiz 
bilgi ve önyargılar gibi önlenebilir faktörler önemli yer tutmaktadır. Bu faktörlerle ilgili eğitim faaliyetleri ve 
hastaların damgalamasını engelleyici bazı çalışmaların yapılması sosyal dışlanmayı azaltmada önemli ölçüde 
etkili olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ruhsal Hastalıklar, Sosyal Dışlanma, Medya
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HASTA VE HASTA YAKINLARININ GÖZÜYLE SAĞLIK ALANINDA ŞİDDET: DENİZLİ’DE  
BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Türkan ERDOĞAN
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Öz: Sosyolojik açıdan baktığımızda şiddet olgusu gündelik hayatta farklı boyutlarıyla ve çok katmanlı bir 
görünürlüğe sahip bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı sosyo-kültürel koşullara bağlı olarak gündelik 
yaşamda bir ya da daha fazla türde kendini gösteren şiddet, Türkiye’de iki temel toplumsal ilişkiler alanında ya 
da kurumsal yapıda; yani ailede ve sağlık alanında daha sıklıkla yaşanan bir toplumsal sorun haline gelmiştir. 
Hangi ilişkisel boyutta olursa olsun şiddetin başlı başına yapısal bir sorun olduğu bilimsel açıdan yadsınamaz 
bir gerçektir. Şiddetin görünürlüğü ya da sıklığı bir toplumun yapısal sisteminde işlevsel bozuklukların var-
lığa işaret etmektedir. Kısaca şiddet, sistemdeki tıkanıklıkların ve işlevsel bozukların belirtisidir diyebiliriz. 
Türkiye’de sağlık alanında şiddet konusuyla ilgili olarak son yıllarda birçok kurumsal ya da uygulamalı ça-
lışmalar gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili geniş bir literatür tarandığında yapılan çalışmaların çoğunluğunun 
odağında sağlık çalışanlarının olduğu görülür. Son yıllarda hasta ve hasta yakınlarının sağlık alanındaki şiddet-
le ilgili görüşlerini inceleyen araştırmaların da giderek artış kaydettiğini gözlemekteyiz. Bildiri konusunu teş-
kil eden çalışmamız bu araştırmalardan biridir. Amaç: Denizli’de gerçekleştirdiğimiz bir alan araştırmasından 
yola çıkılarak bu bildiride hasta ve hasta yakınlarının şiddete bakış açıları ele alınmaya çalışılmıştır. Kapsam: 
Yapılan bu araştırmanın evrenini Denizli il merkezindeki 18 yaş ve yukarısını temsil eden bireyler oluşturmak-
tadır. Örneklem büyüklüğü hesaplanarak anket, rastgele yöntemle seçilmiş 500 kişiye uygulanmıştır. Sınırlı-
lıklar: Araştırma evrenini Denizli il merkezindeki 18 yaş ve yukarısını temsil eden bireyler oluşturmaktadır. 
Anket, Denizli il merkezindeki iki devlet hastanesi, bir üniversite araştırma hastanesi ve dört özel hastanede 
sağlık hizmeti almakta olan hasta ve hasta yakınlarına uygulanmıştır. Yöntem: Araştırmada hasta ve hasta 
yakınlarına anket uygulanmıştır. Katılımcılar rastgele yöntemle seçilmiştir. Anketin uygulanmasında kadın ve 
erkek katılımcıların sayısında eşitlik gözetilmiştir. Katılımcıların %50’si kadın, %50’si erkektir. Anket top-
lam 500 katılımcıya uygulanmıştır. Ankette katılımcıların sosyo-demografik bilgilerine yönelik soruların yanı 
sıra şiddet deneyimleri, hasta-sağlık çalışanı ilişkisi, sağlık hizmetleri memnuniyet düzeyi, sağlık politikaları 
konusundaki görüşleri ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Uygulamada anket tekniği yoluyla elde edilen veriler 
SPSS istatistik programına yüklenmiş, alınan sonuçların frekans dağılım ve yüzde tabloları oluşturulmuş ve 
sorular arasındaki ilişki durumunu belirlemek için çapraz tablolar oluşturulmuştur. Araştırmada bağımsız ve 
bağımlı değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek amacıyla ki-kare (X2) testi ve 
korelasyon testi kullanılmıştır. Ki-kare testinin uygulanmasında anlamlılık düzeyi olarak 0.05 seçilmiştir. Ve-
rilerin analizi “SPSS for Windows 16.0” programı aracılığıyla yapılmıştır. Bulgular: Toplumun bakış açısıyla 
hasta-hekim iletişimi konusundaki eksiklikler, bekleme sürelerinin uzunluğu, personel sayısının azlığı, kötü 
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iletişim,  hekimin verdiği bilgileri tam olarak anlayamama, empati yoksunluğu gibi faktörler, çalışmamızda 
şiddetin en önemli nedenleri olarak görülmüştür. Çalışmamızda ulaştığımız en önemli bulgu; bireylerin şiddete 
bakış açısının şiddet deneyimine göre farklılık göstermiş olmasıdır. Şiddet yaşamış katılımcılar, yaşamayanla-
ra göre sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanları ile ilgili tutum ve görüşlerinde daha olumsuz bir bakış açısına sa-
hiptirler. Hem sözel hem de fiziksel şiddet türlerinin en fazla hasta yakınları tarafından gerçekleşmesi bulgusu, 
pek çok uluslararası literatür bulgusu ile benzerlik göstermektedir. Araştırmamızda iletişim eksikliği, şiddetin 
en önemli nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığı, kamu-özel sağlık sektörü, sivil toplum kuru-
luşları ve mesleki kuruluşların yürüteceği sosyal sorumluluk projeleri ve yaygın eğitim etkinlikleri aracılığıyla 
sağlıklı iletişim programlarının yürütülmesinin bu alandaki eksikliği önemli ölçüde gidereceği kanaatinde-
yiz. Yurttaşların ayrıca sadece hasta-hasta hakları konusunda değil, sağlık çalışanlarının hakları konusunda 
da bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Araştırmamızın sonucuna göre bireyler medyadaki şiddet 
haberlerini ilgiyle takip ettikleri gibi şiddetin sağlık alanındaki artışında medyanın da etkisi olduğunu düşün-
mektedirler. Medyanın eğitici-olumlu içerikte yayınlar yapması sözkonusu etkiyi olumlu içeriğe dönüştüre-
cektir diyebiliriz. Sağlıklı iletişim konusunda sağlık çalışanlarının da iletişim ve empati konusunda eğitilmesi 
gerekliliği yine araştırmamızda ulaştığımız bir diğer önemli bulgudur. Sonuç: Sağlık alanında şiddet, şiddet 
olgusunun aynı zamanda kültürel boyutlarıyla derinlemesine araştırılmayı gerekli kılmaktadır. Kır ve kent 
doğumlu olup yaşamını en uzun süreyle doğduğu yerde geçiren bireylerin şiddete bakış açılarında farklılaş-
manın olduğu gözlenmiştir. Eğitim, yaş ve yaşadığı yer, bireyin şiddet deneyimini ve sağlık alanındaki şiddete 
ilişkin bakış açısını etkileyen önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm 
Programının sonucu olarak insan sağlığının bir meta olarak görülmesi, sağlık hizmetlerinin bir “hak” olmaktan 
çıkarılarak “gereksinim”e dönüştürülmesi, popülist politikaların ötekileştirici söylemleri başta hekimler olmak 
üzere bütün sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığını zedelemekte, kurumsal–bireysel verimsizliğe neden ol-
makta daha önemlisi sağlık çalışanları yalnızlaştırılmakta ve yabancılaştırılmaktadır. Sağlık alanında şiddet, 
sadece çalışana değil topluma karşı da işlenmiş bir suç olarak görülmelidir. Şiddet, toplumsal bir sorun, bir 
halk sağlığı sorunu olmakla beraber aynı zamanda bir hak ihlalidir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Sağlık, Sağlık Çalışanları, Hasta ve Hasta Yakınları
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE  
NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Türkan ERDOĞAN
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Öz: Şiddet hem bireylerin sağlıklı gelişiminde hem de toplumların sağlıklı oluşumunda/işleyişinde önemli 
engellerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin varlığı genel anlamda “sağlıksız” oluşun temel işare-
tidir. Sağlık kurumunda şiddet; hasta, hasta yakınları ya da başka bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk 
oluşturan her türlü sözel-eylemsel tehdit, fiziksel veya fiili cinsel saldırıdır. Türkiye’de sağlık alanında şiddet 
son yıllarda hem sıklığı hem de görünürlüğü ile daha fark edilir bir boyuta ulaşmıştır. Şiddetin ülkemizde 
yapısal bir karaktere dönüşmesi süreci ile sağlıkta reform politikalarının uygulanma sürecinin eşzamanlılığı, 
şiddetin sağlık alanına da sıçramasına yol açmıştır. Hem hastalarda hem de sağlık çalışanlarında güvensizlik 
hissinin yaygınlaşması, sağlık emekgücünün taşeronlaşması, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının 
itibarsızlaştırılarak “sözleşmeli emek işçiliğine” dönüştürülmesi, mesleki otoritenin yitimi ve örgütsel bir bağ-
lılığın giderek zayıflaması (sağlık çalışanları-işyeri ilişkisindeki psiko-sosyal doyum), esneklik ve vasıfsızlaş-
ma sürecinin sağlık çalışanlarında yarattığı mesleki dışlanmışlık gibi birçok sorun yapısal karaktere dönüşen 
şiddetin, sağlık alanında yarattığı birer “olumsuz çıktı” olarak görülebilir. Amaç:  Bu çalışma, öznel dene-
yimlerinden hareketle sağlık çalışanlarının, Türkiye’de sağlık alanında yaşanan şiddetin nedenleri, etkileri ve 
önleyici tedbirlerin neler olabileceği konusundaki görüşlerini ve şiddet deneyimlerini irdelemeyi hedeflemek-
tedir. Çalışmamızda şiddet olgusunun toplumsal yaşamda olduğu kadar bireyin öznel dünyasındaki yansıma 
ve yaşanma biçimleri de derin boyutlarıyla ele alınmak istenmiştir. Kapsam: Araştırmanın evrenini Denizli’de 
kamu-özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın 
örneklemini bu sağlık çalışanları arasından amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak seçilen hekimlik ya da hem-
şirelik görevini sürdüren 21 katılımcı oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Araştırmamız zaman ve yüksek maliyet 
gerektirdiğinden Denizli kamu-özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hekim ve hemşirelerle 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmamız betimsel nitelikte bir araştırmadır. Araştırmamızın amacı ve konu-
sundan hareketle çalışmamızda amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, görüşme yaptığımız 21 
sağlık çalışanı ile birlikte yürütülmüştür.  Çalışmada veri toplamak için nitel araştırma tekniklerinden biri olan 
yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Denizli’de özel ya da kamu sağlık sektöründe çalışmakta 
olan 13 hekim ile 8 hemşire ile görüşmeler yapılmıştır.  Görüşme tekniği uygulanmadan önce katılımcılara ça-
lışmanın konusu, amacı ve içeriği hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Her çalışanın çalışma programı göze-
tilmek suretiyle sonraki aşamada uygun görüşme saatleri dikkate alınarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Gö-
rüşmelerden elde edilen nitel veriler kullanılarak araştırmada tematik bir çözümleme yapma yoluna gidilmiştir. 
Bulgular: Birçok sağlık çalışanı için şiddet denildiğinde ilk akla gelen “sözlü hakarette bulunmak”tır. Sağlık 
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çalışanları sözlü şiddetten sonra ikinci sırada fiziksel şiddet türüyle karşılaştıklarını belirtmektedirler. Hem-
şirelerde tükenmişlik sendromunu hissetmek durumu daha yoğunluklu yaşanmaktadır. Görüşme yaptığımız 
sağlık çalışanları, hastalarla daha iç içe olmalarından dolayı hemşirelerin şiddete daha çok maruz kaldıklarını 
belirtmişlerdir. Hemşirelerin verdiği bilgiye göre hasta sayısının fazlalığı buna mukabil sağlık çalışanlarının 
yetersizliği nedeniyle bir hastaya ayrılan süre ortalama 5 dakikadır. Günde bakılan hasta sayısı ortalama 45-60 
‘tır. Sağlık çalışanları orta yaş gurubundaki hastaların şiddete daha çok yöneldikleri görüşündedirler. Şiddetin 
faili erkek olduğunda öncelikle sözlü ve fiziksel şiddetin yaşandığı ileri sürülmüştür. Kadın hasta ya da hasta 
yakınları genellikle sözlü şiddet eğilimindedirler. Hemşire katılımcılara göre hastalar, hasta hakları konusun-
da hastanenin ilgili bölümlerinde yazılı afişler olmasına karşı ilgisizdirler, hatta yapılan sözlü açıklamalara 
rağmen duyarsızlıkla karşılaşabildiklerini ifade etmişlerdir. Hasta hakları biriminin ne işe yaradığı konusun-
da hastalar bilinçsizdirler.  Şiddetin en önemli nedenleri arasında sağlıksız iletişim gösterilmiştir. Acil servis 
ve polikliniklerde iletişim kopukluğu, anlaşılamama daha çok yaşanmaktadır. Bilgisayar sisteminde yaşanan 
teknik aksaklıklar, yavaşlama vs. nedeniyle de hastalar, sağlık çalışanlarına karşı tahammülsüzlük göstere-
bilmektedirler. İşleyişte yaşanan aksaklıklar hastaların dünyasında görevi ihmal olarak algılanabilmektedir. 
Katılımcılar açısından koruyucu aile hekimliği uygulaması sağlık çalışanları açısından ağır bir yük getirmiştir. 
Hastalar açısından bakıldığında ise onların hastanelere göre aile sağlık merkezlerinde kendilerini daha rahat 
ifade ettikleri belirtilmiştir. Özel hastanelerin kazanç kaygısı sağlık çalışanları üzerinde psikolojik bir baskıya 
dönüşmektedir. Katılımcılara göre toplumda her şeye rağmen hekimlik ve hemşirelik mesleğine duyulan say-
gınlık varlığını korumaktadır. Sağlıkta iyileşme çabaları denildiğinde hemşireler özellikle bilgisayar destekli 
hasta kayıt sistemine geçişin hastayı ve tedaviyi takip etme adına büyük bir kolaylık sağladığı görüşündedirler. 
Performans sistemi sağlık çalışanlarını olduğu kadar hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeylerini 
de olumsuz etkilemektedir. İnsan sağlığının meta olarak görülmesi katılımcılarımıza göre sağlıkta dönüşüm 
politikalarının ve performans sisteminin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kronik hastalığı 
olanlar için söz konusu politikalar ağır bir maddi külfete yol açabilmektedir; her girişte katkı payının, muayene 
ücretinin, reçete parasının verilmesi gibi. Sağlıkta dönüşüm politikasının hastalar açısından olumlu yönü ise 
genel sağlık sigortasının çıkartılması olarak belirtilmiştir. Sonuç: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezai 
müeyyidesinin artışı şiddetin azaltılmasında etkili olacaktır. Görüştüğümüz hekim ve hemşireler bu yönde gö-
rüş bildirmişlerdir. Görsel-işitsel basında ve medyada sağlık çalışanlarına yönelik olarak öznesi her kim olursa 
olsun yapılan bazı açıklamalarda yer alan “kışkırtıcı” söylemler, şiddeti arttırmada etkili olmaktadır. Görüşme 
yaptığımız çoğu çalışan, işyerinde “kendini güvende hissetmeme” duygusunu sıklıkla yaşadığını ifade etmiştir. 
Acil servis ve ameliyathane birimlerinde çalışanların hepsi kanaatini bu yönde ifade etmiştir. Görüşme yaptığı-
mız sağlık çalışanları ya şiddeti deneyimlemiş ya da işyerinde bir diğer iş arkadaşının şiddete maruz kalmasına 
tanıklık etmiştir. Şiddetin öznesi çoğunlukla erkek hasta ya da hasta yakınıdır. Hasta yakınları en az hastalar 
kadar şiddete yönelebilmektedirler. Kadın ve erkek sağlık çalışanlarının cinsiyet değişkeni açısından şiddet 
deneyimleri irdelendiğinde eril tahakkümün sağlık hizmeti alanında da varlığını derinden hissettirdiği sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Hastaların şiddete ilişkin farkındalıklarını ve duyarlılıklarını geliştirmek yönünde eğitici 
programların yaygınlaştırılması, farklı yaşam alanlarında broşürlerin dağıtılması, kamu spotlarından yararla-
nılması şiddetin azalmasında etkili olacaktır. Sağlık çalışanlarının niteliksel-niceliksel artışı, güvenlik önlem-
lerinin arttırılması, özellikle acil servis birimlerinde ve polikliniklerde hasta-hasta yakınlarının beklentilerinin 
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optimum düzeyde dengelenmesi ve sağlık hizmeti verilen alanların amaca uygun bir şekilde iyileştirilmesi ya 
da genişletilmesi, aşırı iş yükünün hafifletilmesi, muayene sürelerinin hasta-hekim ilişkisini sağlıklı kılacak bir 
şekilde ayarlanması için işgücü yetersizliğinin giderilmesi çalışanların ileri sürdüğü öneriler arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Alanında Şiddet, Hekim, Hemşire, Sağlık Çalışanları
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MASKELİ İSTİSMAR: MUNCHAUSEN BY PROXY SENDROMU  

Oya Sevcan ORAK1, Ercan TUNÇ2, Gonca AKTAŞ3, Kübra GÜLIRMAK4, Sinan VATANSEVER5

1-2-4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve  
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  

3-5Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

k_1058_g@hotmail.com

Öz: Munchausen by Proxy Sendromu (MPS), genellikle anneler olmak üzere bakım verenler tarafından or-
taya atılan, çocukta fiziksel bir hastalığı andıran uydurma belirtiler ortaya çıkarma şeklinde görülen bir ço-
cuk istismarı türüdür. Amaç: Bu çalışmada MPS’nin belirtilerini, epidemiyolojisini,  prognozunu, tedavisini 
ve bu sendroma multidisipliner yaklaşımı vurgulamak amaçlanmıştır. Kapsam: Bu çalışmada MPS ile ilgili 
literatür incelenmiş ve derlenmiştir. Sınırlılıklar: MPS ile ilgili kısıtlı sayıda yayına ulaşılmış ve çalışma-
da sistematik bir incelenme yapılmamış olması çalışmanın en önemli sınırlılığıdır. Yöntem: Konuyla ilgili 
ulusal ve uluslararası yayınlara ulaşılmış, çalışma kapsamında incelenmiş ve derlenmiştir. Bulgular: MPS 
olan bireyler çocuğa verdikleri zararı yadsıyarak onu birçok kez tıbbi müdahalelere sunarlar. Öyle ki, bazı 
durumlarda bu olgular ölümle bile sonuçlanabilmektedir. Bu bozukluğa sahip bireyler çoğunlukla çocuğun 
ebeveynidir. Ayrıca bu bireyler sağlık ekibine karşı uyumlu ve çocukları üzerine de aşırı derecede ilgilidirler. 
Bu nedenlerden dolayı gerek belirtilerin sahte olduğunun anlaşılması gerekse bakım verende MPS olduğunun 
fark edilmesi son derece zordur. Sağlık çalışanlarının MPS konusunda bilgili olması ve belirtilerini fark ede-
bilmesi çocuğun fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmesinin engellenmesi açısından önemlidir. Çünkü, MPS 
olan bireyler çocukta yarattıkları hastalık belirtileriyle onun örselenmesine neden olmaktadırlar. Bu olgularda 
istismara uğrayan çocuk/çocuklar birçok kez hastaneye getirilir ve patolojik hiçbir veri bulunamaz. Bu durum 
şikayetlerin aydınlatılması için çocuğa daha fazla girişim yapılması ile sonuçlanır. MPS olan birey, çocuğa 
yapılan girişimlerden hiç şikayetçi olmadığı gibi memnun bile görünebilir. Çocukta var olduğu söylenen şi-
kayetler, ortaya çıkarılan sahte bulgular bakım verenin yokluğunda azalmaktadır. Bu nedenle bakım verenin 
yokluğunda semptomların azalması veya yokluğu, aynı ailenin çocuklarında görülen benzer sorunlar ve her-
hangi bir hastalığın açıklanamayan belirtileri gibi faktörler bu sendromu düşündürme açısından önemli izler 
olarak görülmektedir. Bu nedenle sağlık personelinin, özellikle de çocuk ve bakım verenle daha fazla etkileşim 
halinde olan hemşirelerin, şüpheli durumlarla karşı karşıya kaldıkları zamanlarda durumu görmezlikten gel-
memesi son derece önemlidir. MPS’den şüphelenme hallerinde ise bu durumun kayıt altına alınması ve ilgili 
kurumlara bildirilmesi gerekmektedir. İstismar vakaları acil vakalar olduğundan hemen çocuk polisi, savcılık 
vb. mercilere haber verilmelidir. Yapılan araştırmalar, istismara uğrayan çocuklarda fiziksel, gelişimsel, zihin-
sel ve sosyal gerilik gibi problemlerin oluştuğunu göstermektedir. Bu duruma maruz kalan çocuklar sonraki 
dönemlerde sigara ve alkol kullanma, intihar, şiddet davranışları gösterme ve ruhsal hastalıklar açısından riskli 
grubu oluşturmaktadır. Özellikle de tekrarlayan istismarın kısa ve uzun süreli etkileri oldukça dramatik ola-
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bilmektedir. MPS olan bireyler sürekli çocukla birlikte olduklarından bu istismarın tekrarlama riski yüksektir. 
Ayrıca bu sendromu olan bireyler için uzun süreli tedaviler gereklidir; tedavide başarı sağlanamayan MPS 
olguları da bulunmaktadır. Bu nedenle, istismara uğrayan çocukların ailelerine verilmeleri oldukça tehlikeli ve 
büyük bir risk oluşturmaktadır. Çocuklar ailelerine verilseler dahi çok sık kontrol edilmeli ve çocuğun yüksek 
yararı temel alınmalıdır. Sonuç: MPS tanısını açığa çıkaran bir test ya da psikolojik profil bulunmamaktadır. 
MPS’den şüphe edilen durumlarda çocuk ve bakım veren dikkatle gözlemlenmeli, çocuğa ait tüm bulgular ay-
rıntılı bir şekilde ele alınmalıdır. Ayrıca aynı evde yaşayan başka çocuklar varsa bunlar da değerlendirilmeli ve 
gerekli koruma yöntemleri geliştirilmelidir. Bu durum yalnızca MPS olan bireyin cezalandırılması açısından 
değil, çocuğun korunması açısından ciddiyet gerektiren bir durumdur. Ancak, bildirim yapılmadan önce makul 
derecede şüphe gereklidir. Aksi durumda çocuk ve ailesi mağduriyet yaşayarak, başka bir yolla travmaya sebep 
olunabilir. 

Anahtar Kelimeler: Bakım Veren, Çocuk, İstismar, Munchausen by Proxy Sendromu
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİ KULLANIM DU-
RUMLARININ ÇATIŞMA VE ŞİDDETE YÖNELİK FARKINDALIKLARINA ETKİSİ 

Kübra GÜLIRMAK1, Oya Sevcan ORAK2, Hatice DURMAZ3

1-2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve  
Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun / Türkiye   

3Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum  / Türkiye

k_1058_g@hotmail.com

Öz: Fizyolojik ve psiko-sosyal ihtiyaçların karşılanmasını engelleyen bir gerginlik hali olan ve genellikle 
belleğimizde yer etmiş olumsuzluklar, acılar, düşmanlıklar hatta savaşlarla ilişkili olarak kullanılan “çatışma”, 
bir kavram olarak ürkütücü gözükmektedir. Çatışma; insanın ve yaşamın bir parçasıdır ve yeni bir kavram 
olmamasına rağmen son yıllarda çatışmaların her düzeyde artması ve kolaylıkla şiddete dönüşmesi dikkatleri 
bu konuya yoğunlaştırmıştır. Çatışmanın bir adım ötesi olan şiddet, çözülemeyen çatışmaların sonucu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Çözülmemiş çatışmaların devamı olarak nitelendirilen ve gün geçtikçe artan şiddet, 
yaşamın her köşesinde karşımıza çıkan günümüz toplumlarının en temel sorunlarından birisidir. Teknoloji 
alanındaki ilerlemelerle birlikte gerek geleneksel medyada, gerekse yeni medyada şiddet tüm türleriyle her 
gün karşılaştığımız bir sorun haline gelmiştir. Öyle ki internet ve sosyal ağ sitelerinde farklı bireyler tarafından 
paylaşılan şiddet içerikli mesajlar, resimler, fotoğraflar, haberler ve görüntüler bir insanın kendi yaşamı içinde 
deneyimleyebileceğinden çok daha fazladır. Medyada sunulan haberlerde yazılı, görsel ve işitsel yollarla sö-
zel, fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik gibi şiddetin birçok çeşidiyle karşılaşılmaktadır. Her medya aracı 
farklı yollarla bunu sağlamaktadır. Örneğin, gazete haberleri yazı, radyo haberleri ses, televizyon haberleri ise 
görüntü-ses özellikleriyle iletişim sağlarken, internet yoluyla ulaşılan haber sitelerinde ise olaya ilişkin yazıya, 
sese ve görüntüye diğer kitle iletişim araçlarından farklı olarak daha detaylı bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu 
nedenle günümüzde hayatımızın vazgeçilmezi olan internet ve sosyal ağ aracılığıyla da şiddete tanıklık eden 
insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Böylece hayatımızdaki enformasyonu gün geçtikçe artan interne-
tin ve sosyal ağ sitelerinin şiddet konusundaki etkisi göz ardı edilemez hale gelmiştir. Bu etkilerden birisi de 
bireylerde şiddet konusunda farkındalık oluşturmasıdır. Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin internet 
ve sosyal ağ sitelerini kullanım durumlarının çatışma ve şiddete yönelik farkındalıklarına etkisini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Bu araştırma Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 300 üniversite 
öğrencisi ile gerçekleştirilmiş, araştırmada öğrencilerin internet ve sosyal ağ sitelerini kullanım durumlarının 
çatışma ve şiddete yönelik farkındalıklarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Sınırlılıklar: Çalışma araş-
tırmaya dahil edilme kriterlerine uyan ve gönüllü olan 300 öğrenci ile yapılmıştır. Ayrıca bu öğrencilerin 
tamamı Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır.  Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma-
nın evrenini bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki tüm üniversite öğrencileri oluşturmuştur. Araş-
tırmada örneklem seçme yöntemine gidilmemiş araştırmaya katılmaya gönüllü olan 300 öğrenci örneklemi 
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oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatür incelenerek oluşturulmuş, 
üniversite öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri, internet ve sosyal ağ sitelerini kullanım durumlarıyla 
ilgili soruların yer aldığı “Veri Toplama Formu” ve Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik güvenirlik çalışması Sargın 
(2010) tarafından yapılmış olan “Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Ölçeği (ÇŞFÖ)” kullanılmıştır. Bu 
ölçek 27 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçekte maddeler, Hiç Katılmıyorum (1), Katılmıyorum 
(2), Kısmen Katılıyorum (3), Katılıyorum (4) ve Tamamen Katılıyorum (5) şeklinde puanlanmaktadır. Ölçeğin 
Cronbach alfa değeri 0.87’dir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 27, en yüksek puan ise 135’dir. Ölçekteki 
maddelerin toplamından elde edilen puanın yüksekliği, bireyin çatışma ve şiddete ilişkin yüksek derecede 
farkındalığı olduğunu göstermektedir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, t tes-
ti, ANOVA ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul 
edilmiştir. Bu araştırma için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığından (Sayı: 
28050591-100-E.123600 Tarih: 28.12.2016) kurum izni alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılmaya gönüllü 
olan üniversite öğrencilerinin %84.3’ünün kadın, %95,7’sinin bekâr olduğu, yaş ortalamalarının 20.33±2.25 
olduğu ve  %57.7’sinin yurtta kaldığı belirlenmiştir. Araştırmamıza dâhil edilen üniversite öğrencilerinin 
%70.3’ünün interneti en çok sosyal ağ sitelerine girmek için kullandıkları, sosyal ağ sitelerinde ortalama 
3.13±2.42; internette ise 4.02±2.26 saat vakit geçirdikleri, %39.0’ının şiddetle ilgili haberlere en çok sosyal ağ 
sitelerinde karşılaştıkları, %68.0’ının sosyal ağ sitesinde karşılaştıkları şiddet haberlerini arkadaşlarıyla pay-
laştıkları, %58.0’ının sosyal ağ sitelerinde şiddete tepki olarak yapılan etkinliklere katılmadığı, %95.7’sinin 
son yıllarda şiddet olaylarında artış olduğunu düşündüğü bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin ÇŞFÖ toplam 
puan ortalaması 102.25±14.08 olarak belirlenmiştir. Cinsiyete ve sosyal ağ sitelerinde şiddete tepki olarak ya-
pılan etkinliklere katılma durumuna göre ÇŞFÖ puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (p<0.05). İnterneti en çok kullandıkları amaçlara göre ÇŞFÖ puan ortalamaları arasındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Üniversite öğrencilerinin son yıllarda şiddet olaylarında 
artış olduğunu düşünme durumlarına göre ÇŞFÖ puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak an-
lamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Üniversite öğrencilerinin çatışma ve şiddete yönelik farkındalık 
düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kadın olan, sosyal ağ sitelerinde şiddete tepki olarak yapılan 
etkinliklere katılan ve son yıllarda şiddet olaylarında artış olduğunu düşünen üniversite öğrencilerinin çatışma 
ve şiddete yönelik farkındalık düzeyinin diğer gruplara göre yüksek olduğu bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Çatışma, İnternet, Sosyal Ağ, Şiddet
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ROMANTİK İLİŞKİSİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDETİ  YAŞAMA VE  
ALGILAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ 

Serap SEZGİN1,  Meltem KÖKDENER2,  Aynur ARSLAN3, Kübra GÜLIRMAK4, Ercan TUNÇ5

1-4-5Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve  
Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun / Türkiye   

2-3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Samsun / Türkiye

k_1058_g@hotmail.com

Öz: Latince ‘Violentia’ kelimesinden gelen şiddet, güç kullanarak vurma ve kötü davranma eylemi olarak 
tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise şiddeti, “Bir bireyin yaralanmasına ve ölümüne neden 
olan ya da gelişmesini engelleyen fiziksel, psiko-sosyal ve cinsel olarak uygulanan kasıtlı davranışlar” durumu 
olarak tanımlamaktadır. WHO’nun 2002 yılında yayınladığı Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu’nda şiddet; ken-
dine yönelik şiddet, kişilerarası şiddet ve topluma yönelik şiddet olmak üzere üç grupta sınıflanmıştır (WHO, 
2002). Bu kapsamda şiddetin diğer bir türü ise kadın-erkek ilişkilerinde görülen flört şiddetidir. Flört, bireyle-
rin arkadaşlığın ötesinde, paylaştığı duygusal, romantik ve cinsel ilişki olarak tanımlanır. Flört yaşayan kişiler, 
resmi bir kurum aracılığıyla birbirlerine bağlı, nişanlı veya evli değillerdir. Kadın-erkek ilişkisine dayalı bir 
ilişki süreci olan flört ve flörtte şiddet kavramı, Makepeace tarafından yapılan çalışmalar sonucu araştırmacı-
ların dikkatini çekmiştir. Bunun yanı sıra romantik ilişkilerin de daha net bir biçimde yaşanmaya başlanması, 
şiddet algısında cinsiyet temelli flört şiddetinin tartışılmasına da neden olmuştur. Bu kapsamda flört şiddeti 
kendi içerisinde alt başlıklara ayrılmıştır. Bunlar;  psikolojik flört şiddeti, sözel duygusal flört şiddeti ve cinsel 
seksüel flört şiddeti olarak gruplandırılabilir. Yaşamın erken veya geç dönemlerinde deneyimlenebilen flört, 
gençlik döneminde davranışların şekillenmesi ve bireyin bu süreçte kendini kanıtlama, bağımsızlığını ilan 
etme gibi amaçlar doğrultusunda ergenin şiddete yönelmesini tetiklemektedir. Flört ilişkileri gençlerin hayatı 
ve yetişkinliği öğrenmeleri için bir fırsat oluşturabileceği gibi psiko-sosyal yönden henüz olgunlaşmamış ve 
hayat deneyimi az olan ergenlik dönemindeki bu bireylerin şiddete maruz kalma olasılıklarını ve şiddete yö-
nelik yatkınlıklarını artırabilmektedir. Akran etkileşimleri, ailelerinin hikâyeleri, kişisel inançlar ve psikolojik 
durum gibi özellikler flört şiddetinde önemlidir. Ayrıca bireyin şiddeti algısı da bu konuda belirleyici özellik-
lerdendir. Örneğin, bazı bireylerde partnerlerden birinin giyim konusunda denetleyici olması sevgi ifadesinin 
göstergesi olarak algılanabilir. Aslında bu durum şiddetin meşrulaştırılması ve böylece şiddetin çok daha yay-
gın bir biçimde yaşanmasına yol açmaktadır. Bir ilişkide şiddete yatkınlığı artıran bazı faktörler vardır. Bunlar, 
ilişkinin süresinin uzamasıyla ve ciddiyet kazanmasıyla doğru orantılı olarak arttığı görülmektedir. Amaç: 
Flört şiddeti gibi toplumda şiddete yönelik tutum ve karşıt davranışların göz ardı edilmemesi ve üniversite 
öğrencileri gibi toplumdaki bazı risk gruplarının partnerler arası şiddet gösterimi ve davranışları esas alına-
rak bu konuda farkındalık yaratmaktır. Kapsam: Samsun ili Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’nde 2016-2017 yılları arasında aktif olarak öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 209 
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öğrenci ile yapılmıştır. Sınırlılıklar: Araştırmanın Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerle 
yapılması sebebiyle fakültede öğrenim gören kız öğrenci sayısı daha fazla olması sebebiyle çalışmaya katılan 
erkek öğrenci sayısının daha kısıtlı olmasına neden olmuştur. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada, 
kişisel bilgi formu ile Sezer Ö. tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeği 
kullanılmıştır.. Ölçeğin bütününe bakıldığında 1., 3., ve 4. maddelerinin erkeğin kadına uyguladığı şiddeti 
kabul etme; 5., 6., ve 8. maddelerin kadının erkeğe uyguladığı şiddeti kabul etme ve 2., 7., 9., 10. ve 11. mad-
delerin genel olarak çiftler arasındaki şiddeti kabul etme ile ilgili olduğu görülmektedir. Ölçeğin maddeleri: 
1.Kesinlikle katılmıyorum, 2.Katılmıyorum, 3. Katılıyorum, 4.Kesinlikle katılıyorum olmak üzere dört seçe-
nek üzerinden yanıtlanmaktadır. Ölçekten elde edilen puanın yüksek olması çiftler arasında yaşanan şiddeti 
kabul etme düzeyinin yüksek olduğunu, düşük puan ise çiftler arası şiddeti kabul etme düzeyinin düşük oldu-
ğunu göstermektedir. Bulgular: Araştırma bulguları incelendiğinde araştırmanın evreninin, %88’ i kadınlar-
dan oluşmaktadır. Çalışmaya katılan üniversite öğrencilerinin  %6.2’ sinin fiziksel şiddeti deneyimlediklerini, 
%19.1 ‘inin bu deneyimi kimseyle paylaşmadıkları, %3.8 inin istemeden zorla dokunmaya ve öpmeye maruz 
kaldığı, %2.9’unun hakarete maruz kaldığı, % 2,4’ünün karşısındakini zorla dokundukları ya da öptükleri ve 
%4.8’inin ise karşısındakine hakaret ettiği belirlenmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %80.4’ünün part-
nerlerinin gösterdikleri şiddet niteliğindeki davranışları yüzünden partneri ile bir araya gelmekten korkma-
dıklarını belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan öğrencilerden %7.1’inin şiddetin duyguları ifade etmenin tek yolu 
olduğunu düşündükleri, %5.3’ünün ise sorunları çözmede şiddete başvurabileceklerini düşündükleri saptan-
mıştır. Aynı zamanda yaptığımız bu araştırmada ilişkide karşılıklı olarak partnerlerin birbirlerini azarlamaları 
%16.7, %13.4’ünde ise erkeklerin bir ilişkide bazen partnerlerinden dayak yemeyi hak ettikleri düşüncesine 
sahip olduğu ortaya çıkmıştır. %10 unun şiddeti sevgi ifadesi olarak algıladıkları, %6.7 sinin hem partnerleri 
tarafından hem de kendileri tarafından kıyafet ve giyimlerine müdahalede bulundukları saptanmıştır. Sonuç: 
Üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde partnerler arası şiddeti kabul etme riskinin olduğu, bazı du-
rumlarda şiddeti sevginin ifadesi olarak gördükleri ve partnerinin giyimine vb. gibi özel hayatlarına müdahale 
etmeye ve edilmeye maruz kaldıkları saptanmıştır. Ayrıca zorla fiziksel temas uygulama ve uygulanmasına 
maruz kalmalarına rağmen, ilişkide yaşanan şiddet niteliğinde olabilecek davranışların partnerlerin flört ilişki-
si yaşamalarına engel olmadıkları belirtilmiştir

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Flört, Romantik İlişki
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TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISIYLA KADINA YÖNELİK ŞİDDET NEDENLERİNİN SİSTEMATİK 
OLARAK İNCELENMESİ

Özgür Sema CULHACI1, Hülya BİLGİN2, Zeynep ÖZASLAN3, Seda TEK4

1-2-3-4İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri  
Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

semaculhaci@hotmail.com

Öz: Şiddet insan yaşamının her alanında görülebilen ve dünyada giderek artan önemli bir sorundur. Fiziksel 
ya da psikolojik şiddet karşısında “kurban” olarak adlandırılan kişilerin büyük bir çoğunlu ğunu genellikle ka-
dınlar oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddetle ilişkili Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nda (Pekin, 1995) 
kabul edilen Pekin Dekla rasyonu ve Eylem Platformunda, kadına yönelik şiddetin, insan hakları ihlali olduğu 
be nimsenmiş, kalkınma, eşitlik ve barış hedeflerine ulaşabilmek amacıyla acil tedbir alınması gereken 12 
kritik alandan biri olarak kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak belirlenmiştir.  Şiddetin ortaya çıkışında 
toplumsal değerlerin önemli bir yer tuttuğu bilinen bir gerçektir. Kadına uygulanan şiddet, her ne kadar iki in-
san arasında geçen bir olay olarak karşımıza çıksa da, sebepleri toplumsal yapı ve dinamiklerde olan, sonuçları 
da kadınları sadece bireysel değil, toplumsal olarak da etkileyen bir olgudur. Bu nedenle, kadına uygulanan 
şiddeti, toplumsal bir sorun olarak tanımlamak ve çözümünü de toplumun kadın hakkındaki düşüncelerinde 
aramak gerekmektedir. Amaç: Bu çalışma uluslararası düzeyde kadına uygulanan şiddetin sebeplerini top-
lumsal bakış açısı, tutumu ve algılamasını incelemek amacıyla 1995 - 2017 Mart tarihleri arasında yayınlan-
mış çalışmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin sistematik biçimde incelenmesi 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Araştırmaya uluslararası dergilerde yayınlanmış toplum tabanlı, yayın 
dili ingilizce olan, tam metne ulaşılan, kalitatif tipte çalışmalar dahil edilmiş olup, konuyla ilgili yapılan der-
lemeler, tez çalışmaları ve kongrelerde sunulan sözel ya da poster bildiriler çalışma kapsamına alınmamıştır. 
Gereç ve Yöntemler: Konuyla ilgili PubMed, the Cochrane Library veri tabanları ile toplumsal bakış (public 
perceptions) ve kadına yönelik şiddet (violence aganist women) anahtar kelimeleri ile taranmış olup 82 ulus-
lararası yayına ulaşılmıştır. Dahil etme kriterlerine uygun 10 yayın değerlendirilmiştir. Tüm yayınlar çalışma 
yöntemleri ve bulguları açısından sistematize edilerek incelenmiştir. Araştırmanın Kısıtları: Bu çalışma, bir 
ön araştırma niteliğinde olduğundan veri tabanları ve anahtar kelimeler kısıtlı olarak taranmıştır. Bulgular: 
Kadına yönelik şiddetin nedenlerine toplumsal perspektiften, uluslararası literatür aracılığıyla odaklanıldığın-
da, sosyal ve toplumsal değerler (gelenek, örf, adetler), ataerkil aile yapısı, cinsiyet rollerine dair algılamalar, 
ebeveynlerin birlikte olduğu aile tipi, şiddet mağduru kadının kişilik özelliği, kültürel yapı, düşük eğitim dü-
zeyi, dini yapı, işsizlik, düşük sosyoekonomik düzey önde gelen faktörlerdir (Abeya ve ark, 2012, Ali ve ark, 
2012, Pun ve ark, 2016, Hamzeh ve ark, 2008, Johansen ve ark, 2017, Laisser ve ark, 2011, Shuman ve ark, 
2016, Kelly-Hankua ve ark, 2016, Amoakohene, 2004) Sonuç: Şiddetten arındırılmış, en azından şiddetin za-
rarlarını fark etmiş ve sorumluluk almaya niyetli toplumsal değişimin oluşturulmasında, şiddetin nedenlerine 
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toplumu oluşturan bireylerin bakış açısından bakmak, pek çok ulusal ve uluslararası yükümlülüklerin topluma 
benimsetilmesinde direnç oluşturan yönleri görmeye fırsat sağlayacaktır. Kadına yönelik şiddetin toplumsal 
kapsama dayalı nedenlerinin bir araya getirilmesi, zaten görünürlüğü şüphe götürmeyen bu olgunun toplumsal 
yapılar ekseninde daha net kılınmasını sağlamaya ve sürekli vurgulanan farkındalığın toplumsal bilinç düze-
yinde derinleşmesine imkân sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler:  Kadına Yönelik Şiddet, Toplumsal Bakış 
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ERKEĞE YÖNELİK ŞİDDET VE ERKEK SIĞINMA EVLERİ

Figen KAZANKAYA1, Endam ÇETİNKAYA1, Sezer ER GÜNERİ2, Ümran SEVİL3

1-2-3Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,  
İzmir / Türkiye

fgnrdgn@hotmail.com

Öz: Amaç: Erkekler sadece yakın ilişki içinde oldukları partnerlerinden değil cinsiyeti ne olursa olsun yakın 
arkadaş, akraba ya da tanımadıkları kişiler tarafından da şiddet görebilmektedir. Özellikle homoseksüel er-
keklere partnerleri de şiddet uygulayabilmektedir (Yavuz, 2006:15-21; Yavuz, 2008:1-12). Bu çalışma, erkeğe 
yönelik şiddet konusunda literatür taranarak derleme şeklinde yapılmıştır.  Bulgular: Erkeklere partnerleri 
tarafından şiddet uygulandığına dair ilk çalışmalar 1970’lerin ortalarından itibaren ortaya çıkmaya başlamış-
tır. Bu konudaki araştırmalardan birisi Gelles’in 1974’teki evli kadın ve erkeklerin aile içerisinde birbirlerine 
eşit sıklıkta şiddet uyguladıklarını iddia eden çalışmasıdır (Adak 2013:9). Geleneksel bir toplumda kadının 
erkeğe şiddet uyguladığını kabul etmek, erkek geleneğini, erkekliği ve erkek üstünlüğünü tehdit ettiği için, 
toplumlarda erkeklerin aile içi şiddete maruz kalmaları kabul edilemez bir olgudur. Kumar’a (2012) göre 
şiddete uğrayan erkekler çoğunlukla yaşadıkları bu olumsuzluğu başkalarıyla paylaşmazlar, paylaştıklarında 
da onlara inanılmaz, toplumda dalga konusu olabilir ve anlatmaya utanabilirler (Kumar 2012:291). Rönesans 
sonrası Fransa ve İngiltere’de toplum, eşleri tarafından hırpalanmış kocaları gülünç ve aşağılanmış olarak 
görmüştür. Örneğin Fransa’da “hırpalanmış” bir koca eşeğe ters bindirilip kuyruğunu tutarak, kasabanın et-
rafında dolaştırılmıştır. İngiltere’de, “istismar edilmiş” kocalar bir arabaya bağlanmış ve halkın alay etme ve 
küçümsemelerine maruz kalması için dolaştırılmıştır (George 1994:137). Kadınlar üzerine yapılan araştır-
malar, erkeklerin %33’ünün cinsel davranış veya cinsel ilişkide bulunmaya zorlamak için saldırgan (sözlü 
veya fiziksel) davranışlarda bulunduğunu, erkeklerin ise %20’sinin bir kadından cinsel saldırıya uğradığını 
bildirmektedir. Kadınlardan şiddet gören erkeklerde depresyon, stres, psikosomatik semptomlar ve genel psi-
kolojik sıkıntı gibi çeşitli zihinsel sağlık sorunların olduğu belirtilmektedir (Hines 2009:573). Amerika’da 
ulusal düzeyde gerçekleştirilen üç farklı araştırmanın sonuçları incelendiğinde birbiriyle örtüşmeyen, farklı 
verilerle karşılaşılmaktadır. Her bir araştırma kendi içinde doğrudur ancak her biri farklı içeriklere sahip farklı 
bir kitleye uygulanmıştır. Bu nedenle ulaşılan sonuçlar da farklılaşmaktadır (Stets 1990:151-165). Ulusal Eş 
Şiddeti ve Cinsel Şiddet Araştırması-2011 (National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, NISVS) ve-
rilerine göre son 12 ayda partnerleri tarafından fiziksel şiddet gören erkek kurbanların sayısı 5.365.000, kadın 
kurbanların sayısı 4.741.000’dır. Ancak bu veriler 2000’de yapılan Ulusal Kadına Yönelik Şiddet Araştırması 
(National Violence Against Women Survey, NVAWS) verileriyle çelişmektedir. Çünkü NVAWS verilerine 
göre ise 1.309.061 kadın ve 834.732 erkeğe partnerleri tarafından fiziksel şiddet uygulanmıştır. Ulusal Suç 
Kurbanlığı Araştırmasına (2010, National Crime Victimization Survey, NCVS) göre ise son 12 ayda 101.530 
erkek ve 407.700 kadının eş şiddeti kurbanı olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak rakamlar farklı olmakla birlikte 
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NVAWS ve NCVS’ye göre eş şiddeti kurbanı kadın sayısı erkek sayısından fazla iken NISVS’a göre erkek 
kurban sayısı kadın sayısından fazladır. NISVS’a göre son 12 ayda partnerleri tarafından fiziksel şiddet gören 
kurbanların %53’ü erkek, %47’si kadınlardan oluşmaktadır (Hoff 2012:155-156). Araştırmalar erkeklerin ma-
ruz kaldığı şiddetin zaman içerisinde artma eğiliminde olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu nedenle erkeğe 
yönelik şiddet konusu akademik ilgiyi hak etmekte ve bu konuda kapsamlı çalışmaların yapılmasını da zorunlu 
kılmaktadır. Ayrıca 2010 yılında Amerika’da yapılan Ulusal Eş Şiddeti ve Cinsel Şiddet Araştırmasına göre, 
erkeğe yönelik ağır fiziksel şiddet oranı %40’ın üzerinde bulunmasına karşın, erkek mağdurlara yönelik çok 
az hizmet olduğunu da vurgulamaktadır Hoff 2012:155, Adak 2013:21). Türkiye’de aile içi şiddete maruz 
kalan ya da risk altındaki kadınlar için; kolluk kuvvetleri, adli kurumlar, sağlık kuruluşları, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı kuruluşlar, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne bağlı konuk evleri, 
barolar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları kendi yetki ve sorumlulukları doğrultusunda çeşitli hizmetler sun-
maktadır (Sevil 2015:615). Kadınların yanı sıra erkek mağdurların da 2001 yılından itibaren yardımına koş-
tuklarını ifade eden Şefkat-DER bugüne kadar toplam 12 bin erkeğin sığınma evlerinde kaldığını belirtmiştir. 
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm 
şiddet mağdurlarının korunarak şiddetin önlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda “şiddet mağduru” kavramı-
nın hukuk sistemine girmesi ile kadın şiddet mağdurlarına sunulan barınma hizmetinin yanında erkek şiddet 
mağdurlarına da barınma hizmeti sunmak Bakanlığın görev alanına girmiştir. Bu doğrultuda, Bakanlığa bağlı 
İzmir’de 18 kişi kapasiteli, İstanbul İlinde ise 12 kişi kapasiteli “Erkek Konukevi” devlete bağlı ilk konukevi 
olarak faaliyete açılmıştır. Sonuç: Türkiye’de de kadına yönelik şiddet ve buna ilişkin hizmet sunan kurum ve 
kuruluşlarla ilgili internette arama yapıldığında pek çok internet sitesine ulaşılırken, erkeğe yönelik şiddet ve 
bu alanda verilen hizmetler için arama yapıldığında neredeyse hiçbir bilgi bulunamamaktadır. Bu durumun, 
böyle bir şiddet türünün olmadığını mı yoksa erkeklerin yardım alma konusunda çekingen davrandıklarına mı 
ya da erkeğe yönelik şiddetin gizli olduğunu mu gösterdiğinin, neden ve sonuçlarıyla analiz edilebilmesi için 
kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir (Hoff 2012:155-163, Adak 2013:21).

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Erkeğe Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddet
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AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADIN ÜREME SAĞLIĞINA ETKİSİ

Figen KAZANKAYA1, Selin AHSUN2, Gül ERTEM3

1-2-3Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,  
İzmir / Türkiye

fgnrdgn@hotmail.com

Öz: Amaç: Kadına yönelik şiddet insan yaşamının her alanında görülebilen ve dünyada giderek artan; kadın-
lar ve çocukların sosyal, toplumsal gelişimlerini ve sağlıklarını tehdit eden önemli ve küresel bir halk sağlığı 
problemi olarak karşımıza çıkmaktadır (Aşırdizer 2009:35-42; Demir 2015:35-38). Kadına yönelik  şiddet 
aile içinde fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet biçiminde görülebileceği gibi tecavüz, cinsel kölelik, 
gebeliğe zorlama, gözaltında taciz ve tecavüz, kadınların siyasal yaşama katılmalarının önlenmesi, töre cina-
yetleri, kızlık zarı muayenesi, zorla evlendirme, kadın intiharları, işyeri/sokakta cinsel taciz, kız gebeliklerin 
sonlandırılması, kız çocukların ihmali biçiminde de görülebilir (Şimşek 2011:119–126). Bu çalışma kadına yö-
nelik şiddetin üreme sağlığını etkilerini değerlendirmek amacıyla literatür taraması yapılarak derleme şeklinde 
hazırlanmıştır. Bulgular: Aile içi şiddetin dünyada ve Türkiye’de önemli bir sağlık sorunu olduğu bilinmek-
tedir (Demir 2015:35-38). Dünyada her 3 kadından biri yaşamları boyunca dövülmekte, seks için zorlanmakta 
veya diğer bir deyişle kötü davranışa maruz kalmakta, istismar edilmektedir. Kadın sıklıkla, aile üyelerinden 
biri tarafından istismar durumu ile karşı karşıya kalmaktadır (Yanıkkerem 2002:1-5). Şiddet bireyi fiziksel, 
duygusal ve sosyal yönden etkileyerek yetersiz beslenmeye, depresyona, travma sonrası stres bozukluğuna, 
sosyal izolasyona, madde bağımlılığına, beden travmalarına, geçici/kalıcı engellilik ve hastalıklara, intihar-
lara hatta ölüme neden olmaktadır (Salman 2009; Şimşek 2011:119-126). Şiddet kadını fiziksel, sosyal ve 
emosyonel yönden etkilediği gibi üreme sağlığını da ciddi bir şekilde etkilemektedir (Yanıkkerem 2002:1-5; 
Demir 2015:35-38). Cinsel ve fiziksel şiddet, halsizlik, güçsüzlük ve birçok jinekolojik düzensizliklere yol 
açmaktadır. Birçok çalışma sonucu, kadınların kronik pelvik ağrıdan acı çekmesi ile çocukluk döneminde cin-
sel istismar, cinsel saldırı ve/veya partnerlerinden fiziksel veya cinsel istismar görme arasında ilişki olduğunu 
göstermektedir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kronik pelvik ağrıya ve buna bağlı olarak Pelvik İnflamatuar 
hastalığa (PID) yol açmaktadır. Diğer jinekolojik rahatsızlıklar arasında düzensiz vajinal kanama, vajinada 
zorlanma, istek azlığı ve cinsel ilişki sıklığında azalma sayılabilir. Cinsel saldırı yine premenstrual şikayetle-
ri artırmaktadır (Çetiner 2006; Aşırdizer 2009:35-42). Artan stres ve utanç duygusunun bağışıklık sistemini 
baskılaması; vajinal, anal ve üretral travmalarla mikroorganizmaların dolaşım sistemine ve üretraya yüksek 
oranda geçişi; zorla cinsel ilişkiye giren erkeklerin başka kadınlarla da korunmasız ilişkiye girmeleri sayıla-
bilir.  Bu hususlar da aile içi şiddetin cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH), HIV ve istenmeyen gebelikte-
ki etkisini açıklamaktadır (Çetiner 2006). Kadın eşinin tepkisi nedeniyle kontraseptif yöntem kullanmaktan 
korkabilmekte; azalmış cinsel otonomi, istenmeyen gebelik ve CYBH’a neden olabilmektedir. Birçok yerde 
çocuk sahibi olma erkekliğin göstergesi görüldüğünden, kadınların kontrasepsiyon kullanımı erkek tarafından 
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engellenebilmektedir (Polat 2005). Gebelik boyunca görülen şiddet oldukça önemli, ciddi bir halk sağlığı 
problemidir. Gebe kadınlara uygulanan şiddet, abortuslara, zihinsel ve fiziksel özürlü bebek doğumlarına yol 
açarken yalnızca bireysel değil, toplumsal sorunlara da neden olmaktadır. İstismar edilen gebelerde düşük 
doğum ağırlıklı bebek, fetal kırık, ölü doğumun daha fazla görüldüğü saptanmış ve prenatal mortalite, morbi-
dite riskinin arttığı belirlenmiştir. Bu nedenle birinci basamak sağlık çalışanları prenatal ziyaretler ile şiddete 
uğrayan gebe kadınları tanımalı ve gereken önlemleri almalıdır (Giray 2005:217-220; Sevil 2006:43-46). Ço-
cukken istismar edilen veya cinsel saldırıya uğrayanlarda, ileri yaşlarda madde kullanımı, korunmasız cinsel 
ilişkide bulunma, para için seks yapma ve sonuç olarak istenmeyen gebelikler, hepatit-B ve HIV gibi CYBH 
bulaşma riskini artırdığı ortaya konmuştur (Polat 2005, Sevil 2006:43-46). Sonuç: Sağlık hizmeti sunan sağlık 
personeli şiddetin etkilerini taşıyan hastalarla her gün karşı karşıya gelmektedir. Bu sebeple kadına yönelik 
şiddeti her yönüyle tanımlamak gerekir (TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2008). Kadına 
yönelik şiddet olgularının tanımlanmasında tedavi, destek ve rehabilitasyonun yanı sıra toplumda şiddetin 
azaltılmasında önleme, koruma ve erken müdahaleyi içeren şiddetsiz bir kültür oluşturmada sağlık çalışanla-
rına önemli görevler düşmektedir. Toplumun tüm alanlarında hizmet sunan sağlık çalışanları, şiddetle ilişkili 
kendi tutumlarını tanımaya ve profesyonel hizmet sunumlarında bu yaklaşımların etkilerinden arınmış olmaya 
çalışmalıdır. Sağlık çalışanları, etik ve mesleki kodlar doğrultusunda şiddet mağdurunu tanıma, suçluluk his-
setmeden sorununu dile getirmede cesaretlendirme, mahremiyetini ve güvenliğini sağlama, uygun veri topla-
ma, gerekli durumlarda diğer uzmanlara yönlendirme ve destek sistemleri ile ilgili rehberlik etme görevlerini 
yerine getirmelidir. Bütün bunlar yapılırken kadının güvenliği tehlikeye atılmamalı ve gizliliği başkalarıyla 
paylaşılmamalıdır (Korkmaz 2015:615).

Anahtar Kelimeler: Kadın Sağlığı, Şiddet, Üreme Sağlığı
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ZİHNÎ ŞİDDET MAĞDURU KADIN: KÜLTÜREL ALGININ DİNİ ALGIYA(!) DÖNÜŞMESİ

Tuğba GÜNAL

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı, Ankara / Türkiye

 t_gunal@hotmail.com 

Öz: Amaç: İlahi hitabın vurguları, insanın hem zihinsel hem de eylemsel bazda içinde bulunduğu istikâmetsizliğe 
ve özellikle değişime direnç gösteren konulara ilişkin temel inşa edici bir amaca dönüktür. Bu konulardan biri 
de kadındır.  Kadın konusuna verilen bu önemin, ataerkil yaşamı odağına koymuş ve insanî dengeyi erkek lehi-
ne bozmuş olan toplumu bu yanlıştan kurtarma amacı taşıdığı söylenebilir. Vahyin bu anlamda attığı adımların 
devamı tarihi süreç içerisinde getirilememiş; aynı özden yaratılmış, aynı hak ve sorumluluklara tabi tutulmuş 
iki cins arasındaki ayrım, belirgin bir şekilde sürdürülmeye devam etmiştir. Bu olgusal durum, kendini nass 
üzerinden de temellendirmeye çalışmış ve birtakım ayet ve rivayetleri, kendine dayanak olacak şekilde, kendi 
zihniyetinin aracı kılmıştır. Bu doğrultuda, kadına yönelik tutumun, dinden değil kültürden kaynaklandığını 
ortaya koymak bu tebliğin amacını teşkil etmektedir. Olgu: Kadın için doğru bir konum belirlemek, öncelikli 
olarak varlığın hangi zeminde ele alındığını tespit etmek, sonrasında ise bu varlık zemini içerisinde kadının 
mahiyetini tartışmaya açmakla mümkündür. Dolayısıyla meseleye yaratma konusundan başlamak gerekmek-
tedir. Kur’an-ı Kerim’de “yaratma”nın temeline konulan fiilleri incelediğimizde; bir değer ortaya koyma ilke-
sinin somutlaştığı ilk yaratma/yok iken varlığa çıkarma anlamına gelen “ibdâ’”; hem yaratılan varlığın hem de 
bu varlığın meydana getirmesi beklenen eylemlerin gelişmeye dönük olması anlamını içeren “inşâ”; meydana 
getirilen varlığın hem şekilsel özellikler açısından hem de iç donanım açısından kâmil bir düzenlemeye sahip 
olmasını ifade eden “tesviye” ve ahirette insanın eylemlerinin sorumluluğunu taşımasına imkân verecek bir 
yapıya sahip olacağını ifade eden “i‘âde” kavramlarıyla karşılaşmaktayız. Kur’an’da “yaratma” eyleminin kar-
şılandığı bir diğer kavram ise “halk”tır. Bu kelime, temelinde ‘doğru bir biçimde oranlamak ve ölçümlemek’ 
anlamını taşımaktadır. Var Edici, varlığa getirdiği her bir varlığı; hem var edilme amacına uygun bir donanım 
ve içerikle hem de varlığını devam ettirebilmesine imkân tanıyacak hâricî bir çevreyle donatarak meydana ge-
len varlığın ölçümlemesini yani “halk”ını tamamlamıştır. Varlıklar içerisinde tabiatı itibariyle farklılaşan insan 
da bu ölçümlemenin içerisinde yerini almaktadır. İnsanın “halk”ı; ahsen-i takvîm zemininde şekli tasarımı, 
ahlâk zemininde ise içyapıyı kapsamaktadır. Halk kavramıyla aynı köke sahip olan ahlâk, yalnızca içyapıda 
kalan pasif bir kuvve değil aynı zamanda insanın karakterinin, mizacının, huylarının eyleme dönük yapısını da 
içermektedir. Yapısında eyleme dönük olma özelliği bulunan insan “bilmeyi isteyen”, “anlama çabası içinde 
olan” ve “değer yükleyen” fıtratını, başta kendisi olmak üzere varlık âlemine yönlendirir ve neticede diğer 
varlıklardan farklı olarak kendisinin bir bilinç varlığı olduğu sonucuna varır. Bilinç sahibi bu varlık, erkek ve 
kadından oluşan insan varlığının “aynı özden” yaratıldığını; aralarına, birlik ve uyum sağlamaları, birbirlerinin 
bütünleyicileri olmaları için “sevgi ve rahmet” (30/21) konduğunu ve bu lütuf sayesinde bir araya gelebilmekte 
ve “tevhid”i hayatlarında gerçekleştirebilmekte olduklarını görür. Fakat insan bilinç varlığı olma özelliğini 
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yitirip kültür varlığı olduğu anda hem zihnî hem de gelenek kalıplarıyla örtülür. Bu bakış açısı varlık, bilgi ve 
değer konularını kapsayan tüm alanlara sirayet etmektedir. Bu konular kapsamına giren kadın da kültürün bir 
parçası olmayı kabul ettiği için öncelikle kendilik algısı bakımından “kendi”sinin; sonrasında ise toplumsal 
zihniyetin esiri olmuştur. Bu kültürel algının dini literatürü etkilediği de bir gerçektir. Kur’an; bireysel ve top-
lumsal direnişin sembolü olması açısından Hz. Meryem için ‘insanlık için ibret’ (23/50) şeklinde bahsederken; 
söz, düşünce ve uygulamalarında adaletten yana tavır sergileyen bir örnek olması açısından Sebe Melikesi için 
‘övülen siyasi bir lider’ (27/23, 32) prototipi çizerken; ‘hak olandan yana bir başkaldırı’ (66/11) modeli olarak 
Asiye’den ve ‘toplumun çığlığı’ olan (58/1) Havle b. Salebe’den bahsederken; tarihsel süreç bu temelin aksine 
işlemiş ve literatürümüz kadını ikinci sınıf gören, aşağılayan, değersiz addeden söylemlere yer vermiştir. Bu 
söylemler vahiy kaynaklı değil, söz konusu zihniyetin bir ürünüdür. Çünkü hem aklî hem dinî hem de örfî 
zeminde kadın meselesini değerlendirdiğimizde; aynı özden yaratılan yani cins bakımından aynı özelliklere 
sahip olan; yaratılış aşamaları bakımından bir fark barındırmayan; üzerine inşa edildiği temeller ve var olma 
gerekçesi açısından aynı ilkelere karşılık gelen; hak ve sorumluluklar bakımından aynı edinimler ve müeyyi-
delere muhatap olan ‘erkek’ ve ‘kadın’ varlığı arasında bir öncelik-sonralık ya da bir üstünlük-alçaklık hiye-
rarşisinin varlığını kabul etmek tutarsızlıktır. Sonuç: Bu minvalde “Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. 
De ki: O konuda fetvayı ancak “Allah” veriyor.” (4/127)  ayeti, o dönemde sosyal bir problem olan kadın ko-
nusunda önemli bir uyarı yapmaktadır. Ayetten anladığımıza göre, kültürel kodlara göre konuşma ihtimali olan 
peygambere dahi bu konuda söz söyleme yetkisi verilmemiştir. Dolayısıyla yaratılış bakımından eşit, yaşamı 
devam ettirme bakımından adil bir düzlemde bulunan kadın ve erkek arasında çizilen bu derin uçurum; ancak 
yaratmanın bir ayrım içermediği, ‘var’ olmanın bir değere karşılık geldiği, farklı yetenek ve kabiliyetlere sahip 
bu iki cinsin bir bütün oluşturma amacına matuf olduğu farkındalığıyla aşılabilir. Aksi halde kadına yönelik 
devam edegelen zihnî/psikolojik şiddet ve toplumsal şiddet varlığını koruyacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Yaratma, Bilinç Varlığı, Kültür Varlığı, Din, Din Algısı, Yaratma
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YAŞAMININ KONTROLÜNÜ KENDİ ELİNE AL: AİLE İÇİ ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA  
ÖZYETERLİĞİ ÇALIŞMASI

Sultan GÜÇLÜ1, Ayşegül UNUTKAN2, Emel ELEM2, Ayşenur BULUT3, Nuriye DÖKDÖK3,  
Büşra KAMAN3, Beyza KAHRAMAN3, Funda BALKAN3, Nazlı ER3, Hülya TEKİN3

 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Kütahya / Türkiye  
2 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Kütahya / Türkiye  

3 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Kütahya / Türkiye

aysenur.bulut@icloud.com

Öz: Giriş ve Amaç: Aile içi şiddet, aile içinde bir bireyin hayatının, bedeninin, psikolojik bütünlüğünün ya da 
özgürlüğünün güç ya da zor kullanılarak tehlikeye uğratılmasıdır. Aile içi şiddet, hemen hemen her toplumda 
ve toplumun her katmanında yaşanmaktadır ve kadınların maddi ve manevi bütünlüğüne ağır zararlar vermek-
te, toplumsal yaşama aktif ve üretken katılımlarını engellemekte dolayısıyla sosyal ve ekonomik gelişimlerinin 
önüne geçmektedir. Başa çıkma özyeterliği, bireylerin olumsuz yaşam olaylarına uyum sağlamalarını kolay-
laştıran, kişilerin kendilerine stres yaratan durumlar karşısında daha fazla çözüm yolu aramalarını sağlayan 
önemli bir bilişsel kaynaktır. Aile içi şiddet konusunda yapılan bazı araştırmalar, başa çıkma özyeterliğinin 
aile içi şiddetle başa çıkmada önemli olduğunu ortaya koymuştur. Şiddete maruz kalan kadınların başa çık-
ma özyeterliğine sahip olmalarının; gerçekliği doğru bir şekilde değerlendirebilmelerine, şiddet yaşantıları-
na ilişkin algılarını değiştirebilmelerine ve yaşantılarının kontrolünü kendi ellerine almalarını da sağlayacağı 
söylenebilir. Bu çalışmada aile içi şiddete uğrayan kadınların şiddetle başa çıkma özyeterliliklerini sosyo de-
mografik değişkenlere göre karşılaştırmak ve bu doğrultuda şiddetin önlenmesine ilişkin öneriler geliştirmek 
amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma evrenini Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’na devam 
eden şiddet görmüş kadınlar oluşturmaktadır. Çalışmada herhangi bir örnekleme yöntemi seçilmemiş, eğitim 
merkezindeki tüm kadınlara aile içi şiddet konusunda eğitimler verilmiştir. Eğitim sonrası son altı ay içerisinde 
şiddetin herhangi bir türüne maruz kalmış ve çalışmaya katılmayı kabul eden 84 kadın çalışma grubunu oluş-
turmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak kadınların aile içi şiddetle başa çıkma özyeterliği düzey-
lerini belirlemek için Benight ve ark. (2004) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Akpınar (2011) 
tarafından yapılan “Aile İçi Şiddetle Başa Çıkma Özyeterliği Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen 
“Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 21.0 paket programı tercih edilmiştir. Ve-
riler normal dağılım gösterdiği için parametrik testler kullanılmış ve sonuçlar istatistiksel olarak tartışılmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya katılan 84 kadının % 63.1’i 40 yaş üstünde ve büyük çoğunluğu (%56) ilköğretim mezu-
nudur. Kadınların %96.4’ü sözel şiddete, %35.7’si fiziksel şiddete, %3.6’sı cinsel şiddete, %44’ü ekonomik 
şiddete, %20.2’si duygusal şiddete maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Kadınların, yaş, gelir durumu, eğitim 
seviyesi ve yaşadığı çevre fark etmeksizin aile içi şiddetin bir ya da birden fazla türüne maruz kalıyor olmaları 
özellikle dikkati çekmektedir. Kadınların % 44’ü ev işlerini tek başlarına yaptıklarını, % 46.4’ü ise çocuk-
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ların bakımını tek başlarına üstlendiklerini ifade etmişlerdir. Aile içinde birbirlerine karşı sevgilerini rahat 
bir şekilde ifade edebilen kadınların aile içi şiddetle başa çıkma özyeterlilik düzeyleri daha yüksek çıkmıştır 
[t(82)=2,562, p=.012]. Çalışan kadınların [t(82)=2,155, p=.034] ve eğitim seviyesi yüksek olan kadınların 
[F(2-81)=3,239, p=.044] aile içi şiddetle başa çıkma özyeterlilik düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüş-
tür. Sonuç: Çalışmamızda kadınların tüm şiddet türleri ile karşı karşıya geldikleri, aile içi iletişimi iyi ve eği-
tim seviyesi yüksek olan kadınların şiddetle başa çıkma özyeterlilik düzeylerinin yüksek olduğu sonuçlarına 
ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre aile içi iletişimi güçlendirici, kadınların çalışma hayatlarına girmelerini kolay-
laştırıcı önlemlerin alınmasının, kadınların eğitim seviyelerini artırıcı politikalara ağırlık verilmesinin gerekli 
olduğu düşünülmektedir. Kadınların normal ve sağlıklı yaşam hakkına sahip olabilmesi için birey, toplum ve 
devlet olarak şiddetin bir suç olarak görülmesi ve müdahale edilmesi önemlidir. Aile içi şiddetle başa çıkma 
özyeterliği konusunu ele alan betimsel araştırmaların yanı sıra, bu konuda yapılacak olan deneysel araştırma-
ların da yapılması literatüre önemli katkılar sağlayabilir. Aile içi şiddete maruz kalan kadınların başa çıkma 
özyeterliğini artırmaya yönelik deneysel araştırmaların yaygınlaşmasının, tüm eğitim kurumlarında şiddet ve 
şiddetle başa çıkma konularında eğitimler düzenlenmesinin, şiddete başvuranları caydırıcı yasal düzenleme-
lerin yeniden gözden geçirilmesinin, medyada özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili kamu spotlarına yer 
verilmesinin, aile içi şiddeti önlemek için yasal, sosyal, ekonomik ve kişisel birçok etmenin göz önünde bulun-
durarak stratejiler geliştirilmesi bakımından verilen hizmetleri daha nitelikli hale getireceği düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadın, Aile İçi Şiddet, Şiddetle Başa Çıkma 
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HEKİM VE HEMŞİRELERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMUNUN VE ŞİDDET GÖRME 
KORKUSUNUN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ

Mahmut AKBOLAT1, Özgün ÜNAL2, Ayhan DURMUŞ3, Mustafa AMARAT4, Mervenur TURAN5 

1-2-3-4Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya / Türkiye   
5İzmit Seka Devlet Hastanesi, İzmit / Türkiye 

ozgununal@sakarya.edu.tr

Öz: Şiddet, kişinin sahip olduğu gücün, yaralanma ve ölümle sonuca ulaşabileceği bir biçimde, eylem ya 
da tehdit yoluyla kullanılmasıdır. Birçok alanda karşılaşılan şiddet olgusu, özellikle hizmet sektöründe daha 
fazla görülmektedir. Bu kapsamda hizmet sektörünün önemli aktörlerinden sağlık kuruluşlarında da şiddet 
vakalarına sıkça rastlanılmaktadır. Sağlık çalışanları görevleri başında hastalar ve hasta yakınları tarafından 
şiddete maruz kalabilmektedirler. Bu çalışmada şiddet olgusunun bir sonucu olarak ortaya çıkabileceği dü-
şünülen tükenmişlik konusu da birçok sektör için önemli problemler arasında yer almaktadır. Tükenmişlik 
durumu çalışanların fiziki ve psikolojik sağlığını bozmakla kalmayıp, iş yerindeki verimini de önemli ölçüde 
azaltmaktadır. Sağlık sektöründe de görülen tükenmişliğin birçok nedeni olmakla beraber, son dönemlerde 
giderek artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının tükenmişliğe etkisi olduğu varsayılarak bu çalışma 
planlanmıştır. Amaç: Çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma durumlarının ve şiddet 
görme korkularının tükenmişlik düzeylerini etkileyip etkilemediğini belirlemektir. Ayrıca, çalışmada son bir 
yıl içerisinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının şiddete uğradıkları yer, saat, saldırı olayı ve saldırganın 
özelliklerine ilişkin bulgularında irdelenmesi amaçlanmaktadır. Kapsam: Çalışmanın evrenini Kocaeli İlinde 
faaliyette bulunan bir kamu hastanesinde çalışan hekimler (90) ve hemşireler (200) oluşturmaktadır. Örneklem 
belirlenmeksizin tüm hekim ve hemşirelere ulaşılması hedeflenmiş olup, 37 hekim, 104 hemşire olmak üzere 
141 kişinin katılımı sağlanabilmiştir. Sınırlılıklar: Çalışmanın tek bir devlet hastanesinde gerçekleştirilmiş ol-
ması, özel hastanelere ilişkin verileri içermemesi en önemli sınırlılığını oluşturmaktadır. Yöntem: Çalışmada 
veri toplama aracı çalışanların tükenmişlik düzeylerini ölçmek amacıyla Maslach ve Jackson (1981) tarafından 
geliştirilen ve duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç boyut ve 22 ifadeden oluşan 
Maslach Tükenmişlik Envanteri; Roggers (1994) tarafından geliştirilen 14 soruluk şiddete maruz kalma ve 10 
soruluk şiddet görme korkusu ölçekleri ile son bir yılda gerçekleşen şiddet olayının detaylarının belirlenmesi-
ne yönelik olarak 20 sorudan oluşan ve Arnetz (1998) tarafından geliştirilen Şiddet Olay Formu kullanılmıştır. 
Ayrıca, anket formunda katılanların sosyo-demografik özelliklerini ölçmeye yönelik beş soru yer almaktadır. 
Öncelikle verilerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Güvenilirlik analizi için cronbach alpha 
katsayısında yararlanılmıştır. Cronbach alpha katsayıları tükenmişlik ölçeği için 0,836 (duygusal tükenmişlik 
boyutu 0,800, duyarsızlaşma 0,702 ve kişisel başarısızlık 0,657); şiddet görme korkusu ölçeği için 0,938 ve 
şiddete maruz kalma durumu için 0,902 bulunmuştur. Tükenmişlik ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve geçerlilik 
analizi önceden defalarca yapıldığı için bu çalışmada geçerlilik analizi yapılmamıştır (Ergin, 1993). Şiddet 
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görme korkusu ölçeğinin keşfedici faktör analizi sonucuna göre, KMO değeri 0,907 ve Barlett’s küresellik 
testi anlamlı olup, ölçek orijinal ölçekte olduğu gibi tek faktör altında toplanmıştır. Ölçeğin açıklanan toplam 
varyans değeri %64,0’dır. Şiddete maruz kalma ölçeğinin keşfedici faktör analizi sonucuna göre, KMO değeri 
0,825, Barlett’s küresellik testi anlamlı bulunmuştur. Ölçek orijinal ölçekteki gibi tek boyut altında toplanmış 
olup ölçeğin açıklanan toplam varyansı %65,6 olarak hesaplanmıştır. Ölçekler elde edilen verilerin geçerli ve 
güvenilir olduğu anlaşıldıktan sonra verilerin analizleri yapılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatis-
tiksel yöntemler, korelasyon ve regresyon analizleri, bağımsız örneklerde t testi ve tek yönlü varyans analizi 
kullanılmıştır. Analizler %95 güven aralığında (p=0,05) gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Çalışmanın bulgula-
rına göre; çalışanların %75,2’si son bir yılda sözel ve/veya fiziksel şiddet türlerinden herhangi birine maruz 
kalmıştır. Ayrıca, çalışanların %67,4’ü son bir yıl içinde başka bir çalışanın şiddete maruz kaldığına tanık-
lık etmiştir. Şiddet olaylarının büyük bir bölümü 18.00-09.00 (%68,8) saatleri arasında meydana gelmesine 
karşılık; %31,2’si gün düz çalışma saatlerini kapsayan 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşmiştir. Şiddet 
uygulayıcıları daha çok hasta yakınları (%41,8)  ve erkeklerden (%53,2) oluşmaktadır. Ayrıca, şiddete uğra-
yanların %14,9’u fiziksel zarar görmüşlerdir ve katılımcıların %27’si şiddet olayı sonrasında hastalara karşı 
davranışlarının olumsuz yönde etkilendiğini, ifade etmektedir. Ayrıca, şiddete maruz kalan bireylerde tıbbi 
risk almaktan kaçınma ve iletişimin azalması yönünde gelişmeler (%19,9) meydana gelmektedir. Çalışmanın 
bulgularına göre hekim ve hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri (2,72±0,419), şiddete maruz kalma ortalama 
puanları (1,98±0,742) genel olarak düşük seviyelerde bulunmasına karşılık; şiddet görme korkuları daha yük-
sek bulunmuştur (3,45±0,854). Ayrıca, şiddet görme korkusu ile şiddete maruz kalma durumu arasında pozitif 
yönde güçlü ilişki bir (r=0,440), benzer şekilde tükenmişliğin alt boyutlarından duygusal tükenmişlik ile du-
yarsızlaşma (0,599) ve kişisel başarısızlık (0,571); duyarsızlaşma ile kişisel başarısızlık (0,937) arasında da 
güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Ancak şiddet görme korkusu ve şiddete maruz kalma durumu ile tükenmişlik 
arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Korelasyon analizleri sonrasında şiddet 
görme korkusu ve şiddete maruz kalma durumu ile tükenmişlik arasında her hangi bir ilişki bulunmadığı için 
regresyon analizi yapılmamıştır. Ancak, çalışanların şiddete maruz kalmalarının şiddet görme korkularını po-
zitif yönlü etkilediği bulunmuştur (F= 33,420, p=0,000; t=5,781, p=0,000). Şiddete maruz kalma durumunun 
şiddet görme korkusu üzerindeki yordayıcı etkisi %19,4 olup; modelin beta katsayısı (0,440) pozitif yönlüdür. 
Yapılan bağımsız örneklerde t testi ve tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, katılıcıların meslekleri, cin-
siyetleri, çalıştığı birimler bakımından tükenmişlik düzeyleri, şiddete maruz kalma durumları ve şiddet görme 
korkularında istatistiksel bakımdan anlamlı fark bulunmamaktadır. Buna karşılık katılımcıların yaşları ve ça-
lışma süreleri bakımdan şiddete maruz kalma durumlarında istatistiksel bakımdan anlamlı fark bulunmaktadır. 
Her iki değişkende de fark 16 yıl ve üzeri çalışanlar (2,61±0,695) ile 5 yıl ve daha az (1,5±0,757) çalışanlardan 
kaynaklanmaktadır (p<0,05). Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre hekim ve hemşireler arasında şiddete maruz 
kalma durumu son derece yaygın durumdadır. Böylesi yoğun şekilde yaşanan şiddet olaylarının gölgesinde 
çalışanlarda şiddet görme korkusunun meydana gelmesi ise son derece doğaldır. Buna karşılık, şiddete maruz 
kalma ve şiddet görme korkusu ile tükenmişlik arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Literatür incelemesinde de 
mobbing ve tükenmişlik arasında akademik çalışmalara rastlanmasına karşılık fiziksel şiddet ve tükenmişlik 
çalışmalarına rastlanmadığında diğer çalışmalarla birlikte değerlendirme yapılamamıştır. Özellikle tıbbi riske 
girmeme ve hastalarla iletişim konusunda ortaya çıkabilecek durumlar da dikkate alındığında ağlıkta şiddetin 
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önlenmesi hem sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarının güvenli hale getirilmesi hem hizmet sunumu bakı-
mında önemli bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Şiddet, Şiddet Görme Korkusu, Tükenmişlik, Hekime Şiddet, Hemşireye  
Şiddet
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TEMELİNDE YATAN EN ESKİ ÖNYARGI: MİZOJİNİ

Simge EVRENOL ÖÇAL¹, Gülten KOÇ¹

¹Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Bölümü,  
Ankara / Türkiye 

symbol_smge@hotmail.com

Öz: Kadınların aşağılanması, cinsel bir obje olarak görülmesi, toplumda erkeklerden daha düşük bir statü-
de bulunması gerektiği düşüncesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin meşru olarak kabul edilmesi mizojini 
kavramını ortaya çıkarmıştır. Mizojini, kadınlardan kadın olduğu için nefret etmeyi, kadın düşmanlığını ve 
kadınlara karşı önyargılı olmayı içeren kültürel bir tutumdur ve cinsiyet ayrımcılığı, kadına yönelik şiddet 
ve kadının cinsel olarak nesneleştirilmesi şeklinde davranışa dönüşmektedir ve yaşam boyu farklı alanlarda 
kadınların karşısına çıkmaktadır. Eğitim, medya, müzik, çalışma yaşamı, politika ve sağlık bu alanlardan ba-
zılarıdır. Amaç: Bu bildirinin amacı tarihi çok eskilere dayanan bir kavram olan mizojininin kadının statüsü 
ve kadın sağlığına etkilerinin incelenmesidir. Kapsam: Bu araştırmanın kapsamını mizojini, kadın ve kadın 
sağlığını etkileyen alanlara yönelik yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Yöntem: Mizojininin kadına ve ka-
dın sağlığına etkilerine yönelik hakemli dergilerde yayımlanmış araştırmalar taranarak elde edilen sonuçlar 
incelenmiştir. Araştırmanın Kısıtlılıkları: Mizojini kavramına ilişkin yapılan çalışmaların genel olarak der-
leme makaleler olması ve konuya ilişkin yapılan araştırmaların sınırlı olması çalışmanın kısıtlılığını oluştur-
maktadır. Bulgular: Cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle temel insan haklarından biri olan eğitim hakkının kadının 
elinden alınması, kadının tüm yaşamını olumsuz olarak etkilemesi açısından kadın düşmanlığının başında 
gelmektedir.  Okullarda erkek öğrenciler ya da öğretmenler tarafından sergilenen şiddet içerikli konuşmalar, 
cinsel taciz gibi mizojinik davranışlar kadın öğrenciler üzerinde saldırganlık, depresyon ve okuldan soğuma 
gibi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Mizojinin görüldüğü alanlardan biri de çalışma yaşamıdır. Mes-
lek seçiminde belirli iş kollarına yönlendirilme, düşük statülü işlerde sosyal güvencesiz olarak düşük ücretle 
çalıştırılma ve erkeklere göre daha az kazanç elde etme gibi cinsiyet ayrımcılığı yoluyla görülen mizojinik 
davranışlar kadını kronik yoksulluğa karşı korumasız bırakmaktadır. Ayrıca işyerinde cinsel taciz kadınların 
ve erkeklerin iş doyumunu ve üretkenliğini azaltmakta, kadınlarda psikososyal distres, işten ayrılma ve ör-
gütsel çekilme davranışlarını arttırmaktadır. Mizojini siyasal alanda kadınların ayrımcılığa uğrayarak karar 
alma mekanizmalarına katılmalarının engellenmesi biçiminde de ortaya çıkmaktadır. Bu durum kadını görünür 
kılınması ve kadın sorunlarının ele alınması açısından önemlidir. Siyasette söz sahibi olamayan kadın, erkek 
egemenliğinde çözümsüz sorunlarla yaşamaya mahkum bırakılmaktadır. Ayrıca kadın liderlere kadın olması, 
medeni durumu ve çocuk sahibi olmaması gibi cinsiyetine ilişkin konularda erkek liderlere yapılmayan düş-
manca eleştirilerle de mizojininin davranışa dönüştüğü görülmektedir. Medyadaki kadın figürü de mizojini 
göstergelerinden birini oluşturmaktadır. Medya mizojini açısından incelendiğinde özellikle internet, televiz-
yon programları, reklamlar, diziler, şarkılar, klipler, çizgi filmler, oyunlar ve sinema filmleri gibi her alanda 
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kadınlar sadece toplumsal cinsiyet rolleri ile yer alan, erkekler tarafından arzulanan, bakımlı, seksi ve vücut 
hatları düzgün kadınlar ya da başarılı, güzel, genç, aile ve iş yaşamını dengelemiş kadın olan “süper kadın”lar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların medyada bu şekilde sunulması onları değersizleştirmesine ve güçsüz 
kılmasına karşın erkeği üstün ve güçlü olarak göstermektedir. Kadına karşı nefretin görünür duruma geldiği 
alanlardan biri olan müzik ve şarkı sözlerinde yer alan cinsel saldırı ve kadına yönelik şiddet içeren sözlerin de 
dinleyenlerin mizojinik duygular ve tutumlar sergilemesine sebep olduğu saptanmıştır. Ayrıca şarkıların video 
kliplerinde dans ve figürleri ile yer alan kadınların yetenekleri ve entelektüel özellikleri göz ardı edilmektedir. 
Bu yüzden kadınların yalnızca bedenleri ile var olan, şiddeti hak eden kişiler olarak gösterilmesi toplumdaki 
algının bu boyutta sürdürülmesine yol açmaktadır. Kadınların birçoğu kendilerine atfedilen bu seksi, güzel ve 
bakımlı kadın olma imajına sahip olabilmek için birçok sağlık sorunlarına neden olan kozmetik amaçlı estetik 
operasyonlar, yeme bozuklukları ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik sorunlarla baş etmek zorunda 
kalmaktadır. Mizojinik davranışların başında gelen kadına yönelik şiddet kadınların fiziksel, sosyal, mental ve 
ruhsal sağlıklarını olumsuz olarak etkilemekte ve kadınların hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır. Temelin-
de mizojininin bulunduğu kadına yönelik şiddetin farklı bir boyutu olan genital mutilasyon sonucu birçok kız 
çocuğu cinsiyetleri nedeniyle kanama ve enfeksiyondan hayatını kaybetmekte ya da hayatları boyunca ciddi 
sağlık sorunlarıyla yaşamaktadır. Kadınların ikinci sınıf insan olarak görülmeleri ve düşük statüleri nedeniyle 
sağlık hizmetlerine ulaşamama ve sağlık hizmetlerini kullanamamaları sağlıklı olma haklarının ellerinden alın-
masına sebep olmaktadır.  Dolayısıyla anne ölümleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gebelik ve doğuma bağlı 
komplikasyonlar gibi kadının sağlık hizmetlerine ulaşamamasına bağlı gelişebilecek hayati sorunlar mizoji-
ninin diğer olumsuz sonuçlarını oluşturmaktadır. Sonuç: Kadına yönelik her türlü düşmanca davranışı içeren 
mizojini birçok kadını mağdur etmiştir ve etmeye de devam etmektedir. Bu nedenle kadınlar toplumda şiddet, 
taciz,  tecavüz, ayrımcılık, nesneleştirilme ve hakaret gibi birçok söylem ve davranışlarla baş etmek zorunda 
kalmaktadır.  Bu amaçla kadınlara he türlü mizojinik davranışı ortadan kaldırmak için toplumda her alanda bu 
tutumu sonlandırmaya yönelik çalışmaların ve girişimlerin yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Mizojini, Kadın, Şiddet, Cinsiyet Ayrımcılığı
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YAŞLILIK, ŞİDDET VE HEMŞİRELİK

Havva KAÇAN SOFTA

Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kastamonu / Türkiye

hsofta@kastamonu.edu.tr

Öz: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından şiddet: yaralanma, ölüm, psikolojik zarar veya kayıp ile sonuç-
lanan 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 (WHO-2002). 
Yaşlılık genel anlamda bireyin fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarında bir gerileme, sağlığın, gençlik ve güzel-
liğin, üretkenliğin, cinsel yaşamın, gelir düzeyinin, saygınlığının, rol ve statünün, bağımsızlığın, arkadaşla-
rın, eş ve yakın ilişkinin, sosyal yaşantının ve sosyal desteklerin azalması ve kaybı gibi döneme özgü pek 
çok sorunun yaşandığı bir kayıplar dönemidir (Bektaş, 2008). Bu yaşlarda kişi, artık diğer aile bireylerine 
daha bağımlı hale gelmektedir. Bu sebeple, hem direkt olarak kendisinin şiddete direnebilmesi, hem de tavır 
alabilmesi daha güç bir hale gelmektedir. Yaşlı istismarı da özellikle son on yıl içerisinde üzerinde durulan 
bir aile içi şiddettir (Koştu,2005:527-534). Yaşlı bireyin fiziksel kısıtlılığı ve kendi kendine bakım yapmakta 
yaşadığı yetersizlikler, diğer aile üyelerine özellikle de bakım veren bireye ciddi sıkıntılar yaşatabilmektedir. 
Yaşlıya bakan bireyler, gönüllü olarak bakamadıklarında yaşlı bireyler bazı ihmal ve istismara maruz kala
bilmektedirler(Koştu,2005:527-534&Kalaycı ve ark., 2015:22-33).Giriş: Ulusal Araştırma Konseyine göre, 
yaşlıyla ilişki içinde olan kişilerin veya bakıcıların, bireyde zarara neden olan ve risk taşıyan kasıtlı eylemleri 
ile birlikte tasarlanmış olsun ya da olmasın bireyin temel ihtiyaçlarını karşılamada ve zararlardan korumada-
ki başarısızlıkları/ilgi eksiklikleri de yaşlıya karşı uygulanan şiddet olarak tanımlanmaktadır (Dong ve ark., 
2013:464-472.). Amaç: Çalışmada, yaşlılara yönelik yapılmış çalışmaların incelenerek yaşlı istismarı ve ih-
malinin önlenmesi için yapılması gerekenler üzerinde öneriler sunmak amacıyla derleme yapılmıştır. Sınırlık-
lar: Çalışma ulaşılabilinen kaynaklar üzerinden yapılmıştır. Kapsam: Yaşlı istismarı ve ihmali genel olarak 
6 şekilde görülmektedir (Uysal, 2002:43-49.). Fiziksel istismar, Ekonomik istismar, İhmal, Kendi kendini 
ihmal, Duygusal istismar, Terk etme şeklinde sınıflandırılmaktadır. Fiziksel istismar: Yaşlı bireye bakan veya 
yaşlının güvendiği bir konumda olan kişi tarafından yaşlıya kasıtlı olarak ağrı, acı verici her türlü bedensel 
uygulama fiziksel istismar olarak kabul edilir. Yaşlıların fiziksel şiddete uğradığını gösteren bulgulardan ba-
zıları, nedeni açıklanamayan yaralanmalar, çürük izleri, iyileşme döneminde olan yaralar, bölgesel saç kaybı, 
diş ve kemik kırıkları, vücudunda ip veya kayış izinin bulunması, fiziksel kısıtlılıklar, yaralanma öyküsünde 
aile üyelerinin farklı açıklamalarda bulunması ve önceden benzer yaralanma öyküsünün bulunması vb.dir 
(Mc Dowell, 2011). Tufan’ın yaptığı çalışma (2005) sonucuna göre, örneklemin % 42’sinin son beş yıl içinde 
ailede fiziksel şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Duygusal/Psikolojik istismar: Sevgi, şefkat, ilgi, onay, 
destek gibi duygu ve duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesi, küçümsenmesi, inkâr edilmesini içermektedir. 
Türkiye’de yapılan bir çalışmada, örnekleminin % 66’sı psikolojik şiddet mağdurudur. Yaklaşık % 46’sı sözlü 
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şiddete ve % 54’nün mimik ve jestlerle şiddete maruz kaldığı saptanmıştır (Tufan, 2011). Ekonomik istismar: 
Güvendiği konumda olan birisi tarafından yaşlı bireyin para veya malının kötüye kullanılması veya çalınması 
ekonomik istismar olarak kabul edilir. Türkiye’de yapılan bir çalışmada, örneklemin % 55’i gelirinin olduğu-
nu ifade etmesine karşın bu grubun % 66’sı gelirini özgür şekilde kullanamadığını belirtmiştir. Yaşlıların % 
32’si mal varlığının bulunmasına rağmen bunların % 77’si malının tasarrufunu istediği gibi yapamadığını, % 
40’ı mal varlığını aile üyelerine devrettiğini ve % 57’si ise mal varlığının paylaşımı konusunda aile üyelerin-
den baskı gördüğünü ifade etmiştir (Tufan, 2011: Sayan ve ark., 2004:97-106).  İhmal: Yiyecek ve günlük 
hizmetlerde bakım sorumluluğunu yerine getirmede yetersizliktir. Terk Edilme. Yaşlı bireyin bakımından 
sorumlu olan kişi tarafından terk edilmesidir. Kendi kendini ihmal:  Yöntem: Çalışmanın oluşturulması için 
yapılmış çalışmalar taranmış ve istismar ve ihmala yönelik teorik oluşturulmuştur. Bulgular: Yaşlının kendi 
kendine dikkat ve özeni sağlamada yetersiz olmasıdır(Uysal, 2002:43-49). Konuyla ilgili yapılan araştırmalara 
bakıldığında; Keskinoğlu ve arkadaşlarının (2004) İzmir’de İnönü Sağlık Ocağı bölgesinde 65 yaş ve üzeri 
yaşlılarda fiziksel, finansal örselenme ve ihmal’i inceledikleri araştırmada da; yaşlıların % 1.5 ‘inin fiziksel 
örselenme ile karşılaştığı, örseleyen kişinin ise oğlu ve kocası olduğu saptanmıştır. Yaşlıların % 2.5’i kendi 
izni olmadan zorla gelirinin harcandığını, % 7’si ise gelirinden yarar sağlamaya çalışan kişi olduğunu belirt-
miştir. De Sauza ve arkadaşları tarafından (2007) Brezilya’nın Fortaleza şehrindeki yaşlılara karşı uygulanan 
şiddete ilişkin kayıtların analiz edildiği bir çalışmada; 424 kayıttan, 284’ünde (% 67) yaşlıların terk edildiği 
belirtilmiştir. Şiddet biçimleri arasında % 38 ile umursamazlık, % 19 ile sözlü saldırı, % 16 ile fiziksel saldırı 
bulunmaktadır. Yaşlıya şiddet uygulayanların yaşlının eşi, çocuğu, akrabası, arkadaşı, komşusu, ücretli veya 
gönüllü çalışan bakım elemanı ve diğer profesyoneller olabilmektedir. Yapılan incelemelerde istismarın yaşlı 
bireye ait özellikler ve istismarcıya ait özellikler açısından iki grupta ele alınmaktadır.  Yaşlı bireye ait özel-
likler; -Bağımlılık ve yetersizlik hali (sağlık sorunları, ekonomik nedenler vb.).-Kalabalık aile ortamı içinde 
yaşaması, statü ve güç kaybına uğraması, -Dul veya boşanmış olması, -Yalnız yaşaması ve izole olması, -Cazip 
maddi kaynağının olması,-Mental yetersizliğin ve özürlülüğün olması,  -İleri yaşlarda olması (70-75 ve üzeri)

 İstismarcıya ait özellikler: 

Üstlendiği bakım rolünü benimsememesi ve zorunlu yapması,•	

Bakım verdiği kişiyle zıt olması ve kırgın roller üstlenmesi,•	

Kişilik problemleri(benlik saygısını yitirme, düşünce ve davranışlarını kontrol edememe)•	

Parasal ve tıbbi problem, evlilik çatışması, işsizlik gibi dış stresörler,•	

Madde bağımlısı olması,•	

Şiddet ve istismarı çözüm olarak algılaması (Erkal,1-9).  •	 Genellikle yaşlılar, istismar veya ihmale uğradık-
larını bildirmezler. Çünkü bunu söyledikleri zaman; tekrar şiddete maruz kalacaklarını, aile üyeleriyle bağ-
larının kopacağını ve yakınmanın verdiği suçluluk duygusuyla baş edemeyeceklerini düşünürler. Sonuç: 
Şiddet önlenebilir bir durumdur. Şiddet ve istismarı önlemede toplumsal yaklaşım önemlidir. Şiddeti önle-
mede her toplum şiddet olaylarına karşı hükümet programları, yasal düzenlemeler, medya, resmi ve gönüllü 
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kuruluşlar, eğitim kurumları vb aracılığıyla çalışmalar yapmalıdır. Yaşlı bireyin istismarı ile ilgili olarak 
insanları eğitmek, bağımlı yaşlısı olan ailelere sosyal iletişim ve destek sağlamak, istismara yol açan aile-
sel ve kişisel problemlerle başa çıkmak için tedavi ve danışmanlık hizmeti almaları sağlanmalıdır. Şiddet 
uygulanan yaşlıların sessiz kalmalarına izin verilmemeli ve kurum bakımına özendirilmesi gerekmektedir. 
Bireylerin aktif ve sağlıklı şekilde yaşlanmaya hazırlanmasına destek olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı Birey,  Şiddet, İhmal, İstismar
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SOSYAL MEDYA VE ŞİDDET KAPSAMINDA  2017 REFERANDUMUNDA TWİTTER’DA  
YAŞANAN ŞİDDET SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: “BANA BİR MASAL  ANLAT 

BABA” ŞARKISI ÖRNEĞİ

Mihalis (Michael) KUYUCU

İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

michaelkuyucu@gmail.com

Öz: Medyanın en temel amaçlarından biri insanoğlunun merak duygusunu gidermesi olarak ifade edilebilecek 
haberdar etme, haberin iletilmesi görevidir. Bu görevi çağımızda yeni iletişim ortamı olarak tanımlanan yeni 
medya araçlarından biri olan internetle birlikte geleneksel medya kapsamında ele alınan gazete ve televizyon 
gibi araçlar yerine getirmektedir (Yurdigül,2012:). Tek yönlü iletişime dayanan web 1.0 teknolojisinin yerini 
alan web 2.0 teknolojisi ile birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına 
geçilmiştir. Web 2.0 teknolojisinin en dikkat çeken uygulaması ise sosyal medya ağları olmuştur. Andreas 
Kaplan ve Michael Haenlein’in 2010’daki tespitine göre sosyal medya; “Web 2.0 üzerinde ideolojik ve tek-
nolojik içeriklerin, yapılanmaların kullanıcı merkezli bir şekilde üretilmesine ve geliştirilmesine izin veren 
internet tabanlı uygulamaların bütünüdür (Telli,2012). Teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde yeni med-
yanın geleneksel medyanın haber verme işlevini yerini almaya başlayan sosyal medya, Türkiye’de son yıllarda 
yaşanan algı savaşlarına öncülük etmeye başlamıştır. Gündem belirleme konusunda dominant olan geleneksel 
medya, bu özelliğine sosyal medyayı da ortak etmeye başlamıştır. Algı savaşları boyutu geliştikçe içinde şiddet 
içeren iletilerin sayısında da artış görülmeye başlanmıştır. 1990lı yıllara kadar şiddet konusu ile ilgili yapı-
lan araştırmalarda bu olaylara en çok televizyonlarda yer verildiği saptanmıştır (Erdoğan & Alemdar,1990). 
Medya yolu ile şiddete tanık olan çocuklarda saldırgan davranışlarda artış görülmektedir. Buna ek olarak 
kişilerin şiddete karşı duyarsızlaştığı, şiddet yaşayan kişiye empati gösteremediği, yaşanan şiddeti hayatın 
normal bir parçası olarak algıladığı ve genel endişe ve korku düzeylerinin arttığı gözlemlenmiştir (Huesman 
& Laramie,2006). 2010lu yıllarda popülerliğini arttıran sosyal medya, medyada şiddet konusunun odak nok-
tası olmaya başlamıştır. İnsanlar birbirlerinin yüzlerine söylemediği veya söyleyemediği sözleri sosyal medya 
mecrası Twitter’da yazdığı iletilerle aktarmaya başlamıştır. Bilinç altında gizli kalan öfkeler, Twitter aracılığı 
açığa çıkmakta ve sözel polemiklere neden olmaktadır. Özellikle son yıllarda bu sözel polemiklere toplumda 
yaşanan siyasi kutuplaşma da etki etmeye başlamıştır. Bu durum, sosyal medyanın en popüler mecralarından 
biri olan Twitter’daki eylemlere de yansımaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin ve dünyanın en hızlı 
büyüyen medya mecrası olan sosyal medyada bireylerin birbirleri ile olan iletişim ve etkileşimlerinde şiddet 
söylemlerine vurgu yapmaktır. Geleneksel medyada tek taraflı ve üreticiden tüketiciye sunulan şiddet söylem 
ve gösterileri sosyal medya ile beraber yerini hem içerik üreticisi hem de içerik tüketicisi konumunda olan 
sosyal medya kullanıcılarının  şiddet söylemlerine bırakmıştır. Amaç: Günümüzde artık içerik üreticisi ve 
tüketicisi konumunda olan sosyal medya kullanıcısı bizzat kendisi şiddet içeren içerikler üretmektedir. Bu ça-
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lışmada Türkiye’de 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleştirilen referandum öncesinde besteci Cengiz Onural’ın 
“Bana Bir Masal Anlat Baba” adlı şarkısının referandumda kullanılmak istenmesine olumsuz yanıt vermesi 
neticesinde yaşanan polemiklerin sosyal medya mecrası Twiter’da ki betimlemesi üzerinden sosyal medyada 
şiddet sorunsalına vurgu yapılmıştır. Cengiz Onural’a ait olan “Bana Bir Masal Anlat Baba” adlı şarkısını 
referandum kampanyasında kullanmak isteyen CHP ‘nin talebine olumsuz yanıt veren besteci,  parti başkanı 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından “O şarkıyı kullanmak istedik. Korktular, vermediler. O nedenle şarkıyı 
besteleyeni de sahibini de kınadım. Asla onlara da sanatçı demiyorum. Kimse kusura bakmasın.” sözleri ile 
eleştirilmiştir.  Besteci Cengiz Onural bu eleştiriye yanıt olarak 4 Nisan 2017 tarihinde kişisel Twitter hesabı 
aracılığı ile “Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını tercih ederim. Kimin sanatçı olduğuna tarih 
karar veriyor” açıklamasını yapmıştır. Yöntem ve Sınırlılık: Araştırmada Onural’ın Twitter hesabından yap-
tığı bu açıklamanın sosyal medya kullanıcıları tarafından 04-11 Nisan 2017 tarih aralığında aldığı geri bildirim 
iletileri analiz edilmiştir. Nitel bir çalışma olan araştırmada Twitter’da konu ile ilgili paylaşılan derlenmiş ve 
bu iletiler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç ve Bulgular: Çalışmanın sonucunda sosyal medya 
platformu Twitter’da paylaşılan iletilerde yer alan şiddet söylemlerinin konuları asıl amaçlarından uzaklaştıra-
rak sözel bir savaşa çevirdiğine ve bu sözel savaşlarda şiddetin her geçen gün arttığına vurgu yapılmıştır. Bu 
durum sosyal medyada şiddetin önüne geçecek bir hukuki düzenlemenin gerekliliğini bir kez daha gündeme 
getirmektedir. Merkezi ABD’de olan sosyal medyada yaşanan şiddet eylemlerine ulusların müdahale edeme-
mesi ve ceza yatırımlarında çok uzun prosedürlerin olması sosyal medyayı sözde bir “özgür platformu” haline 
getirme bahanesi ile bir şiddet bahçesine çevirmektedir. Bu kapsamda sosyal medyada yer alan şiddet içerikli 
söylem ve diğer içeriklerin kontrol edilmesi ve bunların özgürlükleri zedeleyecek emsaller olmasının önüne 
geçilmelidir. 

Anahtar Kelimeler:   Sosyal Medya , Twitter,  Şiddet, Bana Bir Masal Anlat Baba, Referandum



379

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDETE EĞİLİMLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDET  
TUTUMLARINA ETKİSİ

Ruken YAĞIZ1, Özlem GÜNER2, Ümran SEVİL3

1-2-3Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir / Türkiye

rukenyagiz@gmail.com

Öz: Şiddet, kişilere ve nesnelere yönelik düşmanlık ve öfke duygusunun, yoğun ve yıkıcı bir şekilde ortaya 
çıkmasıdır. Şiddet, genel algı itibari ile insanların birbirlerine uygulamış oldukları bir yaptırım olarak değer-
lendirilebilir. Birlikte yaşama kültürünün oluşması ile birlikte güç ve iktidar algısı insanların birbirlerine şiddet 
uygulamasına zemin hazırlamaktadır. Şiddet, kronik hastalıklar gibi önemli bir sağlık sorunudur ve fiziksel, 
duygusal, ekonomik ve sosyal hasarlara yol açmaktadır. Toplumlar arası değer yargılarındaki farklılıklar nede-
niyle olgulara karşı farklı bir bakış açısına sahip olmak; bir davranışın normal karşılanıp karşılanmamasını ait 
olunan topluma göre belirlemektedir. İşte bu farklılık toplumsal olduğu kadar bireyseldir de ve hangi eylemin 
şiddet olarak algılanacağı bireyden bireye değişiklik gösterecek bir durumdur. Bu farklılıklar bireylerin şiddete 
ilişkin tutumları üzerinde belirleyici olmaktadır. Geleceğin anne-babaları olacak olan üniversite öğrencilerinin; 
sağlıklı bir aile temeli oluşturmaları ve sağlıklı bir toplum oluşturulması açısından, üniversite öğrencilerine yö-
nelik şiddetin önlenme yollarına ya da şiddete ilişkin farkındalığın artırılması açısından önemli bir grup olduğu 
düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışma sağlık bilimleri alanında okuyan üniversite öğrencilerinin şiddet eğilim-
lerini ve aile içi şiddete yönelik tutumlarını etkileyen değişkenleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: 
Yapılan bu araştırmanın evrenini Ege üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde okuyan 4. Sınıf intörn öğrencile-
ri oluşmaktadır. Örneklem seçimine gidilmeyerek evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Sınırlılıklar: 
Öğrencilerin araştırmaya gönüllü olarak katılmaları esas alınmıştır. Araştırma verilerinin toplandığı tarihlerde 
okula devam etmeleri gerekmektedir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Ege Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi’nde son sınıfta okuyan 318 (erkek:44, kız: 274) öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Araştırmaya 
alınacak her öğrenci örnekleme bir kez katılmıştır. Evrenin %80.91’ine (318 öğrenci) ulaşılmıştır. Veriler, 
araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında; 
araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, “Şiddet Eğilim Ölçeği(ŞEÖ)” ve “Aile İçi Şiddet 
Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu, katılımcının yaşı, cinsiyeti, anne-baba eğitimi, aile geliri, 
aile içinde şiddete maruz kalma veya şahit olma durumu sorgulanırken aynı zamanda maruz kaldığı ya da şahit 
olduğu şiddetin türü gibi soruları içermektedir. Haksan ve Yıldırım tarafından 2012 yılında geliştirilen Şiddet 
Eğilim ölçeğinde 20 madde bulunmaktadır. Ölçek en fazla 60 puan almaktadır. Yüksek puan, bireyin şiddet 
eğiliminin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Ölçeğin Cronbach- alpha güvenirlik katsayısı 0.87 olarak be-
lirlenmiştir. Şahin ve Dişsiz tarafından 2009 yılında geliştirilen Aile İçi Şiddet Tutum Ölçeğinde 13 madde bu-
lunmaktadır. Ölçek maksimum 65 puan almaktadır. Puanlardaki artış şiddete yönelik tutumun olumlu, azalma 
ise şiddete yönelik tutumun olumsuz olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Cronbach- alpha güvenirlik katsayısı 
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0.72 olarak belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi bilgisayar ortamında Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 20. paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin değerlendiril-
mesi Kolmograv normal dağılım test, sayı-yüzde dağılımı, Spearman korelasyon test, Mann Whitney-U testi 
ve Kruskal Wallis test kullanılarak analizleri yapılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için Ege Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (BAYEK)’ndan Sayı: 92112210-050.05.04 Tarih: 28.03.2017 ile 
etik kurul kararı alınmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ nden 
gerekli kurum izni ve ölçek izinleri alınmıştır. Bulgular: Yaş ortalaması 22.41±1.49 olan 318 (erkek:44, kız: 
274) öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Öğrencilerin anne eğitim durumu incelendiğinde en yüksek oranla 
%53.1(n=169)’inin ilkokul mezunu, baba eğitim durumunda da en yüksek oranla %35.5(n=113)’inin ilkokul 
mezunu olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %34.9(n=111)’unun aile içi şiddete maruz kaldığı, %7.9(n=25)’unun 
nadiren maruz kaldığı, %42.8(n=136)’inin aile içi şiddete şahit olduğu, %11.9(n=38)’unun nadiren şahit oldu-
ğu saptanmıştır. Bu öğrencilerin %35.3(n=66)’ünün fiziksel, %32.6(n=61)’sının sözel, %25.1(n=47)’inin duy-
gusal ve %7(n=13)’sinin ekonomik şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. En yüksek oranda şiddet türü “fizik-
sel şiddet” olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin ŞEÖ puan ortalaması 28.13±6.28 olarak saptanmıştır.  Ölçeğin 
Cronbach- alpha güvenirlik katsayısı 0.74 olarak bulunmuştur. Şiddet eğiliminde etkili faktörün öğrencilerin 
cinsiyeti (p<0.05) olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin Aile İçi Şiddet Tutum Ölçeği puan ortalaması 19.90±6.76 
olarak saptanmıştır. Ölçeğin Cronbach- alpha güvenirlik katsayısı 0.75 olarak bulunmuştur. Aile İçi Şiddet Tu-
tumunda etkili faktörün öğrencilerin cinsiyeti (p<0.05)  olduğu saptanmıştır. Üniversite öğrencilerinin şiddet 
eğilimleri ile aile içi şiddet tutumları arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Spearman 
Rank korelasyon analizi sonucunda üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimleri ile aile içi şiddet tutum puanları 
arasında doğrusal yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r= +0.308, p= .000). Bu sonuca göre üni-
versite öğrencilerinin şiddet eğilim puanları arttıkça aile içi şiddet tutum puanları da artmaktadır. Sonuç ve 
Öneriler: Bu çalışmada; gençlere yönelik şiddet olgusu sosyal yönden nispeten daha gelişmiş bir grup olan 
üniversite son sınıf öğrencilerinde yapılmıştır. Buna rağmen gençlerin şiddete maruz kalmaları yüksek(%42.8) 
bulunmuştur. Ancak şiddet eğilimleri ve aile içi şiddet tutumları puanları düşük olarak saptanmıştır. Öğrenci-
lerin şiddetle ilgili görüşleri özellikle cinsiyete göre farklılık göstermiştir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere 
göre şiddet eğilimleri ve aile içi şiddet tutum puanları artmaktadır. Bu çalışma şiddetle ilgili ileri analizlerin 
yapılacağı çalışmalara kaynak teşkil etmiştir. Şiddetin belirlenmesinde ve önlenmesinde hemşirelerin rolünün 
önemi inkâr edilemez. Bu noktada, toplum sağlığının korunması ve yükseltilmesinden sorumlu olan hemşire-
lerin, şiddetin önlenmesinde sorumluluk alması kaçınılmazdır. Oysa hemşireler, şiddet konusunda riskli çocuk 
ve ailelerin belirlenmesinde, şiddet uygulayan veya şiddete uğrayan çocuğa gerekli yardımın sağlanmasında, 
duruma uygun kabul edilebilir çözüm yolları bulunmasında özel bir konuma sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Şiddet Eğilimi, Aile İçi Şiddet
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ACİL SERVİSLERDE ŞİDDETE BAĞLI ADLİ DELİL YÖNETİMİ

Yeliz ŞAPULU ALAKAN

Uludağ Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Bursa / Türkiye

yelizsapulu@uludag.edu.tr

Öz: Amaç: Bir kişinin sağlığının bozulmasında başka bir kişinin rolü varsa, böyle bir durum iddia ediliyorsa 
veya böyle bir olasılıktan şüpheleniliyorsa bu durum adli olay olarak değerlendirilir. Sanık ya da mağdurun 
suçun işlenmesi esnasında kullandığı, bıraktığı, uzaklaştırdığı, değiştirdiği ya da kontamine ettiği her şey delil-
dir. Adli incelemelerde sağlık personelinin duyarlılığı ve bilgisi önemli delillerin bozulmasını engelleyecek ve 
delillerin doğru toplanmasını sağlayacaktır. Kurbanların uygun şekilde müdahalesi özellikle adli deliller  açı-
sından önemlidir, ancak bazen olayın aciliyeti ve hayati önemi nedeniyle deliller unutulabilmekte veya göz 
ardı edilebilmektedir. Sağlık çalışanları hastaya müdahale ederken hastanın üzerinde bulunan her şeyin delil 
niteliğinde olduğunu düşünmeli ve buna göre hastaya müdahale etmelidir. Sağlık çalışanları delillerin farkına 
varmadıkça, delilleri  tanımlama, toplama ve saklama prosedür ve tekniklerini bilmedikçe tedavi ve bakım 
esnasında delilleri gözden kaçırabilir, kaybedebilir ya da yok edebilir. Bu durum adli incelemeyi zorlaştırabilir 
ve mahkemelerin sonuçsuz kalmasına ya da yanlış karar vermesine neden olabilir. Hukuki açıdan bakıldığında 
delil, hukuki olarak bir uyuşmazlık gerçekleştiğinde, hakkın ispatı için mahkeme önünde kullanılan her türlü 
ispat vasıtasıdır. Günümüzde mahkemeler delillere şüphelinin suçlu ya da masum olduğunu belirlemek için 
fazlasıyla önem vermektedir. Adli olgunun ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yetkili makamlara haber verilme-
lidir. 2005 yılında çıkarılan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na  göre, Adli vaka bildiriminin nöbetçi Cumhuri-
yet Savcılığına vakit geçirilmeden yapılması gerekmektedir. Bu kanunun “Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu 
Bildirmemesi” başlığı ile düzenlenen 280. maddesinde “Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde 
bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gös-
teren sağlık mesleği mensubu cezalandırılır.” ifadesi yer almaktadır. Unutulmamalıdır ki “Kanunu bilmemek 
mazaret sayılmaz”. Acil tedavi birimlerinde görevli sağlık personelleri, çoğunlukla çalıştıkları kurumlarda adli 
olguyla ilk karşılaşan, iletişime ilk giren, muayene, tedavi ve takip sırasında mağdur ya da şüphelinin eşyaları-
na ilk temas eden kişi olmaktadırlar. Tüm hasta gruplarında olduğu gibi adli olgularda da sağlık çalışanlarının 
önceliği elbette ki hastaların tedavi ve takibidir. Bununla birlikte, acil uygulanması gereken tedavi esnasında 
mümkün olduğunca delil niteliği taşıyabilecek materyallerin yok olmamasına dikkat edilmesi ve hastanın ya-
şam fonksiyonları stabilize edildikten sonra bu materyallerin değerlendirilmesi önemlidir. Mağdurun kıyafet-
leri, tırnak altından alınan örnekler, saç ve genital bölge kılları, kan, cinsel saldırı olaylarında vajinal, anal, oral 
sürüntüler DNA analizi için; vücuttan çıkartılan kurşunlar, ateşli silah yaralanmalarında elden alınan sürüntü 
örnekleri incelemeler için laboratuvara yollanmalıdır. Hastanın giysisi önemli bir kanıt olup kan, seminal mai, 
saç, iplik, toprak, bitki, barut, cam parçalarını içerebilir ya da üzerinde sanığın parmak izi olabilir.  Özellikle 
cinsel saldırı ve çocuk istismarı olgularında giysiler çok daha önemli delillerdir. Önemli fiziksel kanıtlardan 
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bir diğeri de yaralardır. Yaralar tanımlanmalı, tipi, alanı, büyüklüğü ve genel görüntüsüne ilişkin veriler kayıt 
edilmelidir. Özellikle ateşli silah yaralanmalarında ve cinsel saldırılarda örnek almadan önce yaradan yabancı 
objeleri arındırmak amaçlı, yarayı yıkamak ya da hastanın vücudunu silmek, yıkanmasına izin vermek ka-
nıtların kaybolmasına neden olabilmektedir. Hastanın eşyaları ve üzerinde bulunan her türlü materyal zarar 
verilmeden özenle çıkarılmalı, uygun şekilde korunmalı, muhakkak savcı ya da emniyet görevlilerine veya 
adli hekime ulaştırılmalıdır. Klinik alanda kanıtları toplamadaki problem çoğunlukla adli kanıtları tanıma ve 
toplamadaki başarısızlık değildir, sıklıkla kanıtların gerektiği gibi saklanmasında bir başarısızlık vardır. Klinik 
alanlarda, kilidi bulunan camlı ve raflı bir dolapta kanıtların teslim edilene kadar saklı tutulması kanıtların 
korunmasında son derece önemlidir.  Acil servis çalışanları bir adli olgu ile karşılaştıklarında servis imkanları 
doğrultusunda tüm adli delilleri toplayıp, paketleyip göndermektedir. Fakat uygun şekilde alınmayan ve uygun 
kaplarda ve paketleme malzemesi ile gönderilmeyen örnekler delil niteliğini kaybedebilmektedir. Mağdurun 
yalnızca tedavi edilmesi değil, hak ve hukukunun da korunması gereklidir. Bu da ancak delillerin doğru top-
lanması, korunması, düzenlenmesi, dokümantasyonunun yapılması ve acil bir şekilde laboratuvara ulaştırıl-
ması ile gerçekleştirilebilir. Sonuç: Adli incelemelerde sağlık personelinin hukuki sorumluluklarını bilmesi, 
duyarlılığı ve bilgisi önemli kanıtların bozulmasını engelleyip, kanıtların doğru toplanmasını sağlayarak adli 
olayın açıklığa kavuşturulmasını sağlayacaktır. Ayrıca yasal olarak sağlık çalışanlarının kendilerini korumaları 
açısından da önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet Mağdurları, Adli Delil, Delil Yönetimi
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN NEDENLERİ

Yeliz ŞAPULU ALAKAN

Uludağ Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Bursa / Türkiye

yelizsapulu@uludag.edu.tr

Öz: Amaç: Sağlık kurumlarındaki şiddet  “hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık 
çalışanı için risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, ekonomik istismar, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan 
oluşan durum” olarak ifade edilmektedir. Sağlık çalışanları, iş yeri şiddetinin en büyük hedefi ve kurbanıdır.  
Çok ilginçtir ki, hastası için daha çok mesai yapan ve onunla daha çok iletişim kuran sağlık çalışanı daha çok 
şiddette maruz kalmaktadır. Şiddetin nedenleri veya şiddet riskini arttıran faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz. 
Şiddete eğilimli kişiler genellikle otuz yaş altı, erkek, düşük sosyoekonomik düzeye sahip, yasal veya yasal 
olmayan sebeplerle silah bulundurabilen, otorite ile sorunları olup daha önce yasal sorunlar yaşayan veya tu-
tuklanma öyküsü olan kişilerdir. Bu kişilerin çoğunluğunun alkol ya da madde kullanımı öyküleri ya da mental 
veya davranış bozukluğu vardır.  İletişim: Özelliklede kişilerarası iletişimde dilin nasıl kullanıldığı önemli bir 
konudur.  İletişimi doğru yönlendirmek yükümlülüğünün sağlık çalışanlarında olduğu gerçeği dikkate alın-
dığında, hasta ve yakınlarıyla kurulan iletişimde, sağlık çalışanlarının kullandığı dilin niteliği daha da önem 
kazanmaktadır. Medyanın söz konusu haberlerde kullanılan dil ve görsel malzemelerde sağlık çalışanlarına yö-
nelik şiddetin birer üçüncü sayfa haberi olarak yansıtıldığı ve bir anlatı, bir öykü yaratma, böylece sorunu daha 
çarpıcı kılma çabası içinde bulunulduğu göze çarpmaktadır. Kullanılan söylem şiddet olaylarının eğlencelik bir 
gösteri gibi algılanmasına, şiddetin yeniden üretilmesine, genelleştirilmesine, kanıksanmasına ve hatta meş-
rulaştırılmasına katkıda bulunmaktadır. Personel sayısının az, 24 saat süren kesintisiz yoğun ve yorucu mesa-
iler sağlık çalışanlarının enerjilerini tüketmekte ve empati yapabilme yetisini ve toleransını azaltmaktadır. Bu 
durumdaki stresli sağlık çalışanı da karşısındakinden anlayış beklemektedir. Sağlık çalışanlarının; saldırgan 
davranışla baş etme, hastalarla iletişim kurma ve krizi yönetme konularında deneyimli olamamaları ve eğitim 
yetersizliklerinin olması nedeniyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığı belirtilmiştir. Ülkemizde sağlık 
personelinin şiddet mağduru olduğu durumlara ilişkin yeterli yasal düzenlemeler bulunmamaktadır. Sağlık 
personeline yapılan sözel saldırılar, yaralamalar, darp ve öldürmeye ilişkin hükümler genel hükümlere tabi tu-
tulmaktadır. Sağlık kurumlarındaki şiddetin az oranda bildirildiği, sadece yaralanma gibi ciddi olayların şiddet 
olarak algılandığı, diğerlerinin bildirilmediği çalışmalarda öne çıkmıştır. Birçok çalışma, saldırı olaylarının 
gerçek boyutunun belirlenemeyişinde saldırıya uğramanın mesleğin bir doğasıymış gibi algılanması ve bu ne-
denle vakaların bildirilmeme eğilimi taşıdığını da ifade etmektedir. Yüksek ses, sinirli ve asabi ruh hali, kaygı 
ya da tedirginlik, aşırı tepki ve saldırganlık gibi şiddete zemin hazırlayabilecek birçok olumsuzluğa sebep 
olmaktadır. Sağlık kurumlarının yönetiminde gözlenen iş odaklılık, verimsizlik ve ticarileşme, ağlık sistemi 
içinde hastaların adeta müşteri, tüketici gibi değerlendirilmesi ve bu anlayışla sağlık çalışanları ile hastaların 
karşı karşıya getirilmektedir. Sağlıkta sık değişen uygulamalar, örneğin bugün ödenen bir ilacın, yarın geri 
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ödemeden çekilmesi; hasta sevk ve kabul usullerinin değişmesi hastaları isyana sevk etmektedir. Hasta ya da 
hastane kaynaklı diğer nedenler ise hasta yakınlarının kendi hastalarının daha acil olduğu düşüncesiyle bir an 
önce kendileri ile ilgilenilmesini istemesi, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin yüksek olması, hasta ve 
hasta yakınları tarafından işlerin düzenli yürümediği veya öncelik sıralamasında adil davranılmadığı yönünde-
ki şüpheleri, uzun bekleme süreleri (literatürlerde hastaneye başvuru ile doktor ile muhatap olana kadar geçen 
zamandır), uzayan kuyruklar, geciken randevular, boş yatak bulunamaması çok sayıda muayene yapılması ve 
testlerin istenmesi, stresli hasta yakınları, kalabalık ve gürültülü ortamlar,  ödeme zorlukları, sağlık kurumla-
rında altyapı ve donanım eksiklikleri, hastanede sınırsız dolaşma özgürlüğünün olması, hastane güvenliğinin 
yetersizliği, yetersiz güvenlik ve polis desteği, hastane koridor ve ünitelerinin aydınlatılmasındaki yetersizlik, 
hasta bekleme alanlarının konforsuz olması, silah ve yaralayıcı aletlerin taşınmasının kolay olması yer almak-
tadır. Tüm bu verilerden anlaşıldığı üzere şiddetin çok farklı nedenleri vardır. Saldırılar sağlık çalışanlarında 
tükenmişlik (burnout sendromu) oluşturur, buna bağlı kişiler fiziksel ve emosyonel semptomlardan acı çeker, 
hizmet verme isteklerini kaybederler, hastalarına yeterli zaman ayıramaz ve tekrar şiddete maruz kalma riski 
ile karşı karşıya kalırlar. Sonuç: Toplumdaki diğer meslek gruplarına göre daha yüksek düzeyde saptanan 
sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet, ancak hizmet içi ve toplumsal eğitimlerle birlikte kamusal ve hukuksal 
düzenlemelerle azaltılabilecektir. Eğitim müfredat programlarında şiddet konusunun detaylı bir şekilde işlen-
meli, iletişim becerilerini geliştirme konusunda hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi ve programların 
sık aralarla tekrar edilmelidir. Potansiyel şiddet kaynakları olan hasta ve hasta yakınlarının davranışlarını uy-
gun ve etkili şekilde yönetmek için tüm şiddet türlerini kapsayan hizmet içi eğitim programları düzenlenmeli 
ve sürekli hale getirilmeli, sağlık çalışanlarının şiddetin önlenmesi, savuşturulması ve şiddet konusunda du-
yarlılıklarının arttırılması amacı ile eğitilmelidir. Şiddetin kaydedilmesi ve raporlandırılmasına yönelik kayıt 
sistemi oluşturulmalı, her türlü şiddet mutlaka ilgili mercilere bildirilmelidir. Sağlık ve siyasi otorite, mevcut 
eylemlere karşı “sıfır tolerans” göstermelidir. Sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanarak şiddet eylemleri mey-
dana geldiğinde de etkin cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanlarına Şiddet, Şiddet Nedenleri
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ÖĞRENCİ EBE VE HEMŞİRELERE VERİLEN EĞİTİMİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE  
İLİŞKİN TUTUMLARINA VE ŞİDDET BELİRTİLERİNİ TANIMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Aslı SİS ÇELİK1, Ayşe AYDIN2

1-2Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D.,  
Erzurum / Türkiye

aslisis@hotmail.com

Öz: Kadına yönelik şiddet kadınlarda mortalite ve morbiditeyi etkileyen önemli sorunlara neden olmaktadır. 
Bu sorunlar psikolojik veya fizyolojik birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasını kolaylaştıran, iyileşmeyi ge-
ciktiren, tedaviye uyumu bozan etkilere sahip olmanın yanında yaralanma, sakatlanma ve ölümlere de neden 
olmaktadır. Araştırma sonuçları ülkemizde şiddet gören kadınların oranın yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 
Şiddet gören ve risk altındaki kadınlar için yardım alabilecekleri hizmet alanları içerisinde, sağlık hizmetleri 
önemli yere sahiptir. Fiziksel şiddete uğrayan kadınların yaklaşık %80’i en az bir kez yardım almak için sağlık 
kuruluşlarına başvurmaktadır. Bu duruma rağmen sağlık personeli bilgi ve eğitim eksikliği, toplumsal yanlış 
inançlar ve tutumlar nedeniyle birçok vakayı gözden kaçırmaktadır. Konunun önemi göz önüne alınacak olursa 
kısa bir süre sonra mezun olup çalışmaya başlayacak olan ebe ve hemşire adaylarının mesleğe başladıklarında 
kadınlarla daha fazla etkileşimde bulunacak kişiler olması açısından bu konuda bilgi sahibi olmaları ve kadına 
yönelik şiddete ilişkin duyarlılıklarının artırılması önemlidir. Kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlenen 
öğrenci ebe ve hemşireler hem sosyal çevrelerindeki hem de çalışmaya başladıklarında hizmet verecekleri top-
lumdaki şiddete uğrama ihtimali olan veya şiddet mağduru olan kadınları daha iyi tanılayıp uygun girişimleri 
yapabilecek, kadına yönelik şiddet ile mücadeleye katkı sağlayacaklardır. Amaç: Bu çalışmanın amacı öğrenci 
ebe ve hemşirelere Kadına Yönelik Şiddet konusuna yönelik verilen bir lisans dersinin kadına yönelik şiddete 
ilişkin tutumlarına ve şiddet belirtilerini tanıma düzeylerine etkisinin belirlenmesidir. Kapsam: Araştırma 
evrenini Doğudaki bir ilde bulunan Devlet Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesinin 2016-2017 öğretim 
yılında 3. sınıfında öğrenim görmekte olan 398 öğrenci ebe ve hemşire oluşturmuştur. Sınırlılıklar: Bu çalış-
ma ilgili üniversitenin adı geçen bölümlerinde öğrenim gören ve ilgili seçmeli dersleri seçen öğrencilerle sı-
nırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışma ön test-son test deney ve kontrol gruplu deneme modeli olarak yapılmıştır. 
Kadına Yönelik Şiddet dersi ilgili fakültede seçmeli ders olarak verilmektedir. İlgili dersi seçen ebelik ve hem-
şirelik bölümü öğrencileri arasından çalışmaya katılmayı kabul eden 78 öğrenci deney grubuna, ilgili dersle 
alakası olmayan başka bir seçmeli dersi seçen öğrenciler arasından çalışmaya katılmayı kabul eden 73 öğrenci 
ise kontrol grubuna alınmıştır. Deney ve kontrol grubundaki öğrenci ebe ve hemşirelere ön-test uygulanmış-
tır. Daha sonra deney grubunda yer alan öğrencilere kadına yönelik şiddet dersi haftada 2 saat olmak üzere 
14 haftada toplam 28 saat olarak verilmiş, dersin içeriğinde şiddet türleri, nedenleri, kadın sağlığına etkileri, 
mücadele etmek için sağlık profesyonellerine düşen görevler, şiddete maruz kalan birine verilmesi gereken 
hizmetler vb. konular ele alınmıştır. Ders bittiğinde deney ve kontrol grubuna son test uygulanmıştır. Verilerin 
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toplanmasında “Anket formu”, “Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği”, “Sağlık Personelinin Şiddete Uğramış Kadına 
Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği” ve “Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddetin Belirtilerini 
Tanımalarına İlişkin Ölçek” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 16.0 paket programı kullanılarak 
yapılmıştır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin tanıtıcı özelliklerinin karşılaştırılması için ki-kare tes-
ti, ölçeklere ait ön test-son test puan ortalamalarının gruplar arası karşılaştırılması için bağımsız gruplarda t 
testi, gruplar içi karşılaştırılması için eşleştirilmiş gruplarda t testi kullanılmıştır. Bulgular: Deney grubunda 
yer alan öğrencilerin yaş ortalamasının 20.79±1.06 olduğu, %60.3’ünün bayan, %39.7’sinin erkek olduğu, 
%85.9’unun kadına yönelik şiddet ile ilgili bir bilgisi olmadığı, %55.1’inin daha önce kendisinin de şiddete 
maruz kaldığı (%54.3 sözel şiddet) ve %67.9’unun daha önce şiddete maruz kalan biriyle karşılaşmadığı tespit 
edilmiştir. Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin yaş ortalamasının 20.89±1.048 olduğu, %72.6’sının bayan, 
%27.4’ünün erkek olduğu, %87.7’sinin kadına yönelik şiddet ile ilgili bir bilgisi olmadığı, %52.1’inin daha 
önce kendisinin de şiddete maruz kaldığı (%45.7 sözel şiddet) ve %78.1’inin daha önce şiddete maruz kalan 
biriyle karşılaşmadığı tespit edilmiştir. Tanıtıcı özellikler açısından deney ve kontrol grubu arasındaki farkın 
istatistiksel olarak önemli olmadığı ve her iki grubun da benzer olduğu belirlenmiştir (p>0.05). Deney gru-
bundaki öğrencilerin Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği ve Şiddete Uğramış Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin 
Tutum ölçeklerine ait son test puan ortalamalarının ön test puan ortalamalarından önemli düzeyde daha düşük 
olduğu (Şiddet tutum ölçeği ön test puan ortalaması 60.90±6.60, son test puan ortalaması 46.02±8.06, Mesleki 
rollerine ilişkin tutum ölçeği ön test puan ortalaması 39.61±10.53, son test puan ortalaması 28.12±6.79), Şid-
detin Belirtilerini Tanımalarına İlişkin ölçeğe ait son test puan ortalamalarının ön test puan ortalamalarından 
önemli düzeyde daha yüksek olduğu (ön test puan ortalaması 17.90±4.81, son test puan ortalaması 25.41±4.57) 
saptanmıştır (p<0.001). Sonuç: Kadına yönelik şiddet dersinin, öğrencilerin şiddete ve şiddete uğramış kadına 
karşı mesleki rollerine ilişkin gelenekselci tutumlarını azalttığı, şiddetin belirtilerine ilişkin bilgi düzeylerini 
artırdığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, toplum genelinde kadına yönelik şiddete ilişkin farkında-
lık oluşturmak için; öncelikle ilköğretim ve lise müfredatlarında toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddete 
yönelik eğitimlere yer verilmesi ve bunun yanında sağlık çalışanlarının mesleki eğitimlerinde bu konunun 
devamlılığının sağlanması için şiddet konusunun ayrı bir ders olarak okutulması sağlanmalıdır. Bu eğitimlerin 
sağlık çalışanlarının meslek yaşamlarında gerek hizmet içi/sertifikalı eğitimlerle gerekse kongre, konferans, 
sempozyum gibi eğitimlerle desteklenmesi ve sürekliliğinin sağlanması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Ebe, Öğrenci Hemşire, Kadına Yönelik Şiddet, Tutum, Şiddet Belirtileri
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Abstract: Violence against women is seen as a major public health problem in Turkey as well as throughout 
the world. This is why the development of a proper definition of violence against women and the encourage-
ment to report cases of it are extremely important for women’s health. Aim: This study aimed to determine 
the ability of nurses working in the Erzincan State Hospital to recognize the signs of violence against women 
and their attitudes towards violence. Content: This descriptive study was conducted on nurses (112 nurses) 
working in a state hospital on the north eastern shore of Turkey between 26 July and 26 August, 2014. The 
entire population was included in the study, without sampling. The study, however, was completed with 95 
nurses (84.8% of the population), as 7 nurses did not agree to participate in the study for various reasons, 
and 10 nurses were on personal or sick leave. Method: The data were collected via face-to-face interviews 
conducted with the nurses using a personal information form, “the Questionnaire on the Attitudes of Nurses 
towards Violence against Women” and “the Scale for Recognition of the Signs of Violence against Women by 
Nurses and Midwives”. Analyses of the data were performed using descriptive statistics, t-test, Pearson cor-
relation analysis, Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis test. Approval of the Ethics Committee of Atatürk 
University, Faculty of Health Sciences were obtained to conduct this study and collect data. Oral consent to 
participate in the study was received from the nurses. Results: A majority (90.5%) of the nurses in this study 
was women, and 69.5% of them were married. The average age of the nurses was 32.44±7.5. Of them, 41.1% 
had bachelor’s degree and had been working for 11 years as nurses. Regarding their occupational field, 34.7% 
worked in the surgery clinic, 31.6% in the internal diseases clinic, 26.3% in emergency service and 7.4% in the 
psychiatry clinic. Of the nurses, 67.4% had encountered a woman exposed to violence. The most commonly 
used (75.8%) practice applied by the nurses when they encountered a woman exposed to violence was to in-
form the woman about her legal rights and the institutional support available to her. Furthermore, 82.1% of the 
nurses considered intervention to be a professional responsibility when they encounter a woman exposed to 
violence. However, approximately three out of four nurses stated that they did not have sufficient knowledge 
in dealing with violence against women. Only 27.4% felt that they had sufficient knowledge in dealing with 
violence. The total score average of the nurses on their ability to recognize the signs of violence against wo-
men was found to be 18.6, while their total score average on attitudes towards violence against women was 
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found to be 14.6. The score average was 8.0 on the Physical Signs subscale of the scale for Recognition of the 
Signs of Violence against Women by Nurses and Midwives, and 10.5 on the Emotional Signs subscale of the 
same scale. Lastly, 86.3% of the nurses were “Sufficient” in recognizing the physical signs of violence against 
women, 93.7% were “Insufficient in recognizing the emotional signs of violence against women and 57.9% 
were “Partially Sufficient” in recognizing all signs of violence against women. Conclusion: No difference was 
found between the nurses in their total and subscale scores on the signs of violence against women and their 
total scores on the attitudes towards violence against women according to their gender, marital status and the 
clinic where in they worked. A difference was, however, observed between the nurses’ scores on the emotional 
signs according to their education level, in favor of the nurses having a bachelor’s degree. The scores of the 
nurses amongst those who believed that violence against women should be included in professional practices 
on the attitudes towards violence against women were found to be higher than that of the nurses who did not 
believe it should be included. All relationships between the nurses’ score on attitudes towards violence against 
women and their total score on the signs of violence, and the Physical and Emotional Signs subscales were 
found to be significant. Based on these findings, it is recommended that: Nurses be informed about violence 
against women during their professional educations before they graduate, and their awareness be raised on 
this issue; Education programs be created and maintained on recognizing the signs of violence against women 
and preventing violence; and Forms should be created and registries be conducted on recognizing violence by 
health institutions and organizations.

Key Words: Nursing, Women, Violence, Attitude
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ÇANAKKALE’DE YAŞAYAN FARKLI KÜLTÜRLERDEKİ YAŞLILARA YÖNELİK ŞİDDETİN 
KARŞILAŞTIRILMASI: NİTEL ARAŞTIRMA 
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1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü,   Çanakkale / Türkiye

myalcin@comu.edu.tr

Öz: Nüfusun yaşlanması, 21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan biridir. Tüm dünyada 
yüksek yaşam beklentisi, azalmış doğum oranları, kontrollü doğurganlık nedeniyle yaşlı nüfus artmaktadır 
(Dildar et al., 2012). Dünya nüfusunun %8,3’nü yaşlı nüfusun oluşturduğu tahmin edilmektedir. Yaşlı nüfus 
oranı en yüksek ülkeler arasında Monako (%29,5), Japonya (%25,8) ve Almanya (%21,1) bulunmaktadır. 
Türkiye’de 65 ve üzeri yaşlı nüfus oranı 2014 yılında %8 iken, bu oranın 2023 yılında %10,2, 2050 yılında %20
,8, 2075 yılında ise %27,7’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Çanakkale ise yaşlı nüfus oranının en yüksek 
olduğu 8. il olmakla birlikte, yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı %13,5’ tir (TUİK, 2015). Yaşlı nüfustaki artış, 
yaşlılıkla ilgili sorunlarla daha sık karşılaşılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Yaşlılara yönelik önemli sorunlardan 
birisi de tüm dünyada sosyal, ekonomik, etnik ve coğrafi bölge ayrımı bulunmaksızın yaşlıya yönelik uygu-
lanan şiddettir (WHO, 2015). Yaşlıya yönelik uygulanan şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet, 
ihmal ve suiistimal veya kendini ihmal şeklinde görülebilmektedir (Paiva ve Tavares, 2015). Amaç:  Araştırma 
farklı kültürlerdeki yaşlılarda şiddet algı ve davranışlarını karşılaştırmak amacıyla yapıldı. Kapsam:  Araş-
tırmanın evrenini memleketi Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (DGDA) ve Marmara Bölgesindeki (MB) 
illerden herhangi biri olup, Çanakkale’de yaşayan yaşlılar oluşturdu. Araştırma nitel olup örneklem seçiminde 
amaçlı örneklem yöntemi kullanıldı. Çalışma grubuna DGDA ve MB’nden toplamda 30 yaşlı dâhil edildi. 
Yöntem:  Veriler sosyodemografik özellikleri tanımlayan sorular, “Purnell’in Kültürel Yeterlilik Modeli” doğ-
rultusunda hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu ve yaşlılarda şiddeti belirlemeye yönelik sorular-
dan oluşturmuş soru formu ile toplandı. Görüşme yaşlıların ev ortamında ortalama 60-90 dakika aralarında 
gerçekleştirildi. Veriler derinlemesine görüşme yöntemi ile  ses kaydı ve kayıt alma şeklinde toplandı. Verilerin 
değerlendirilmesi Betimsel Analiz yöntemi ile yapıldı. Çalışmaya başlamadan önce Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Etik Kurulu’ndan Sayı: 050.99-201 Tarih: 02.09.2015, Halk 
Sağlık Müdürlüğü’nden Sayı: 97095925/605.99 Tarih:03.05.2015 ve çalışmaya dâhil edilen bireylerden yazılı 
ve sözlü onam alındı. Bulgular:  Bulgular araştırmanın kavramsal çatısını oluşturan “Purnell’ın Kültürel Ye-
terlilik Modeli” doğrultusunda 12 başlık altında ele alındı. Görüşme yapılan 30 yaşlıdan 25 tanesi kadın, üçte 
biri doğma büyüme Çanakkaleli ve okuma-yazma bilmeyendi. Göçle gelen yaşlılardan altısının ana dilinin 
Kürtçe olduğu ve tamamının şive kullandığı, göç nedenleri arasında akrabalık bağları, eğitim ve işin yer aldığı 
saptandı. Karşı cinse dokunmaktan ve göz teması kurmaktan çekinme, sessizlik DGDA Bölgesindeki yaşlılar 
arasında daha yaygın bir kültürel davranış olarak belirlendi. Her iki gruptaki yaşlılar aile reisinin erkek oldu-
ğunu, çocukların ebeveynlere saygı göstermesi ve gelecekte bakımlarında sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini 
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ifade etti. Yaşlı grupları ifadelerinde erkeğe aileyi geçindirme, kadına ise daha çok ev işleri ve bakım rollerini 
yüklemişlerdir. Yaşlıları iş gücü olarak değil de dinlenmesi, çalışmaması gereken bir grup olarak ifade eden 
yaşlılar, kendileri için dua etme ve torun sevme gibi rolleri olduğunu ifade ettiler. Boşanma ve bekâr ebeveyn 
olmaya yönelik de olumsuz ifadeler kullanan yaşlılardan göç gelenler hala akraba evlilikleri berdel yoluyla ev-
liliklerin kendi kültürlerinde olduğunu belirttiler. Marmara Bölgesindeki yaşlılarda hipertansiyon, diyabet gibi 
kronik hastalıkların ve ortopedik rahatsızlıkların daha az olduğu saptandı. Göç gelen yaşlılar arasında sigara 
ve alkol kullanımı hiç yok iken, MB bir yaşlının alkol ve sigara kullandığı belirlendi. Her iki grup arasında 
fiziksel aktiviteye yönelik özel bir program olmamakla birlikte zaman zaman yürüyüş yaptıkları ifadelerden 
anlaşılmaktadır. Marmara Bölgesindeki yaşlılar daha çok sebze tüketirken, göç gelen yaşlılar et tüketiminin 
daha yaygın olduğunu ifade ettiler. Her iki gruptaki yaşlılar arasında sağlığı koruma, geliştirme ve yeniden 
kazanmaya yönelik çeşitli uygulamalar olduğu ifade edildi. Göç gelen yaşlıların 3 kat daha fazla gebelik 
geçirdiği, iki grupta da çoğunluğunun aile planlaması yöntemini bilmediği, doğum ve doğum sonu döneme 
yönelik geleneksel uygulamalara başvurduğu saptandı.  Her iki grupta ölümün yedisinde, kırkında, elli ikisinde 
ve senesinde Kur’an okuma gibi ritüeller olduğu, maneviyatlarını güçlendirmek için dinin gereklerini yerine 
getirdikleri ifade edildi. Yaşlıların çoğunluğu büyüye inanmadıklarını, ruhsal hastalıkların Allah’ın takdiri ol-
duğunu ve bakılması gerektiğini, organ bağışına karşı olmadıklarını ifade ettiler. Yaşlıların çoğunluğu hasta-
lıkları Allah’ın takdiri olarak gördüklerini, hastalanınca dua ettiklerini ve doktora gittiklerini, doktor tercihinde 
kadın-erkek ayrımı yapmadıklarını, kadınlar eğer varsa ilk tercihlerinin kadın doktor olduğunu ifade ettiler. 
Katılımcıların çoğunluğu geleneksel şifa verenlere inanmadıklarını, nazar için okuttuklarını, bazıları ise muska 
yazdırdıklarını ifade ettiler. Her iki grupta da yaşlıların şiddete maruz kaldıkları, maruz kalınan şiddet türünün 
yaygın olarak psikolojik şiddet olduğu belirlendi. Sadece bir yaşlının fiziksel şiddete maruz kaldığı ve yaşlı 
grupları arasında ekonomik ve cinsel şiddet bulguları olmadığı saptandı. Psikolojik şiddet olarak ifade edilen 
davranışlar arasında ise her iki grup arasında kültürel yapıdan kaynaklanan farklılıklar olduğu belirlendi. So-
nuç:  Sonuç olarak; kültürel yapının sağlık davranışları üzerinde etkili bir faktör olduğu ve şiddet davranışları 
üzerinde etkili ve ilişkili bir faktör olduğu söylenebilir. Yaşlılarda şiddetle mücadelede kültürel özelliklerin 
hemşireler tarafından göz ardı edilmemesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Yaşlılık, Şiddet, Kültür, Purnell’in Kültürel Yeterlilik Modeli
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Öz: Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir. Kadının üretimini, anatomisini, yaşam kalitesini, fiziksel ve 
mental iyilik halini etkiler. Ulusal ve uluslararası gelişmelere rağmen kadına yönelik şiddet; görülme sıklıkları 
ve türleri değişmekle birlikte, hala tüm dünyada 21. yüzyıla taşınan en önemli sorunlar arasındadır. Türkiye’de 
de kadına yönelik şiddet günümüzde sorun olmaya devam etmektedir. Öncelikle sorunun boyutunun ve ilişkili 
faktörlerin farklı kentlerde ve karşılaştırılmalı tanımlanmasının, farklılıklara duyarlılık oluşturacağı ve şiddet-
le mücadelede yerel planlamalar açısından önemli ve yararlı olacağı düşünülmektedir.  Amaç:  Araştırmanın 
amacı, bu araştırma farklı iki kültürü barındıran Çanakkale ve Kars’da evli kadına yönelik aile içi şiddetin bo-
yutunu ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. Kapsam: Araştırmanın evrenini en az bir yıllık evli, 
15 yaş ve üzeri, Çanakkale (N=36.209) ve Kars (N=24.136) kent merkezlerinde yaşayan toplam 60.345 kadın 
oluşturdu. Evrenden örneklem seçiminde “Evrenin biliniyor olduğu durumlardaki sıklık formülü” kullanıldı ve 
örneklem sayısı 0.05 hata payı ile 382 olarak belirlendi. Belirlenen örneklem sayısının üç katıyla çalışıldı. İlle-
rin nüfus oranları göz önüne alınarak örneklemin  %60’ı (n=663) Çanakkale’den, %40’ı (n=442) ise Kars’tan 
alındı ve toplam 1105 evli kadın çalışmaya dâhil edildi. Sınırlıklar: Örnekleme ulaşmada olasılıklı örnek-
lem yöntemini kullanmamak, araştırmayı sadece iki merkezde ve örneklem üzerinde yapmak araştırmanın 
sınırlılıkları arasındadır. Yöntem: Araştırma Çanakkale ile Kars kent merkezlerinde, kesitsel olarak yapıldı. 
Kriterlere uygun ve araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlar, kent merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde 
rastgele belirlendi. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ile (Nisan- Ekim 2014) yüz yüze 
görüşme yöntemiyle toplandı. Anket formu sosyo-demografik özellikler, şiddetle ilişkili risk faktörleri ve şid-
deti tanımlayan sorulardan oluşturuldu.  Kadınların şiddet prevelansını belirlemede literatür doğrultusunda 
oluşturulan kontrol listesi kullanıldı. Kontrol listesi; fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet türlerini 
kapsayan maddelerden oluşturuldu. Kadınların son bir yıl içerisinde şiddeti tanımlayan maddelere yönelik de-
neyimleri olup olmadığı evet veya hayır ifadeleriyle belirlendi. Araştırmaya başlamadan önce Türkiye Sağlık 
Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu’ndan yazılı izin (12.03.2014 Tarih ve 0506 Nolu Karar), Aile Sağlığı Merkezi hekimleri ve araştırmaya 
dahil olan kadınlardan araştırmanın amacı, sonuçların nerede ve nasıl kullanılacağı anlatılarak sözel izin alındı. 
Verilerin istatistiksel analizi SPSS 13’de ve araştırmacılar tarafından yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde 
yüzdelik, aritmetik ortalama, t testi, varyans ve ki-kare analizi kullanıldı. Bu testlerde anlamlı çıkan veriler ise 
bir model oluşturularak lojistik regresyon analizine alındı. Çalışmada önemlilik düzeyi olarak p<0.05 değeri 
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alındı. Bulgular:  Araştırma bulgularına göre son bir yılda evli kadınların Çanakkale’de %29,4’ü, Kars’ta ise 
%51,4’ü, toplamda ise %38,2’i şiddete maruz kalmıştır. Kadınların şiddet türlerine maruz kalma sıklıkları 
Çanakkale ve Kars’ta sırasıyla şöyledir: Fiziksel şiddet %12,5 / %20,6;  Cinsel şiddet %12,4 / 22,9; duygusal 
şiddet %24,4 / 43,7; ekonomik şiddet %11 / %27,4 olduğu belirlendi. Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik 
şiddete kadınların Kars’ta Çanakkale’den daha fazla maruz kaldığı belirlendi. Araştırma sonuçlarına göre ev-
lilik hayatından memnun olmayan, çocuklara şiddet uygulanan evlerde yaşayan kadınların bütün şiddet tür-
lerine; evdeki kararlara katılmayan kadınların fiziksel, cinsel, duygusal ve şiddete;  geniş ailede yaşayanların 
fiziksel şiddete; Kars’ta yaşayanların Çanakkale’de yaşayanlara göre cinsel, ekonomik, duygusal ve şiddete 
daha fazla maruz kaldıkları saptanmıştır. Sonuç:  Sonuçlar doğrultusunda şiddetin hem Türkiye’nin doğusun-
da hem de batısında önemli bir problem olmaya devam ettiği görülmektedir. Risk faktörlerini elimine etmeye 
yönelik çalışmalar yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Aile İçi Şiddet, Risk Faktörleri
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MOBBİNGİN BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL ETKİLERİ

Naciye KAYA1, Murat SAĞBAŞ2

Adalar Belediye Başkanlığı, Müfettiş, Adalar / İstanbul  
2 23.Tümen Komutanlığı, Hasdal / İstanbul

naciyekaya88@gmail.com

Öz: Örgütlerde psikolojik şiddet, yıldırma, taciz, duygusal linç gibi isimlerle bilinen mobbing, bir veya birkaç 
kişi tarafından, diğer bir kişiye yönelik olarak sistematik bir biçimde yapılan etik dışı davranışlardır. İnsan ya-
şamının ekonomik, sosyal ve kültürel örgüsünde ve çalışma yaşamının var oluşundan bu yana yaşanan, ancak 
bireysel ve toplumsal kimliklerimiz arasındaki çatışma nedeniyle açığa çıkarılmaktan kaçınılan, bilinmezden 
gelinen karmaşık, çok boyutlu ve çok disiplinli bir konudur. Kültür farkı olmaksızın tüm işyerlerinde ortaya 
çıkabileceği gibi cinsiyet, mevki farkı gözetmeksizin herkesin de maruz kalabileceği, sonuçları ağır bir durum-
dur. Mobbing tanımlarının tümüne bakıldığında hepsinde de üç ortak özellik olduğu görülmektedir. Bunlardan 
ilki, mobbingin uygulandığı birey üzerindeki etkisi, ikinci olarak da birey üzerindeki etkisinin bireye ne derece 
zarar verdiğidir. Üçüncüsü ise mobbingin bir kere yapıldıktan sonra bırakılmadığı sürekli bir şekilde uygulan-
maya devam edilmesidir. Mobbing olgusundan en çok bireyler zarar görmektedirler. Bireyde psikolojik buna-
lımlara, fiziksel sorunlara, iş tatminsizliği gibi durumlara neden olabilmektedir. Mobbingin örgütsel etkileri 
ise öncelikle ekonomik niteliktedir. Amaç: Mobbing mağdurlarının fiziksel ve psikolojik yönden etkilenme 
biçimleri ve bunların bireyin ya da bireylerin yaşamına yansıması çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir. 
Çalışmada var olan durumun ortaya konması açısından nicel araştırma yöntemi ve tarama modeli kullanıl-
mıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanının evrenini İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan özel ve kamuya 
ait eğitim kurumlarında çalışan, rastgele örneklem metoduyla belirlenmiş 151 memur, öğretmen ve yönetici 
oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Ulaşım ve zaman kısıtlılığı dikkate alınarak 12 okulda araştırma gerçekleştiril-
miş, araştırmaya katılmak istemeyen ve araştırmanın uygulanması sırasında izinli olanlar araştırma kapsamına 
alınmamıştır. Anketi cevaplayanların bulundukları durumu doğru bir şekilde değerlendirerek psikolojik tacize 
maruz kaldıkları sonucuna vardıkları, soruları okuyup anladıkları ve baskı altında kalmadan kendi hür irade-
leri ile bunları cevapladıkları varsayılmıştır. Anketi cevaplayanların maruz kaldıkları davranışları, psikolojik 
taciz olarak değerlendirmesi kendi algılarının sonucudur. Bu durum aynı zamanda araştırmanın da bir sınırıdır. 
Yöntem: Araştırmada 5’i demografik değişkenler, 32’si mobbing, 12’si örgüt kültürü ile ilgili sorular olmak 
üzere toplam 49 sorudan oluşan ölçek kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS istatistik programı 
ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı örgüt kültürü öl-
çeği için. 920, mobbing ölçeği için ise. 938 olarak hesaplanmıştır.  Eldeki verilerin dağılımı normal dağılıma 
uygunluk gösterdiğinden, parametrik analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Analiz yöntemi olarak; demog-
rafik özelliklerin farklılıkların anlamlılığını belirlemek için t-Testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi 
testleri uygulanmıştır. Mağdura uygulanan psikolojik taciz davranışları ile örgütsel değerlendirmeyi yapmak 
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için Spearman korelasyon ve Regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonuçları, katılımcıların 
cinsiyetlerine göre incelendiğinde, çoğunluğun 81 kişi ile % 53,6’lık oranla kadın olduğu görülmüştür. Kişi-
sel bilgiler tablosundaki veriler katılımcıların yaş aralığına göre incelendiğinde, katılımcıların çoğunluğunun 
yaşı 85 kişi ile % 56,3’lük oranla “35 ile 44” yaş arasında olduğu görülmüştür. Katılımcıların %34,4’lük oran 
ve 52 kişi ile birinci sırada aynı kurumda çalışma süresi 0-5 yıl olanlar bulunmaktadır. Katılımcıların 118 
kişi ve % 78,1’ lik oranının medeni durumu “Evli” olarak tespit edilmiştir. Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık 
konularında kadınlar erkeklere göre daha olumlu algıya sahipken erkeklerin mobbing konusunda kadınlara 
göre daha yüksek bir algıya sahip oldukları görülmüştür. Örgüt kültürü, örgütsel bağlılık gibi konularda farklı 
yaş grupları farklı algılara sahipken mobbing konusunda 35-44 ve 45-54 yaş grupları 25-34 yaş grubuna göre 
daha fazla mobbinge uğradıklarını düşünmektedirler. “Kurumumda geleceğe yönelik hiçbir endişe duymadan 
güven içinde çalışıyorum” ifadesine 11-15 ve 21-25 yıl arası çalışmış olanlar 6-10 yıl arası çalışmış olanlara 
göre daha olumlu yaklaşmaktadırlar. “Kurumumuzda çalışanların yeni ve yenilikçi fikirlerinin desteklendiğini 
düşünüyorum” ifadesine 11-15 ve 21-25 yıl arası çalışmış olanlar 25 ve üzeri yıl arası çalışmış olanlara göre 
daha olumlu yaklaşmaktadırlar. Örgüt kültürü, örgütsel bağlılık gibi konularda bekar olanlar evli olanlara göre 
daha pozitif bir algıya sahipken, mobbing konusunda tam tersi bir durum söz konusu olarak görülmektedir. 
“Kurumumda geleceğe yönelik hiçbir endişe duymadan güven içinde çalışıyorum” ifadesine lise mezunları 
üniversite mezunlarına göre daha olumlu yaklaşırken diğer konularda üniversite mezunları lise mezunlarına 
göre daha olumlu bir düşünceye sahip olduklarını göstermişlerdir. Sonuç: Mobbinge maruz kalma düzeyleri 
artan çalışanlar; kendilerini çalıştıkları yerin bir parçası olarak daha az görmekte, çalıştıkları kurumdan daha 
az gurur duymakta, geleceğe yönelik endişeleri ve güven duyguları azalmakta, deneyim ve ideallerini işlerine 
yansıtma düzeyleri azalmakta,  yenilikçi fikirlerinin desteklendiğini düşünme algıları azalmakta, karşılaştık-
ları zorluklarda deneyimli çalışanlardan yardım görme, deneyimli çalışanların ve yöneticilerin kendilerine yol 
gösterici olma algıları azalmakta, kurumlarında kimlerle ve ne şekilde ilişki kuracaklarına dair belirginliğe ait 
algıları azalmakta, ast ya da üstleriyle iletişim kurarken daha fazla zorlanmakta ve bilgiye daha zor ulaştıkları 
bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda örgütlerde mobbing davranışlarının var olduğu, bu davranışların örgüt-
sel durumu ve çalışanları olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur. Mobbing davranışlarına maruz kalan birey-
lerde örgüt kültürü, örgütsel bağlılık algılarının demografik özelliklere göre değiştiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Psikolojik Taciz, Örgütsel Değerlendirme
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BOŞANMA SÜRECİNDEKİ AİLELERİN ÖZELLİKLERİ VE KADINLARIN BOŞANMAYA  
İLİŞKİN ALGILARI 

Mehmet SAĞLAM1, Rukuye AYLAZ2, Ramazan İNCİ3

1İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü,  Malatya / Türkiye  
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Öz: Bireylerin ilk ve en önemli sosyal çevresi olan aile; üyelerinin psikolojik ve fiziksel sağlığı için gerekli 
sevgi, şefkat, yakın ilgi ve bakımı bulabilecekleri en doğal ortamdır. Bireyin mutlu olabilmesinde ailenin çok 
önemli bir yeri vardır. Bu bakış açısı ile toplumun sağlıklı olabilmesinin mutlu bireylerden kurulu aileler ile 
mümkün olacağı söylenebilir. Ailenin, toplum ve birey arasındaki dengeyi sağladığı dikkate alınırsa aile de 
yaşanan problemler toplumu da doğrudan etkilemektedir.  Bazı aileler bu dengeyi sağlayabilirken, bazı aileler 
bu konuda başarısız olabilmektedir. Ailelerin bu başarısızlığı çoğu zaman sonu boşanma ile biten bir sürecin 
başlamasına neden olmakta ve bu durum aile bireylerini, özellikle de çocukları olumsuz yönde etkileyebil-
mektedir. Amaç: Boşanma olayının birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri dikkate alınarak bu çalışmada 
boşanma sürecideki ailelerin özellikleri, kadın ve erkeğin boşanmaya ilişkin düşünceleri ve ebeveyn ayrılığı 
yaşayan çocukların durumu incelenmiştir. Kapsam: Çalışma kapsamında 2010-2015 yılları arasında Ankara 
Aile Mahkemelerine boşanma davası için başvuran 95 aile ile sosyal inceleme raporu hazırlama sürecinde ya-
pılan görüşmelerden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Sınırlılıklar: Bu çalışma Ankara’daki bir tane aile 
mahkemesine başvuran kişiler ile sınırıdır. Yöntem: Çalışma yapılmadan önce sorumlu Aile Mahkemesi ha-
kiminden izinler alınmıştır. İzin sürecinden sonra mahkeme uzmanları (psikolog, pedagog ve sosyal çalışma-
cı) tarafından hazırlanan sosyal inceleme raporlar incelenmiştir. Sosyal inceleme raporlarının incelemesinde; 
bireylerin yaşı, evlenme yaşı, öğrenim durumu, gelir durumu, çalışma durumları, evlilik süresi, çocuk sayısı, 
evlilik sürecinde kök aile ile yaşama durumu, boşanmak isteyen tarafın kim olduğu, ne kadar süredir boşanma 
sürecinde oldukları, boşanma sürecinde çocukların kimle kaldığı, boşanma sürecinde kardeş ayrılığının olup 
olmadığı, ayrılık sürecinde çocukların ebeveynler ile düzenli görüşebilme durumu, ailede fiziksel şiddetin bu-
lunma durumu, ailede alkol kullanımı, kadına göre boşanma nedeni, erkeğe göre boşanma nedeni ve boşanma 
sürecindeki çiftin evlenme biçimi soruları sorularak araştırmanın verileri elde edilmiştir. Elde edilen verilerin 
analizine frekans ve yüzde dağılımları gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmadan elde 
edilen veriler incelendiğinde; araştırmaya katılan boşanma sürecindeki erkeklerin %54.7’si 36 yaş ve üze-
rinde, %40’ı 19-24 yaş arasında evlendikleri, %71.6’sı ilköğretim mezunu, %93.7’sini çalıştığı saptanmıştır. 
Kadınların ise çoğunluğunun (%55.8) 31 yaş ve üzerinde olduğu, %74.8’inin 25 yaş ve altında evlendikleri, 
kadınların %71.6’sının ilköğretim mezunu olup, %49.5’inin çalıştığı saptanmıştır. Boşanma sürecindeki ai-
lelerin %49.4’nün evlilik süresinin 11 yıl ve üzerinde, %60.1’nin ekonomik durumlarının orta düzeyde ve 
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%45.3’ünün en az bir çocuğa sahip olduğu belirlenmiştir. Kadınların %29.5’i eşlerinden fiziksel şiddet gör-
düklerini, %14.7’si eşlerinin alkol kullandığını belirtmişlerdir. Kadınların %31.6’sı eşlerinden kendilerinin 
boşanmak istediklerini, çiftlerin %54.7’sinde ise her iki eşinde boşanmak istediği belirlenmiştir. Kadınlara 
göre boşanma nedenlerine bakıldığında; %25.3’ünün fiziksel ve duygusal şiddet gördükleri, %21.1’inin eşle-
rinin kendi ailesinin etkisinde kaldığını, %13.7’si çocuklara ve kendilerine karşı ilgisiz ve sorumsuz olduğu-
nu, %10.5’i sadakatsizlik/aldatılma yaşadığını, %8.4’ü eşinin kavgacı, baskıcı, şüpheci ve kıskanç olduğunu, 
%8.4’ü cinsel sorunlar ve cinsel şiddet gördüklerini, %5.3’ü eşinin alkol ve uyuşturucu kullandığını ve %2.1’i 
ise maddi sorunlar yaşadıkları için boşanmak istedikleri belirlenmiştir. Sonuç: Elde edilen sonuçlar incelendi-
ğinde boşanmak için başvuran kadınların ve erkeklerin çoğunluğunun erken evlendikleri ve evliliklerinin ilk 
yıllarında olmadığı, kadınların yarısının ekonomik bağımsızlığa sahip olduğu ve çiftlerin yaklaşık yarısının 
her iki tarafında boşanmak istediği saptanmıştır. Kadınlar açısından boşanma nedenleri arasında eşlerinden fi-
ziksel şiddet görmelerinin ilk sırada yer aldığı, fiziksel şiddetten sonra kök aile baskıları, eşindeki ilgisizlik ve 
sorumsuzluk gibi nedenlerin öne çıktığı tespit edilmiştir. Alan yazındaki çalışmaların aksine boşanma nedeni 
olarak ekonomik problemlerin daha az gösterildiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda aile içindeki 
iletişim ve sağlıklı ilişkilerin yürütülmesi için evlilik öncesi ve evlilik sonrası danışmanlık hizmetlerinin arttı-
rılması ve destek merkezlerinin oluşturulması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Boşanma, Aile, Kadın, Toplum, Şiddet
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Öz: Teknolojinin ortaya çıkardığı değişim ve gelişim insanoğlunun hayatını fazlası ile etkilemiştir. Teknoloji-
nin ortaya çıkardığı ürünler arasında televizyon, görsel ve işitsel duyulara yönelik bir kitle iletişim aracı olması 
ve ulaşılabilirliği dikkate alındığında insan üzerindeki etkileri açısından en önde yer almaktadır. Televizyo-
nun etkileri toplumun her kesiminde görülmekle birlikte bu etki çocuklarda kendisini daha fazla gösterirken, 
özellikle fizyolojik ve psikolojik alanlar bu etkilerin fazlası ile görüldüğü alanlar olarak ortaya çıkmaktadır. 
Çocuklar yetişkinlerden biraz daha farklı olarak televizyon izleyebilmektedirler; yetişkinler belirli bir bilişsel 
altyapı ile daha çok eğlenebilmek ve zaman geçirebilmek için izlerken çocuklar ise eğlendirici olarak gördük-
leri televizyonlar üzerinden içinde bulundukları dünyayı tanımaya ve anlamlandırmaya çalışırlar. Çocuklar 
gelişimsel özelliklerinden dolayı yetişkinler gibi gördüklerini ve duyduklarını anlayıp, kavrayıp yorumlaya-
madıkları için etkilenmeleri de yetişkinlerden farklı olmaktadır. Televizyonların çocuklarda bıraktığı etki du-
rumlarına bakıldığında; onların yaşlarına, zeka gelişimine, anne-baba tutumlarına, sosyo-kültürel yapılarına, 
şiddet eğilimlerine ve izlenilen program ve programda bulunan içeriğin yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle 
birlikte televizyon programlarının çocuklarda olumlu ve olumsuz etkileri olduğu bir gerçektir. Televizyonun 
doğru ve bilinçli kullanımı sonucunda çocukların dış dünyayı anlamaları ve tanıyabilmeleri mümkün olabil-
mektedir. Fakat küçük yaşlardan itibaren kendileri için gerekli olan eğitici-öğretici olan programlardan çok, 
kontrolüz bir şekilde televizyon programları izleyen çocuklarçeşitli zararlı etkilerle karşı karşıya kalmaktadır. 
Toplum içinde en yaygın ve toplumsallaşma açısından en etkin teknolojik araçlardan olan televizyon, kontrol-
süz ve yanlış kullanılması sonucunda aile içinde ve aile dışında toplumsallaşmayı olumsuz yönde etkileyerek 
çocukları birçok olumsuzlukla birlikte bir bağımlılığa da yöneltebilmektedir. Amaç: Bu durumlar dikkate alı-
narak çalışmada çocuklarda şiddet olgusunun gelişiminde televizyonun etkisi ele alınıştır. Kapsam: Çalışma 
televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini kapsamaktadır. Sınırlılıkları: Çalışma yeni bulgulara da-
yanmayıp bugüne kadar oluşmuş literatür bilgisi ile sınırlıdır. Yöntem: Çalışmada alan yazında bugüne kadar 
konu hakkında oluşmuş bilgiler ele alınarak çocuklarda şiddet olgusunun oluşumunda televizyon yayıncılığı-
nın etkileri değerlendirilmiştir. Bulgular: Televizyon olgusu ortaya çıktığı 1926 yılından itibaren, insanların 
hayatının merkezi haline gelmiş, televizyonlar toplumun ekonomik, teknolojik, siyasal ve kültürel ürününün 
bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır.  Toplumun en masum ve korunmaya muhtaç bireyleri olan çocuklar 
televizyon izlemekten alıkonulamaz. Bireyler en çaresiz yoksulluk durumunda bile televizyondan vazgeçme-
miş ve kamuoyunu ilgilendiren din, siyaset, eğitim, politika gibi her şey televizyonunda ilgi alanına girmiştir. 
Genel anlamda kitle iletişim araçları içerisinde kullanımı ve maliyeti ile ilgili çeşitli avantajlar televizyonu 
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öne çıkarmaktadır.  Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) 2009 yılında yaptırdığı “Televizyon İzleme 
Eğilimleri–2” araştırmasına göre, Türkiye’deki hanelerin % 54,4’ünün en az 1 adet televizyona, % 36,4’ünün 
de 2 adet televizyona sahip olduğu belirtilmiştir. 3 ve üzeri televizyon sayısına sahip olanların oranı ise % 
9’dur.RTÜK’ün(2009) yaptığı araştırmada, Türkiye genelinde 2 saat ve altında televizyon seyredenlerin oranı 
% 23,1 iken, 3 saat ve üzerinde televizyon seyredenlerin oranı ise % 76,9’dur. Ulusal Medya ve Aile Enstitüsü 
verilerine göre eğer bir çocuğun odasında televizyon bulunuyor ise o çocuğun haftada 5.5 saatini televizyon 
izleyerek geçirdiğini belirtmektedir. Bunun yanında sadece 45 dakikasını kitap okumak ve müzik dinlemek 
gibi etkinlikler için ayırmaktadır. Yine Amerika’da yapılan başka bir çalışmada lise öğrencilerinin haftada or-
talama 21 saat televizyon izledikleri, 60 yaşlarına geldiğinde bu çocukların ömürlerinin 5,5 yılının televizyon 
izleyerek geçirmiş olacakları ifade edilmektedir. Araştırma sonuçları çocukların televizyon izleme oranları-
nın giderek arttığını göstermektedir. Bu artış çocuklarda bir bağımlılık ortaya çıkarmakla birlikte televizyon 
içerikleri dikkate alındığında çocukları şiddete yönelttiği de bir gerçektir. Televizyonlarda yapılan yayınlar 
içerisinde filmlerden haber programlarına reklamlardan çizgi filmlere kadar hemen hemen bütün programlar-
da şiddet unsurlarının fazlası ile yer aldığı, bunlarında çocuklarda şiddet duygusunun kalıcı hale gelmesine 
neden olduğu da bilinmektedir.  Televizyonlardaki bu şiddet unsurları çocukları bu olumsuz davranışlara ve 
görüntülere karşı duyarsızlaştırıp, normalleştirilmesini sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda televizyonun doğ-
rudan şiddete yönlendirmediği, ancak özendirdiği ve merak duygusu ile yapılırsa neler olacağını çocuklarda 
düşündürdüğü ve bu yolla çocukları şiddete yönelttiği belirtilmektedir. Yapılan başka bir çalışmada; izlenilen 
şiddet içerikli görüntülerden erkek çocukların kız çocuklarına oranla daha çok etkilediği de bildirilmektedir. 
İzledikleri şiddet arttıkça çocuklar başkalarının çektikleri acılara karşı duyarsızlaştıkları, saldırganlık istekle-
rinin arttığı, kendisinin de şiddete yöneldiği belirtilmektedir. Bununla birlikte dünyanın korkutucu ve çaresiz-
liklerle dolu bir yer olduğu duygusu oluşan çocuklar kendini yalnız hissederek her yapacağı şiddet eğiliminin 
kendisini koruyacağına ve içinde bulunduğu olumsuz durumdan ancak şiddet ile kurtulabileceği duygusunu 
oluşturmaktadır. Sonuç: Artan televizyon izleme oranları ve televizyonlardaki yayın içerikleri dikkate alın-
dığında başta ailelere ve yapımcılara büyük sorumluluk düşmekle birlikte çocuklarda televizyon izlemenin 
sınırlı ve denetimli bir şekilde gerçekleşmesi önemlidir. Kamu otoritesinin denetim görevini etkin bir şekilde 
yapması ile birlikte çocukların erken yaşlardan itibaren bilinçli medya kullanımı yönünde eğitilmesi de gerek-
mektedir. Çocuklar kadar ailelerinde medya konusunda bilgilendirilmesi ve televizyonun etkileri konusunda 
farkındalıklarının arttırılması da önemli bir başka durumdur. Bu tür şiddet içeriklerinin oluşmasını engellemek 
için bazı ülkelerde uygulanan kanal içi kapatma (V- Chip) Violencechip kullanımının yaygınlaştırılması, sa-
atlerin çocuklara özgün ayarlanması, görsel ikon kullanımı ve sesli uyarı denetim sistemlerinin geliştirilmesi 
gerekliliği üzerinde durulması da gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Şiddet, Televizyon, Teknoloji, Medya
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BANKA ÇALIŞANLARININ MOBBİNGE UĞRAMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ  
DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

Ercan ŞAHBUDAK 

Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Sivas / Türkiye

sahbudakercan@gmail.com

Öz: Şiddet, insan yaşamının her alanında karşılaşılabilecek sosyal sorunlardan birisidir.  Kısaca bir kişiye 
güç veya baskı yoluyla istediği şeyi yapmak veya yaptırmak anlamında kullanılan şiddet; fiziksel, psikolojik, 
ekonomik, cinsel saldırı/ihmal şeklinde kendini göstermektedir. Modern iş yaşamının en ciddi örgütsel prob-
lemlerinden birisi olarak kabul edilen mobbing; psikolojik şiddetin iş yerindeki görünümüne verilen addır. 
Mobbing işyerinde karşılaşılan, bir bireye kaşı uygulanan zararlı davranışlar ve baskı olarak tarif edilebilir.  
Mobbing kişiye yönelik, yaş, ırk, cinsiyet gibi her hangi bir ayrımcılık olmadan, taciz, rahatsız etme ve kötü 
davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelen saldırganlıktır. Kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla kasıtlı 
olarak yapılır. Mobbing süreci bir anlaşmazlıkla başlar, bu anlaşmazlık, işin akışına ilişkin yada bir davranışa 
ilişkin olabilir ve saldırgan bir eylemle devam eder. Bu saldırgan davranışa iş yerindeki yönetim kadrosu veya 
iş arkadaşları da katılabilir. Mobbingci daha sonraki aşamada ise; mağduru, iş yerindeki sorununun kaynağı, 
problemli kişi ya da akıl hastası olarak damgalar. Mobbing süreci genellikle işe son verme ya da mağdurun 
işten ayrılması olarak son bulur. İş yerinde yaşanan stres, gerek çalışanlar gerekse yönetenler için sorunlara 
yol açabilmektedir. İşyerinde yaşanan stres, bireyi olumsuz etkileyerek; bireyin iş performansının düşmesi-
ne,  işe yabancılaşmasına, kalitenin azalmasına ve iş kazalarına sebep olabilmektedir. Bu durum hem kuruma 
hem de çalışanlara zarar vermektedir. Kurum içindeki ilişkilerin sağlıklı ve paylaşıma dayalı olması kurumun 
verimliliği açısından da oldukça önemlidir. İşletmelerde ilişkilerin sağlıklı olmaması, bireyde stres, duygusal 
çöküş, iş veriminde azalma ve fiziksel rahatsızlıklara neden olabilmektedir. İnsanlar iş yerlerinde sadece maddi 
gelir için değil aynı zamanda sosyal ilişkiler içinde gelmektedirler. Dolayısıyla örgüt içinde yaşanan mobbing 
ve benzeri uygulamalar, çalışanda yalnızca strese neden olmamakta, aynı zamanda belki de geri dönüşü ol-
mayacak psikolojik ve fizyolojik bozukluklara neden olabilmektedir. Cinsiyet farkı gözetmeksizin,  mobbing 
işletmelerde tüm çalışanlar için önemli bir sorundur. Mobbing uygulamalarında, eğitim seviyesi önemli bir 
etmendir. Eğitim seviyesi düşük ve statüsü daha aşağı da olan çalışanlar kendilerini daha savunmasız hisse-
debilmekte ve mobbingden daha çok etkilenebilmektedirler. Buna karşın daha yüksek eğitim seviyesine sahip 
olanlar, kendilerini daha fazla koruyabilmeleri nedeniyle mobbinge karşı tepki gösterebilmekte ve mobbing-
den daha az etkilenmektedirler. Statüye göre mobbinge uğrama düzeyine bakıldığında ise, astların daha fazla 
etkilenmelerinin mobbinge maruz kalan taraf olmalarından orta ve üst yönetim kadrosunda olanların mobbing-
gden daha az etkilenmelerinin sebebinin ise mobbingi uygulayanların genelde kendileri olmalarından dolayı 
kaynaklandığı söylenebilir. Amaç: Bu çalışmada Sivas İlinde bankacılık sektöründe çalışanların mobbinge 
uğrama durumunun bazı sosyodemografik özelliklere (cinsiyet,  alan, medeni durum ve çalışma süresi) göre 
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farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Yöntem: Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada, Tınaz, Gök 
ve Karatuna (2010) tarafından geliştirilen “İşyerinde Psikolojik Taciz Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmaya 109 
banka çalışanı katılmıştır. Çalışma araştırmaya katılmak isteyenlerle 01.04. 2016 ve 30.04.2016 taraihleri ara-
sında yürütülmüştür. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ile korelasyon 
analizi kullanılmıştır.  Kapsam: Araştırmanın evrenini, Sivas il merkezindeki bankacılık sektöründe çalışan 
495 kişi oluşturmaktadır. Bütün banka çalışanlarına İşyerinde Psikolojik Taciz Ölçeği uygulanması hedeflen-
miş olsa da çeşitli nedenlerden dolayı, sadece 109 çalışandan cevap alınabilmiştir. Sınırlıklar: Bu araştırma 
belirtilen tarihlerde, sadece Sivas merkezdeki bankalarda çalışan kişiler ile sınırlıdır. Bulgular: Araştırmaya 
katılanların, %35,8’i kadın, %64,2’ si erkektir. %43, 1’i 18-29 yaş aralığında, %45’9’u 30-39 yaş aralığında, 
%8,3’ü 40-49 yaş aralığında ve %2,8’i de 50-59 yaş aralığındadır. Araştırmaya katılanların %70’i Sivas do-
ğumlu olup, geriye kalan oran illere göre farklı bir şekilde dağılım gösteriştir. Katılımcıların eğitim durumları-
na bakıldığında ise, üniversite mezunu olanların oranı %70’in üzerindedir. Gelir durumlarına bakıldığında da, 
yaklaşık %5’i asgari ücret, %40’ı 1401-3000, %53’ü 3000-5001 aralığında ve %4’ü de 5001 TL’nin üzerinde 
oluğu görülmektedir. Araştırmaya dahil olanların sektöre göre dağılımına bakıldığında ise, %62,4’ü özel sek-
tör, %37,6’sı da kamu sektöründe çalışmaktadır. Sonuç: Bulgulara göre, sektör (kamu-özel), eğitim seviyesi 
ve hizmet süresi göz önüne alındığında mobbinge uğrama açısından gruplar arasında farklılık vardır.  Özel 
sektörde çalışanlar, üniversite mezunu olmayanlar ve göreve yeni başlayanlar daha çok mobbinge maruz kal-
maktadır. Medeni durum ve cinsiyet söz konusu olduğunda gruplar arasında farklılık bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Mobbing, Bankacılık, Psikolojik Taciz
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GENÇLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI:  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİNDE

Ercan ŞAHBUDAK

Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Sivas / Türkiye

sahbudakercan@gmail.com

 

Öz: Günlük hayatta çok sık kullanılan cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları birbiri yerine kullanılsa da 
aslında birbirlerinden oldukça farklı iki kavramdır. Cinsiyet, kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği ge-
netik, fizyolojik ve biyolojik özellikleri olarak tanımlanmaktadır. Kadın veya erkek, günlük dildeki yaygın 
kullanımıyla hem bireyin biyolojik anlamda, hem de toplumun bireye sunduğu roller sistemi dâhilinde anlam 
kazanan iki terimdir, ancak unutulmamalıdır ki, bu terimlerde anlam kazanan biyolojik boyut ile biyolojik 
yapıda temellenen toplumsal boyut birbirlerinden çok farklı şeylerdir. Bu ayrımın tarihi ise son derece yenidir. 
Toplumsal cinsiyet (gender) kavramı, 1970’lerden sonra sosyolojide üzerinde tartışılan kavramlardan biri hali-
ne gelmiştir. Yapılan tartışmalarda cinsiyet (seks) biyolojik açıdan erkek/kadın ayrımını anlatırken, toplumsal 
cinsiyet (gender) erkeklik ile kadınlık arasındaki toplumsal bakımdan eşitsiz bölünmeye gönderme yapmakta-
dır. Her ne kadar geleneksel bakış açısında, cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin basit ve açık bir şekilde birbirle-
riyle örtüştüğü anlayışı devam ediyor olsa bile, artık bugün bu ikilinin birbirlerinden ayrı anlamsal boyutlarını 
konu edinen geniş bir literatür oluşmuş bulunmaktadır. “Toplumsal Cinsiyet” kavramı, kadının ve erkeğin 
sosyal olarak belirlenmiş kişilik özelliklerini, rol ve sorumluluklarını ifade etmektedir. Bu nedenle toplumsal 
cinsiyet kavramının tanımında biyolojik farklılıklar değil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, 
nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilgili değerler, beklentiler, yargılar ve 
roller bulunmaktadır. Burada üzerinde önemle durulması gereken bir nokta da, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 
kavramlarının birbirinden tamamen ayrılmasının mümkün olmadığıdır. Çünkü kültürün kadından ve erkekten 
bekledikleri (toplumsal cinsiyet) kadının ve erkeğin fiziksel özelliğine (cinsiyet) ilişkin gözlemlerden farklı 
değildir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, toplumsal cinsiyetin kültürel yapılandırılmaları bir anlamda biyolojik 
cinsiyeti de içermektedir. Toplumsal cinsiyet; biyolojik cinsiyetten farklı olarak, toplumsal ve kültürel ola-
rak belirlenen ve dolayısıyla içeriği toplumdan topluma olduğu kadar tarihsel olarak da değişebilen “cinsiyet 
konumu” ya da “cins kimliği”dir. Toplumsal cinsiyet yalnızca cinsiyet farklılığını belirlemekle kalmaz, aynı 
zamanda cinsler arasındaki eşitsiz güç ilişkilerini de belirtir. Söz konusu kullanım kadınların farklı şekiller-
de tahakküm altına alınmasına ilişkin ortak payda olarak ifade edilen kadınların doğurganlığı ve erkeklerin 
fiziksel olarak daha güçlü olmaları gibi biyolojik açıklamaları açık bir biçimde reddeder. Aksine toplumsal 
cinsiyet, kadınlar ve erkeklere ilişkin uygun rollerin tamamen toplumsal koşullarda üretildiğini ifade eden kül-
türel inşalara işaret etmenin bir yoludur. Kadınlık ve erkeklik rolleri toplumdan topluma ve kültürden kültüre 
farklılık gösterse de genel olarak erkek kamusal alanı kadın ise özel alanı temsil eder. Çağlar boyunca erkeğin 
korumacı, güçlü, karar verici, otorite sahibi özelliklerine karşılık kadının korunması gereken, zayıf, yumuşak 
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ve ince, itaat eden özellikleri ön plana çıkartılır. Amaç: Gençlerin Toplumsal Cinsiyet rollerine dair algı ve 
tutumlarının ölçülmesi araştırmanın asıl amacıdır. Kapsam: Araştırmanın evreni Cumhuriyet Üniversitesi’nde 
öğretim görmekte olan son sınıf öğrencileridir. Sınırlılıklar: Sadece Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan 
son sınıf öğrencilerinin seçilmiş olması araştırmanın başlıca sınırlılığıdır.  Yöntem: Çalışma temel olarak 
iki kısımdan oluşmuştur. Önce literatür taraması yapılmış, konuyla ilgili kitap, makale, daha önceden yapıl-
mış tez ve çalışmalar okunmuştur.  Daha sonraki aşamada, öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek 
için hazırlanmış oılan veri formu ile “Toplumsal Cinsiyet Rollleri Tutum Ölçeği” (TCRTÖ) kullanılmıştır. 
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’nden izin alınarak tabakalı rassal yöntemle seçilen 150 öğrenciye 10.05-
15.05.2015 tarihleri arasında atoplam 150 anket formu dağıtılmış ve hepsinden geri dönüş alınmıştır. Bulgu-
lar: Araştırmaya katılan öğrencilerin, yaklaşık %65’i 22-23 yaş aralığındadır. 24-25 yaş aralığında olanların 
oranı %38’dir. Diğer yaş aralığında olan öğrencilerin dağılımı oldukça azdır. Öğrencilerin okudukları alanlara 
göre dağılımı, Sayısal (Teknik), Sosyal ve Sağlık olmak üzere üç kategori altında toplanmıştır. Bu dağılıma 
göre sosyal alanlarda araştırmaya katılan öğrencilerin dağılımı yaklaşık %65 iken, sayısal alanlarda okuyan 
öğrenciler  %25 ve sağlık alanında okuyan öğrencilerin oranı da %10 civarındadır. Bu durum, Cumhuriyet 
Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin alanlarına göre dağılımına benzerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 
%50,3’ü kız, %49,7’si ise erkektir. Katılımcıların %57,3’ü il merkezlerinde, %31’i ilçelerde %11’de köyde 
doğduklarını belirtmişlerdir. Anketi cevaplayan öğrencilerin %31,3’ünün İç Anadolu Bölgesinden, %22’sinin 
Karadeniz Bölgesinden, %14,4’ünün Doğu Anadolu Bölgesinden ve %1,3’ünün de Ege Bölgesinden geldik-
leri görülmüştür. Aynı zamanda öğrencilerin büyük çoğunluğunun yaklaşık %81’i çekirdek ailede yaşarlarken 
genişe ailede yaşayanların oranı %15, parçalanmış ailelerde yaşayanların oranı ise %4 civarındadır. Sonuç: 
Araştırma sonuçlarına göre toplumsal cinsiyet algısını oluşturan tek bir etmenden söz etmek mümkün değil-
dir. Toplumsal cinsiyet algısı çok yönlü bir etkileşim ağından geçerek tutumlara dönüşmektedir. Elde edilen 
bulgulara göre, ailenin öğrenim düzeyleri ve meslek durumları gelenekçi cinsiyet rolleri yansıtmasına rağmen 
öğrenciler eşitlikçi cinsiyet rolleri benimsemeye daha bir görünüm sergilemektedirler. Kız öğrencilerin erkek 
öğrencilere göre daha eşitlikçi tutum benimsedikleri görülürken erke öğrencilerin daha gelenekçi cinsiyet rol-
lerini benimsedikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı, Gençlik
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MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU TANILI BİREYLERİN TRAVMA VE PSİKOLOJİK  
DAYANIKLILIK PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ

Ebru ALDEMİR1, Betül AKYEL1, Demet HAVAÇELİĞİ ATLAM1

1 Ege Üniversitesi, Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, İzmir / Türkiye  

akyel.betul@yahoo.com

Öz: Çocukluk travması da dahil olmak üzere travma maruziyeti; post-travmatik stres bozukluğu, major depre-
sif bozukluk ve alkol/madde kullanım bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların görülme sıklığını artırır. Madde 
kullanım bozukluğu çocukluk çağı travmalarının en yaygın psikolojik sekellerinden biridir, ancak bazı bireyler 
etkin başa çıkma stratejileri geliştirirler ve sosyal ilişkiler ve iş gibi hayatın bazı alanlarında başarılı olurlar. Bu 
olumlu görünüm, ‘psikolojik dayanıklılık’ kavramı ile açıklanabilir. Psikolojik dayanıklılık, genel olarak trav-
mayla etkin bir şekilde başa çıkma ve güçlüklere uyum sağlayabilme sürecini ifade eder. Bu kavram, kişisel 
özellikler ve çevresel faktörlerin de yer aldığı çok boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Psikolojik dayanık-
lılık özellikleri, etkin emosyonel düzenleme, olumsuz duygulanıma tolerans, çevresel uyum ve destek arama 
gibi yollar üzerinden olasılıkla kişinin alkol/madde kullanım bozukluğu geliştirme riskini düşüyor gibi görün-
mektedir. Ancak bu zamana kadar yapılan çalışmalar çocukluk çağı travması, psikolojik dayanıklılık ve alkol/
madde kullanım bozukluğu ilişkini açıklamakta kısıtlı kalmaktadır. Çocukluk çağı ve diğer travmaların yüksek 
görüldüğü bir populasyonda yapılan çalışmada psikolojik dayanıklılık özelliklerinin yaşam boyu alkol/madde 
kullanım bozukluğu eğilimini hafiflettiği gösterilmiştir. Amaç: Bu çalışmada amaç, madde kullanım bozuklu-
ğu tanılı bireylerde çocukluk çağı travması ve psikolojik dayanıklılığın ilişkisini araştırmaktır. Kapsam: Ça-
lışmaya madde kullanım sorunu ile Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Polikliniğine başvuran 66 erkek olgu 
dahil edildi. Olguların ardışık başvurular sonucu alındığı bu çalışma 6 ay sürdü. Sınırlılıklar: Madde kullanım 
sorunu ile başvuran olguların çoğunluğunun erkek olması nedeni ile örneklemin sadece erkek olgulardan oluş-
muş olması bu çalışmanın en önemli kısıtlılığıdır. Yöntem: Olguların sosyodemografik bilgileri sosyodemog-
rafik veri formu ile, madde kullanım özellikleri (Madde Kullanım Bozukluğu Tanıma Testi-DUDIT ile) de-
ğerlendirildi. Ayrıca katılımcılara Çocukluk Çağı Travması Ölçeği ve Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık 
Ölçeği uygulandı. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 21 istatistik programı ile analiz edildi. Araştırmadan 
elde edilen niceliksel veriler ortalama ve standart sapma olarak belirtildi, bağıntılar pearson korelasyon analizi 
ile hesaplandı. Bulgular: Çalışmaya madde kullanım bozukluğu olan 66 erkek olgu dahil edildi. Yaş ortala-
ması 27.1 ± 7.4’tü. 49 olgu bekar (%74.2), 12 olgu evli (%18.2), 5 olgu boşanmıştı (%7.6). 34 olgu ortaokul 
(%51.5), 16 olgu lise (%24.2) mezunu idi. 26 olgu (%39.4) maaşlı işte, 15’i (%22.7) serbest çalışıyor, 25 olgu 
(%37.9) çalışmıyordu. Maddeyi ilk deneme yaşına bakıldığında, ortalama deneme yaşının 18.5±5.5; düzenli 
madde kullanmaya başlama yaşının ortalamasının 20.6±5.5 olduğu saptandı. En sık tercih edilen madde es-
rardı (n=37 %56.1). Olguların 35’i (%53) haftada 4 ya da daha fazla madde kullandığını bildirdi. Çalışmaya 
katılan olgulardan, 36’unda (%49.3) çocukluk çağı travması geçmişi vardı. Çocukluk çağı travmaları ayrıntılı 
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değerlendirildiğinde; 27 (%40.9) olguda duygusal istismar, 26 (%39.4) olguda fiziksel istismar, 35 (%53) ol-
guda fiziksel ihmal, 27 (%40.9) olguda duygusal ihmal ve 16 (%24.2) olguda cinsel istismar olduğu belirlendi. 
Yaşam öyküsü değerlendirildiğinde 8 olgunun (%12.1) özkıyım girişiminde bulunduğu, 10 olguda (%15.6)  ise 
erken dönem ebeveyn kaybının olduğu tespit edildi. Çocukluk çağı travmaları ile madde kullanım bozukluğu 
şiddeti puanları arasında zayıf düzeyde pozitif korelasyon saptandı (r=0.239 p=0.053). Çocukluk çağı travması 
olan grupta olmayan gruba göre psikolojik dayanıklılık anlamlı olarak daha azdı (p=0.0001). Travma toplam 
puanları artıkça, psikolojik dayanıklılığın azaldığı saptandı (r= -0.634 p=0.0001).   Çocukluk çağı travması ile 
psikolojik dayanıklılık gelecek algısı alt boyutu arasında (r= -0.412 p=0.001), aile uyumu alt boyutu arasında 
(r= -0.654 p=0.0001), kendilik algısı alt boyutu arasında (r= -0.537 p=0.0001), sosyal yeterlilik alt boyutu 
arasında (r= -0.470 p=0.0001) ve sosyal kaynaklar alt boyutu arasında (r= -0.550 p=0.0001) orta düzeyde 
negatif korelasyon saptandı.  Sonuç: Bulgularımız madde kullanım bozukluğu olan bireylerde çocukluk çağı 
travmalarının psikolojik dayanıklılık düzeylerini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Çocukluk çağı travması 
yaygın olan bu grupta psikolojik dayanıklılığı artırmak üzere yapılan girişimler, madde kullarım bozukluğu 
sıklığını azaltabilir, relapsları önleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı Travması, Madde Kullanım Bozukluğu, Psikolojik Dayanıklılık 
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ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARININ DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ İLE İLİŞKİSİ:  
BİR MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU ÖRNEKLEMİ

Betül AKYEL1 , Ebru ALDEMİR1,  Demet HAVAÇELİĞİ ATLAM1

1 Ege Üniversitesi, Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, İzmir / Türkiye  

akyel.betul@yahoo.com

Öz: Çocukluk çağı travması ani ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan, bireyin bedensel ve ruhsal bütünlüğünü 
ya da yaşamını tehdit eden olayları içerir. Çocukluk çağı travması tipleri fiziksel istismar, cinsel istismar, duy-
gusal istismar, fiziksel ihmal ve duygusal ihmal şeklinde sınıflandırılabilir. Duygu düzenleme, bir amaca ula-
şabilmek için bireyin, duygusal tepkilerini izleyebilme, kontrol edebilme, değerlendirebilme ve değiştirebilme 
yeteneğidir. Duygu düzenleme güçlüğü; duygulara ilişkin farkındalığın olmaması, duyguların anlaşılamaması 
ve kabul edilememesi, olumsuz duygular yaşarken dürtülerin kontrolünde ve amaç odaklı davranışlara yönel-
mede güçlük yaşama, uyumsal duygu düzenleme stratejilerine erişimde güçlük yaşama boyutlarıyla tanımlan-
maktadır. Duygu düzenleme güçlüğünü oluşturan alt faktörler; duygusal tepkilere ilişkin farkındalığın olma-
ması (farkındalık), duygusal tepkilerin anlaşılmaması (açıklık), duygusal tepkilerin kabul edilmemesi (kabul 
etmeme), etkili olarak algılanan duygu düzenleme stratejilerine sınırlı erişim (stratejiler), olumsuz duygular 
deneyimlerken dürtülerin kontrolünde güçlük yaşama (dürtü), olumsuz duygular deneyimlerken amaç odaklı 
davranışlarda bulunmada güçlük yaşama (amaçlar) şeklinde tanımlanmıştır. Duygu düzenlemenin, ruh sağlı-
ğının temel maddesi olduğu belirtilmektedir. Etkili duygu düzenlemenin pozitif ruh sağlığıyla ilişkili olduğu, 
duygu düzensizliğinin de çeşitli bozuklukları ortaya çıkardığı bilinmektedir. Duygu düzenleme güçlüğü madde 
kullanımıyla, dissosiyatif semptomlarla, kendine zarar verme davranışıyla ilişkilidir. Çocuk çağı travmalarının 
bireylerin ruh sağlığı, arkadaş ilişkileri, duygularını kontrol edebilme ve davranışsal uyum üzerinde ciddi etki-
leri bulunmaktadır. Çocukluktaki bu deneyimler kişilerarası ilişkilerde uygun duygusal tepkilerin gösterilmesi-
ni güçleştirir ve bu da kişilerarası ilişkilerde sorun olarak bireylerin karşısına çıkar. Son dönemde yapılan araş-
tırmalar istismara maruz kalan çocukların, istismara maruz kalmayan yaşıtlarından daha fazla duygu düzenle-
me güçlüğü yaşadıklarını göstermiştir. Amaç: Bu çalışmada amaç, madde kullanım bozukluğu olan bireylerde 
çocukluk çağı travmaları ve duygu düzenleme güçlüğünün ilişkisini araştırmaktır. Kapsam: Çalışmaya madde 
kullanım sorunu ile Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Polikliniğine başvuran erkek olgular dahil edildi. Bu 
çalışma olguların ardışık başvurular sonucu alınması ile 6 ay sürdü. Sınırlılıklar: Madde kullanım sorunu ile 
başvuran olguların çoğunluğunun erkek olması nedeni ile örneklemin sadece erkek olgulardan oluşmuş olması 
bu çalışmanın en önemli kısıtlılığıdır. Yöntem: Olguların sosyodemografik bilgileri araştırmacı tarafından 
hazırlanmış olan sosyodemografik veri formu ile, madde kullanım özellikleri ise madde kullanım sorunun 
şiddeti hakkında bilgi veren Madde Kullanım Bozukluğu Tanıma Testi-DUDIT ile değerlendirildi. Ayrıca ka-
tılımcılara Çocukluk Çağı Travması Ölçeği ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği uygulandı.  Araştırmadan 
elde edilen veriler SPSS 21 istatistik programı ile analiz edildi. Niceliksel veriler ortalama ve standart sapma 
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olarak belirtildi, bağıntılar ise pearson korelasyon analizi ile hesaplandı. Bulgular: Çalışmaya madde kullanım 
bozukluğu olan 66 olgu dahil edildi. Yaş ortalaması 27.1 ± 7.4’tü. 49 olgu bekar (%74.2), 12 olgu evli (%18.2),  
5 olgu boşanmıştı (%7.6). 34 olgu ortaokul (%51.5), 16 olgu lise (%24.2), 10 olgu ilkokul (%15.2) mezunu 
idi. 26 olgu (%39.4) maaşlı işte, 15’i (%22.7) serbest çalışıyor, 25 olgu (%37.9) çalışmıyordu. Maddeyi ilk 
deneme yaşına bakıldığında, ortalama deneme yaşının 18.5±5.5 (min:10 max:50); düzenli madde kullanmaya 
başlama yaşının ortalamasının 20.6±5.5 olduğu saptandı. En sık tercih edilen madde esrardı (n=37 %56.1). 
Onu sırasıyla sentetik kannabinoid (n=14 %21.1) ve ecstasy (n=6 59.1) izliyordu. Çalışmaya katılan olgular-
dan, 36’sında (%49.3) çocukluk çağı travması geçmişi vardı. Çocukluk çağı travmaları ayrıntılı değerlendiril-
diğinde; 27 (%40.9) olguda duygusal istismar, 26 (%39.4) olguda fiziksel istismar, 35 (%53) olguda fiziksel 
ihmal, 27 (%40.9) olguda duygusal ihmal ve 16 (%24.2) olguda cinsel istismar olduğu belirlendi. Çocukluk 
çağı travması olan grupta duygu düzenleme güçlüğü düzeyi, çocukluk çağı travması olmayan gruba göre daha 
yüksektir (p=0.002). Çocukluk çağı travmaları ile madde kullanım bozukluğu şiddeti puanları arasında zayıf 
düzeyde pozitif korelasyon saptandı (r=0.239 p=0.053). Çocukluk çağı travması ile duygu düzenleme güçlüğü 
amaçlar alt boyutu arasında orta düzeyde pozitif korelasyon (r=0.338 p=0.006), stratejiler alt boyutu arasında 
orta düzeyde pozitif korelasyon (r=0.560 p=0.0001), kabul etmeme alt boyutu arasında orta düzeyde pozitif 
korelasyon (r=0.606 p=0.0001), dürtü alt boyutu arasında orta düzeyde pozitif korelasyon (r=0.476 p=0.0001), 
açıklık alt boyutu arasında orta düzeyde pozitif korelasyon (r=0.481 p=0.0001) saptandı. Travma ile farkın-
dalık alt boyutu arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (r=0.212 p=0.09). Travma toplam puanları artıkça, 
duygu düzenleme güçlüğünün de artığı saptandı (r=0.588 p=0.0001).  Sonuç: Bu bulgular, madde kullanım 
bozukluğu olan olgularda çocukluk çağı travmalarının yaygın olduğunu ve çocukluk çağı travmalarının duygu 
düzenleme güçlüğü ile ilişki olduğunu göstermektedir. Travma geçmişi olan bireylerin madde kullanımı riskini 
azaltmak için yapılacak önleme programlarının önemi bulgularımız ile uyumludur. Ek olarak, madde kulamım 
sorunu olan bireylerde özellikle çocukluk çağında ihmal ve istismara uğrayan olguların duygu düzenleme güç-
lüklerine yapılacak müdahalelerin psikolojik iyi oluş hallerini artıracağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı Travması, Duygu Düzenleme Güçlüğü, Madde Kullanım Bozukluğu
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ŞANLIURFA’DA SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN MEVCUT DURUM ANALİZİ

Selma KAHRAMAN 1, Hülya KARATAŞ2, Özlem KAÇKİN3

1-2-3Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Şanlıurfa / Türkiye

ozlemkackin.711@gmail.com

Öz: “Sokakta çalışan çocuklar” ailelerinin geçimine yardımcı olmak veya kendi harcamalarını karşılamak gibi 
ekonomik gerekçelerle sokakta ücret getirici işlerde çalışan dolayısıyla zamanlarının önemli bir kısmını sokak-
larda geçiren ancak genelde iş sonrası evlerine geri dönen çocuklar olarak tanımlanmaktadır. Sokakta çalışan 
çocukların, sokaktaki tüm risk ve tehlikelere açık bireyler oldukları ve zamanla suça eğilimli hale geldikleri 
gözlemlenmektedir. Çocuk işçiliğinin nedenleri arasında “gelenekler, sağlıksız yerleşme, yoksulluk, bölüşüm 
adaletsizliği, bölgesel eşitsizlikler, eğitim olanaklarından yararlanamama ve ailenin duygusal istismarı gibi 
etkenler olduğu belirtilmektedir. Sevgi, şefkat ve ilgiden yoksun bırakılan bu çocuklar toplum hayatımızı ve 
geleceğimizi olumsuz yönde etkileyen faktörler olarak karsımıza çıkmaktadır. Son yıllarda büyük kentlerimiz-
de göz ardı edilemeyecek derecede artan çalışan çocuklar sorunu giderek karmaşık hale gelmekte ve sorunların 
çözümüne yönelik uygulanan müdahale yöntemleri ve projeler yetersiz kalmaktadır. Sokak çocukları sorunu 
önlenemediği gibi artarak devam etmekte, beraberinde de sağlığı bozulmakta, fizyolojik, psikolojik yönden 
olumsuz etkilenmekte suç, madde bağımlılığı (uçucu ve uyuşturucu maddeler), dilencilik, kapkaç ve benze-
ri sorunları getirmektedir. Bu çocuklar, aileleri veya çeşitli çıkar grupları tarafından sokakta çalıştırılmakta, 
sevgisizlikten, ilgisizlikten ve şiddete maruz kalmaktan dolayı sokakta yasamayı tercih etmekte ve her geçen 
gün önemli bir sosyal sorun haline gelmektedirler. Amaç: Bu çalışma Şanlıurfa’da ortaokul ve liseye devam 
eden ve aynı zamanda sokakta çalışan çocukların mevcut durum analizinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma Şanlıurfa ilinde Ekim-Aralık 2014 tarihleri arasında tanımlayıcı-kesitsel tipte 
yapılmıştır. Araştırmanın verileri anket yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 
istatistik, ilişki testi olarak ki-kare testi yapılmış ve istatistiksel testlerin anlamlılık düzeyi için p<0.05 de-
ğeri kabul edilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Şanlıurfa’da sokakta yaşayan tüm çocuklar 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokul ve liselere devam 
eden 54.928 öğrenci oluşturmaktadır. Taranan 54.928 çocuğun verileri SPSS programına girildikten sonra so-
kakta çalışan çocuk sayısı 4541 olarak bulunmuştur. Araştırma 3 ay sürmüştür. Sınırlıklar: Araştırma yüksek 
maliyet ve zaman gerektirdiğinden, sokakta yaşayan tüm çocukların tespit edilmesinde karşılaşılan güçlükler 
nedeniyle veriler yalnızca Şanlıurfa il merkezini kapsamıştır. Yöntem: Araştırmanın verileri literatür doğrul-
tusunda araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan anket formu ile 15 öğrenciye ön uygulama 
yapılmıştır. Anket formu iki bölüm şeklinde oluşturulmuştur. Birinci bölümde çocuğa ve aileye ait demografik 
veriler yer almış, ikinci bölümde çalışma durumuna ilişkin sorulara yer verilmiştir. Anketin doldurulma süresi 
5-10 dk arasında sürmüştür. Araştırmaya katılım oranı % 84’dür.  Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20 is-
tatistik programı ile analiz edilmiş, verilerin değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, ortanca, minimum 
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ve maksimum değerler ve yüzdelik sayılar kullanılmıştır Bu araştırma için Harran Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Enstitüsünden TRC2/14/DFD/0007 sözleşme numarasıyla kurum izni alınmıştır. Bulgular: Bu çalışmada; 
çalışan çocukları saptamak için ortaokul ve lisede okuyan tüm öğrenciler taranmıştır.  bu öğrenciler arasında 
şu an çalışma durumu % 10,2 bulunurken, daha önce çalışma oranı % 29,2 saptanmıştır. Çalışan çocukların 
%82.8’i erkek, %14.5’i kızdır. Çocukların %92.5’i 12 yaşından büyüktür. Çocukların %85.8’i 4 ve daha fazla 
sayıda kardeş sayısına sahip, %41.7’si 4 ve daha üstü çocuk sırasındadır. Sokakta çalışan çocuk ailelerinin 
gelir durumu incelendiğinde %52.7’sinin 1000 TL altında gelire sahip olduğu kaydedilmiştir. Sokakta çalışan 
çocukların %79.3’ü çekirdek ailede yaşamaktadır. Çocukların %41.1’i ailede kararların baba tarafından veril-
diğini belirtmiştir. Çocukların %79.9’u daha önceden para kazanmak için herhangi bir yerde çalıştığını ifade 
etmiştir. Çalışan çocukların %66.4’ü işyerinde, %9.5’i tarlada, %7.5’i pazarda ve sokakta, %2.8’i otogarda, 
%2.9’u sanayide, %2.5’i parkta çalışmaktadır. Çocukların %53.9’u 10 yaşından sonra çalışmaya başlamış ve 
çoğunluğu (% 48,1)tamirci ve ya çırak olarak çalıştığını ifade etmiştir. Çocukların %46,3’ü kendisi istediği 
çalıştığını belirtmiştir. Çocukların %50.7’si 6-10 saat arasında çalıştığı bulunmuştur. Çocukların %64.4’ü ka-
zandığı parayı ailesine vermektedir. Sokakta çalışan çocukların %82.1’i okulunu sevdiğini, %62.8’i ise okula 
devamsızlık yaptığını belirtmiştir. Devamsızlık yapan çocukların  %20,6’sı çalıştığı için devamsızlık yaptığını 
belirtmiştir.% 14,7’sinin ise çalışmadan dolayı şiddete uğradığını belirtmiştir. Çocukların % 21,5’ i″haftada 
birden fazla″sıklıkta şiddete uğradığı,% 18,0’ının ailesi tarafından şiddete uğradığı saptanmıştır. Şiddete uğ-
rayan çocukların % 67,7’si babası tarafından, % 33,3’ü ise işyeri sahibi tarafından şiddet gördüğünü ifade 
etmiştir. Şiddete maruz kalan çocukların % 51,3’ ünün dövüldüğü ve ya yaralandığını,  % 41,7’sinin küfür ve 
hakarete maruz kaldığını, % 5,0’ının ise cinsel tacize maruz kaldığı bulunmuştur. Çocukların %21’i herhangi 
bir nedenle eve gitmediklerini ve geceyi ev dışında geçirdiklerini belirtmiştir.%37.4’ü gece çalıştığı için, %20
.4’üise ailesinin yanına gitmek istemediği için eve gitmediğini belirtmiştir. Çocukların % 62.2’ si “sence ço-
cuklar çalışmalı mı?” sorusuna hayır yanıtını vermiştir. Çocukların çalışmaması gerektiği düşüncesinin nedeni 
olarak da; % 41’i bir çocuğun çalışmasının çocuğun okul başarısını düşürdüğünü, % 12,8’i kötü alışkanlıklar 
kazanmaya neden olduğunu,% 16,8’i çalışan çocukların kazalara daha yatkın olduğunu, % 29,4’ü ise çalışma-
nın çocuğun sağlığının bozulmasına neden olduğunu ifade etmiştir. Çocukların % 31,3’ü çalışmaktan dolayı 
yorgunluk yaşadığını, % 34,5’inin ise bel ve baş ağrısı yaşadığını, ifade etmiştir. Sokakta çalışan çocukların 
riskli davranış durumları incelendiğinde çocukların % 14,0’ının sigara içtiği, % 4,5’inin ise uyuşturucu mad-
de kullandığı belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada çocukların erken yaşta çalışmaya başladıkları, çalıştıkları 
ortamlarda olumsuz durumlarla karşılaştıkları belirlenmiştir. Bu duruma yönelik olarak ailelerin- toplumun 
çocuk ve çocuk hakları konusunda bilgili ve bilinçli olmalarının sağlanması, çocukların çalıştırılmasının ön-
lenmesine yönelik ebeveynlere uygun programların yapılması, çocukları çalışmaya iten nedenleri ve bu so-
runun aileler üzerindeki olumsuz etkilerini telafi edici, gerekli sosyal politika ve sosyal devlet stratejilerinin 
izlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Sokakta Çalışan Çocuk, Hemşirelik
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ERGENLERDE SUÇ, MADDE KULLANIMI VE ŞİDDETLE İLİŞKİLİ DURUMLAR

Demet HAVAÇELİĞİ ATLAM1, Zeki YÜNCÜ2, Mert SEVEN3, Başak ONAT3

1Ege Üniversitesi, Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, İzmir / Türkiye 
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D., İzmir / Türkiye  

3Ege Üniversitesi,  Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Madde Bağımlılığı Yüksek 
Lisans Programı, İzmir / Türkiye

demet.havaceligi @gmail.com

Öz: Günümüzde, ergenlerde suç işleme ve madde kullanımı birçok ülkenin önemli sorunlarındandır. Madde 
kullanımı ya da suçla ilişkili davranışlar ile çocuklukta şiddete uğrama arasında güçlü bir ilişki vardır. Ço-
cukluk döneminde maruz kalınan şiddet, ileride madde kullanımı, ruhsal bozukluklar, şiddete eğilim, riskli 
davranışlar ya da suçla ilişkili bir yaşantının içinde yer alma açısından risk oluşturabilmektedir. Bu nedenle, bu 
popülasyonda çocukluk döneminde yaşanılan şiddetin değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Amaç: Araştır-
manın temel amacı, suç ve cezaevi yaşantısının madde kullanımı olan bir ergenin hayatını ne kadar etkilediğini 
araştırmaktır. “Suçlu olmak”, ergenin aile yapısı, çocukluk döneminde yaşadığı şiddet, madde kullanım sıklığı 
ve risk alma davranışları ile ne kadar ilişkilidir? Kapsam: Çalışma, cezaevinde bulunan ve madde kullanımı 
olan ergenler ile madde kullanımından dolayı hakkında Denetimli Serbestlik tedbiri alan ergenleri kapsamak-
tadır. Sınırlılıklar: Cezaevinde yapılan görüşmelerde ağır vakaların çalışmaya dahil edilmemesi. Örneklem 
sayısının az olması, analiz sonuçlarında gruplar arasında yaygınlık açısından fark olmasına rağmen istatistiksel 
olarak anlamlılık çıkmamasını etkilemiştir.     Yöntem: İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu’nda bulu-
nan ve madde kullanan ergenler ile Ege Üniversitesi Ergen Bağımlılık Polikliniği’nde madde kullanım sorunu 
nedeniyle sev edilen ergenler ile basit tesadüfi örneklem metoduna göre çalışmaya katılmayı kabul edenler ile 
görüşmeler yapılmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşmelerde kişinin sosyo-demografik veri formu, şiddet, riskli 
davranışlar, aile özellikleri, madde kullanım özellikleri öyküsü alınmış ve algılanan çok boyutlu sosyal destek 
ölçeği (aile) formu doldurtulmuştur. Bulgular: Araştırmada yaşları 14-18 arasında değişen 34 hükümlü, 35 
denetimli serbestlik olgusu ile görüşülmüş, 30 hükümlü ve 30 denetimli olgu değerlendirilmiştir. Hükümlüler, 
madde kullanımı ile ilişkili suçlar (%16.7), hırsızlık, gasp (%70), cinayete teşebbüs ve cinayet (%13.3) gibi 
suçlardan 15 ay-36 yıl aralığında hüküm giymiştir. Hükümlülerde anne ya da baba kaybı, ailede boşanma, öz 
anne ve babanın yanında büyümeme gibi parçalanmış aileye özgü bulgular denetimli serbestlik olgularına göre 
daha yaygın bulunmuştur. Her iki grubun eğitim seviyesinde anlamlı farklılık bulunmuş (p<.05), çalışma haya-
tına katılmalarında bulunmamıştır. Hükümlülerde yasadışı maddelerin kullanımı daha yüksek (p< .05), madde 
deneme yaşı daha erkendir. Her iki grup arasında çocukluk döneminde sözel/duygusal (%30; %26.7), fiziksel 
(%46.7; %40) ve cinsel şiddete (%6.9, %0) uğrama durumlarında anlamlı farklılık bulunmadı (p> .05). Yapılan 
görüşmelerde ergenler tarafından sözel/duygusal şiddetin farkedilmediği ve “tokat atmanın” normalleştirildiği 
ve fiziksel şiddet olarak görülmediği bildirilmiştir. Hükümlülerde kavgaya bağlı yaralanma, bıçak, çakı, taban-
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ca gibi silahları taşıma, kendine zarar verme davranışı, intihar planı ya da girişimi denetimli serbestlik olgula-
rına göre anlamlı düzeyde daha yaygındır (p< .05). Hükümlülerdeki fiziksel şiddet yaşama ile kavga etme ve 
yaralanma arasında ilişki bulunurken, kendine zarar verme, intihar girişimi ile ilişki bulunmamıştır. Denetimli 
serbestlik olgularında ise şiddet ve riskli davranışlar arasında ilişki saptanmamıştır. Her iki grubun aile desteği 
puanları aynıdır (hükümlü:12.7; denetimli:12.1, puan aralığı 0-20).  Sonuç: Madde kullanımı olan ergenlerde 
cezaevi yaşantısının varlığı çocukluk döneminde şiddet yaşama kaynaklı bulunmamıştır. Çünkü cezaevinde 
bulunan madde kullanıcısı ergenler ile bulunmayanların çocuklukta şiddete uğramaları durumları benzerdi. 
Cezaevi ilişkili bir yaşantı, riskli alma davranışları açısından ayırıcı bir özellik göstermiştir. Hükümlülerde 
riskli davranışlarda bulunmanın daha yüksek olduğu ortaya konmuştur. Bu davranışları göstermenin cezaevi 
yaşantısı öncesi ya da sırasında olduğu ayırd edilmemiştir. Bu durum suç ile ilintili bir yaşamın içerisinde 
olmanın etkileri olarak da açıklanabilir. Fakat cezaevi koşullarında kavga etme, kendine zarar verme, intihar 
girişimi hükümlüler tarafından sıklıkla vurgulanmıştır. Çocukluk döneminde şiddet gören ve görmeyenlerde 
riskli davranışların yaygınlığı arasında yüksek fark bulunmuştur, fakat istatistiksel olarak fark çıkmamaktadır. 
Hükümlülerde parçalanmış aile yapılarına özgü bulgular (ebeveyn kaybı, boşanmış aileden gelme, öz anne/
babanın yanında büyümeme) denetimli olgulara göre daha yaygın olmasına rağmen algılanan aile desteği pu-
anlarının aynı olması şaşırtıcı bir sonuçtur. 

Anahtar Kelimeler: Suç, Madde Kullanımı, Çocuğa Yönelik Şiddet, Riskli Davranışlar 
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TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ: SİSTEMATİK DERLEME

Şule ÇİFTCİOĞLU1, Vildan CIRIK2, Emine EFE3

1-2-3Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 
Antalya / Türkiye

sulesenol@akdeniz.edu.tr

Öz: Çocuk işçiliği, insanlık tarihi boyunca daima var olan ve geçmişten bugüne kuşaklar boyu hep aktarılarak 
gelen bir sorun olmuştur. Çocuklar yetişkinlerin çalışmak istemediği alanlarda çok ucuza, daha büyük riskler 
içinde de olsa çalışmaktadırlar. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin birinci maddesi, 18 yaşından küçük her-
kesi “çocuk” olarak tanımlamaktadır. ILO (International Labour Organization) ise, 15-24 yaş grubunu genç 
işçi kabul ederken, 138 sayılı Sözleşme ile 15 yaşın altında aile bütçesine katkıda bulunmak ya da yaşamını 
kazanmak amacıyla çalışanları “çocuk işçi” ya da “çalışan çocuklar” olarak adlandırmaktadır. Çocuk işçiliği, 
ILO’nun 138 ve 182 sayılı Sözleşmeleri’ne uygun ve yasal olarak çalışan çocukları kapsamamaktadır. Bu 
sebeple istihdamdaki her çocuk, “çocuk işçi” olarak kabul edilmemektedir. ILO’nun tanımına göre çocuğun 
sağlığını, eğitimini, fiziksel ve zihinsel gelişimini engelleyen, yeteneklerinin gelişmesine engel olan ve çocuğu 
potansiyelinden ve onurundan yoksun bırakan her türlü çalışma olarak tanımlanan çocuk işçiliği, dünyanın pek 
çok ülkesinde önüne geçilemeyen temel bir sorun olarak insanlığın gündeminde yer almaktadır. Çocukların 
küçük yaşlardan itibaren çalışma yaşamının içinde yer almaları, her geçen gün sayıları artan çocukların çeşitli 
sektörlerde ve iş kollarında çalışması bugün Türkiye’de önemli, ciddi bir toplumsal sorun olarak yer almakta-
dır. Amaç: Bu sistematik derlemede literatürde yer alan, Türkiye’de çocuk işçiliğinin durumunun incelenmesi 
amaçlanmıştır. Kapsam: Türkiye’de çocuk işçiliği ile ilgili, 2012-2017 yılları arasındaki ulusal ve uluslara-
rası toplam 533 yayın taranmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma kriterlerine uyan ve belirtilen tarih aralığındaki 16 
yayın incelenmiştir. Yöntem: Pubmed, CINAHL, ScienceDirect, Web of Science, Cochrane elektronik veri 
tabanları kullanılarak, Türkiye’de çocuk işçiliği ile ilgili ulusal ve uluslararası toplam 533 yayın taranmış 
olup, araştırma kriterlerine uyan 16 yayın incelenmiştir. Bulgular: İncelenen çalışmalarda çocukların büyük 
çoğunluğunun (%78-94.5) ailelerine ekonomik yönden destek olmak ve okul masraflarını karşılamak için 
çalıştıkları; bununla birlikte çocukların (%84.6) çalıştıkları için eğitim hayatlarının olumsuz etkilendiğini; 
iyi bir iş ve meslek sahibi olmak için ise eğitimin gerekli olduğunu düşündükleri saptanmıştır. Çocukların 
erken yaşta (6-18 yaş) istihdam edilmesinde babanın gelirinin düşük olmasının, ailelerin sahip olduğu düşük 
eğitim seviyesinin, kültürel alışkanlıkların, ekonomik imkansızlıkların ve aile üye sayısının fazla (4-12 kişi) 
olmasının neden olabildiği belirlenmiştir. Gecekondu mahallelerinde yaşayan çocukların yoksulluk sebebiyle 
okul hayatından uzaklaşıp kötü koşullarda çalışmaya itildikleri tespit edilmiştir. Çocuk işçilerin %59.6’sı ha-
yatlarının kötü, %37.5’i hayatının çok kötü olduğunu, %2.9’u ise hayatı hakkında ne düşünmesi gerektiğini 
bilmediğini belirtmişlerdir. Çocukların havalandırması (%10), aydınlatması (%12) ve ısıtması (%32) yetersiz 
ortamlarda düşük ücretlerle ve sosyal güvencesiz (%76) olarak uzun saatlerce (9-12 saat/gün) çalıştıkları sap-
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tanmıştır. Çocuk işçilerin iç göç aracılığıyla işgücüne katılımlarında kırsal yoksulluk ve ailenin düşük eğitim 
düzeyi gibi özelliklerin önemli rolü olduğu, iç göç ile çalışmaya başlayan çocukların genellikle hizmet ve 
imalat sektöründe çalıştıkları belirtilmiştir. Çocuk işçilerin yer aldığı diğer çalışma alanlarının tarım işçiliği ve 
mevsimsel tarım işçiliğidir. Tarım sektöründe çalışan çocuk işçilerin %81’inin hem okula gibip hem de tarım 
işinde çalıştıkları tespit edilmiştir. Ayrıca bu çocukların uzun çalışma sürelerinin yanında çalışma koşullarının 
zor olduğu, yetersiz ve dengesiz beslendikleri belirtilmiştir. Diğer yandan mevsimsel tarım işçiliği nedeniyle 
çocukların eğitimlerinin yarıda kesildiği ve okul başarılarının olumsuz etkilendiği belirlenmiştir. Ucuz emek 
olarak görülen mevsimlik işçi çocukların, eğitim olanağını kaybederek niteliksiz emek gücü olarak yaşamları-
nı sürdürdükleri saptanmştır. Sokakta çalışan çocukların %49.5’ inin simit satıcılığı, %15.1’inin mendil, sakız 
gibi maddeleri satarak, %35.5’inin de tartıcılık yaparak kazanç sağladığı tespit edilmiştir. Ailelerin büyük bir 
çoğunluğunun (%69.9) çocuklarını isteyerek sokakta çalıştırdığı belirlenmiştir. Sonuç: Yapılan araştırmalar 
çocuk işçiliğinin en temel nedeninin aile gelirine katkıda bulunmak olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle 
sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin şartlarının iyileştirilmesi devletin en önemli görevidir. Bunun 
yanı sıra çocuk işçiliğinin olası zararlarını bilmeyen ailelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 
bilinçlendirme seminerleri yapılmalı ve aileler çocuk işçiliğinin zararları konusunda bilgilendirilmelidir. Eği-
tim masrafları yüzünden okulu bırakıp çalışmak zorunda olan çocuklara eğitim desteği ve sosyal yardımlar 
sağlanmalı, başarılı olan çocuklara burs imkânı sunulmalıdır. Ayrıca çocuk işçiliği ile mücadelede, çocukların 
korunmasını amaçlayan çalışma hayatının düzenlenmesinde meydana gelen mevzuatlar uluslararası standart-
lara uygun hale getirilmesinin yanında, bu standartların mutlaka etkin bir biçimde uygulanması ve denetlen-
mesi sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Çocuk, Çocuk İşçiliği, Sistematik Derleme
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BOŞANMANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNE ETKİSİ

Şule ÇİFTCİOĞLU1, Vildan CIRIK2, Emine EFE3

1-2-3Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 
Antalya / Türkiye

sulesenol@akdeniz.edu.tr

Öz: Boşanma, mevcut aile yapısını değiştiren en önemli etkenlerden biridir. Boşanma, hukuki, psikolojik ve 
sosyal yönleri olan bir süreç olup, evlilikle hayatlarını birleştiren tarafların karı-koca olarak bağları kalmaksı-
zın; eğer ortak çocukları varsa bu çocukların hakları saklı kalmak üzere yargıç kanalıyla sona erdirilmesine ve 
tarafların başkalarıyla yeniden evlenebilmesine olanak veren hukuki bir işlem olarak tanımlanmaktadır. Çeşitli 
beklentilerle yapılan evlilikler, bireylere eş rollerinin yanı sıra birçok görev ve sorumluluklar yüklemekte, bu 
durumda da evlilik bireylerin beklentilerini karşılayamamaktadır. Sonuç olarak kişiler birçok farklı nedenden 
dolayı boşanmayı tercih edebilmektedirler. Boşanma, dünyada ve ülkemizde geçmişe göre artış göstermekte-
dir. Boşanma bir kadın ve bir erkeğin ayrılması gibi görünürken, aslında geleceğin bireylerinin hayata hazır-
landığı en önemli ortam olan ailenin de yıkımı anlamına gelmektedir. Boşanma sürecinden en çok etkilenen 
çocuklardır. Amaç: Bu çalışma, boşanmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini incelemek amacıyla yapıl-
mıştır. Kapsam: Konu ile ilgili olarak, Akdeniz Üniversitesi EBSCO Discovery Service 2017 yılı abone veri 
tabanları taranmıştır. Sınırlılıklar: Ulaşılan kaynaklardan konuyla ilgili araştırmalar seçilmiş ve 2012-2017 
yılları arasındaki çalışmalar araştırma kapsamına alınmıştır. Yöntem: Konu ile ilgili literatür taraması yapılıp 
kitap kaynaklarının kullanımı öncelikli olup, diğer Türkçe ve İngilizce çalışmalara ulaşabilmek için, Akdeniz 
Üniversitesi EBSCO Discovery Service 2017 yılı abone veri tabanları ve YÖK tez merkezi taranmıştır. Ula-
şılan kaynaklardan konuyla ilgili araştırmalar seçilmiş ve 2012-2017 yılları arasındaki çalışmalar araştırma 
kapsamına alınmıştır. Bulgular: Boşanma gibi zor bir süreçte ilk adım, çocuklara boşanmayı anlatmaktır. Bazı 
anne ve babalar çocuklara, boşanma niyetlerini haber vermeyi gereksiz bulurlar. Çocukların yaşının küçük 
olması bu davranışı pekiştirir. Oysa hiçbir kimse, sevsin ya da sevmesin, bir sabah uyandığında, sanki hiç 
yaşamamış gibi, ailesinden bir ebeveynin ortadan yok olmasını asla anlayamazlar. Hiçbir çocuk böylesine 
yıkıcı bir davranışla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Böylesi düşüncesiz davranışlar, çocuğun reddedilmiş olma 
duygularını kuvvetlendirmenin yanı sıra onun olup bitene bir anlam verebilmek için olmadık şeyler uydurma-
larına da yol açabilir. Çocuklara, boşanmaktan söz ederken dikkat edilecek en önemli nokta, onlara doğruyu 
söylemek olmalıdır. Çocuklar gerçeği bazen düşündüğümüzden daha güçlü karşılarlar. Eğer, bu konuda yalan 
söylenildiğini sezerlerse, hem olayı daha sağlıksız yaşarlar hem de anne ve babalarına olan güven duyguları 
zedelenir. Diğer taraftan boşanmaya yol açan gelişmeleri ve yaşanılan tatsız ayrıntıları anlatmanın hiçbir yararı 
yoktur. Boşanma kararını veren ebeveynlerin önemsemesi gereken bir diğer nokta ise boşanma sürecinden 
sonra çocuğun, örneğin baba ayrıldıktan sonra annenin bu ayrılığı telafi etmek için çocuğa aşırı hoşgörü ile 
davranmasıdır. Bu durum çocukta değişik davranış problemlerinin gelişmesine zemin hazırlayabilir. Bu ne-
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denle denge iyi korunmalı, çocuğa bu türlü sınır problemleri yaşatılmamalıdır. Çünkü çocuk için anne ve ba-
basının bir arada olduğu aile, onun fiziksel, zihinsel, ruhsal gelişiminin ve ihtiyaçlarının yeterince karşılandığı, 
sevgi ve saygı temelinde gelişen ilişkilerin hâkim olduğu bir ortamdır. İçinde yaşadığı toplumun kurallarına 
göre hareket eden, düşünce ve davranışlarında çevresinde yaşayanları dikkate alan, düzenli ve uyumlu ilişkiler 
kurabilen ve başarılı olabilen çocuğun arkasında, anne babanın üzerine aldığı görev ve sorumlulukları yerine 
getirdiği, paylaşımın ve dayanışmanın esas olduğu bir aile bulunmaktadır. Ailenin boşanma sonucunda parça-
lanması, anne babanın birlikte inşa edeceği sıcak ve samimi ilişki, iyi iletişim, paylaşım, dayanışma, yakın ilgi 
ve sevgiden çocuğun yoksun kalmasına neden olmaktadır. Her yönüyle çocukların en güvenli sığınağı olan 
ailenin parçalanması, çocukları derinden sarsmakta, bağlanma ve güven duygularını zedelemektedir. Bunun 
yanında boşanma nedenleriyle anne babadan mahrum kalan çocuğun ekonomik ve psikososyal ihtiyacı tam 
anlamıyla karşılanamamaktadır. Çocuk, sevgi, manevi destek, ilgi ve şefkat duygularından uzak kendi başına 
yaşama durumuyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Ailenin parçalanmasıyla okul çağında tanışan çocuk, aka-
demik başarı için gerekli olan motivasyonu elde edemeyebilir ve başarısı düşebilir. Ayrılan eşler aynı şehirde 
oturmaya devam edecekse, çocukların velayetini alarak birlikte oturacak ebeveyn, boşanma öncesi oturulan 
evde ya da mümkünse aynı semtte oturmaya devam etmelidir. Çocukların devam ettikleri okul, okuldaki ar-
kadaş çevreleri, anne-babaları dışındaki diğer aile üyeleri, mahalle arkadaşları çocuklar için çok önemlidirler. 
Bu yakın çevrelerini değiştirip, onları yeni bir çevre içerisine götürmek çocuğun boşanma sürecine alışmasını 
olumsuz etkileyebilir. Boşanmanın çocuk üzerindeki diğer bir olumsuz etkisi de gelecekteki yaşantısı ile ilgi-
lidir. Boşanma sebebiyle ailesi parçalanmış bir çocuk, büyüdüğünde karşı cinsle romantik bir ilişki kurmakta 
zorlanabilmektedir. Bu durum, çocukların gelecekteki evlilik planlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Sonuç: 
Boşanmaya karar vermeden önce yukarıda bahsedilen konuları ciddiyetle düşünmek gerekir. Çünkü boşanma 
sonucu oluşacak yeni durum, çocuk için mevcut ve ilerleyen dönemdeki etkilerinden dolayı gerçekten önemli 
bir olay ve karardır. Genelde boşanmadan önceki durum ile boşanma sonrası durumun her açıdan değerlendi-
rilip sonuçları hesap edildikten sonra daha ileri aşamaya götürülmesinde fayda vardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Boşanma, Boşanma ve Çocuk, Boşanmanın Etkisi
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GÖÇ VE ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

Nigar ÇELİK¹, Ümran SEVİL²

¹Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü,   
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kütahya / Türkiye  

²Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,  
İzmir / Türkiye

nigarardic@gmail.com

Öz: Amaç: Göç kavramı sürekli yerleşim amacıyla yer değiştirmek olup, aynı zamanda bireylerin ve grupların 
davranışlarında değişikliğe neden olan ve toplumun temelleri üzerinde derin etkileri olan sosyal bir problemdir. 
Günümüzde göç, Dünya’da ve Türkiye’de gün geçtikçe artış gösteren, beraberinde birçok ekonomik, sosyal ve 
sağlık sorunu getiren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Göç hareketliliği, iyi yönetilebildiği zaman olumlu 
sonuçları beraberinde getirmektedir. Aksi takdirde öncelikle halkın düzeni ve güvenliğine tehdit olmanın yanı 
sıra insan hakları ihlallerinin ortaya çıkmasına kadar bir dizi olumsuz sonucu beraberinde getirebilmektedir. 
Bu nedenlerle Dünya çapında ekonomik kalkınmayı destekleyen, kamu güvenliğini muhafaza eden ve göç-
menlerin insan haklarının korunmasını amaçlayan etkili bir göç yönetimi geliştirebilmek hayati derecede önem 
kazanmıştır. Bu bildiride, özellikle ülkemizde, göç sürecinde şiddeti önlemeye yönelik çalışmalara daha fazla 
yer verilmesi gerekliliğinin öngörüsü ile bu süreçte kontrolün sağlanması, özellikle risk grubunda olan kadın 
ve çocukların sağlığının korunması, geliştirilmesi amacına yönelik şiddetin yönetimi literatür doğrultusunda 
tartışılacaktır. Bulgular: Günümüzde toplumlarda insanların sosyal anlamda ideallerine ulaşmasının önünde 
en büyük engel olarak toplumsal ve kültürel yapı ile ilişkili olan şiddet olgusu görünmektedir. Gün geçtikçe 
küreselleşmenin de etkisiyle boyutları belirginleşen şiddet olgusu, bireyin ya da grubun, bir başka bireye veya 
gruba fiziksel güç kullanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatüre bakıldığında şiddetin günümüzde top-
lumsal ve kültürel bağlamda edinilen bir davranış olduğu, genel olarak gelişmemiş veya azgelişmiş toplumlar-
da görüldüğü, bunun yanı sıra sonuç ve etkilerini çok derinden hissettiren göç hareketlerinin bir sonucu olarak 
ortaya çıktığı görülmektedir. Göç sürecinde yaşanan toplumsal ve kültürel farklılıklar sonucu çatışma, öfke, 
gerginlik ve düşmanlık gibi durumlar meydana gelmekte olup, bu durumla en çok genç kuşaklar, çocuklar ve 
özellikle kadınlar karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca göç sürecinde yaşanan bu olumsuzlukların, suç, şiddet ve 
zorbalık derecesinin oranlarının artmasına da neden olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmektedir. Bu duru-
mun nedenlerine bakıldığında, hayat şartlarının zor olması, sosyo-ekonomik düzeyin düşüklüğü, doğal afetler, 
salgın hastalıklar ve bireylerin hayatta kalmak adına şiddete başvurmaları görülmektedir. Türkiye konumu 
itibariyle göçlerin yoğun olduğu bir ülke pozisyonunda olup, 2016 yılı göç oranlarına bakıldığında Dünya 
genelinde göç alan ülkeler arasında 4. sırada yer almaktadır. Bu doğrultuda ülkemizde de özellikle Suriyeli 
göçmenlerin olmasından dolayı yaşanılan sosyal yoğunluk şiddet açısından bakıldığında Türk toplumunda 
sosyal şiddet hareketliliğine dönüştüğü görülmektedir. Toplumsal şiddet olaylarının göçmenlerle ilişkili olan-
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larının temelinde,  sosyal uyum ile ilişkili sorunlar olduğu görülmektedir. Göç sürecinin şiddeti etkileyen en 
önemli yönlerinden bir tanesi de kentlerin gelen nüfusla daha hetorejen hale geliyor olasıdır. Bunun yanı sıra 
ülkede göç ile beraber çok eşliliğin ortaya çıkması, kadın ve çocuk istismarının yaygınlaşması, çarpık kentleş-
me, etnik kutuplaşmalar, toplumsal tepkilere neden olduğundan bireylerin şiddete çekinmeden başvurmaları 
kaçınılmaz bir hale gelmektedir. Özellikle göçmen kadın ve çocuklar cinsel taciz, insan ticareti, fuhuş, aile içi 
şiddetle gibi durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet sonucu fiziksel, ruhsal 
sorunların yanı sıra cinsel sağlık ve üreme sağlığı da olumsuz etkilenmektedir. Erkekler ise bu süreçte işsiz 
kaldıkları ve statülerini kaybettikleri için daha fazla şiddete eğilim göstermektedirler. Tüm bunların yanı sıra 
yapılan araştırmalarda şiddet oranlarının artmasında göç sürecinin etkisi kadar göçlerin denetimsiz ve kontrol-
süz bir şekilde gerçekleşmesinin de etkisi olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Göç sürecinde şiddetin önlenmesi 
toplumun sağlığı, refahı ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda 
Dünya Sağlık Örgütünün (2010) şiddetin engellenmesi ile ilgili ürettiği bir dizi çözüm yolları dikkate alınarak 
göç sürecinde şiddetin önlenmesinde gerekli stratejiler planlanmalıdır. Bunun yanı sıra çarpık kentleşmeye 
olanak verilmeden göçmenler için yeterli fiziksel özelliklere sahip yaşam alanları oluşturulmalı, eğitim, iş, 
sağlık ve korunma hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması önemlidir. Göçmenler için düzenlenen yasa-
lardan haberdar olmaları da kişilerin kendilerini güvende hissetmesi açısından önem taşımaktadır. Sağlık çalı-
şanları tarafından, göç sürecinde şiddete uğrayanların değerlendirilmesi danışmanlık hizmetlerinin sağlanması 
özellikle risk grubunda olan kadın ve çocukların koruması için gerekli yardım ve danışmalığın verilmesi önem 
taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Şiddet, Şiddetin Önlenmesi 
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ANNELERE VE ÇOCUKLARA UYGULANAN KORUYUCU TEMELLİ PSİKOSOSYAL  
GİRİŞİMLERİN ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARDAN KORUNMA BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ

Oya Sevcan ORAK1, Ayşe OKANLI2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği Anabilim Dalı, Samsun / Türkiye  

2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul / Türkiye

oysev@hotmail.com

Öz: Cinsel istismar, toplum kurallarına aykırı olarak haz amacıyla yapılan uygunsuz cinsel davranışları içerir. 
Gelişmiş ülkelerde cinsel istismarı önleme çalışmaları okulların eğitim programlarına entegre edilmiş bir şe-
kilde farklı isimler altında uygulanmaktadır. Bu eğitimler sayesinde çocuklar küçük yaşlardan itibaren olası bir 
cinsel istismardan kendilerini koruyabilmeleri konusunda eğitilmektedir ve çocuk daha böyle bir travma yaşa-
madan aldığı eğitim sayesinde birinci düzeyde korunmuş olmaktadır. Ülkemizde ise cinsel istismara yönelik 
okul temelli önleme çalışmaları süreklilik göstermemektedir. Çocuklara özel hazırlanmış “Cinsel İstismardan 
Korunma Eğitim Programları”nın, çocukları cinsel istismara karşı daha uyanık ve bilinçli hale getireceği ve 
böylece çocuk ruh sağlığını korumaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte çocukların gelişim 
ve öğrenme sürecinde aktif rol alan annelerin cinsel istismar ve cinsel istismardan korunma konusunda ye-
terli bilgiye sahip olması ve bu konuda doğru tutum geliştirmesi son derece önemlidir. Bu nedenle çocuklara 
uygulanan önleme çalışmalarına annelerin de dâhil edilmesi verilen eğitimlerde sürekliliğinin sağlanmasına 
ve önleme çalışmalarında amaca ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Amaç: Bu çalışma, annelere ve çocuklara 
uygulanan koruyucu temelli psikososyal girişimlerin çocukların cinsel istismardan korunma bilgi düzeyine 
etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Araştırmada müdahale olarak deney gruplarındaki anne 
ve/veya çocuklara cinsel istismardan korunmaya yönelik koruyucu temelli psikososyal girişimler uygulan-
mıştır. Sınırlılıklar: Araştırmanın Türkiye’de yalnızca bir ilde yapılması, bu il içinden küçük bir örneklem 
grubuyla çalışılması, araştırma kapsamında uygulanan koruyucu temelli psikososyal girişimlerin etkinliğinin 
tek bir ölçek kullanılarak değerlendirilmesi ve yalnızca nicel tekniklerin kullanılmış olması araştırmanın sı-
nırlılıklarıdır. Yöntem: Ön test/son test kontrol gruplu karşılaştırmalı yarı deneysel tipte planlanan araştırma, 
Mayıs 2014-Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini bir ilin İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı 35 ilkokulun dördüncü sınıfındaki çocuklar ve anneleri oluşturmuştur. Bu ilkokullar ara-
sından belirlenen dört ilkokulun her birinden seçilen ikişer dördüncü sınıf şubesine kayıtlı çocuklar ve anneleri 
arasından araştırmaya katılma kriterlerine uyanlar ise araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada 
kontrol, anne psiko-eğitim, çocuk psiko-eğitim, anne ve çocuk psiko-eğitim olmak üzere dört grup bulunmak-
tadır. Grup okul eşleştirilmesi kura yöntemiyle yapılmıştır. Kontrol grubunu oluşturan okulda hiçbir psiko-
eğitim uygulaması yapılmamıştır. Anne psiko-eğitim grubunda olan annelere, çocuk psiko-eğitim grubunda 
olan çocuklara, anne ve çocuk psiko-eğitim grubunda olan anne ve çocuklara psiko-eğitim uygulanmıştır. 
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Psiko-eğitim oturumlarına başlamadan önce “Anne ve Çocuk Demografik Tanıtım Formu” annelere uygula-
narak annelerin ve çocukların tanıtıcı bilgileri elde edilmiştir. Ayrıca yine psiko-eğitim öncesinde çocuklara 
“İyi Dokunuş Kötü Dokunuş Ölçme Aracı” uygulanarak çocukların cinsel istismara ilişkin bilgi düzeyleri 
ölçülmüştür. Çocukların son test, 15. gün ve 1. ay izlem testi ölçümleri çocuk psiko-eğitim oturumları tamam-
landıktan sonra yapılmıştır. 10 maddeden oluşan “İyi Dokunuş-Kötü Dokunuş Ölçme Aracı” ile çocuğun iyi 
dokunuş ve kötü dokunuş arasındaki farkı algılayıp algılamadığı, cinsel istismarla başa çıkma becerilerini bilip 
bilmediği ve cinsel istismardan korunma becerilerini bazı temel olaylar karşısında kullanıp kullanılmadığı be-
lirlenebilmektedir. Anne psiko-eğitimleri 3 oturum, çocuk psiko-eğitimleri ise 4 oturum halinde uygulanmıştır. 
“Anne psiko-eğitim” ve “anne ve çocuk psiko-eğitim” grubundaki annelere 3 oturum psiko-eğitim uygulaması 
bir haftada tamamlandıktan sonra, diğer hafta “çocuk psiko-eğitim” ve “anne ve çocuk psiko-eğitim” grubun-
daki çocukların psiko-eğitim oturumlarına başlanmıştır. Çocuk psiko-eğitim oturumları haftada 2 kez olacak 
şekilde 2 haftada tamamlanmıştır. Çocuklara uygulanan 4. psiko-eğitim oturumu tamamlandıktan sonra, aynı 
gün tüm gruplardaki çocukların son test ölçümleri yapılmıştır. 15. gün ve 1. ay sonunda ise ölçümler tekrarlan-
mıştır. Araştırmacı tarafından ilgili literatür doğrultusunda annelere yönelik olarak hazırlanan “Farkındayım! 
Koruyorum! Korkmuyorum!” isimli psiko-eğitim kitapçığı ve çocuklara yönelik hazırlanan “Kendimi koru-
yorum! Kahraman oluyorum!” isimli psiko-eğitim kitapçığı son psiko-eğitim oturumundan sonra annelere 
ve çocuklara verilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; Yüzdelik dağılım, Ki-Kare, Fisher’s Exact, Kruskal-
Wallis, Friedman, Dunnett’s T3 ve Benforroni düzeltmeli Wilcoxon işaretli sıra testi kullanılmıştır. Bulgular: 
“İyi Dokunuş Kötü Dokunuş Ölçme Aracı” ön test ölçümleri açısından kontrol grubu ve deney gruplarındaki 
çocukların gruplar arası puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur 
(p>0.05). Bununla birlikte kontrol ve deney gruplarındaki çocukların grup içi “İyi Dokunuş Kötü Dokunuş 
Ölçme Aracı” ön test, son test, 15. gün ve 1. ay izlem testi puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.001). Son test, 15. gün ve 1. ay izlem testi puan ortalamaları gruplar 
arası incelendiğinde ise aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.001). Sonuç: 
Araştırmada elde edilen bulgular ışığında annelere ve çocuklara uygulanan koruyucu temelli psikososyal gi-
rişimlerin çocukların cinsel istismardan korunma bilgi düzeyini arttırdığı; en önemli artışın anne ve çocuk 
psiko-eğitimleri ile çocuk psiko-eğitimleri uygulanan gruplarda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anne, Cinsel İstismardan Korunma, Çocuk, Psikososyal Girişim
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ALKOL VE MADDE KULLANIMI İLE KLİNİĞE BAŞVURAN HASTALARIN KİŞİLİK  
PROFİLLERİ VE AGRESYON DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Merve KELEŞ1, Gülgün DURAT2, Gümrah Duygu ATMACA2, Zuhal EDİN1

1Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sakarya / Türkiye  
2Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Akıl Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Sakarya / Türkiye

merve.keles2@ogr.sakarya.edu.tr

Öz: Alkol, madde bağımlılığı günümüzde birçok ülkede var olan en önemli sorunlardan birisidir. Alkol madde 
kullanımı suça yönelme, aile parçalanması, öz kıyım, trafik kazaları, iş yaşamının bozulması ve ekonomik 
sorunlar gibi pek çok soruna neden olmaktadır. Literatürde alkol madde kullanımı ile şiddet arasında ilişki 
olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Kişilerin alkol ve maddeye ulaşmak için şiddete başvurduğu, alkol 
ve maddenin farmakolojik olarak şiddete yol açtığı, madde kötüye kullanımı olan kişilerin çocukluk ve adole-
sanlık döneminde dürtüsel agresif kişilik özelliklerine sahip oldukları gibi görüşler öne sürülmektedir. Amaç: 
Bu araştırmanın amacı alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle kliniğe başvuran hastaların kişilik profilleri ile 
agresyon durumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Kapsam: Çalışma, 13 Şubat 2017 – 07 Nisan 2017 
tarihleri arasında Sakarya ili Eğitim ve araştırma Hastanesi AMATEM kliniğine ve denetimli serbestlik po-
likliniğine başvuran alkol ve/veya madde kötüye kullanımı olan 120 birey üzerinde gerçekleştirilen kesitsel 
tipte bir araştırmadır. Yöntem: Çalışmaya 71522473/050.01.04/36 sayılı etikkurul ve kurumizinleri alındıktan 
sonra başlanmıştır. Çalışma grubunu oluşturanların bilgilendirilmiş sözlü onamları alındıktan sonra önceden 
hazırlanan anket formlar, yüz yüze görüşme yöntemi ile araştırmacılar tarafından dolduruldu. Veri toplama 
aşamasında Helsinki Bildirgesinde yer alan kurallara uygun olarak hareket edilmiştir. Çalışmada veri toplama 
aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen ‘’Görüşme Formu’’, ‘’ Eysenck Ki-
şilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısa Formu (EKA-GGK)’’ ve ‘’Buss-Perry Agresyon Ölçeği (BPAÖ)’’ kulla-
nılmıştır. Eysenck Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısa Formu (EKA-GGK): Leslie J. Francis, Laurence B. 
Brown ve Ronald Philipchalck tarafından (1992) geliştirilmiş, Türkçe geçerlilik ve güvenirliği A. Nuray Ka-
rancı ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. EKA-GGK, 24 madde ve 4 alt ölçekten oluşmaktadır. Bunlar dışa 
dönüklük (6 madde), nörotisizm (6 madde), psikotizm (6 madde) ve yalan(6 madde) alt ölçekleridir. Her bir 
faktörün 6 madde ile değerlendirildiği bu ankette katılımcıdan 24 soruya Evet (1)- Hayır (0) formatıyla cevap 
vermesi istenir. Her bir kişilik özelliği için alınabilecek puan 0-6 arasında değişmektedir. Buss-Perry Agresyon 
Ölçeği (BPAÖ): Kişide bulunan saldırganlığı fiziksel-sözel saldırganlık, öfke ve düşmanlık boyutlarıyla değer-
lendiren bir ölçektir. Buss AH ve Perry M tarafından 1992’de geliştirilmiştir. Türkçe formuna Cüneyt Evren 
ve arkadaşları tarafından uyarlanmış olan ölçek 28 maddeden oluşmakta ve beşli likert tipi değerlendirme 
sağlamaktadır. Fiziksel saldırganlığı 1.-6. ve 8.-9. maddeler, sözel saldırganlığı 10.-14. maddeler, öfkeyi 15.-
21. maddeler ve düşmanlığı 22.-29. maddeler sorgulamaktadır. Ölçekte tüm maddeler 0-4 arası puanlanırken 
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18. madde ters (4-0) puanlanır. Ölçeklerden alınan puanlar bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Verilerin 
değerlendirilmesinde, ölçek toplam puanlarının dağılım yapılarına uygun biçimde belirlenen parametrik ya da 
parametrik olmayan ölçümler kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için p≤0.05 kabul edilmiştir. Bulgular: 
Çalışmaya katılan kadınların ve erkeklerin yaş ortalamaları sırasıyla 30,14±14,21; 33,56±11,16’dır.  Katılımcı-
ların %44.1’i  evli, %55.8’i bekardır.  %34.2’si ilköğretim ve altı, 58.3’ü ortaöğretim, %7.5’i yükseköğretim ve 
sonrası eğitim düzeyine sahiptir.  %72.5’inin sosyal güvencesi bulunuyorken, %27.5’inin herhangi bir sosyal 
güvencesi bulunmamaktadır. Katılımcıların kendi maddi durumlarını değerlendirmeleri istendiğinde, kendi 
maddi durumlarını %9.2’si iyi, %62.5’i orta, %28.3’kötü olarak değerlendirmiştir. Katılımcıların %93.3’ü 
sigara, 67.5’i alkol, %28.3’ü sentetik madde (bonzai), %35’i esrar, %18.3’ü eroin, %16.7’si extazi, %5.8’i 
amfetamin kullandıklarını bildirmişlerdir. %15’i ailesinde kendinden başka madde ve/veya alkol bağımlılığı 
olan kişilerin bulunduğunu ifade etmiştir. %32.5’i daha önce size şiddet uygulandı mı sorusuna evet yanıtı 
vermişlerdir. Bunların %6.7’sini ekonomik, %26.7’sini fiziksel, %2.5’ini cinsel, %20.8’ini psikolojik şiddet 
oluşturmaktadır. Daha önce fiziksel şiddet uygulanan bireylerin EKA-GGK toplam puanı (MWU(Z)=-2.082; 
p=.03) ve EKA-GGK yalan alt boyutu (MWU(Z)=-2.579; p=.01) puanı uygulanmayanlara göre anlamlı bir 
şekilde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde daha önce fiziksel şiddet uygulanan bireylerin 
BPAÖ toplam puanı (MWU(Z)=-2.654; p=.00), BPAÖ düşmanlık (MWU(Z)=-3.201; p=.00) ve fiziksel sal-
dırganlık (MWU(Z)=-3.128; p=.00) alt boyutu puanı uygulanmayanlara göre daha yüksektir. Daha önce eko-
nomik şiddet uygulanan bireylerin EKA-GGK toplam puanı (MWU(Z)=- 2.525; p=.01) ve EKA-GGK yalan 
alt boyutu (MWU(Z)=-2.563; p=.01) puanı uygulanmayanlara göre anlamlı bir şekilde yüksek olduğu saptan-
mıştır. Daha önceden psikolojik şiddete maruz kalan bireylerin EKA-GGK toplam puanı (MWU(Z)=-3.653; 
p=.00), EKA-GGK nörotisizm (MWU(Z)=-2,103; p=.03) ve yalan alt boyutu (MWU(Z)=-3.939; p=.00) puanı 
maruz kalmayanlara göre anlamlı bir şekilde yüksektir. EKA-GGK toplam puanı ile BPAÖ toplam puanı 
(r=.52; p=.00) ve Fiziksel Saldırganlık (r=.51; p=.00), Sözel Saldırganlık (r=.39; p=.00), Öfke (r=.45; p=.00) 
ve Düşmanlık (r=.29; p=.00) alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır. Sınırlılıklar: 
Araştırmada verilerin belirtilen tarihlerde sadece Sakarya ilinden toplanmış olması, sonuçların genellenmesi 
açısından sınırlılık yaratmaktadır. Sonuç: Çalışma sonucuna göre daha önceden şiddete maruz kalmanın birey-
lerde yalan söylemeyi arttırdığını, kişilik özelliklerinin bireydeki öfke, saldırganlık ve düşmanlık davranışları 
üzerinde etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimler: Bağımlılık, Düşmanlık, Kişilik Özellikleri, Öfke, Saldırganlık 
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RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN BİREYE SAHİP AİLELERİN PSİKOLOJİK DAYANMA GÜÇLERİ 
İLE ÖFKE VE ÖFKE İFADELERİNİN İNCELENMESİ

Zuhal EDİN1, Gümrah Duygu ATMACA2, Gülgün DURAT2, Atila EROL3, Merve KELEŞ1

1Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sakarya/ Türkiye  
2Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Akıl Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Sakarya/ Türkiye  
3Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya/ Türkiye

zuhal.edin@ogr.sakarya.edu.tr

Öz: Öfke son derece normal ve yaşamın sürdürülmesi için gerekli bir duygudur. Ancak, kişilerin öfke duy-
gularıyla ilgili tepkileri farklıdır. Psikiyatri kliniklerinde yatan hastaların atak dönemlerin de sık olarak öfkeli 
davranışlar görülmektedir. Bu süreçte hasta yakınları da oldukça yıpratıcı bir süreçten geçmektedirler. Amaç: 
Bu çalışmanın amacı; ruhsal bozukluğu olan bireye sahip ailelerin öfke ve öfke ifadeleri ile psikolojik dayan-
ma güçleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Kapsam: Çalışmaya 71522473/050.01.04/37 sayılı etik kurul 
ve kurum izinleri alındıktan sonra başlanmıştır. Araştırma kesitsel tipte, tanımlayıcı bir çalışmadır. Veriler 13 
Şubat- 3 Nisan 2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışmanın evrenini Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi 
psikiyatri kliniklerinde tedavi gören hastaların bakımından sorumlu yakınları oluşturmaktadır. Yöntem: Anket 
uygulamasına bilişsel engeli olmayan, gönüllü 200 birey dahil edilmiştir. Veri toplama aşamasında Helsinki 
Bildirgesinde yer alan kurallara uygun olarak hareket edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Görüş-
me Formu”, “Kendini Toparlama Gücü Ölçeği” ve “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Ölçeği” kullanılmıştır. Kendini 
Toparlama Gücü Ölçeği (KTG), Wagnild ve Young tarafından (1993) geliştirilmiş, Türkçe geçerlik ve güve-
nirliği (2006) Terzi tarafından yapılmış, yedili likert tipi, 24 maddelik kendini değerlendirme türü bir ölçektir. 
Ölçekten alınabilecek en düşük puan 24, en yüksek puan ise 168’dir. Yüksek puan kendini toparlama gücü 
düzeyinin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Sürekli Öfke ve Öfke İfade Ölçeği (SÖÖTÖ), Spielberger ve 
ark tarafından (1983) geliştirilmiş, Türkçe’ye uyarlama çalışması (1994)  Özer tarafından yapılmıştır. Dörtlü 
likert tipinde 34 maddelik bir ölçektir. Ölçeğin ilk 10 maddesi sürekli öfke düzeyini ölçerken, diğer 24 madde 
ise bireylerin öfke ifade etme tarzlarını belirlemektedir. Öfke ifade tarzları öfke içe vurumu, öfke dışa vurumu 
ve öfke kontrolü olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Sürekli öfke alt ölçeğinden alınan yüksek puanlar, 
öfke düzeyinin yüksek olduğunu, öfke içe vurum alt boyutundan alınan yüksek puanlar öfkenin bastırıldığını, 
öfke dışa vurum alt boyutundan alınan yüksek puanlar öfkenin kolayca ifade edilebildiğini, öfke kontrolü alt 
boyutundan alınan yüksek puanlar ise öfkenin kontrol edilebildiğini göstermektedir. Ölçeklerden alınan puan-
lar bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, ölçek toplam puanlarının dağılım 
yapılarına uygun biçimde belirlenen parametrik ve parametrik olmayan ölçümler kullanılmıştır. İstatistiksel 
anlamlılık için p≤0.05 kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 42.25±15.54’tür. 
%45’i kadın, %55’i erkektir. %73’ü evli, %27’si bekardır. %45’i ilköğretim, %26.5’i ortaöğretim, %20’si ise 
yükseköğrenim ve sonrası eğitim düzeyine sahiptir. %8.5’inin fiziksel engeli, %18’inin kronik fiziksel hastalı-
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ğı, %6’sının ruhsal hastalığı bulunmaktadır. Kurumda tedavi gören kişiler bireylerin %18.5’inin eşi, %24’ünün 
çocuğu, %10.5’inin annesi, %7.5’inin babası, %30’unun kardeşidir. %46.5’i kendilerini sakin, %38.5’i açık 
sözlü, %12’si içine kapanık, %22.5’i çabuk sinirlenip parlayan, %7.5’i sorunları önemsemeyen, %6.5’i sık sık 
tartışmaya giren biri olarak değerlendirmiştir. Bireylerin %35’i daha önce şiddete maruz kalmıştır. Bunların 
%29’u fiziksel, %1’i cinsel, %9’u duygusal, %13.5’i sözel, %2.5’i ekonomik şiddete maruz kalmıştır. %20
’si anne ve/veya babası tarafından sistematik şiddete maruz bırakılmışlardır. %84’ünün şiddet gördüğü süre 1 
yıl ve daha azdır, %4’ünün ise hala devam etmektedir. Şiddet görenlerin %11.5’i gördüğü şiddetten kendini 
sorumlu tutmakta, %13’ü ise gördüğü şiddet nedeniyle kendini suçlamaktadır. KTG ölçeği puan ortalamaları 
134.01±24.89’dur. SÖÖTÖ sürekli öfke alt boyutu puan ortalaması 17.68±5.88, öfke dışa vurum alt boyutu 
puan ortalaması 13.97±4.19, öfke içe vurum alt boyutu puan ortalaması 15.77±3.82, öfke kontrol alt boyutu 
puan ortalaması 22.77±5.38’dir. KTG ölçeği ile SÖÖTÖ öfke kontrol alt boyutu arasında pozitif yönde zayıf 
ilişki bulunmaktadır (r=.28; p=.00). KTG ölçeği ile SÖÖTÖ diğer alt boyutları arasında anlamlı ilişki yoktur 
(p>.05). Cinsiyete göre SÖÖTÖ öfke dışa vurum alt boyutu arasında anlamlı fark bulunmaktadır. Erkeklerin 
kadınlara göre öfke dışa vurum puanları anlamlı derecede daha yüksektir (MWU(Z)=-2.73; p=.00). Bunun 
dışında cinsiyete göre KTG ölçeği ve SÖÖTÖ ölçeği alt boyutları arasında anlamlı fark yoktur (p>.05).  Aile 
tipine göre KTG ölçeği puanları arasında anlamlı fark bulunmaktadır (KW=7.69; p=.02). Post-hoc analizde bu 
farkın çekirdek aile ile geniş aile arasında olduğu; geniş aileye sahip olanların KTG ölçeği puanlarının, çekir-
dek aileye sahip olanlara göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=.00). Daha önce şiddete 
maruz kalma durumlarına göre KTG ve SÖÖTÖ puanları arasında anlamlı fark bulunmaktadır. Daha önce şid-
dete maruz kalmayanların, kalanlara göre KTG (MWU(Z)=-2.33; p=.01) ve SÖÖTÖ öfke kontrolü alt boyutu 
(MWU(Z)=2.01; p=.04) puan ortalamaları daha yüksektir. Daha önce şiddete maruz kalanların kalmayanlara 
göre SÖÖTÖ sürekli öfke (MWU(Z)=-2.56; p=.01), öfke dışa vurum (MWU(Z)=-2.48; p=.01), öfke içe vu-
rum (MWU(Z)=-2.29; p=.02) alt boyut puanları daha yüksektir. Sınırlılıklar: Araştırmada verilerin belirtilen 
tarihlerde sadece Sakarya ilinden toplanmış olması, sonuçların genellenmesi açısından sınırlılık yaratmaktadır. 
Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre cinsiyetin öfke ifade etme biçimini etkilediğini, öfke kontrolü olan birey-
lerin aynı zamanda kendini toparlama gücünün yüksek olduğunu ve aile tipinin kendini toparlama üzerinde et-
kili olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca daha önce şiddete maruziyetin ileriki dönemlerde öfke kontrolü, zorluklar 
karşısında baş edebilme ve kişinin kendi öfkesini ifade ediş biçimi üzerinde etkili olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimler: Hasta Yakını, Kendini Toparlama Gücü, Öfke İfade Tarzı, Ruh Sağlığı
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ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERDE AİLE YÜKÜ VE AİLE İÇİ ŞİDDET

Rümeysa Dişçi1, Gülgün Durat2, Gümrah Duygu Atmaca2, Mustafa Demir1

1Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sakarya/ Türkiye  
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Öz: Engelli çocuğa sahip olmak ailelerde umutsuzluk, depresyon, ailenin ekonomik yönden olumsuz yön-
de etkilenmesi, aile içi ve sosyal ilişkilerde bozulma gibi pek çok soruna neden olmaktadır. Engelli çocuk-
la yaşamak, bakım vermek aile üyelerinde yüklenme duygusuna yol açmaktadır.  Literatürde aile yükü ile 
aile içi şiddet arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. Amaç: Bu çalışmanın amacı engelli 
çocuğa sahip ailelerde aile yükünün değerlendirilerek, aile içi şiddetin araştırılması. Kapsam: Çalışmanın 
evrenini Sakarya ilindeki özel eğitim kurumlarında eğitim gören engelli çocukların aileleri oluşturmaktadır. 
Anket uygulamasına bilişsel engeli olmayan, gönüllü 97 birey araştırmaya dahil edilmiştir. Yöntem: Çalış-
maya 71522473/050.01.04/21 sayılı etik kurul ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik olurları alındıktan 
sonra başlanmıştır. Çalışma kesitsel tipte, tanımlayıcı bir çalışmadır, veriler 13 Mart- 7 Nisan 2017 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Veri toplama aşamasında Helsinki Bildirgesinde yer alan kurallara uygun olarak hareket 
edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak; Görüşme Formu, Yavuz Gümüş tarafından geliştirilmiş  “Aile 
İçi Şiddet Anketi (Anne Formu)”  ve Sarı tarafından geliştirilmiş “Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği’’ kullanıl-
mıştır. Aile İçi Şiddet Anketleri: Yavuz Gümüş tarafından geliştirilmiş, çocuk ve anne için olmak üzere iki ayrı 
formdan oluşmaktadır. Çocuk Aile İçi Şiddet Anketi, çocukların aile içinde maruz kaldığı şiddet davranışları 
ile annelerin eşlerinden gördüğü sözel-duygusal ve fiziksel şiddet davranışları hakkında çocuklardan bilgi 
toplamaya yönelik soruları içermektedir. Anne Aile İçi Şiddet Anketi’nde ise ebeveynlerin çocuğa uyguladığı 
şiddet davranışları ve annenin eşinden gördüğü şiddet hakkında annelerden bilgi toplamaya yönelik soru-
lar yer almaktadır.  Bu çalışmada anne aile içi şiddet anketi kullanılmıştır. Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği 
(AYDÖ): Sarı (2007) tarafından zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerin yükünü belirlemek amacıyla 
geliştirilmiştir. Ölçek 43 maddeden oluşmaktadır. 5’li likert tipindeki ölçek hiçbir zaman - her zaman arasın-
da derecelendirilmiştir. Ekonomik yük, yetersizlik algısı, sosyal yük, fiziksel yük, duygusal yük ve zaman 
gereksinimi olmak üzere 6 alt boyutu bulunmaktadır. Ölçekten en az 43 en fazla 215 puan alınmaktadır. Ça-
lışmamızda aile yükü değerlendirme ölçeğinin alt ölçeklerinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.74- 0.77 
arasında değişmekte olup, bu değer ölçeğin toplam puanı için 0.85’dir. Ölçeklerden alınan puanlar bilgisayar 
ortamında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, ölçek toplam puanlarının dağılım yapılarına uy-
gun biçimde belirlenen parametrik ve parametrik olmayan ölçümler kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için 
p≤.05 kabul edilmiştir. Bulgular: Bireylerin yaş ortalaması 40.35±8.52’dir.  Çalışmaya katılanların %94.8’i 
kadındır. %92.8’i evlidir. %67 ilköğretim ve altı, %27.8 ortaöğretim, %5.2 yükseköğrenim ve sonrası eğitim 
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düzeyine sahiptir. %30.9’unun gelir düzeyi 0-1000TL, %60.8’i 1000-2500TL, %8.2’sinin 2500TL üzerindedir. 
%60.8’inin oturdukları ev kendilerine aittir.  Bireylerin sahip oldukları çocuk sayısı ortalaması 2.40±1.15’dir 
(min 1, maks 8). %84.5’i engelli çocuktan başka çocuğa sahip değildir. Çalışmaya katılanların %91.8’i engelli 
çocuğun annesi, %5.2’si babasıdır. Engelli bireylerin yaş ortalaması 10.57±5.75’dir. Engelli çocukların %35.1’i 
erkek, %64.9’u kızdır. Engelli bireylerin %58.8’i okuryazar değil, %29.9’u ilköğretim, %11.3’ü ortaöğretim 
ve sonrası eğitim düzeyine sahiptir. Engelli bireylerin %62.9’u kendi öz bakımlarını yapamamakta, %11.3’ü 
toplum içerisine çıkamamaktadır. Engelli bireylerin %13.4’ünün fiziksel ve zihinsel engelinin yanında ilaç 
kullanmak zorunda olduğu psikiyatrik rahatsızlığı bulunmaktadır. AYDÖ puan ortalaması 118.13±32.71’dir. 
Engelli çocuğun cinsiyetine göre AYDÖ puanları incelendiğinde kız çocuğa sahip olanların AYDÖ toplam 
puan (t=-2.14; p=.03), yetersizlik algısı (t=-2.65; p=.00) ve duygusal yük (t=-2.57; p=.01) alt boyut puan or-
talamaları erkek çocuğa sahip olanlara göre anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. Engelli bireylerin eğitim 
durumlarına göre AYDÖ puan ortalaması arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (F=3.08; p=.05). Engelli bi-
reylerin öz bakımlarını yerine getirme durumlarına göre AYDÖ puan ortalamaları incelendiğinde öz bakımını 
yerine getirmeyenlerin AYDÖ toplam puan (t=-4.91; p=.00), zaman gereksinimi (t=-4.17; p=.00), duygusal 
yük (t=-2.53; p=.01), fiziksel yük (t=-5.01; p=.00), sosyal yük (t=-4.85; p=.00), yetersizlik algısı (t=-2.79; 
p=.00) ve ekonomik yük (t=-3.75; p=.00) alt boyut puan ortalamaları yerine getirenlere göre anlamlı şekilde 
yüksektir. Engelli bireylerin toplum içine çıkabilme durumlarına göre AYDÖ puan ortalamaları incelendiğin-
de toplum içine çıkamayanların AYDÖ toplam puan (t=-2.26; p=.02) ve ekonomik yük puan (t=-2.93; p=.00) 
ortalamaları çıkabilenlere göre anlamlı bir şeklide yüksek olduğu saptanmıştır. Aile içi şiddet anketine göre 
annelerin %10.3’ü nadiren, %9.3’ü ara sıra engelli çocuklarını tehdit ettiklerini, %27.8’i nadiren, %21.6’sı ara 
sıra, %3.1’i sık sık bağırıp korkuttuklarını ifade etmişlerdir. %8.2’si nadiren, %2.1’i ara sıra engelli çocukla-
rına tokat attığını, %15.5’i nadiren, %5.2’si ara sıra tutup hırpaladıklarını ifade etmişlerdir. Babaların %9.3’ü 
nadiren, %4.1’i ara sıra çocuklarını tehdit ettikleri, %18.6’sı nadiren, %11.3’ü ara sıra, %3.1’i sık sık bağırıp 
korkuttukları tespit edilmiştir. Aynı şekilde babaların %7.2’si nadiren tokat attıkları, %6.2’si nadiren, %3.1’i 
ara sıra çocuklarını tutup hırpaladıkları saptanmıştır. Ailenin çocuğa ve eşlerin birbirine uyguladıkları şiddet 
sıklığına göre AYDÖ puanları arasında anlamlı fark yoktur (p>.05). Sınırlılıklar: Çalışma verileri belirtilen 
tarihlerde Sakarya ilindeki özel eğitim kurumlarında eğitim gören engelli çocukların aileleri için geçerlidir. 
Sonuç: Engelli çocuğa sahip olma ailelerde önemli derecede yüke sebep olmaktadır. Çalışmamızda çocuğun 
bakımındaki yük ile aile içi şiddet uygulama arasında ilişki olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile yükü, Aile İçi Şiddet, Engelli Çocuk
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK VERİLERE GÖRE  
ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Mustafa DEMİR1, Gümrah Duygu ATMACA2, Gülgün DURAT2, Rümeysa DİŞÇİ1

1Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sakarya / Türkiye  
2Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Akıl Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Sakarya / Türkiye

demirmustafa915@gmail.com

Öz: Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre şiddet “bireyin kendisine, başkasına, belirli bir topluluk veya gruba 
yönelik yaralama, ölüm, fiziksel zarar, bazı gelişim bozuklukları veya yoksunluk ile sonuçlanabilen, tehdit ya 
da fiziksel zor kullanma” olarak tanımlanmıştır. Şiddete maruz kalma ya da tanık olmanın kişilerde değişik so-
nuçları bulunmaktadır. Çocukken şiddete tanık olma ya da maruz kalmanın ileride erkeklerde şiddet uygulama, 
kadınlarda da şiddete maruz kalma olasılığını arttırdığı tespit edilmiştir. Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversi-
te öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin sosyo-demografik değişkenler açısından değerlendirilmesidir. Kapsam: 
Çalışmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören ebelik ve hemşirelik 
bölümü öğrencileri oluşturmaktadır.  Yöntem: Kurum izinleri alındıktan sonra, çalışma amacı anlatılmış ör-
neklem seçimine gidilmeden tam sayım yöntemi ile çalışmaya katılmaya istekli olan 728 öğrenciye ulaşılmış-
tır.  Çalışma grubunu oluşturanların bilgilendirilmiş sözlü onamları alındıktan sonra önceden hazırlanan anket 
formlar, yüz yüze görüşme yöntemi ile araştırmacılar tarafından doldurulmuştur. Veri toplama aşamasında 
Helsinki Bildirgesinde yer alan kurallara uygun olarak hareket edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak 
araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulmuş “Görüşme Formu” ve Göka, Bayat ve Türkçapar 
tarafından (1995) geliştirilmiş Şiddet Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Görüşme formunda; öğrencilerin, yaş me-
deni durum gibi sosyo-demografik verilerinin yanı sıra, daha önceden şiddete maruziyet ve şiddet hakkındaki 
görüşlerinin yer aldığı sorular bulunmaktadır. Şiddet Eğilim Ölçeği; 1995 yılında Göka, Bayat ve Türkçapar 
tarafından geliştirilmiştir. Şiddet Eğilim Ölçeği; 20 maddelik, “Hiç uygun değil”, ”Biraz uygun”, ”Uygun”, 
”Çok uygun” seçeneklerinin yer aldığı 4’lü likert tipinde bir ölçektir. Ölçekten elde edilen en yüksek puan 
“80”, en düşük puan ise ”1”’dir. Ölçekten alınan yüksek puan, öğrencilerin saldırganlık ve şiddet eğilimlerinin 
fazla olduğunu göstermektedir. Ölçekten alınan puanlara göre, 1-20 arası puan “çok az”, 21-40 “az”, 41-60 
“fazla” ve 61-80 arası “çok fazla” şiddet eğilimi olarak değerlendirilmektedir. Ancak verilen cevapların dağı-
lımına bakıldığında “çok az” ile “az” ve “fazla” ile “çok fazla” cevapları birleştirilerek frekansları alınmıştır. 
Çalışmamızda “Cronbach Alpha” güvenirlik katsayısı .86 olarak bulundu. Ölçeklerden alınan puanlar bilgisa-
yar ortamında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, ölçek toplam puanlarının dağılım yapılarına 
uygun biçimde belirlenen parametrik ve parametrik olmayan ölçümler kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin 
yaş ortalaması 20.42±1.78’dir. %12.1 erkek, %87.9’u kadındır. Katılımcıların %73.4’ü (n=537) hemşirelik, 
%26.6’sı (n=194) ebelik bölümü öğrencileri olup bunların %28.3’ü 1. sınıf, %27.1’i 2. sınıf, %24.6’sı 3. sınıf, 
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%20.1’i 4. sınıfta öğrenim görmektedirler. Üniversite öğrenimleri sırasında öğrencilerin %23.5’i öğrenci evin-
de, %19.1’i aile veya akraba yanında, %57.4’ü yurtta ikamet etmektedir. Öğrencilere kendi gelir düzeylerini 
nasıl algıladıkları sorulmuş %29.7’si iyi, %64.3’ü orta, %6.0’ı kötü cevabı vermiştir. Öğrencilerin kardeş sayı-
sı ortalamaları 2.65±1.68’dir (min 1, maks 13). %0.8’inin annesi, %4.4’ünün babası vefat etmiştir, %4.5’inin 
ise anne ve babası boşanmıştır. %11.1’i aile içinde, %30.6’sı yakın çevresinde, %43.8’i ise yaşadığı çevre-
de şiddete tanık olmuştur. Öğrencilerin %9.1’i daha önce şiddete maruz kaldıklarını, bunların %47’si evde, 
%25.8’i okulda, %7.6’sı yurtta şiddete maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilere size göre şiddet nedir 
sorusu sorulduğunda; %88.7’si fiziksel, %69.9’u sözlü, %73.8’i psikolojik, %62.4’ü cinsel şiddettir cevabı 
vermişlerdir. Öğrencilerin Şiddet Eğilim Ölçeği Puan ortalaması 37.99±9.04’tür. Çalışmamızda hemşirelik 
öğrencilerin %64.2’sinin çok az/az, %35.8’inin fazla/çok fazla, ebelik öğrencilerinin ise %74.7’sinin çok az/
az, %25.3’ünün fazla/çok fazla Şiddet Eğilimi olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin ŞEÖ puan 
ortalamaları (38.55±9.11) ile ebelik öğrencilerinin ŞEÖ puan ortalamaları (36.46±8.67) arasına anlamlı fark 
vardır. Hemşirelik öğrencilerinin şiddet eğilimleri, ebelik öğrencilerine göre anlamlı şekilde daha yüksek oldu-
ğu saptanmıştır (t=2.75; p=.00). Bölümlerdeki cinsiyet dağılımları eğit olmadığından cinsiyete göre kovaryant 
düzeltmesi yapılmıştır, bölümlere göre ŞEÖ puanları arasında cinsiyetin anlamlı etkisi olmaktadır (F=38.97; 
p=.00). Ailesinde şiddete tanık olan öğrencilerin tanık olmayan öğrencilere göre ŞEÖ puan ortalaması an-
lamlı derecede yüksektir (MWU(Z)=-1.99; p=.04). Yakın çevresinde şiddete tanık olma durumlarına göre 
(MWU(Z)=-1.49; p=.13) ve yaşanılan çevrede şiddete tanık olma durumuna göre (MWU(Z)=-1.63; p=.10) 
ŞEÖ puanı arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Öğrencilerin şiddete maruz kalma durumlarına göre ŞEÖ 
puanları arasında anlamlı fark yoktur (MWU(Z)=-1.66; p=.09). Sınırlılıklar: Araştırmanın sadece Sakarya 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencileri üzerinde 
yapılması, bölümde cinsiyet dağılımlarının eşit olmaması çalışmamızın sınırlılıklarıdır. Sonuç: Şiddete maruz 
kalma ya da tanık olmanın şiddet eğilimini arttırdığı bilmektedir. Çalışmamızda yakın çevre ya da yaşanılan 
çevrede şiddete tanık olmanın şiddet eğilimini etkilemediği ancak aile içi şiddete tanık olan bireylerin tanık 
olmayanlara göre şiddet eğiliminin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimler: Ebelik Öğrencisi, Hemşirelik Öğrencisi, Şiddet Eğilimi
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ADÖLESANLARDA SANAL ZORBALIK VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ 

Cansu AKDAĞ1, Sevda YILDIRIM2, Merve MERT3, Fatma USLU ŞAHAN4, Gülten KOÇ5

1-2-3-4-5Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara / Türkiye

cansua05@gmail.com

Öz: Günümüzde internet kullanımı hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. İnternet kullanımının yaygınlaşması ile 
bilgiye ulaşım kolaylaşmış, fakat ulaşılan bilginin doğruluğu da sorgulanır olmaya başlamıştır. Bilgi kirliliği 
ise teknolojinin getirdiği en büyük sorun olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kötü amaçlı kullanımı sa-
nal zorbalık olarak ifade edilmiştir. Sanal zorbalık, bir birey veya grubun bilgi ve iletişim teknolojilerini diğer 
bireylere zarar vermek amacıyla kötü niyetle tekrarlayan biçimde kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Özel-
likle bilgi ve teknoloji araçlarının kullanımın gençler arasındaki kullanımlarının yaygın olması gençlerin sanal 
zorbalığa daha çok maruz kalmasına neden olmaktadır. Amaç: Adölesanlarda görülen sanal zorbalığın dün-
yada ve Türkiye’de görülme sıklığı, sonuçları ve önlemeye yönelik yapılabilecekler hakkında bilgi vermektir. 
Kapsam: Adölesanlarda sanal zorbalığa maruz kalan kişileri kapsamaktadır. Sınırlılıklar: Adölesanlarda sanal 
zorbalık hakkında bilgi vermekle birlikte daha geniş kapsamlı yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yöntem: 
Adölesalarda sanal zorbalık ile ilgili yerli ve yabancı literatür taranarak yapılmıştır. Bulgular: Yapılan çalış-
malarda sanal zorbalık yapma oranlarına bakılmıştır. Çalışmaların sonuçlarına göre sanal zorbalık görülme 
oranları %11 ile %21 olarak belirlenmiştir. Ybarra and Mitchell (2007), gençlerin %6’sının interneti zarar ver-
mek amacıyla kullandıklarını, %6’sının ara sıra zarar vermek amacıyla kullandıklarını ve %17’sinin ise sınırlı 
olarak önceki yıllarda interneti zarar vermek amacıyla kullandıklarını ifade etmiştir. Erdur-Baker ve Kavşut 
(2007), bilgi ve iletişim teknolojilerini sık sık kullanan 14-19 yaşındaki öğrencilerin %28’inin sanal zorbalık 
yaptığını, Arıcak ve ark. (2008) tarafından yapılan araştırmada Türk öğrencilerin sanal zorbalık yapma oranını 
%36 olarak ifade etmiştir. Topçu (2008) ise öğrencilerin %48’inin sanal zorbalık yaptığını saptamıştır. Sanal 
zorbalığa maruz kalma oranlarına bakılacak olursa, Noret and Rivers (2006)’ın araştırmasında 11-15 yaşlar 
arasındaki öğrencilerin %7’sinde en az bir kez şiddet içeren, tehdit edici e-mailler aldıkları bulunmuştur. Ras-
kauskas and Stoltz (2007), 13-18 yaşlarındaki öğrencilerin %49’unun sanal kurban olduğunu saptamıştır. Ko-
walski and Limber (2007), öğrencilerin %11’inin son iki ayda en az bir kez elektronik zorbalığa uğradıklarını, 
%7’sinin hem sanal zorba hem de sanal kurban olduğunu, %4’ünün son iki ayda en az bir kez sanal zorbalık 
yaptığı ve sanal kurbanların yarısına yakınının kimler tarafından zorbalığa uğradıklarını bilmediklerini belir-
lemiştir. Ybarra ve arkadaşları (2006) öğrencilerin %9’unun sanal zorbalığa uğradıklarını saptamıştır. Patchin 
and Hinduja (2006), öğrencilerin en çok sanal zorbalığa şahit oldukları durumlara sohbet odaları, mesaj yazma 
ve e-mail yoluyla karşılaştıklarını ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin %21’inin diğerlerinden 
tehdit aldıkları, % 20’sine diğerleri tarafından kötü davranıldığı, %19’unun başkalarının kendileriyle eğlendik-
leri ve haklarında söylentilerin çıkarıldığı belirlenmiştir. Cinsiyete göre sanal zorbalığa maruz kalma ve sanal 
zorbalık yapma oranlarına bakıldığında Li (2006), Vandebosh et al. (2006), Topçu (2008), erkeklerin kızlara 
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göre daha çok sanal zorbalık yaptıklarını belirlemiştir. Slonje and Smith (2008) erkeklerin %22’sinin kızların 
ise %12’sinin sanal zorbalığa karışma durumlarının daha fazla olduğunu bulmuştur. Erdur-Baker ve Kavşut 
(2007)’un araştırmasında erkeklerin kızlara oranla hem daha fazla sanal zorbalık yaptıkları hem de daha fazla 
sanal zorbalığa uğradıkları tespit edilmiştir. Dilmaç ve Arıcak (2009), erkeklerin kızlardan daha çok sanal 
zorbalık yaptıklarını bulmuştur. Arıcak ve ark., (2008), erkeklerin kızlardan daha çok sanal zorbalık olayına 
karıştıklarını saptamıştır. Literatürde sanal zorbalığın nedenlerine bakıldığında; eğlence amaçlı olarak, kendini 
kötü hissettikleri için, sanal zorbalık ile başkalarını kontrol altına almak, saygınlık kazanma çabası, saldırgan-
lık yapmaktan haz duyma, gerçek yaşamda yapamadığı saldırganlık davranışlarını sanal ortamda yapma fırsa-
tı, kendisine kötü davranan kişilerden intikam alma çabası, sert ve soğukkanlı görünme isteği, sevgililerinden 
ayrılma sonucu kıskançlık ve geleneksel akran zorbalığına nazaran yakalanma ihtimalinin daha düşük olma-
sıdır. Sanal zorbalığa maruz kalmanın çeşitli psikolojik sorunlarla ilişkili olduğu dikkati çekmektedir. Sanal 
zorba mağdurları depresyon, sosyal, düşük özsaygı, alkol ve uyuşturucu kullanma gibi psikolojik sorunlardan 
yakınmaktadır. Sanal mağdurların ayrıca yoğun duygusal stres yaşadıkları, kendilerini dışlanmış ve çaresiz 
hissettikleri  ve sanal zorbaya ve izleyicilere karşı yoğun öfke duydukları belirlenmiştir.  Ayrıca sanal zorba-
lığa maruz kalan kızların erkeklere oranla daha çok boyun eğici bir tutum izledikleri  tespit edilmiştir. Sonuç: 
İnternet kullanımının yaygınlaşması ile interneti en çok kullanan yaş grubu olan adölesanların sanal zorbalık 
yapma ve sanal zorbalığa maruz kalma oranları gün geçtikçe artmaktadır, özellikle sanal zorbalığa maruz kalan 
adölesanlarda ortaya çıkan psikolojik etkilerinden dolayı önemle ele alınması gereken bir konu olarak görül-
mektedir. Okullarda anti şiddet politikaları oluşturulmalı ve sanal zorbalık tespit edilmesi durumunda ortaya 
çıkan problemin çözümü için okul, aile ve adölesan işbirliği yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sanal Zorbalık, Adölesan, Hemşirelik, Şiddet
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GEBELİKTE PARTNER ŞİDDETİ

Cansu AKDAĞ1, Gülten KOÇ2

1-2Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara / Türkiye

cansua05@gmail.com

Öz: Partner şiddeti fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet gibi birçok şekilde ortaya çıkabilen, diğer 
kişiyi kontrol altına almak amacı ile gerçekleşen herhangi bir davranışı içermektedir. Partner şiddeti toplumsal 
bir sorun olmakla birlikte sağlık ve insan hakkı ihlali olarak tanımlanmakta ve tüm dünyada yaygın olarak gö-
rülmektedir. Partner şiddetini daha da ağırlaştıran durum bu şiddetin gebelikte uygulanmasıdır. Amaç: Gebe-
likte partner şiddetinin dünyada ve Türkiye’de görülme sıklığı, sonuçları ve önlemeye yönelik yapılabilecekler 
hakkında bilgi vermektir. Kapsam: Gebelikte partner şiddetine maruz kalan kişileri kapsamaktadır. Sınırlılık-
lar: Gebelikte partner şiddeti hakkında bilgi vermekle birlikte daha geniş kapsamlı yapılmasına ihtiyaç duyul-
maktadır. Yöntem: Gebelikte partner şiddeti ile ilgili yerli ve yabancı literatür taranarak yapılmıştır. Bulgular: 
Gebelikte uygulanan şiddetin kadının sağlığının dışında fetüs/yenidoğan sağlığını da etkilemesi nedeniyle 
sonuçları daha ağır olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 15 farklı ülkede yapılmış olarak çalışma sonuçla-
rına göre gebelikte şiddet oranları %1 ile %28 arasında değişmektedir. Yapılan çalışmalar gebelikte partner 
şiddet oranlarının %4 ile %40 arasında değiştiğini göstermektedir. Riberio ve arkadaşlarının (2014) prenatal 
dönemde gebe kadınlarda partner şiddetini değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmalarında gebelikte psi-
kolojik şiddet görme oranlarını%41.6 olarak belirlemişlerdir. Türkiye’ de yapılan Aile İçi Şiddet Araştırması 
Sonuçlarına göre gebelikte şiddet gören kadınların oranı %8.3 olarak belirlenmiştir. Gebelikte partner şiddeti-
nin annede depresyon, posttravmatik stres bozukluğu, yaşam kalitesinde bozulma, sağlık hizmetleri kullanım 
oranında artış, hatta uzun dönemde bakım vermiş oldukları çocuklarının ruhsal gelişimi üzerinde de etkileri 
olmaktadır bu dönemdeki fiziksel şiddetin kadın sağlığı üzerine etkileri düşük yapma riskinde artış, hamilelik 
ve doğum sonrası depresyon düzeyinde artış, madde kullanımı, yetersiz kilo alma ve anne sütünde azalmadır. 
Gebelikteki partner şiddetinin fetüs sağlığına etkilerinin ise düşük, intra uterin gelişme geriliği, düşük doğum 
ağırlıklı bebek ve preterm doğumlara neden olduğu ve perinatal mortaliteyi artırdığı belirtilmektedir. Alan ve 
arkadaşlarının (2016) çalışmasında gebelikte partner şiddetini etkileyen faktörler ile ilgili çalışmalarında gebe-
likte prenatal bakım almama, gebelikten önce şiddete maruz kalma, partnerin sigara içiyor olması, partnerinin 
eğitim düzeyinin düşük olması vepartnerinin ailesinden şiddet görmesi şiddetle en çok ilişkili faktörler oldu-
ğunu belirlemişlerdir. Riberio ve arkadaşlarının (2014) çalışmasına göre 14-18 yaşındaki adölesan gebelerde, 
partnerinden daha fazla eğitim düzeyine sahip olanlarda, sosyal destek sistemleri yetersiz kadınlarda, yasadışı 
ilaç kullanan kadınlarda ve hayatı boyunca altı ve daha fazla partneri olan kadınlarda gebelikte partner şiddeti 
görülme oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Gebelikte şiddetin ortadan kaldırılması için öncelikli 
olarak şiddetin önlenmesi gereklidir. Bunun için de öncelikle kadın erkek arasındaki eşitsizliklerin ortadan 
kaldırılması, eşler arası şiddetin önlenmesi, şiddet ve taciz ile ilgili kapsamlı yasaların çıkarılması gerekli-
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dir. Özellikle gebelikte şiddet görme riski olan kadınların bilinmesi, risklerin erken dönemde farkedilmesi ve 
şiddet ortaya çıkmadan önce önlenmesi önemlidir. Sağlık profesyonelleri eşler arası şiddet hakkında bilgi-
lendirilmesi ve istismar edilen kadına yaklaşım konusunda donanımlı hale getirilmeleri ve kendi yaşamlarını 
şiddet açısından değerlendirmeleri sağlanmalıdır. Gebelikte partner şiddetini önleme programlarına bakıldı-
ğında Sharps (2008) perinatal ev ziyareti programlarının fiziksel şiddet olaylarını azalttığını, gebelik ve fetüs/
yenidoğan sonuçlarını olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Mc Farlane (2006) ve Parker (1999) gebelikte 
şiddet uğrayan kadınlara şiddet durumunda gidebilecekleri yerlerin yazılı olduğu kartlar hazırlamanın ya da 
bireysel sosyal destek programlarının fiziksel şiddeti azalttığını saptamışlardır. Prenatal vizitlerde klinisyenin 
kadını şiddet konusunda sorgulamasının kadın sağlığı açısından da olumlu sonuçları olduğu belirlenmiştir. 
Gebelikte partner şiddeti tespit edildiğinde de  sağlık personelinin ev ziyaretlerinde bulunmaları ve, destek 
grupları oluşturmaları ile şiddet oranlarında ciddi azalmalar olmasıda, bu konuda sağlık personelinin eğitim 
almaları gerekliliğini göstermektedir. Sonuç: Gebelikte partner şiddeti başta anne ve fetüs/yeni doğanı etkile-
yen bir sorun olmakla birlikte aslında toplum sağlığını etkileyen bir sorundur. İnsan hakları açısından bir insan 
hakkı ve özgürlük ihlali olan gebelikte partner şiddeti kadınlar için fiziksel, zihinsel, cinsel ve üreme sağlığı 
sorunları açısından bir risk faktörü olmakla birlikte yaralanma ve sakatlıkların da önde gelen nedenlerindendir. 
Gebelikte partner şiddetinin etkileri sadece kadınlar üzerinde değil çocuklar, aileler ve toplumda kendini gös-
termektedir. Bu açıdan bakıldığında gebelikte kadına yönelik şiddet yaygınlığı ve sonuçları nedeniyle sağlık 
personeli tarafından dikkatli ele alınmalı ve şiddetin ortadan kaldırılması için çalışmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Partner Şiddeti, Gebelik, Kadın, Toplumsal Cinsiyet
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ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL ŞİDDET VAKALARI İLE ÇALIŞAN SOSYAL  
ÇALIŞMACILARIN PSİKOSOSYAL ETKİLENME DENEYİMLERİ

Ertuğrul HATİPOĞLU

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Ankara / Türkiye 
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Öz: Çocuğa yönelik cinsel şiddet günümüzün önüne geçilemeyen en büyük sosyal sorunlarından biri haline 
gelmiştir. Çocuğun cinsel istismarı, bir çocuk ile bir yetişkin ya da yaş veya gelişim bakımından sorumluluk, 
güven ve güç ilişkisi içinde olan başka bir çocuk arasında, bu kişinin cinsel gereksinimlerini tatmin etmeyi 
amaçlayan bir eylem olarak tanımlanmaktadır ve cinsel eyleme zorlamayı ya da iknayı, fuhuş ya da diğer yasa 
dışı cinsel eylemler ya da pornografik gösteriler veya materyaller için sömürmeyi, fiziksel temas içermeyen 
cinsel içerikli seyretme ve konuşmayı, oral-anal, vajinal penetrasyonu kapsamaktadır (Dağlı ve İnanıcı, 2011, 
s.62). TÜİK (2014) “Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklara” ilişkin verilerine bakıldığında 9.718 
kız ve 1.377’si erkek olmak toplam 11.055 çocuk cinsel şiddete maruz kalmıştır. Cinsel istismar sık rastlanan 
ve uzun süren bir durum olmasına rağmen verilere yansıması genelde düşük olmaktadır. Cinsel istismar vaka-
larının sadece %15’inin bildirildiği düşünülmektedir (Taner ve Gökler, 2004 s. 83).  Birçok çocuk bu durum-
dan direkt ya da dolaylı şekilde etkilenmektedir. Çocuğa yönelik cinsel şiddetin çocuklar üzerindeki etkilerine 
bakıldığında; emosyonel etkiler, depresif duygu durum üzerine etkiler, anksiteye, davranışsal ve kişilik gelişi-
mine etkiler şeklinde sıralanabilir (Ovayolu, Uçan, & Serindağ, 2007, p. 18). Günümüzde bu vakaların yazılı 
ve görsel yayın organlarında sıkça yer alması ailelerin çocukları ile olan ilişkilerini ve tutumlarını etkilemek-
tedir. Aileler daha tedirgin ve korumacı davranışlar sergilemektedir. Bunun sonucunda çocukların sosyalleş-
me süreçlerine olumsuz etkide bulunmaktadır. Bakıldığı zaman çocukların sosyalleşme sürecinin bu şekilde 
etkilenmesi çocuğa yönelik cinsel ihmal ve istismar vakalarının çocuklar üzerindeki dolaylı sonuçlarındandır. 
Ayrıca bu etkilenme çocuğun yaşamının ilerleyen dönemlerinde de kendini hissettirmektedir. Yaşam boyunca 
görülebilecek olan bu etkiler arasında; davranışsal etkiler ve kişilik gelişimi üzerine etkileri gibi etkiler sayı-
labilir. Amaç: Günümüzde sayısı artan çocuğa yönelik cinsel şiddet vakalarına bakıldığı zaman, bu vakalarla 
sıklıkla karşılaşan meslek elemanlarından biri olan sosyal çalışmacıların da etkilenmeleri olası olarak düşünül-
müş ve bu alana yönelik bir araştırma yapılma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada sosyal çalışmacıların 
çocuğa yönelik cinsel şiddet vakaları ile çalışırken kişisel etkilenme deneyimleri, bu deneyimlerini ailelerine 
ve çevrelerine ne şekilde yansıttıklarını ve bu etkilerden nasıl korundukları araştırmayı amaçlamaktadır. Kap-
sam:  Araştırma Ankara’da 10 farklı sosyal hizmet kuruluşunda çalışan 14 kadın ve 9 erkek toplam 23 sosyal 
çalışmacı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların çocuğa yönelik cinsel şiddet vakaları ile doğrudan çalışma de-
neyimi olmasına öncelik verilmiştir. Sınırlıklar: Araştırma niteliksel yöntemle tasarlandığı için, bir genelleme 
amacı gütmemekte, durumu betimlemeye çalışmaktadır. Yöntem: Bu araştırmada niteliksel araştırma yöntemi 
benimsenmiştir. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel bulgu toplama yöntemlerinin 
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kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik 
nitel sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanır (Yıldırım, p. 18). Araştırmanın amacına uygun olarak hazır-
lanan yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılıyla veriler toplanmıştır. Araştırma bulgularının yorumlan-
masında betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yönteme göre elde edilen bulgular, daha önceden belirlenen 
temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bulgular: Çocuğa yönelik ilk cinsel ihmal ve istismar vakası ile karşı-
laşıldığındaki sosyal çalışmacılar öfke, şiddet, çaresizlik, üzüntü, başarısızlık hissi içinde bulunduklarını ifade 
etmişlerdir. Araştırma bulgularına göre sosyal çalışmacıların önemli bir kısmının çocuğa yönelik cinsel şiddet 
vakaları ile çalışmaya başladıktan sonra kendi çocuklarına daha duyarlı, korumacı, önyargılı, özenli, gözlemci, 
sorgulayıcı yaklaştıklarını ortaya koymuştur. Çevreden gelebilecek tehlikelere karşı daha duyarlı hale gelerek 
çocuğunun bu konudaki eğitimine özen gösterdikleri ve tehlikeler konusunda bilinçlendirdikleri ortaya çık-
mıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde sosyal çalışmacıların önemli bir kısmı bu alanda çalışmaya başladıktan 
sonra çevredeki çocuklara karşı farkındalığının arttığı ve daha dikkatli davrandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca 
çocukların davranışlarını daha çok gözlemledikleri ve davranışlarından yorumlar yapmaya çalıştıklarını ifade 
etmişlerdir. Aile üyelerinin ve akrabalarının sosyal çalışmacıların çocuklarına karşı davranışlarında endişe 
seviyelerinin yüksek olduğu ve güven problemleri yaşadıkları belirtilmiştir. Meslekte geçen yıllar ile olumsuz 
etkilenmelerin azaldığı ortaya çıkmıştır. Olumsuz etkilenme deneyimleri ile başetme becelerini geliştirmek 
amacıyla bilimsel bilgi güzeyinin artırılması, profesyonel destek sürecine başvurulduğu ve kişisel sağaltım 
teknikleri kullandıkları belirtilmiştir. Araştırmanın sonunda ise mevcut ve yetişmekte olan sosyal çalışmacıla-
rın bu vakalardan etkilenme deneyimlerini en aza indirebilmeleri için mikro, mezzo ve makro düzeyde öneriler 
sunulmuştur. Bu öneriler arasında profesyonellerin kendilerini tanımaları, sınırlarını bilmeleri önemli bir nokta 
olarak vurgulanmıştır. Diğer taraftan bilimsel bilgi düzeyinin, becerilerin artması ve sürekli gelişim sürecinin 
devam etmesi ayrıca mesleki paylaşım ve süpervizyon ağının güçlendirilmesi önemli faktörler olarak ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca mesleki yıpranma göz önüne alınarak bu tür nispeten hassas alanlarda çalışanların kurum 
değişimi taleplerinde öncelik verilmesi ve erken emeklilik gibi konular da gündeme getirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Cinsel Şiddet, Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışmacı 
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SAVAŞ MAĞDURU SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET  
UYGULAMALARINDA UZMANIN ROL VE GÖREVLERİ

Ertuğrul HATİPOĞLU
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Öz: Göç, kendi ülkelerinde ya da yaşadıkları yerde(vatansız kişiler) çeşitli nedenlerle (savaş, ekonomik ne-
denler, doğal afetler vb.) hayatta kalmayı sürdürebilmek amacıyla yaptıkları yer değişikliğidir. Göç, yaşam 
yeri ve şartlarının, konut yeri ve şeklinin, işyerinin, yapılan işin, akrabaların, komşuların ve yaşanılan coğraf-
yanın değiştirilmesidir (Harunoğulları, 2016, p. 30).  Benzer bir tanımda göç ekonomik, sosyal, siyasal etken-
ler nedeniyle bireylerin ya da toplulukların yerleşmek amacıyla bir ülkeden diğerine, bir bölgeden diğerine 
yer değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır (Aksu ve Açıkgöz, 2008:31). Sığınmacı; ırkı, dini, milliyeti, belirli 
bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu 
için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen 
veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bu-
lunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancıyı ifade etmektedir (Resmi 
Gazete, No:22127, 30.11.1994). Aynı yönetmelikte mülteci şu şekilde tanımlanmaktadır; Avrupa’da meydana 
gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nede-
niyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı 
olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu 
yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek 
istemeyen yabancı (Resmi Gazete, No:22127, 30.11.1994). Bir kişinin mülteci olabilmesi başvuracağı ülke 
sınırları dışında olması ve o ülkeye yukarıdaki tanımda belirtilen nedenlerde dolayı başvuruda bulunması ge-
rekmekte. Sığınma başvuruları incelenen ve haklarında kesin karar verilmeyenler ise sığınmacı olarak adlan-
dırılmaktadır. Sığınmacı ve mülteci tanımlarındaki farkılık, devletlerin kısmi olarak resmen mülteci olarak 
tanımladıkları ve henüz tanımlamadıkları kişiler arasında farklı uygulamalar yapma yönündeki eğiliminden 
kaynaklanmaktadır (Buz, 2004, p. 15). Göç olgusunda iki temel etken bulunmaktadır. Öncelikle insanların ül-
kelerindeki itici nedenler ve gitmek istedikleri ülkelerdeki çekici nedenler. İti nedenler arasında, işsizlik, yok-
sulluk, doğal afetler, savaş, politik baskı, şiddet, dini ve mezhepsel zulüm, sosyal ve eğitim fırsatların yok-
sunluğu vb. sayılabilir. Çekici nedenler ise; istihdam olanakları, kişisel güvenlik ve özgürlük talebi, aileyi 
birleştirme, sağlığı geliştirme, eğitim olanakları ve yaratıcılığını ifade edilebilme seçeneklerin artması sayıla-
bilir (Phillips & Straussner 2016, s.54)  Yaklaşık yedi yıldır devam eden savaş ve çatışma ortamının sonucu 
olarak 2,2 milyondan fazlası çocuk olmak üzere, 4,8 milyon Suriyeli komşu ülkelere sığınmış bulunmaktadır 
(Unicef Humanitarıan Action For Children, 2017, s. 7). Türkiye’de  yaklaşık 3 milyon Suriyeli mülteci bu-
lunmakta ve bunların 1,3 milyonunu çocuklar oluşmaktadır. Suriyeli mültecilerin yaş gruplarına göre sınıf-
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landırılmasına bakıldığında ise; 0-4 yaş %13.7, 5-11 yaş %16.2, 12-17 yaş %14.8, 18-59 yaş %51.9, 60 yaş 
ve üzeri olanların oranı %3.3’tür. Her iki mülteciden birinin çocuk olduğunu söyleyebiliriz. UNİCEF’in ya-
yınlamış olduğu Suriye Krizinin Durumu Raporuna göre; 8 Mart 2017 itibari ile Türkiye’de; 1.300.896 Suri-
yeli mülteci çocuk bulunmakta, bunların 398.708 5 yaşının altındadır (s.19). Amaç: Bu çalışmanın amacı 
mülteci çocuklarla sosyal hizmet uygulamalarında uzmanın rol ve görevlerine vurgu yapmaktır. Savaş ve şid-
det ortamına ilk müdahalelerde insani yardım ve hizmetlerin ulaştırılması yaşamın sürdürülebilirliği, kayıpla-
rın azaltılması açısından önemlidir, ancak sadece bu hizmetlerle, psikososyal müdahaleden yoksun, bütüncül 
ve disiplinler arası olmayan bir uygulamanın insanların iyilik halinin geliştirmesini ve onuruna yakışır şekil-
de yaşamını sürdürmesini beklemek mümkün değildir. Kapsam: Bu çalışmada odak nokta çeşitli sosyal hiz-
met kuruluşlarında çalışan ve Suriyeli mülteci çocuklarla karşılaşma ve sosyal hizmet müdahalesi gerçekleş-
tirme ihtimali oldukça yüksek olan sosyal çalışmacılara bir çerçeve sunmaktır. Yöntem: Bu çalışmada yerel 
ve uluslararası bilgi incelenerek mülteci çocuklarla sosyal hizmet müdahalesinde sosyal çalışmacıların rol ve 
görevleri hakkında bilimsel bilgi derlenmiştir. Sonuç: Savaş ve şiddet farklı boyutlarda ihtiyaçları ve hizmet-
leri gerektiren bir süreç olarak sosyal hizmetleri hayati bir noktaya konumlandırmaktadır. Savaş mağdurları 
olarak göçmen/mültecilerle sosyal hizmet uygulamalarında çocukların özel bir konumu bulunmaktadır. Genel 
anlamda göçmenlik eğitim sorunlarını, psikososyal sorunları, dil konusundaki güçlükleri, sağlık sorunları, 
uyum sorunları, sosyal ilişki kurma sorunları ve ekonomik sorunları ortaya çıkartırken (Buz, 2008:4), kırılgan 
gruplar arasındaki mülteci çocuklar şiddet ve savaş ortamına tanıklık etmenin oluşturduğu travmatik dene-
yimlerin yanı sıra, mültecilik süreci ile savaş ve şiddetin olumsuz sonuçlarını devam eden süreçte acı bir şe-
kilde tecrübe etmektedirler. Çatışmalar nedeniyle aile üyeleri kayıpları, terk ediliş, refekatsizlik çocukların 
temel bakım ihtiyaçlarının karşılanmasının, sağlıklı ilişki ve rollerin başarılmasının önünde bir engel oluştur-
maktadır. Savaş ve çatışma ortamı ve bunların yarattığı sonuçlar çocukların beslenme, barınma, sağlık, eğitim 
gibi temel haklarının ihlalinin ana nedenini oluşturmaktadır, mültecilik ve iltica ile her ne kadar güvenlik so-
runlarının aşılabileceği varsayılsa da sorunların tamamının çözüldüğünden söz edilemez. Mültecilik ile so-
runların birçoğu devam ederken dönüşen yeni sorunlar çocukların yaşamlarını baskılamaktadır. Mülteci aile-
lerde sık görülen yoksulluk çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasının önünde aşılması güç bir engel 
oluşturmaktadır. Yoksulluğun mülteci çocuklar üzerindeki etkisi sadece temel bakım gereksinimlerinin önün-
de bir engel olarak sonuçlanmakla kalmayıp aynı zamanda çocuk ihmal ve istismarının farklı boyutlarla mül-
teci çocukların karşılarına gelmesine de sebep olmaktadır. Çocuk işçiliği, erken yaşta evlilikler, engellilik, 
suça sürüklenme, cinsel şiddete maruz kalma mülteci çocuklar üzerinde yoksulluğun etkilerindendir. Savaş 
mağduru çocuklar temel ihtiyaç ve hizmetlere erişim sağlasa bile sorunlarının burada bittiğini varsaymak 
mümkün değildir. Ayrımcılık ve baskı mülteci çocukların hizmetlere erişimini engellemesinin yanı sıra top-
lumsal varoluşlarını gerçekleştirme, sosyalleşme, eğitim, sağlık vb. birçok hizmet ve haktan nitelikli olarak 
yararlanabilmesinin önündeki engeli oluşturmaktadır. Bu açından sosyal hizmetin tanımına bakıldığında; sos-
yal hizmet, toplumsal değişim ve gelişimi, toplumsal bütünleşmeyi, insanların güçlenmesini ve özgürleşmesi-
ni destekleyen uygulama odaklı bir meslek ve akademik disiplindir. Toplumsal adalet, insan hakları, toplum-
sal sorumluluk, çeşitliliğe saygı ilkeleri sosyal hizmetin temelidir. Sosyal hizmet, insani bilimler kuramları ve 
yerelin bilgisi tarafından desteklenen şekilde, yaşamsal zorlukların üstesinden gelmek ve iyilik-refah halini 
geliştirmek için sosyal hizmet insanlar ve yapıları birbiriyle bağlantılandırır (IFSW 2014). Mülteci çocuklarla 
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çalışırken sosyal hizmetin ve sosyal çalışmacının rol ve görevleri ise; öncelikle dezavantajlı grup olarak ço-
cukların iyilik halini artırmak ve çocuğun yüksek yararı çerçevesinde yaşamını sürdürebileceği güvenli orta-
mı sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için rehberlerinden biri B.M Çocuk Hakları Sözleşmesi’dir, deva-
mında ise mesleki etik ilke ve sorumluluklar, evrensel insan hakları ve normalar, mülteci hakları sıralanabilir. 
İhtiyaç analizleri ve müracaatçıların talepleri doğrultusunda gelişen sosyal hizmet müdahalesi mülteci çocuk-
larla müdahale sürecini bağlantı kurma ve güçlendirme üzerine inşa edilir. Aynı şekilde ihtiyaçların karşılan-
ması ve hakların erişilebilirliği sağlanmasında savunuculuk rolleri ön plana çıkmaktadır. Savunuculuk kapsa-
mında, karşılanmayan ihtiyaçların ve hizmetlerin görünür kılınması, toplumsal farkındalığın artırılması, hak-
ların elde ediliş sürecindeki çabaları içerir. Diğer bir önemli rol ise hak ve ihtiyaçlara ulaşmada danışmanlık 
rolüdür. 

Anahtar Kelimeler: Savaş, Mülteci Çocuklar, Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışmacı
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DİN BAĞLAMLI KAMU HİZMETİ VEREN KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN   
ŞİDDET ALGISI VE ŞİDDET OLAYLARINA YAKLAŞIMLARI 
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Öz: En eski ve köklü toplumsal kurumlardan olan din kurumu ve toplumsal cinsiyete ilişkin toplumsal alan 
arasındaki etkileşim enformasyon çağında her zamankinden daha karmaşık bir hal almıştır. Ataerki ve din 
bağlamında da bu ilişki çoğu kez akademik açıdan irdelenmiştir. Tarihsel perspektiften bakıldığında günde-
lik yaşamı düzenleyen kuralların ataerkil yapıları da çoğu zaman onaylayan bir bakış açısına dönüştüğü gö-
rülmektedir. Dahası ataerkinin toplumsal yaygınlık ve zamana dirençli bir hal almasında ataerki dinlerin de 
yardımını meşruiyet bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliği aleyhine kullanabilmiştir. Metinler bağlamında 
toplumsal cinsiyet ve din ilişkisini çözümlemek buradaki birikimi araştırmacıların cinsiyeti temelinde de-
ğerlendirmek dahi ilginç sonuçlar verecektir. Ancak ülkemizde de facto durumlar bağlamında yani gündelik 
yaşamda etkili kurum ve kuruluşlar bağlamında konunun ele alınması sosyal gerçekliğin analizine önemli bir 
katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede Türk modernleşmesinin önemli bir göstergesi olan kadının statüsü ve din 
kurumunun günümüzdeki toplumsal işlevleri bağlamında kadın ve şiddet olgusu analiz edilecektir. Kur’an 
kursu öğreticisi olarak hemen her mahallede hizmet veren kadın din görevlileri toplumun her kesimi ile karşı 
karşıya gelmektedir. Habermas’ın deyimiyle adeta post seküler çağda din modern dönemden daha farklı bir 
konumda gündelik yaşamı etkilemektedir. Büyük şehirlerde hem kamu görevi hem din görevlisi olarak çalışan 
kadınların durumunun da Türkiye’ye özgü olması bu konuyu incelemeye gerek sebep olmakla birlikte Kur’an 
eğitimi ve temel dini bilgiler dışında gündelik yaşamda karşılaşılan aile meseleleri de bahsi geçen öğreticiler 
ve kursiyerleri arasında konuşulan konular arasında yer almaktadır. Bu durum yetişkinlere eğitim veren Kur’an 
kurslarının bir realitesi olarak görülmektedir. Aile içi iletişim, karı- koca ve çocuklara ilişkin meselelerin yanı 
sıra akraba ve komşularla ilişkilere değin bir çok konunun yanı sıra miras paylaşımı, kadın ve erkeğin hak ve 
sorumlulukları gibi bir çok konu kurslarda gündeme getirilmesi de yetişkin eğitiminin içerimleri olmasının 
yanı sıra toplumsal yapıda dinin yeri ve işlevleri açısından da yorumlamaya ihtiyaç duyan veriler sunmaktadır. 
Amaç: Araştırmada din ve toplum ilişkisinin bugün aldığı görünümlerin kadın Kur’an kursu öğreticilerinin 
şiddet algılarına yansıyan boyutlarının yukarıda bahsi geçen tartışmalar bağlamında incelenmesi amaçlan-
mıştır. Kapsam: Çalışma öncelikli olarak Türk Modernleşmesi ve Din-Devlet İlişkileri Bağlamında Kur’an 
Kursu Öğreticilerinin Yetkesi ve Toplumsal Cinsiyet Algıları adlı doktora çalışmasının sonuçlarından hareket 
edilerek kurgulanan yeni bir araştırmaya dayanmaktadır. Söz konusu araştırma kapsamında Ankara il sınırları 
içinde yer alan Çankaya ve Etimesgut metropol ilçelerinde görev yapan toplam 5 öğretici ile mülakat yürü-
tülmüştür.  Sınırlılıklar: Araştırmada din görevlisi unvanlarından sadece Kur’an kursu öğreticileri seçilmiş, 
Kur’an kursu öğreticilerinden de sadece kadınlara hizmet veren kadın öğreticiler araştırma konusu edilmiştir. 
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Yöntem: Araştırma için Diyanet İşleri Başkanlığı Din Eğitimi genel Müdürlüğünden 45796484-251.99- sayılı 
yazı ile izin alınmıştır. Ayrıca Çankaya müftülüğünden uygulamaya dönük olarak izin alınarak görüşmelerin 
yapılacağı kurslar ve öğreticiler bildirilmiştir. Çalışma metropol bir ilde (Ankara) yürütülmüş olmakla birlikte, 
seçilen ilçeler farklı nitelikleri temsil eden ilçeler olarak belirlenmiştir. Çankaya ilçesi sosyo-ekonomik ve kül-
türel olarak daha yüksek bir popülasyonu temsil ederken Etimesgut ilçesi ise yine sosyo-ekonomik ve kültürel 
olarak daha düşük bir sosyal tabakalaşmayı temsil etmektedir. Bulgular: Araştırmanın amaçları doğrultusunda 
bulgular üç eksende analiz edilmiştir.

Öğreticiler: 1. Şiddeti nasıl tanımlamaktadırlar 2. Şiddet türlerini nasıl tasnif etmektedirler 3. İlk başvuru 
mercii olmasalar dahi şiddet mağduru olan kursiyerlerinin kendilerine aktardıkları şiddet olaylarına karşı nasıl 
bir tutum sergilemektedirler.  Öğreticilerin şiddeti: “manevi veya maddi olarak insanının yaşam enerjisini 
düşüren olumsuz etkilerin tamamı”, “fikirde ve yaşamda baskı” , “insan ruhunu incitecek, ağır darbe vuracak 
söz ve davranış olarak tanımlamışlardır.” Öğreticilerin şiddet türleri konusundaki farkındalıkları ise tanımlara 
da yansıdığı üzere kadınlarının eşleri ve eşlerinin aileleri tarafından rencide edilmesi, kadınların kendilerini 
eşlerinden yana ilgisiz yani ikincil ve nesnel hissetmeleri durumu da şiddet bağlamında değerlendirilmiştir. 
Bu örnekler psikolojik şiddeti imlemektedir. Ekonomik şiddet bağlamında kursiyerlerin farkındalıkları in-
celendiğinde şu örneği analiz etmek gerekmektedir. Eve gerekli ekonomik desteği sağlamayan erkeklerin bu 
davranışlarına karşı kadınların dini açıdan nasıl davranması gerektiğine ilişkin sorulara öğreticilerin verdikleri 
cevap aile gelirinin ortak olduğu ve kadın ve çocukların gelirden mahrum edilemeyeceği yönünde olmuştur. 
Hatta danışanlarına eşlerinin gelirinden kadınların kendi ailelerine dahi hediye alabileceklerini ifade ettiklerini 
belirtmişlerdir. Öğreticiler fiziksel ve cinsel şiddete ise sıfır tolerans göstereceklerini ifade etmekle fiziksel ve 
cinsel şiddet konusundaki duyarlılıklarını ifade etmişlerdir. Öğreticilerin zımnen ifade ettiği başka bir şiddet 
türü de simgesel şiddettir. Öğreticiler yaşam tarzlarının farklı olmasını toplumsal yaşamın bir gereği olarak 
gördüklerini belirterek din ve ataerkinin tarihsel manipülasyonlarla süregiden yakınlığına karşı durduklarını 
açığa vurmuşlardır. Son olarak öğreticilerin karşılaştıkları her tür ve dozda şiddet olgusunda insani duyarlılık-
ları ile mağdurları dinledikleri ve hukuki işlem gerekli durumlarda adli ve idari mercilere yönlendirdikleri ve 
psikolojik destek mekanizmalarına başvurulmasının yolunu açmaya katkı sağladıkları anlaşılmıştır. Sonuç: 
Çalışma Türk modernleşmesi ve Din Devlet İlişkileri Bağlamında Kadın Kur’an Kursu Öğreticilerinin Yetke-
leri ve Toplumsal Cinsiyet Algıları çalışmasının sonuçlarından hareketle şiddet din ve kadın sorunsalı etrafında 
ortaya çıkan yeni bir araştırma sorusu etrafında şekillenmiştir. Toplumda kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanları 
gibi ilk başvuru mercii olmasalar da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı din hizmeti veren her unvandaki taşra 
teşkilatı çalışanı toplumun yüz yüze olduğu her sorunla de facto olarak muhataptır. Bu doğrultuda kadın öğ-
reticilerin Türk modernleşmesi ve kurumun paydaş olarak yürüttüğü ulusal ve uluslararası proje deneyimleri 
sonucu olarak kadın öğreticilerde şiddet konusunda önemli bir farkındalık oluştuğu görülmüştür. Diyanet İşleri 
Başkanlığı hizmet alanları bağlamında yürüttüğümüz çalışmanın genişletilerek şiddet ve toplum araştırma-
larında kurumun potansiyellerinin dikkate alınması ve şiddetle ulusal mücadele politika ve uygulamalarında 
söz konusu potansiyelin de sisteme entegre edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu gereklilik sadece şiddet 
mağduriyetlerine yaklaşım bağlamında değil şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın oluşturulması 
konusunda da sağlanmalıdır. Ayrıca sadece başkent gibi büyük şehirlerde değil yöresel farklılıkları da ele 
alan temsil duyarlılığı yüksek nicel ve nitel çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda kadın din görevlileri ve 
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yetişkin kursiyerleri kadar erkek din görevlileri ve yetişkin, ergen ve çocuk erkek kursiyerlerin de toplumsal 
farkındalıklarının arttırılması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kur’an Kursu Öğreticileri, Toplumsal Değişme, Din, Kadına Yönelik Şiddet
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GERÇEK YAŞAM LABORATUVARI OLARAK SİNEMADA KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Sevda YILDIRIM1, Merve MERT2, Fatma USLU ŞAHAN3, Cansu AKDAĞ4, Gülten KOÇ5

1-2-3-4-5Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara / Türkiye
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Öz: Sevgi ve barış gibi, kin ve nefret de insanın beraberinde taşıdığı bir özelliktir. Francis Bacon şiddetin ya-
şamın bir parçası olduğunu “en güzel manzaranın olduğu yerde bile, ağaçların, yaprakların altında böcekler 
birbirini yer” sözleri ile ifade etmiştir (Erkanı, 2013: 1-7). Sanatta da insana dair değerlerin tümü yer almak-
tadır (Mülayim, 2006: 1-2). Toplumda hoş görülemeyecek korkunçluklar, şiddet, istenmeyen olaylar sanatta 
yer almakta ve normal karşılanmaktadır. Çünkü sanat insanlara geçmişten gelen ve doğada olup bitenleri 
anlatan mesajdır (Paglia, 1996: 110-111). Sanat şiddetin yaşam içindeki tüm var oluşlarını göstererek; şiddeti 
estetize etmiştir. Bu nedenle de sanat, şiddeti okunabilir, duyulabilir, görülebilir kılmıştır (Erkanı, 2013: 1-7). 
Sanatçı, sanatsal ürününün enerjisini sezgileriyle keşfettiği yaşamdan alır. Doğal olarak da yaşamda ne varsa 
sinemada da vardır. Hayatın içinde şiddet varsa, bununla paralel olarak sinemanın da şiddet içermesi kadar 
doğal bir sonuç olmayacaktır. Bu nedenle sinema filmlerinde şiddet öğesine sıklıkla rastlanılmaktadır (Temel, 
2008: 1-103). Amaç: Sanat dallarından olan sinemanın, şiddetin izlenilebilir hale gelmesi üzerindeki gücü ve 
sinemada kadına yönelik şiddetin sunumu hakkında farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Kap-
sam: Ulusal ve uluslararası veri tabanları taranmış ve konu ile ilgili olarak yapılmış çalışmalar kullanılarak 
oluşturulmuştur. Yöntem: Çalışma için ulusal ve uluslararası veri tabanları yıl sınırlaması olmadan; sinemada 
şiddet ve şinemada kadına yönelik şiddet anahtar kelimeleri kullanılarak Türkçe ve İngilizce dilinde taranmış-
tır. Yapılan taramalar sonrasında konu ile ilgili olan en güncel bilgiler kullanılarak derleme oluşturulmuştur. 
Bulgular: Sinema, diğer sanat dallarından farklı olarak ”şimdi ve burada” olanı, yani var oluşun kendisi olan 
süre içindeki gelişimini, sürekli şekilde izleyip yakalar. Oyuncular, mekân, zaman, dekor, kostüm, renk, ışık, 
ses gibi öğelerin tümü filmi gerçek yaşama benzer kılar (Erkanı, 2013: 1-7). Sinema çok kuvvetli bir araçtır, 
yakın çekimler, hızlı kesmeler, inanılmaz makyajlar ve özel efektler ile etkili bir müzik geniş perdede bir araya 
gelince, ortaya başka hiçbir kitle iletişim aracının yaratamayacağı bir etki çıkmaktadır. Bu durumda izleyiciler, 
filmlerde gördüğü şeylerden hangisinin gerçek hangisinin ise fantazi olduğunu ayırmakta zorluk çeker (Serter, 
1998: 119-133). Film yönetmenleri kendi anlatım kalıplarını oluşturup sinemanın araçlarını da kullanarak şid-
deti estetize edebilir, bilgileri değiştirebilir ve manipülasyon yapabilir. Bu araçlar bilinçli, planlı ve amaca uy-
gun bir şekilde kullanıldığında şiddetin izleyici tarafından beğenilerek izlenmesi de olasıdır. Bahsedilen şiddet 
her zaman fiziksel değil, çoğu zaman psikolojik şiddet de içermektedir (Temel, 2008: 1-103). Sinemada olduk-
ça yaygın bir şekilde görülen şiddet türlerinden biri kadına yönelik şiddettir. Özellikle, ülkemizde olduğu gibi 
erkek egemen toplumsal ilişkilerin süre geldiği toplumlarda, sinema da buna bağlı olarak eril bir dilin hakimi-
yetine girmektedir (Özekici, 2014: 1-132). Kadına yönelik şiddet ve tecavüz sinemanın ilk yıllarından itibaren 
perdede yansımasını bulmuştur ve seyircinin ilgisini çekmiştir. Tarih boyunca sinemada kadına yönelik şiddet 
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ve tecavüz aynı şekilde sunulmuştur. İlaçla uyutulmuş, hipnotize edilmiş, yetim kalmış ve sessiz kadınların 
bulunduğu filmlerde masumiyet, kadınları tecavüze karşı korumasız hale getirmiş ve önceden bağımsız olan 
kadını tecavüze ya da cinsel şiddete maruz bırakarak savunmasız duruma düşürmüştür (Projansky, 2001: 311). 
Kadına uygulanan şiddetin ve tecavüzün özündeki erkek egemen düşünce yıllar boyunca da değişmemiştir. 
Kadına yönelik şiddet ve tecavüzü konu alan filmlerde, kadının bağımsız ve güçlü karaktere sahip olmasının 
neredeyse ona uygulanan cinsel şiddetin ve tecavüzün nedeni olarak gösterilmesi çok dikkat çekicidir. Aynı 
şekilde ataerkil düzenin ideolojisine uygun olarak filmlerdeki kadına yönelik şiddet ve tecavüzün arkasında 
erkeğin uyuşturucu ve alkol kullanımı, doğal olarak şiddete meyilli oluşu, cinsel ya da hipnotik etkileme 
gücü gibi nedenler yer almıştır (Er, 2006: 1-324). Türk sinema sahnelerinde intihar etmiş kadın ya da törelere 
kurban edilmiş kadın karakterler vardır ve çocuklar bu ortamdan en çok etkilenenlerdir. Sinemada toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetin yer alması, çocukların da geleneksel rolleri benimsemesine ve 
şiddete karşı duyarsızlaşmasına neden olmaktadır. Töre olgusunun ön plana çıktığı birçok filmde töreyi ye-
rine getiren, hatta töre gereği annesinden bile intikamı alan bu çocuklardır. Türk sinemasına yansıyan kadın, 
toplumda gördüğü kadınla eş değerdir. Geleneksel kavramları içinde barındıran bu filmleri izlerken izleyici 
üzülse de çok yabancılık hissetmez çünkü etrafında bu tarz olaylara ya şahit olmuş ya da bir yerlerde okumuş-
tur (Özdemir, 2015. 1-59). Şiddet kültürel kabuller yoluyla belirlenir ve her topluluk sahip olduğu kültürel ve 
sosyal yapı gereği şiddetin farklı sembolik formlarına ve ifade biçimlerine sahiptir (Can, 1992: 26-38). TNSA 
2013 verilerine göre, kadınların %13’ü ‘yemeği yakma, eşine karşılık verme, eşinden habersiz dışarı çıkma, 
çocukların bakımını ihmal etme ve cinsel ilişkiyi reddetme’ durumlarından en az birini yapması durumunda eşi 
tarafından şiddet uygulanmasını doğru bulduğunu ifade etmiştir. Bu sonuçlar, toplumsal cinsiyet rolleri nede-
niyle oluşan kalıp yargıların, kadınlar tarafından benimsenmiş olduğunu ve şiddet olarak nitelendirilmediğini 
göstermektedir (TNSA, 2013: 186-189). Sonuç: Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kadının statüsünün 
ve toplumsal kalıp yargıların değişmesi gerekmektedir. Toplumda kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin si-
nema perdesinde düzeltilmesi, toplumun bakış açısının değiştirilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Toplumsal 
olarak yaşanan sorunlar insanların bu sorunlarla yüzleşmek istememesine ve daha eğlenceli filmler aramasına 
neden olmaktadır. Sonuç olarak, kadının sinema perdelerinde şiddet gören ve hakkını aramayan olarak değil, 
yaşadığı sorunlar karşısında çözüm arayan ve güçlü olarak gösterilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sinemada Şiddet, Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet
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SOSYAL MEDYADA ŞİDDET KÜLTÜRÜ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
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Öz: Şiddetin ortaya çıktığı sosyolojik ve psikolojik süreçlerin karmaşıklığı, birey ve toplum yaşamındaki tah-
rip ediciliği ve en önemlisi önlemeye yönelik çabaların başarısızlığı onu tüm kesimler ve bilhassa sosyal bilim-
ciler için tartışmaların odağına yerleştirmektedir. Ancak tüm şiddet türlerinden bağımsız, farklı şiddet boyut-
larının ötesinde olan bir durum, öncelikli olarak değerlendirilmeyi hak ediyor. Şiddeti mümkün kılan, şiddetin 
yaygınlığının ana sebebi olan, toplumdaki şiddet kültürü. Sosyal bilimlerde kültür, biyolojik ve doğal olanın 
dışında, toplumsal araçlarla aktarılıp iletilen her şeyi anlatır. Kültür insan toplumunun sembolik ve öğrenilmiş 
yönlerini anlatan genel bir terim olarak da kullanılabilir. Bunun içerisine bilgi, inanç, ahlak, gelenek, değerler, 
davranışlar, ideoloji, sanat, mimari ve teknoloji gibi hayatın her yönünü kuşatan şeyler girer. Şiddet kültürü 
tanımlaması da içerisinde şiddet olgusunun üretildiği ve yeniden üretildiği bu süreçlere göndermede bulunur. 
Yorum farkları görülebilmekle beraber belli inançların, değerlerin, geleneklerin veya tutumların şiddeti bazen 
üreten, bazen meşrulaştıran veya en azından müsaade eden yaklaşımlara imkân tanıdığı görülebilir. Ancak şid-
det kültürü bazen belirli bir dayanağı olmadan, adı konulacak belirli bir ahlaki ya da ideolojik temele, belirli bir 
inanca ya da geleneğe dayanmadan da sürdürülebilmektedir. Kitle psikolojisi ile kalabalıkların sürüklemesi, 
arkadaş yönlendirmesi veya muhabbetin o yöne kayması gibi üzerine düşünülmeyen, anlık refleksler bu kül-
türün taşıyıcısı, yaygınlaştırıcısı olabilmektedir. Bu bildiride şiddet kültürünün yaygınlığını ve sosyal medya 
ortamında yeniden üretilmesini açık bir şekilde gösteren bir örnek olayı incelemesinin sonuçlarını ortaya ko-
yacağız. Amaç: Bir örnek olay incelemesi olan bu çalışmada amatör ligde oynanan bir maç sonrası yaşanan 
kavgada çekilmiş ve bir facebook hesabında paylaşılmış bir görüntü ve ilgili birkaç paylaşımın üzerine yapılan 
yorumlar üzerinden kitle kültürünü betimlemeye ve yaygınlığını göstermeye çalışacağız. Çalışmanın üç temel 
amacı vardır. Birincisi, şiddetin ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde toplumda var olan şiddet kültürünü or-
taya koymaktır. İkincisi, şiddetin meşrulaştırılmasına bağlı olarak kitlelerin şiddete onay vermesini ve şiddeti 
teşvik etmesini ve şiddeti estetik olarak yüceltmesini göstermektir. Üçüncüsü, sosyal medya ortamının şiddet 
kültürünün sürdürülmesinde ve suç eylemlerinde sağladığı kolaylığı vurgulamaktır. Kapsam: Olayla ilgili bir-
kaç diğer paylaşımın içeriği ve yorumları ile birlikte, söz konusu fotoğrafa yapılan çok sayıda yorum ve beğeni 
içerikleri üzerinden niteliksel olarak ve şiddete karşı olma ya da taraftar olma durumuna göre niceliksel olarak 
analiz edilmiştir. Olayı ele alırken, çalışmanın amacına uygun şekilde, birbiriyle bağlantılı yorumlar kategorize 
edilerek bir araya getirilmiştir. Yorumların ve paylaşıma ilişkin emojiler yoluyla beğenilerin şiddet kültürünün 
yaygınlığını, şiddetin meşrulaştırılmasını, onaylanmasını ve teşvik edilmesini nasıl gösterdiği açıklanmıştır. 
Bulgular ve Değerlendirme: Elde edilen bulgular şiddete toplumsal bakış açısının ve sosyal medya ortamının 
verdiği imkânların şiddet kültürünün sürdürülmesinde pozitif yönde bir etki ortaya koyduğunu göstermektedir. 
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Örnek olarak ele alınan üç paylaşımda çok sayıda insanın şiddet, tehdit ve hakaret içeren sözler ve görsellerle 
ilgili tepkiler verdiği, emojiler yoluyla görüşlerini ifade edenlerin %98’e yakının paylaşımları beğendiği görül-
müştür. Meşrulaştırıcı gerekçelerin ve kitle psikolojisinin şiddetin onaylanmasına katkı sunduğu, hatta bazen 
şiddetin daha ileriye götürülmesini teşvik ettiği, bazı kurumsal hesaplardan da olumlu yorumlar yapıldığı orta-
ya çıkmıştır. Bazı yorumların şiddeti estetik olarak değerlendirdiği ve yücelttiği görülmüştür. Sonuç: Çalışma 
verilerine ilişkin değerlendirmeler şu sonuçları ortaya çıkarmıştır; Şiddet olgusu toplumda yaygın olan şiddet 
kültüründen beslenmekte, spor müsabakaları bu şiddet kültürünün açığa çıkmasına ve yeniden üretilmesine ze-
min hazırlamaktadır. Şiddet belirli gerekçeler üzerinden meşrulaştırılmaktadır. Kitle ortamında şiddet yaygın 
biçimde onaylanmakta ve bazen teşvik edilmektedir. Şiddet estetik olarak sunulmakta ya da şiddetin estetik 
yönü öne çıkarılmakta ve bunun üzerinden yüceltilmektedir. Şiddet kurumsal olarak da destek görmektedir. 
Sosyal medya imkânları şiddet kültürünün yayılmasına katkı sunmaktadır. Sosyal medya araştırma imkânları 
açısından da kolaylıklar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet Kültürü, Sporda Şiddet, Sosyal Medya ve Şiddet
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FLÖRT ŞİDDETİ, ETKİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Sevda YILDIRIM1, Füsun TERZİOĞLU2 

1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara / Türkiye  
2İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye

yldrmsvda@gmail.com

Öz: Şiddet, günümüzde hem dünya hem de Türkiye’de toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Top-
lumda şiddet içeren olayların arttığı, gençleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştığı gözlenmektedir ve gençler 
de özellikle flört şiddeti açısından daha fazla risk altındadır. Flört şiddeti de şiddetin alt dallarından biridir ve 
genellikle ergenler ve gençler arasında görülmektedir (Makepeace, 1981: 97-102). Flört şiddeti, 16-24 yaş 
arası gençlerde görülen şiddet türlerinin yaygın olan bir formudur ve izleme ve kontrol etme davranışlarını da 
içeren çiftlerin flört ettikleri dönemde birbirlerine karşı sözel, cinsel, duygusal ve fiziksel şiddet içeren dav-
ranışlarının yanında sosyal olarak kısıtlamayı da kapsamaktadır (Aslan ve diğerleri, 2008: 1-61). Ergen/genç 
yetişkin dönemde erkeklerin yaklaşık olarak %36’sı ve kadınların da % 44-88’i flört şiddetiyle karşı karşıya 
kalmaktadır (Bonomi ve diğerleri, 2013: 821). Amaç: Yaygınlığı ve sağlık üzerine ciddi etkileri nedeniyle 
önemli bir sağlık sorunu olan flört şiddetine dikkat çekmek ve flört şiddetinin etkileri ve flört şiddetine neden 
olan faktörleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Ulusal ve uluslararası veri tabanları taranmış ve 
flört şiddeti ile ilgili olarak yapılmış çalışmalar kullanılarak oluşturulmuştur. Yöntem: Çalışma için ulusal ve 
uluslararası veri tabanları yıl sınırlaması olmadan; flört şiddeti ve dating violence anahtar kelimeleri kullanı-
larak Türkçe ve İngilizce dilinde taranmıştır. Yapılan taramalar sonrasında konu ile ilgili olan en güncel bil-
giler kullanılarak derleme oluşturulmuştur. Bulgular: Flört şiddeti sadece endişe verici yaygınlığı ve fiziksel 
ve zihinsel sağlık üzerine olan olumsuz etkileri nedeniyle değil (Callahan ve diğerleri, 2003: 664-681) aynı 
zamanda öğrenilmiş kalıplar haline gelerek yetişkinlik dönemine de taşınması ve yaşam boyu devam etmesi 
nedeniyle önemli bir sorundur (Wekerle ve Wolfe, 1999: 435-456). Flört şiddetinin neden olduğu bazı psiko-
sosyal sorunlar; anksiyete, depresyon, posttravmatik stres bozukluğu (Callahan ve diğerleri, 2003: 664-681), 
antisosyal davranışlar (Exner-Cortens ve diğerleri, 2013: 71-78), yüksek depresif belirtiler, yemek bozukluk-
ları (Bonomi ve diğerleri, 2013: 821), sağlıksız bir şekilde kilo kaybetme (Silverman ve diğerleri, 2001: 572-
579), ilgi kaybı (Bonomi ve diğerleri, 2013: 821), uyku bozuklukları, korku, utanma, suçluluk ve öfke (Holt ve 
Espelage, 2005: 309-328)’dir. Ayrıca esrar kullanımı, intihar girişimleri ve intihar düşüncesi, alkol kullanımı 
(Exner-Cortens ve diğerleri, 2013: 71-78), sigara içme (Bonomi ve diğerleri, 2013: 821; Exner-Cortens ve 
diğerleri, 2013: 71-78), sık cinsel ilişkiye girme ve anal seks (Bonomi ve diğerleri, 2013: 821), riskli cinsel 
davranışlar ve gebelik (Silverman ve diğerleri, 2001: 572-579) gibi bazı fiziksel sorunları da beraberinde 
getirmektedir. Flört şiddeti sıklıkla fiziksel şiddet, psikolojik/duygusal veya sözlü şiddet ve cinsel şiddet gibi 
farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır (Wekerle ve Wolfe, 1999: 435-456). Bunlar içerisinde yer alan psikolojik 
flört şiddeti cep telefonu ve sosyal ağlar gibi elektronik teknolojilerinin kullanımı ile giderek artmaktadır 
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(Draucker ve Martsolf, 2010: 133-142). İlginç bir biçimde Türk toplumunda şiddetin normalleştirilmesi de söz 
konusudur; kadınlar toplumsal cinsiyet rolleri gereği cinsel ilişkiyi ret etme, yemeğin altını yakma, çocuklar 
ile ilgilenmeme, eşinden habersiz dışarı çıkma ve eşine karşılık verme gibi durumlarda eşlerinin şiddet uygu-
lamasını haklı olarak görebilmektedir (TNSA, 2013: 186-189). Bu nedenle aile içinde şiddete maruz kalan ve 
tanıklık eden çocuklar, şiddeti normal bir olgu olarak değerlendirip kendileri de flört ilişkileri sırasında şiddet 
uygulayabilmekte ya da şiddete maruz kalabilmektedir (Earnest ve Brady, 2014: 1-24; Martins ve diğerleri, 
2014: 129-134). Toplumsal cinsiyet rolleri flört şiddetini etkileyen önemli bir değişken olmasının yanı sıra 
ebeveynleri tarafından cezalandırılma, düşük eğitim ve gelir düzeyi (Pradubmook-Sherer, 2011: 182-206), 
ilgisizlik (Earnest ve Brady, 2014: 1-24; Black ve diğerleri, 2015: 2174-2195) gibi durumlar da önemli değiş-
kenlerdir. Aile içi şiddetin dışında flört şiddeti uygulayan ya da flört şiddeti mağduru olan arkadaşın varlığı 
(Chiodo ve diğerleri, 2012: 350-359; Amar ve diğerleri, 2012: 1-7), önceden şiddete maruz kalmış olma (Wil-
son ve diğerleri, 2012: 194-207), ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin düşük olması (Black ve diğerleri, 2015: 
2174-2195; Johnson ve diğerleri, 2013: 511-534), alkol kullanımı (Niolon ve diğerleri, 2015: 5-13), madde 
kullanımı (Kaukinen, 2014: 1-14) gibi faktörler de flört şiddeti riskini arttırmaktadır. Yapılan çalışmalara göre, 
daha önce flört şiddeti uygulayan ya da flört şiddeti mağduru olan arkadaş edinme, bireyin flört şiddetine olan 
eğilimini arttırmaktadır (Chiodo ve diğerleri, 2012: 350-359; Amar ve diğerleri, 2012: 1-7). Toplumda şiddet 
aktivitelerinin yaygınlaşması gençlerin daha fazla oranda flört şiddeti uygulanmasını normalleştirmesine, daha 
fazla şiddet uygulamalarına ve daha fazla şiddete maruz kalmalarına neden olmaktadırlar. (Rothman ve diğer-
leri, 2011: 201-213). Alkol ve madde kullanımı;  istenmeyen fiziksel ve cinsel hareketlere, taciz durumlarını 
algılamalarda sorunlara neden olmaktadır. (Kaukinen, 2014: 1-14). Alkol kullanan erkeklerde tehdit içeren 
davranışlar, sözel ve duygusal şiddet ve cinsel şiddet kullanmayanlara göre daha fazla görülmektedir; alkol 
kullanan kadınlarda ise fiziksel şiddet uygulama oranı artmaktadır (Niolon ve diğerleri, 2015: 5-13). Ayrıca, 
literatürde kırsal alanda yaşama (Niolon ve diğerleri, 2015: 5-13), kadına ve erkeğe yüklenen kalıp yargılar 
ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel tutuma sahip olma (Marquart ve diğerleri, 2007: 645–657), 
benlik saygısının düşük olması (Milner ve Baker, 2015: 1-22) gibi durumların da flört şiddetini artırdığı vur-
gulanmaktadır. Sonuç: Flört şiddeti hem yaygınlığı hem de gençlerin sağlığı üzerine olan ciddi etkileri nede-
niyle önemli bir halk sağlığı problemidir. Şiddetin önlenmesinde sağlık çalışanları ve özellikle hemşirelerin 
önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Hemşireler sadece hasta bireylere bakım vermekle değil, aynı zamanda 
sağlıklı yaşam koşularının oluşmasını sağlayacak girişimler konusunda da sorumluluk sahibidir. Hemşireler, 
flört ilişkisinde kişiyi şiddete yönelten en önemli nedenlerden olan toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve düşük 
benlik saygısı konularında farkındalığın arttırılması ve özellikle gençlerin çoğunlukta olduğu ortamlar olan 
üniversitelerde de flört şiddetinin önlenmesi, flört şiddetine yönelik farkındalığın arttırılması, şiddetin tanım-
lanması, müdahale edilmesi, şiddete maruz kalan gençlere rehberlik edilmesi ve rehabilitasyonun sağlanması 
konularında önemli rollere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Flört Şiddeti, Flört Şiddetinin Etkileri
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ŞİDDET AÇISINDAN RİSKLİ BİR GRUP: GÖÇMEN KADINLAR 

Şahika ŞİMŞEK ÇETİNKAYA1, Gülten KOÇ2

1-2Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 
Ankara / Türkiye

sahika_simsek@hotmail.com

Öz: 21. yüzyıl, göç hareketlerinde görülen artış nedeniyle ‘‘göçler çağı’’ olarak tanımlanmaktadır. Siyasi istik-
rarsızlık, insan hakları ihlali, baskıcı rejimler, iç savaşlar, etnik çatışmalar, iş gücü talebinin azlığı, ekonomik 
sıkıntılar, coğrafi koşulların yetersizliği ve can güvenliği korkusundan kaçan insanlar, en azından daha insan-
ca yaşayabileceği kadar para kazanabilmek - ülkelerindeki borçlarını ödeyebilmek - ailelerine mali yardım 
sağlayabilmek ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmek amaçlarıyla göç etmektedir. Asya ile Avrupa 
arasında köprü konumunda olan Türkiye, hem göç etmek isteyenler için vazgeçilmez bir durak hem de göç 
edenlerin yerleştiği bir ülkedir. Komşu ülkelerde yaşanan iç savaşlar nedeniyle Türkiye’ye yoğun bir şekilde 
göç gerçeklemiş ve Türkiye 2014 yılı itibariyle Dünya genelinde göç alan ilk 4 ülke arasına girmiştir.Son 
yıllarda göç hareketliliğinde ön plana çıkan eğilimlerden biri, kadınların göç içindeki görünürlüklerinin art-
masıdır. Bu durum “göçün feminizasyonu” olarak adlandırılmaktadır. Göç süreci tüm bireyler için travmatik 
olsada kadın üzerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sosyal ve psikolojik sorunlarında eklen-
diği daha derin izler bırakmaktadır. Göç kadınları daha savunmasız kılmakta ve cinsiyete bağlı zayıflıklarını 
daha da artırmaktadır. Aynı zamanda göç, kadınları daha bağımlı hale getirerek onları eşleri, yakın arkadaşları, 
işveren, aileleri ve/veya kendi etnik gruplarının himayesine bırakmaktadır. Ayrıca toplumsal izolasyon, cinsi-
yet rolleri, yoksulluk, sosyoekonomik statü, dil engeli ve kadınlar için boşanma veya istihdam seçeneklerinin 
olmaması ile ilgili geleneksel tutum ve kültürel normlar da göçmen kadınların şiddete karşı savunmasızlığını 
artırmaktadır. Bunun sonucunda ise, göçmen kadınlar hem kadın olmalarından hem de göçmen olmalarından 
kaynaklanan cinsel taciz, tecavüz ve şiddet benzeri sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Şiddet, tek bir nedene 
bağlı olmaksızın demografik, sosyo-ekonomik ve kültürel faktörlere bağlı olarak  oluşmaktadır. Kadınlara kar-
şı şiddet mülteci kamplarındaki kadınlar arasındaki en yaygın sorunlardandır. Savaş ortamından kaçan göçmen 
kadınlar, hayatları boyunca kamplarda eşlerinden gördükleri aile içi şiddetle ikinci kez mağdur olmaktadır. 
Erkek egemenliğine ilişkin inançların yer aldığı göçmen popülasyonlar arasında kadınlara karşı şiddet daha 
yaygındır. Erkeklerin yeni bir ülkede var olan sosyal statülerini kaybetmeleri, işsizlikle karşı karşıya kalmaları 
onları şiddete eğimli hale getirebilmektedir. Bunun sonucunda eşine aile içinde şiddet uygulayarak dış ortamda 
kaybettiği kontrol gücünü ispatlamaya çalışmaktadır. Göçmen kadınlarda fiziksel şiddet orta derece şiddet ile 
ileri derece şiddet aralığında değişmektedir. Tokat atmak, bir cisim fırlatmak, vurmak, yumruk atmak, ısır-
mak göçmen kadınlar arasında karşılaşılan fiziksel şiddetin en yaygın türüdür ve özellikle mülteci kampında 
göçmen kadınlar gebelik süresince bile fiziksel şiddete maruz kalmaktadır Göçmen kadınlar aynı zamanda, 
tecavüz, cinsel taciz, paralı seks, cinsel ticaret ve insan ticaretini içeren çeşitli cinsel şiddete karşı da savun-
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masızdır. Kadınlar özellikle göç sırasında cinsel sömürüye ve işkenceye maruz kalmaktadırlar. Bu durum aynı 
zamanda kadınları istenmeyen gebelikler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV enfeksiyonu açısından risk 
grubuna sokmaktadır. Amaç: Bu araştırma göçmen kadınlarda görülen şiddeti incelemek amacıyla yapılmıştır. 
Kapsam: İlgili literatür taranarak, yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenmiştir. Sınırlılık: Litera-
türde göçmen kadınlarla yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu derleme türü çalışmalardır. Yapılan araştırma 
çalışmalarının örneklem sayısı az olması nedeniyle çalışmaya katılan kadınlarla sınırlandırılmıştır. Bir bölgeye 
veya bir ülkeye genellenemez. Sonuç: Göçmen kadınlara karşı cinsiyete dayalı şiddet, kadınların zihinsel, 
fiziksel, üreme ve cinsel sağlıkları üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Şiddetin ikinci kez sa-
vunmasız bıraktığı göçmen kadınlarda şiddetin önlenmesi gerekmekte ve bu konuda acilen ve yeterli politik 
stratejiler oluşturulmalıdır. Aynı zamanda şiddet gören kadınlar için ücretsiz sağlık, barınma ve yasal destek 
gibi koruma mekanizmaları gibi tedbirlerin alınması önemlidir. Göçmen kadınlarda şiddetin önlenmesinde 
kadının güçlenmesi eğitimle beraber niteliklerinin arttırılması, yasalardan haberdar olması ve gerektiğinde bu 
yasalardan yararlanması, kendi gücünün farkına varması, kendine olan güveninin ve en önemlisi de kendine 
olan saygısının artması, kadının bütünsel anlamda kapasitesini geliştirmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göçmen, Şiddet, Kadın, Göç
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KADINLARIN ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

Aysun BABACAN GÜMÜŞ1,  Sevinç ŞIPKIN2,   Özden ERDEM3

1-2-3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Çanakkale / Türkiye

ozden85@gmail.com

Öz: Amaç: Kadınların şiddete maruz kalma durumlarını, maruz kaldıkları şiddet davranışlarını ve şiddetle baş 
etmede kullandıkları yöntemleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Çalışma Çanakkale Belediyesine 
bağlı iki farklı Sosyal Yaşam Evine kayıtlı ve devam eden, fiziksel ve bilişsel sağlık düzeyi soruları yanıtlama-
ya uygun, iletişim sorunu olmayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlarla gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
grubunu Eylül 2015 – Haziran 2016 tarihleri arasında olasılıksız örnekleme yöntemi ile belirlenen gönüllü 150 
kadın oluşturmuştur. Çalışmada veriler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuru-
lunun ve Çanakkale Belediyesinin yazılı izni ve araştırmaya dahil edilen kadınların sözel onamı alınmıştır. 
Sınırlıklar: Çanakkale Belediyesine bağlı dört farklı  yaşam evinden de izin alınmış; ancak fiziksel koşullar 
nedeniyle yalnızca iki yaşam evinden veriler toplanabilmiştir.  Yöntem: Kadınların sosyo-demografik özel-
liklerini ve şiddete maruz kalma durumlarını belirlemeye yönelik hazırlanan görüşme formu ve Stresle Başa 
Çıkma Tarzları Ölçeği kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Bulgular: Çalışma grubunu 
oluşturan kadınların %67,3’ü yaşam boyu, %62,7’si son bir yılda en az bir şiddet türüne maruz kalmıştır. 
Fiziksel şiddete maruz kalma oranı yaşam boyu %34,7, son bir yılda %21,3’dir. En sık olarak maruz kalınan 
fiziksel şiddet davranışları; yaşam boyu; üstüne yürüme (%21,3), tokat atma (17,3), vurma (%12); son bir 
yılda; üstüne yürüme (%11,3), tokat atma (6,7), eşya fırlatma (%6) şeklindedir. İşkence yapma yaşam boyu ve 
son 1 yılda aynı olup  %1.3 oranındadır. Kadınların duygusal şiddete maruz kalma oranı yaşam boyu %52,7 ve 
son bir yıl %48.7 olarak bulunmuştur. Yaşam boyu ve son bir yıl sık olarak maruz kalınan duygusal şiddet dav-
ranışları sırasıyla destek olmama (%24 /%21,3), olumsuz eleştirme (%20,7/%20) ve yaptıklarını onaylama-
ma  (%21,3/%18) şeklindedir. Duygusal şiddet davranışları arasında başkaları önünde küçük düşürme (%8,7), 
aşağılama (%7,3), utandırma (%6,7) yaşam boyu ve son bir yılda değişmeden devam eden duygusal şiddet 
davranışlarıdır. Cinsel şiddete maruz kalma yaşam boyu %14, son bir yılda %11,3 oranındadır. Maruz kalınan 
cinsel şiddet davranışları arasında sık olarak görülenler; sırasıyla yaşam boyu ve son bir yıl için bakıldığında 
duygusal baskı ile cinsel ilişkiye zorlamak (%5,3/%2,7), cinsel ihtiyaçların göz ardı edilmesi (%4,7/%4,7), eşi-
nin yanında başkalarına bakmak, laf atmak, sataşmak (%4,7/%4) olarak belirlenmiştir. Kadınların ekonomik 
şiddete maruz kalma oranları yaşam boyu %22,7, son bir yıl için %21,3’tür. En sık olarak maruz kalınan eko-
nomik şiddet davranışları yaşam boyu ve son bir yılda, çalışmaya engel olma (%12,7/%10,7), ev harcamaları 
için para vermeme (%12,7/%8,7) ve işten ayrılmaya neden olma (%8,7/%8,7)  olarak bulunmuştur. Son bir 
yıldaki şiddete maruz kalan kadınlarla maruz kalmayanların baş etme yöntemleri karşılaştırıldığında; fiziksel 
şiddete maruz kalan kadınların kendine güvenli (p=0,005, z=-2,826), iyimser (p=0,034, z=-2,120) ve sosyal 
destek arama (p=0,044, z=-1,923) yaklaşımlarını daha düşük düzeyde kullandıkları, duygusal şiddete maruz 
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kalan kadınların boyun eğici yaklaşımı yüksek düzeyde kullandıkları (p=0,039, z=-2.062), cinsel şiddete ma-
ruz kalan kadınların kendine güvenli yaklaşımı (p=0,021, z=-2,304) ve iyimser yaklaşımı (p=0,034, z=-2,125) 
daha düşük düzeyde kullandıkları belirlenmiştir. Ekonomik şiddete maruz kalan kadınlarla kalmayanlar ara-
sında da baş etme yöntemleri yönünden anlamlı farklılıklar bulunmuş, ekonomik şiddete maruz kalan kadın-
ların kendine güvenli (p=0,011, z=-2,546) ve iyimser (p=0,044, z= -2,016) yaklaşımı daha düşük düzeyde 
kullandıkları saptanmıştır. Sonuç: Kadınların en çok duygusal olmak üzere fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddet 
türlerine maruz kaldıkları, cinsel şiddet kapsamında; duygusal baskı ile cinsel ilişkiye zorlama durumunun son 
bir yılda yaşam boyuna oranla azaldığı ancak; kadınların diğer şiddet davranışlarına tüm yaşamları boyunca 
maruz kalmaya devam ettikleri tespit edilmiştir. Bu durum aynı zamanda kadınların şiddete uğradıkları süre 
boyunca profesyonel bir yardım almadan kendi kendilerine şiddetle baş etmede yetersiz kaldıklarını bir des-
teğe ihtiyaçları olduğunu göstermektedir. Ayrıca şiddet gören kadınların baş etmede boyun eğme, çaresizlik, 
kötümserlik gibi etkisiz olan yöntemleri daha fazla kullandıkları, kendilerine güvenlerinin yetersiz oldukları, 
sosyal destekten yoksun kaldıkları ya da yeterince faydalanamadıkları da tespit edilmiştir. Yine bu durum bize 
şiddetle baş etmede etkili bir yöntem bulamadıklarını göstermektedir. Öneriler: Bu kapsamda şiddete maruz 
kadınların multidisipliner bir yaklaşımla bütüncül olarak ele alınıp; bireysel ve sosyal yönden şiddeti önleme, 
erken tanı, tedavi ve rehabilitasyonda baş etme yöntemleri konusunda desteklenmesi sağlanmalıdır. Uygun 
olan etkili baş etme yöntemlerinin kullanımı, uygulanması ve değerlendirilmesi açısından uygun hemşirelik 
modelleri; Sağlık İnanç Modeli, Tidal Model, Adaptasyon Modeli ile baş etmeleri ve güçlendirmeleri sağla-
nabilir. Ayrıca diğer hemşirelik modelleri ile de baş etmede destek olunabilir, baş etme becerileri geliştirebilir. 
Bu hemşirelik modelleri ile bireylerin farkındalığı arttırılarak kendilerini gerçekleştirmeleri sağlanıp, model 
çerçevesinde yapılan girişimler değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Baş Etme, Baş Etme Yöntemleri, Hemşirelik
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ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET, İSTİSMAR VE İHMALE FARKLI BAKIŞ AÇILARI:  
BİR LİTERATÜR TARAMASI

Aysun BABACAN GÜMÜŞ1, Özden ERDEM2,  Sevinç ŞIPKIN3       

1-2-3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Çanakkale / Türkiye

ozden85@gmail.com

Öz: Amaç: Bu çalışma ülkemizde çocuk şiddeti, istismarı ve ihmaline bakış açısını incelemek amacıyla lite-
ratür taraması olarak yapılmıştır. Kapsam: 1985-2016 yılları arasında yayınlanan ve araştırmaya dahil edilme 
kriterlerini karşılayan Türkiye’de yapılmış çocuk şiddetine bakışı inceleyen 24 çalışma değerlendirme kapsa-
mına alınmıştır. Yöntem: Tam metnine ulaşılamayan çalışmalar, derlemeler, bildiri özetleri ve tezler değer-
lendirme kapsamına alınmamıştır. Çalışma çocuk şiddeti, istismar ve ihmali ile ilgili çalışmaları geriye dönük 
olarak tarama yöntemi ile yapılmıştır. Tarama Scholar Google, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türk Medline veri 
tabanlarında “çocuk, şiddet, çocuk şiddeti, çocuğa yönelik şiddet’’ anahtar kelimeleri ile gerçekleştirilmiş-
tir. Tarama sonucunda değerlendirmeye alınan çalışmalar araştırmanın konusu, yeri, tipi, örneklem sayısı ve 
özellikleri, veri toplama araçları, araştırmadan elde edilen sonuçlar yönünden değerlendirilmiştir. Bulgular: 
İncelemeye alınan araştırmalar genellikle nicel araştırmaların olduğu, nitel araştırmaların ise nispeten daha 
az olduğu görülmüştür. Bu konuda deneysel araştırmalara rastlanmamıştır. Çalışmalarda elde edilen veriler 
araştırmacıların hazırladıkları soru formları ve yarı yapılandırılmış görüşme formu, Maudsley marriage relati-
onship Scale (MRS) ve Multidimensional perceived social support (MPSS), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği,  
Davranış Biçimleri Ölçeği, Şiddet ve Kaba Güç Ölçekleri ile elde edilmiştir. Yapılan çalışmaların sonuçlarına 
göre, aile içi şiddete maruz kalma ve/veya tanıklık etme yaygındır. Ebeveyn ve çocuk arasında görülen şiddet 
oranları yüksektir. Ebeveynlerin geçmişte kendilerinin şiddete maruz kalması, aile içi şiddeti, çocuğa yönelik 
şiddeti, istismar ve ihmali arttırmaktadır. Şiddetin bir çocuk eğitim yöntemi olabileceğini düşünme çocuğa 
yönelik şiddeti arttırmaktadır. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir seviyesi, aile tipi çocuğa yönelik ihmal ve 
istismarı etkilemektedir. Araştırmaların daha çok ebeveynler üzerinde yapıldığı, öğretmenlerin görüşlerine de 
yer verildiği ancak sağlık personeli ve kolluk kuvvetlerinin, adli personelin çocuk şiddetine bakış açısını göste-
ren çalışmalar bulunmamaktadır. Çalışmalarda aileler, sağlık profesyonelleri ve eğitimciler tarafından dayağın 
bir eğitim ve disiplin yöntemi olarak görüldüğü bildirilmiştir. Çocuğun şiddetli bir biçimde dövülmesine tanık 
olunduğu halde, çok az sayıda olay resmi makamlara bildirilmektedir. Çocuğa şiddet aile içinde kalmakta dı-
şarıdaki bireyler müdahale etmemektedir. Bir olgu sunumunda ise tuvalet eğitiminde bir baba abisiyle birlikte 
çizgi film seyrederken tuvaletini yapan çocuğuna şiddet uygulamış ve abisi ağladıkça baba şiddetin dozunu 
daha da arttırmış uyguladığı şiddet sonrası kafa travmasına bağlı olarak çocuğun ölmesine sebep olmuştur. 
Annesi ve abisi fiziksel şiddeti tuvalet eğitiminde daha öncede babanın kullandığını bildirmiş, annede bu 
duruma engel olamamıştır. Babanın ifadesine göre; çocuk tuvaletini kıyafetine yaptığında ceza vermeseydim 
bunu yapmaya devam edecekti diyerek bunu eğitim amacıyla kullandığını söylemiştir. 1985 yılında yapılan 
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bir çalışmada ise Türkiye’de her iki kişiden birinin çocuklarının dövülmesinden yana olduğunu ortaya çıkar-
mıştır.  Araştırmaya göre toplumumuzun  %42’si terbiye için çocuğa ceza verilmesi gerektiğini düşünmektedir. 
Yıllar geçtikçe bu oran azalmıştır. Ancak halen çocuk eğitiminde şiddet kullanılmaya devam etmektedir. 2010 
da yapılan bir çalışmada ebeveynlerin %15’i eşi çocuğunu sürekli dövse de şikayet etmeyeceğini; %15’i bazı 
çocukların dayağı ve %13’ü ise öğretmenleri tarafından dövülmeyi hak ettiğini belirtmişlerdir. Sonuç: Çalış-
ma sonuçları değerlendirildiğinde çocuklara tüm şiddet türlerinin uygulandığı ve bunlardan fiziksel, duygusal 
ve ekonomik şiddetin ve ihmal ve istismarın çocuk eğitiminde kullanıldığı, çocukların şiddet kullanılarak 
cezalandırıldıkları ve bu şekilde bir daha bu davranışları tekrar etmeyeceği düşünülmektedir. Çocuğa yönelik 
ihmal ve istismarın ise bazen ceza yöntemi olarak bazen de fark etmeden yapıldığı tespit edilmiştir. Bunun 
ebeveynlerde normal olarak görülebildiği insan sevdiğini sever de döver de şeklinde kendi içinde gerekçelerle 
normalleştirdiğini ve bazı durumlarda hatta hak ettikleri için çocuklara şiddetin gerçekleştiği açıklanmaktadır. 
Çocuğa şiddeti şartların ve ortamın hazırlamış olabileceğini, geçmişte baş etmede öğrenilmiş davranışların 
etkili olduğunu bu durumun sosyal bilişsel öğrenmeyle ilişkilendirildiği, şiddeti gerçekleştirmeye sebep olarak 
ekonomik kaygılar, eğitim aracı olarak görme, çocuğun istenilen şeyleri yerine getirmemesi gibi nedenler gös-
terilmiştir. Öneri: Çocuğa yönelik şiddetin ebeveynler tarafından farkındalığının sağlanması önemlidir. Bu şe-
kilde bilinçli ve bilinçsiz ortaya çıkan şiddet ihmal ve istismar önlenebilir. Bu konuda ebeveynlere farkındalık 
eğitimleri yapılabilir. Fiziksel şiddetin ve diğer şiddet türlerinin öneminden ve çocuk üzerindeki etkilerinden 
bahsedilebilir; fiziksel şiddet, ihmal ve istismar sebebiyle çocukların ölebileceği, duygusal şiddet sebebiyle 
çocuğun zarar görebileceği hatta ölüme kadar giden örnek vakalar anlatılabilir. Ayrıca çocuk eğitiminde kulla-
nılan şiddetin çocuklarda istendik davranış değişikliği gerçekleştirmede işe yaramadığı; bunların sadece kısa 
süreli sorunları çözmede kullanıldığı ancak çocukları şiddetten kaçmak için yalan söyleme, inatçılık gibi kötü 
davranışlara ittiği ve çocukların ilerleyen süreçte model alma yoluyla bu davranışları kendi çocuklarına, eşleri-
ne hatta ebeveynlerine uygulayabileceklerini anlatmak gereklidir. Çocuklara şiddet uygulanmasını engellemek 
için ebeveynlere çocuk bakımında uygun ve etkili baş etme yöntemlerinin kullanılmasının öğretilmesi, öfke 
kontrolünün sağlanması için gerekli danışmanlık hizmetlerine yönlendirilmesi ve bu kısır döngünün erken 
dönemde kırılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Çocuk Şiddeti, Şiddete Bakış, Hemşirelik
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GEBELİK,  EŞ ŞİDDETİNİ AZALTIR MI?

Arzu MALAK1, Tülin YILDIZ2

1-2 Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tekirdağ / Türkiye

amalak@nku.edu.tr

Öz: Gebelik, kadının yaşamında en riskli dönemlerden biridir ve bu dönemde gebe kadına uygulanacak şiddet 
bu riski daha da artırmaktadır (1). Yapılan çalışmalarda gebelikte şiddet sıklığının %0.9 ile %20.1 arasında 
değiştiği görülmüştür (2). Evlilik süresince şiddete uğrama gebelikteki şiddeti artırmakta; gebelik, şiddeti en-
gelleyici özellik taşımamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü gebelikte yaşanan eşin uyguladığı şiddetinin düşük, ölü 
doğum, erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebekler olma olasılığını artırdığını raporlarında bildirmiştir. 
Yine aynı raporlarında Kadınların %35 inin yaşamlarının herhangi bir döneminde eşleri tarafından fiziksel/
cinsel şiddete maruz kaldığı ve/veya eşleri olmayan kişi tarafından cinsel şiddete maruz kaldığı;  kadınların 
küresel olarak %30 unun yaşamlarının herhangi bir döneminde cinsel ya da fiziksel şiddete maruz kaldığını 
ve  küresel olarak kadınların %7 sinin eşi olmayan kişi tarafından yaşamlarının herhangi döneminde cinsel 
şiddete maruz kaldığını bildirilmiştir. (3). Amaç: Türkiye’de ve Dünyada gebeye yönelik şiddet verilerinin 
ele alınması ve bu alanda yapılmış çalışmaların bulunmasına dikkat çekmek ve konunun önemini vurgulamak 
amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Bu çalışma kapsamında ulusal ve uluslararası veri tabanları taranmış ve anah-
tar kelimeler kullanılarak konuya uygun literatür bilgileri incelenerek derleme oluşturulmuştur. Sınırlılıklar: 
Veritabanından elde edilen tüm çalışmaların sonuçları incelenememiş olup, özellikle en güncel literatür ve 
örneklem grubu geniş olan çalışma sonuçlarına yer verilmiştir. Yöntem: Çalışma için ulusal ve uluslararası 
veri tabanları yıl sınırlaması olmadan; anahtar sözcükler kullanılarak Türkçe ve İngilizce dilinde taramalar 
yapılmıştır. Yapılan taramalar kapsamında konuya uygun olan en güncel ve en geniş örneklem sayısı içeren 
literatür bilgileri incelenerek konu hakkındaki içerik oluşturulmuştur. Bulgular: Evlilik süresince şiddete uğ-
rama gebelikteki şiddeti artırmakta; gebelik, şiddeti engelleyici özellik taşımamaktadır. Sigalla ve ark (2017) 
yaptıkları çalışmada yakın partner şiddetinin %30,3 olduğunu sonucuna varmışlardır (4).Farklı ülkelerde ya-
pılan çalışma sonuçları gebelikte şiddetin boyutlarını ortaya koymaktadır. Clark ve ark’nın Ürdün’de (%15.4), 
Envuladu ve ark.’nın Nijerya’da (%31.8), Romero- Gutiérrez ve ark.’nın Meksika’da (%43.8) yaptıkları ça-
lışmalarda, kadınların gebelikte şiddete maruz kaldıkları belirtilmiştir (5). Giray ve ark (2005) Türkiye’de 
yapmış oldukları çalışmada gebelikte aile içi sözel şiddet sıklığı %63.1 ve fiziksel şiddet sıklığı %20 oranda 
bulunmuş olup, genellikle eşler tarafından uygulandığını belirtmişlerdir ve gebelikte şiddet tüm sosyal sınıf-
lardaki kadınlarda görülmekle birlikte risk grubunu özellikle genç, bekar ya da boşanmış, eğitimsiz, alkol ve 
uyuşturucu kullanan, sosyoekonomik düzeyi düşük, sosyal desteği zayıf, yetersiz doğum öncesi bakım alanlar 
oluşturduğu gözlenmiştir (2). Almeida ve ark (2017)yaptığı çalışmada benzer olarak gebelikte şiddet oranını 
% 43.4 (fiziksel şiddet -% 21.9, psikolojik şiddet -% 43.2 ve cinsel şiddet -% 19.6) olarak bulmuştur (6). Diğer 
taraftan Rurangirwa ve ark(2017) yaptıkları çalışmada son 13 ay içinde doğum yapan 921 kadını çalışmaya 
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almış olup en yüksekşiddet oranının %20 oranında psikolojik şiddet olduğunu belirlemiş; fiziksel, psikolojik 
ve cinsel şiddetin antenatal bakım alma ile aralarında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır(7). Muhammed ve ark 
(2017) Etiyopya’ da yapmış oldukları çalışmada yakın partner şiddetinin Etiyopya’nın Addis Ababa kentinde 
bulunan çiftler arasında yaygın olup, dört kadından üçünün mevcut ilişkisinde bir ya da daha fazla şiddet türü-
nün yer aldığını bildirmişlerdir.  Ayrıca çalışmada, her tür şiddetin bir veya daha fazla anne sağlık hizmetinin 
kötü kullanımı ile önemli bir ilişki olduğunu göstermiştir (8). Bolu ve ark (2015) yaptıkları çalışmanın sonuç-
ları kadınların en fazla duygusal şiddete maruz kaldığını ve bütün şiddet türlerinin birbiri ile ilişkili olduğunu 
göstermektedir (9). Gebelik boyunca ve gebelikten önce yaşanan aile içi şiddet hem gebe hem de fetüsün yaşa-
mını tehdit etmektedir. Ayrıca şiddete uğrayan gebelerde sigara, alkol ve madde kullanımı sık görülmekte, pre-
natal bakım alma ya da sağlık kuruluşuna başvuruda gecikmeler olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir (5). 
Sağkal ve ark. (2014) ülkemizde yaptıkları çalışmada 230 gebe çalışmaya alınmış olup, gebelerin %10,9’unun 
fiziksel, %52,6’sının duygusal, %31,7’sinin ekonomik ve %8,3’ünün cinsel şiddete maruz kaldıkları sonucuna 
varmıştır. Araştırmada gebenin ve eşinin ilkokul mezunu olması, ekonomik durumun orta düzeyde olması, 
gebeliğin istenmemesi ve ailenin destek olmaması şiddetle en çok ilişkili faktörler olarak belirlenmiştir. Çalış-
ma sonuçları doğrultusunda sağlık kurumları ve sağlık personeli tarafından gebelikte şiddetin belirlenmesine 
yönelik rutin taramaların yapılması önerilmiştir (10). Yapılan çalışmalarda gebelikte şiddeti etkileyen faktörler 
sosyal, ekonomik, kültürel, biyolojik ve çevresel faktörler olarak belirlenmiştir. Ailede kadına şiddet gebelikte 
yeni başlayabilir veya mevcut şiddet gebelikte artabilmektedir. Bunun birkaç nedeni olabileceği çalışmalarda 
belirtilmiştir. Gebeliğin biyopsikolojik stresleri, eşlerin sorunlarıyla başa çıkabilmelerini güçleştirdiği; erkeğin 
bebeği kıskanabileceği veya kadının ilgisinin bebeğe yönelmesi erkeği sinirlendirebileceği bildirilmiştir. Bazı 
erkekler fiziksel şiddetin gebelik üzerine etkisini bilmemekle beraber, ancak bazı erkekler ise bilerek isten-
meyen gebeliği sonlandırmak için şiddete başvurabilmektedir (10). Sonuç: Doğum öncesi bakım ve izlem, 
gebelikte eş şiddetinin taranması, belirlenmesi ve uygun girişimlerin planlanması açısından oldukça önemlidir. 
Sağlık profesyonellerinin, özellikle gebelik döneminde eş şiddetini taraması gerekmektedir (11). Gebe izlemle-
ri şiddet riski altındaki kadınların belirlenerek şiddetin engellenmesi için bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Gebelik, Gebelikte Şiddet, Yakın Partner Şiddeti
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OKULLARDAKİ ŞİDDET DAVRANIŞININ KAYNAKLARI ÜZERİNE  
KURAMSAL BİR YAKLAŞIM

Nurlana Zakir BAHRAMLI

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara / Türkiye

Nurlana7774@mail.ru

Öz: Türkiye’de, son dönemlerde görünürlük düzeyinin artışına paralel olarak  okuldaki şiddet olgusunun gi-
derek kaygı verici bir aşamaya geldiği ileri sürülmektedir. Okulda şiddet fenomeni yeni bir olgu olmamakla 
birlikte özellikle son yıllarda giderek bir tırmanma eğilimi gösterdiği yönünde bir algılamanın  ortaya çıktığı 
söylenebilir. Şiddet kavramına ilişkin çok sayıda tanım  yapılmıştır. Bu tanımlardan  biri şu şekildedir: “Şiddet, 
bir bireyin yaralanma ve ölümüne neden olan ya da gelişmesini engelleyen fiziksel, psikososyal veya cinsel 
olarak uygulanan kasıtlı davranışlardır” (Özcebe v.d., 2005). Okulda şiddet kavramı ise, okul iklimi üzerin-
de olumsuz sonuçlar  üreten, öğrencilerin öğrenme süreçlerine zarar veren, onların gelişimlerini engelleyen 
saldırgan ve suç benzeri davranışları tanımlamayan bir anlamda kullanılmaktadır (bkz. Furlong ve Morrison, 
2002: 25). Amaç: Genel olarak okul bağlamındaki şiddet, öğrenci ile öğrenci ve öğrenci ile öğretmenler  ve ya 
okul yöneticileri/okul personeli arasında yaşanan tehdit ve fiziksel saldırıyı  içermektedir. Kramer, öğrenciler 
tarafından gerçekleştirilen şiddet veya suç davranışları arasında üçlü bir ayırım yapmaktadır: (1) Başkasının 
malına göz dikme şeklinde işlenen ekonomik suçlar: Ona göre bu şiddet, öğrencilerin maddi çıkar elde etmek 
için kullandıkları bir şiddet biçimidir. Diğer bir deyişle bu şiddet biçimi, başkasının malına göz diken yağmacı 
bir nitelik arz etmektedir. (2) Uyuşturucu endüstrisine dayalı suçlar: Bu şiddet türü, şiddet davranışlarını sergi-
leyen çetelerin, hakim olma mücadelesini içermektedir. (3) Güçsüz olmaya dayalı bir kızgınlıkla ilintili olarak 
ortaya çıkan sosyal ilişkisel şiddet: Bu şiddet biçimi ise, güçsüz pozisyonda bulunan bazı gençlerin küçük 
düşürülmeleri ile ilintili olarak gerçekleşen bir şiddettir. Bir anlamda burada dile getirilen şiddet davranışı, 
küçük düşürülen bazı bireylerin, problemlerini çözmenin bir yolu veya  aracı olarak yöneldikleri şiddeti ta-
nımlamaktadır (bkz.Henry, 2000:26). Kapsam: Okullarda yaşanan şiddet olaylarının, Birleşik Devletler başta 
olmak  üzere diğer gelişmiş ülkelerde de uzun bir süredir artış eğilimi gösterdiği bilinmektedir (bkz. Smith ve 
Sandhu, 2004: 287). Türkiye’de de,  okullardaki şiddet olaylarının artış gösterdiği şeklindeki bir algılamanın, 
son birkaç yıldır oluştuğu söylenebilir. Bu çerçevede, okul şiddetinin giderek toplumsal bir soruna dönüştüğü 
yönünde oluşan algılama ile ilintili olarak sosyal bilimcilerin konuya ilgi duymaya başlamaları şaşırtıcı değil-
dir. Okuldaki şiddet konusuna odaklanan araştırmaların yapılmaya başlandığı ve bu sebeple yavaş da olsa bu 
alana ilişkin  literatürün gelişmeye başladığı görülmektedir1(örneğin bkz. Ögel v.d. 2005; Özcebe v.d.; 2006). 
Bulgular: Türkiyede yapılmış sınırlı düzeydeki araştırmalar, okullarda  gerçekleşen şiddet olaylarının yaygın 
bir düzeyde seyrettiğini ortaya koymaktadır. Örneğin Ögel ve arkadaşlarının (2005), 2004 yılında İstanbul 
ilinde yer alan bazı okullardaki suç ve şiddetin yaygınlığı konusunda yaptıkları bir  anket çalışmasında2, son 
bir yıl içerisinde en az bir kez kavgada bulunanların  oranın, % 50 civarında olduğu saptanmıştır. Fiziksel 
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kavga sonucunda yaralandıklarını belirtenlerin oranı, % 15.4 olarak belirlenmiştir. Hayatı boyunca en az bir 
kez başkasını yaralayanların oranı ise, % 26.3 olarak saptanmıştır. Bu araştırmada ayrıca kendini güvende his-
setmediği için okula devam etmediğini belirtenlerin oranı % 27.8 olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın ilginç 
bir bulgusu da, deneklerin % 10’unun da çeteye girdiklerini belirtmiş olmalarıdır. Diğer bulgular da şu şekilde 
özetlenebilir: Araştırmada, hayatı boyunca en az bir  kez bir şeyler çalanların oranın % 8.6, en az bir kere başı 
polisle belaya girenlerin oranın % 10,8 ve her hangi bir suç işleyenlerin oranının % 14.8 olduğu görülmüştür. 
Çalışmaya katılanların % 6.7’sinin anne veya babasının her hangi bir suçtan dolayı en az bir kez cezaevine 
girdiği saptanmıştır. Araştırmada, suç işleyen veya her hangi bir kesici alet taşıyanların en çok 13-15 yaş ara-
sında en  yüksek değeri aldığı, şiddet davranışını sergilemenin ise en çok 15-16 yaş  arasında en yüksek değeri 
aldığı sonucu elde edilmiştir (bkz. Ögel, Tarı ve Eke, 2005). Ayrıca, Özcebe ve diğerlerinin, Ankara ilinde üç 
liseye devam eden  birinci sınıf öğrencilerinden 400’ünün son üç ay içerisindeki şiddet davranışlarını  tespit 
etme kapsamında gerçekleştirdikleri bir araştırmada, öğrencilerin % 16.1’I  şiddete maruz kaldığını, % 8.8’i 
şiddet uyguladığı, % 20.6’sı hem şiddete maruz   kaldığını hem de şiddet uyguladığını belirtmiştir. Son üç ay 
içerisinde her hangi  bir nedenden dolayı öğrencilerin şiddet olayı ile karşılaşma oranı, % 45.5 olarak tespit 
edilmiştir. Şiddet olaylarının önemli bir oranın okulda gerçekleştiği görülmüştür. Şiddete maruz kaldıklarını 
belirtenlerin ve şiddet uygulayan öğrencilerin, % 49.2’si ve şiddet uygulayan öğrencilerin % 42.0’si şiddet 
olayının gerçekleşme yeri olarak okulu göstermişlerdir (Özcebe, Üner ve Çetik; 2006). Bu iki araştırma da, 
okullarda şiddet davranışının boyutunu  gözler önüne sermektedir. Sonuç: Öğrenci şiddetinin temelinde genel 
olarak; aile sorunları (aile içi şiddet, ekonomik sorunlar, boşanmalar, ailenin ilgisizliği v.b), yanlış arkadaşlık 
ve  özenti, zayıf bir benlik denetimi, iletişim beceriksizliği, uyuşturucu kullanma, kitle iletişim araçlarının 
etkisi, okul başarısızlığı gibi çok sayıda faktörün olduğu bir gerçektir.

Anahtar Kelimeler: Okullar, Şiddet, Nedenler

 



455

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

KEDİ VE KÖPEKLERDE DUYGUSAL ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Alev AKDOĞAN KAYMAZ1, Alper BAYRAKAL2 

1-2İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Avcılar, İstanbul / Türkiye

aakaymaz@gmail.com

Öz: Büyük bir istek ile çoğu zaman yüksek tutarlar ödenerek edinilen kedi, köpek, papağan, muhabbet kuşu 
gibi evde beslenen pek çok hayvan dostumuz hastalıklar, ölüm, boşanma ve yaşlılık gibi çeşitli olaylara bağlı 
olarak ya kötü muameleye maruz kalmakta ya da sokağa terkedilmektedir ve bu sayı her geçen gün artmakta-
dır. Bugün Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’da 125.000 kedi ile 130.000 köpeğin sokaklarda yaşadı-
ğı öngörülmektedir. Bu hayvanların çoğu Golden retriever, Labrador, Alman kurt köpeği gibi özel ırklar olup, 
bu köpekler hastalık, yaşlanma ya da davranış bozukluğu gibi nedenlerle sokağa bırakılmaktadır. Sahipsiz 
olan bu hayvanlar, Büyükşehir ve ona bağlı belediyeler tarafından aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım ve 
beslenme gibi ihtiyaçları giderilerek sahiplendirilmek üzere barınaklara gönderilmektedir. Ancak sahiplendi-
rilemeyen hayvanların ise “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu”nun Ek-1 bölümü 6. Maddesi gereğince; 
kısırlaştırılmakta, aşılanmakta ve rehabilite edilip kayıt altına alındıktan sonra bulundukları ortama bırakıl-
maları gerekmektedir. Bu belirtilen uygulamalar, hayvanların doğal yaşam koşullarına uygun olmadığından, 
ihmal edilen ve/veya terk edilen bütün hayvanlar; kaçma, agresyon, tırmalama ve ısırma gibi çoğu zaman 
tedavisi uzun süreçlere yayılan bir takım davranış bozuklukları göstermeye başlamaktadırlar. Hayvanlarda 
gelişen bu davranış problemleri kendiliğinden düzelmedikçe ya da bir hekim tarafından uygun tedavi protoko-
lü ile düzeltilmedikçe sahiplenilerek yeni bir eve gitme şansları olmaz, yaşamlarını sürdürmeleri güçleşir ve/
veya yaşam kaliteleri azalır.  Amaç: Bizlerle birlikte evimizde yaşayan hayvan dostlarımızın ihmal, toplama, 
boşanma, ölüm gibi herhangi bir neden ile yabancı birine verilmesi veya sokağa terk edilmesi durumunda ya-
şadıkları duygusal şiddetin boyutu ve bu şiddetin hayvanlarda sebep olduğu bozukluklar değerlendirildi. Tes-
pit:  Bizimle aynı evi paylaşan hayvan dostlarımızın evdeki bireyler, özellikle çocuklarla olan ilişkileri büyük 
önem taşımaktadır. Henüz sorumluluk bilinci gelişmemiş çocuklar hayvanları; kuyruk çekme, tekme atma gibi 
fiziksel ve duygusal şiddete maruz bırakabilmektedir. Sevgililer günü, doğum günü veya karne hediyesi olarak 
sunulan kedi ve köpekler bilinçsiz ellerde ihmal sonucu hasta olup, ölebilmektedir. Diğer aile bireylerinin su 
ve yemeklerini düzenli vermeyerek, kedilerin kum kaplarını düzenli temizlemeyerek, köpeklerini sabah ve 
akşam tuvalet için dışarı çıkarmayı aksatarak ve en önemlisi sevgisinden mahrum bırakarak ihmal etme veya 
terk etme gibi hayvanlarına farkında olmadan uyguladıkları duygusal şiddetin boyutları ise değişkenlik gös-
termektedir. Bazen sadece kendi göz zevkimiz için estetik adı altında hayvanlarımızın kulak ve kuyruklarını 
kestirmekte, bazen onları kendi istediğimiz şekilde traş ettirmekte, hatta biz nasıl besleniyorsak doğalarına ay-
kırı olmasına karşın onları da öyle besleyebiliyoruz. Belki aç kalmıyorlar, ama yaşamlarını idame ettirmek için 
gerekli protein, vitamin ve benzeri besin yapı taşlarını alamamaktadırlar. Evli çiftler boşanmaları durumunda 
baktıkları hayvanlarını paylaşamamaktadırlar. İhmale uğrayan hayvanlar zamanla içine kapanarak iletişimden 
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uzaklaşmaktadırlar. Özellikle boşanma sürecinde çiftlerin yaşadıkları ruhsal çalkantılar, hayvanlarda bazı dav-
ranış değişikliklerine neden olmaktadır. Aileye yeni katılan bir bebek, ebeveynin “çocuğuma zarar verebilir ya 
da çocuğumu hasta edebilir” gibi kaygıları ile evde bakılan hayvanın başka birisine veya barınağa verilmesine 
neden olabilmektedir. Yine benzer şekilde, yaz tatili sırasında sahiplenilen bir kedi veya köpek yavrusu, kışlık 
eve dönerken sokağa terk edilebilmektedir. Yavru hayvan sahiplenmek isteyen bireyler, kedi ve köpek yav-
rularının anne sütü almaları gereken dönemde henüz iki aylık olmadan anne ve kardeşlerinden ayrılmalarını 
göz ardı edebilmektedirler. Kedi ve köpeklerin ileri yaşlarında sağlıklı bireyler olabilmeleri için yaşamlarının 
ilk üç ayında sosyalleşme sürecini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde, bu hayvanların kendi türleri 
kadar farklı hayvan türleri ve insanlarla sağlıklı bir iletişim kurmaları mümkün olamamaktadır. Yaşlanma ile 
hareketleri yavaşlayan, daha fazla uyuyan ve yaşlılığa bağlı bazı hastalıklar sonucu tuvaletine gidemeyen veya 
altına idrar- dışkı kaçıran hayvanlar acı çektikleri gerekçesi ile sahipleri tarafından uyutulmak istenebilmekte-
dir. Bazen evimize misafir olarak evimize gelen, ancak hayvanlardan korkan kişilerin rahatsız olmaması için 
hayvan dostlarımız başka bir odaya konulmakta ve kapı üzerlerine kilitlenebilmektedir. Hayvan yakınının ölü-
mü durumunda, hayvan daha bu ölümü kabullenemeden genellikle ölünün yakınları tarafından barınağa veya 
sokağa bırakılmaktadır. Evimizin ya da ailemizin bir bireyi olarak kabul ettiğimiz hayvan dostlarımızın sözü 
edilen nedenlerle ihmale, öfke söylemlerine ve terkedilme gibi duygusal şiddete maruz kalmaları onlarda ge-
çici veya kalıcı davranış değişikliklerine/bozukluklarına neden olabilmektedir. Aile bireylerine veya eve gelen 
misafirlere karşı agresyon, hırlama, tırmalama ve ısırma gibi davranış değişiklikleri tedavi edilmediği takdirde 
uzun dönemde hayvan yakınlarının tek başına çözümleyemediği problemlere dönüşebilmektedir. Davranış 
problemlerinin düzeltilmesinde bireysel eğitim, kısırlaştırma ve antidepresan ilaçlar ile medikal tedavi uygu-
lanmaktadır. Ancak, kedilerde olduğu gibi bazı hayvan türleri medikal tedaviye cevap vermeyebilmektedir. 
Bu davranış problemlerinin düzeltilebilmesi ve hayvanın yeniden sosyal bir birey olarak yaşamına devam 
edebilmesi hasta yakınları için zaman, maddiyat ve ruhsal açıdan meşakkatli bir sürece neden olmaktadır. 
Bazı hasta yakınları bu süreci tamamlayamadan hayvanını barınağa, sadece ara sırada uğradığı yazlığına veya 
sokağa terk edebilmektedir. Sonuç: Evimizi paylaştığımız hayvan dostlarımızın sağlıklı bir şekilde ve uygun 
koşullarda yaşantılarını sürdürebilmeleri her açıdan yaşam kalitelerini etkilemektedir. Bu nedenle, empati ya-
parak onları anlamaya çalışmak, yaşam haklarına saygılı olmak, türlerine özgü yaşam koşullarını oluşturmak 
ama hepsinden önemlisi onları sevgimizden mahrum etmeyerek kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak 
gelişebilecek davranış bozukluklarının önlenmesinde çok büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kedi, Köpek, Duygusal Şiddet
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THE EFFECTIVENESS OF A GENDER EQUALITY COURSE ON UNDERGRADUATE MIDWI-
FERY STUDENT ATTITUDES TOWARDS DOMESTIC VIOLENCE AND GENDER ROLES 

Emel BAHADIR YILMAZ

Giresun University, Health Sciences Faculty, Piraziz, Giresun / Turkey

Introduction: The pregnancy and postpartum period are associated both with the initiation of violence within 
a relationship or with an increase in the severity or frequency of domestic violence (DV). However, these 
periods provide many potential opportunities for midwives to identify and help women experiencing DV. The-
refore, midwives are crucial in identifying affected women, in providing  appropriate care, and in  advocating  
them. However, they have difficulties in recognising DV because of a limited knowledge of the most common 
signs and symptoms of violence, a lack of training, education and confidence, time constraints, safety issues, 
staff shortages, cultural taboos, the women’s unwillingness to disclose abuse, lack of privacy to screen, and the 
midwives’ personal experiences of DV. There are many studies that have been carried out for undergraduate 
students receiving education in the health field. These studies pointed out that students’ attitudes towards vio-
lence against women were negative and that they were unable to recognize signs of violence against women. 
Objective: The aim of study is to evaluate the effectiveness of an gender equality course on the attitudes 
towards domestic violence and gender role attitudes of undergraduate midwifery students. Scope: All the par-
ticipants were enrolled in the first-year of a Bachelor of Midwifery Degree at the University of Giresun in the 
2015-2016 academic year. 64 students who participated in the gender equality course in the fall semester were 
eligible to participate in the study. Methods: A one-group before-after quasi-experimental design was used. 
Convenience sampling was used. Students were asked to participate and assured that their participation was 
voluntary. Data were collected with the “Demographic Information Form”, “The Attitudes Towards Domestic 
Violence Scale”, and “The Gender Roles Attitudes Scale”.  The gender equality course consisted of two parts. 
The first part, which related to gender roles, was structured based on the related literature. The second part rela-
ted to DV was structured based on the related literature also. The course was designed to help students increase 
their self-awareness and knowledge related to gender equality and the association between gender roles and 
domestic violence. The course spanned ten sessions, and each session lasted two hours. Using case reports and 
making visual presentations, the researcher discussed how to define the signs of domestic violence, and imp-
roved their awareness and level of knowledge. The researcher debated on the agenda related to DV and gender 
equality. The students were allowed to share their sexist experiences. The midwifery students’ demographic 
variables were evaluated using the percentage distribution and mean. As the data showed a normal distribution, 
the results of the pre- and post-tests were compared using a paired samples t-test. The significance level of the 
statistical tests was set to .05 (p<.05).  Limitations of the study: In our study the type of design did not include 
a control group. For this reason, establishing causality between the course and results wasn’t possible. Results: 
All the students that participated in the study were female and the average  age of the students was  18.34 ± 
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0.80. Of the 64 students that commenced the study, 75.0% had a  nuclear family structure, 42.2% had lived in 
the town, and 37.5% had lived in the country. 82.8% of the students perceived their socio-economic status as 
moderate. Only 14 (21.9%) of the students’ mothers were  working outside the home, and 20.3% of them had  
graduated from high school or university. Nearly one-thirds of the students’ fathers (35.9%) had graduated 
from high school or university, and most (82.8%) of them were working. There were statistically significant 
increases in Attitudes Towards Domestic Violence subscale mean scores after the course (t = -5.116, p = 0.000 
for normalization of violence; t = -2.708, p = 0.009 for causality of violence; t = -2.797, p = 0.007 for hiding of 
violence). Gender Roles Attitudes mean scores increased significantly after the course (eqalitarian gender role 
t = -4.123, p = 0.000; female gender role t = -5.400, p = 0.000; marriage gender role t = -2.733, p = 0.008; tradi-
tional gender role t = -5.440, p = 0.000; male gender role t = -4.177, p = 0.000). Conclusions: Gender equality 
course helped the students to have more positive attitudes towards domestic violence and of gender roles. We 
have reached the aim of the study. The success of the gender equality course may be based on presenting case 
reports, making visual presentations, debating on the agenda related to DV and gender equality, and the length  
of the training (twelve days, twenty four hours). The last factor might be the integration of DV and gender 
equality. We suggest that gender equality course should be integrated into midwifery curriculum. 

Key Words: Midwifery Students, Gender Equality, Domestic Violence, Gender Roles
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HASTALARIN HEMŞİRELERE YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN HEMŞİRELİK 
BAKIMINDAN MEMNUNİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ AÇISINDAN  
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Öz: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet her geçen gün artmakta, yol açtığı ciddi sonuçlar nedeniyle toplumun 
kanayan yarası olmaya devam etmektedir. Sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan hemşirelerin, önemli bir risk 
grubu olduğu ve diğer sağlık çalışanlarına göre daha fazla şiddete maruz kaldıkları belirtilmektedir. Şüphesiz 
ki hastalara 24 saat kesintisiz bakım vermek durumunda olan hemşireler, hastalarla sürekli etkileşim içerisinde 
bulunmaktadırlar. Hem hastanın hastalık sürecinde birtakım psikolojik değişiklikler yaşaması hem de personel 
sayısının az ve iş yükünün fazla olması, hastayla iyi bir iletişim kurulmaması, hastanenin fiziki ortamlarının 
hasta için terapötik olmaması gibi nedenlerle hemşireden aldığı bakımı yetersiz bulması, hastayı hemşirelere 
karşı şiddet davranışında bulunmaya itmektedir. Ayrıca, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin şiddet dav-
ranışını körükleyebileceği de ifade edilmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, hastaların hemşirelere yönelik 
şiddete ilişkin görüşlerinin hemşirelik bakımından memnuniyet ve toplumsal cinsiyet rolleri açısından değer-
lendirilmesidir. Kapsam: Araştırmanın evrenini, Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nin 
dahili ve cerrahi kliniklerinde yatmakta olan hastalar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, araştırmaya 
gönüllü olarak katılmak isteyen 373 hasta oluşturmuştur. Yöntem: Araştırma kesitsel tipte tanımlayıcı bir 
çalışmadır. Araştırmaya başlamadan önce Giresun ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 
Etik Kurul’dan izin alınmıştır. Katılımcıların araştırmaya dahil edilme kriterleri; okur-yazar olmak, 18-65 
yaşında olmak ve araştırmaya katılmak için gönüllü olmaktır. Araştırmadan çıkarma kriterleri ise sağlık ça-
lışanı olmak ve demans, şizofreni gibi bilişsel işlevlerini etkileyen herhangi bir hastalığı olmaktır. Verilerin 
toplanmasında, katılımcıların demografik özelliklerini ve hemşirelere yönelik şiddet davranışının sıklığını, 
türünü, nedenlerini belirlemeye yönelik hazırlanan Anket Formu, Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet 
Ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik-
ler ile Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.  Araştırmanın kısıtları: Araştırmanın birinci kısıtlılığı, sadece 
bir ilde yürütüldüğü için elde edilen sonuçlar genellenemez. İkinci kısıtlılık ise araştırmanın bütün hastalar 
üzerinde yapılmış olmasıdır. Eğer, sorun yaşayan hastalara ulaşılabilseydi daha objektif sonuçlar elde etmek 
mümkün olabilirdi. Bulgular: Araştırmamıza katılan hastaların yaş ortalaması 52,09 ± 18,59 olup, %53,1’i 
kadındır. Araştırmaya katılan hastaların sadece %8,0’i hastanede yattığı süre içerisinde kendisine bakım ve-
ren hemşirelerden biriyle bir sorun yaşadığını ifade etmiştir. Yine ‘Sizce fiziksel şiddet hemşirelerle yaşanan 
sorunu çözmede bir çözüm yolu olarak kullanılabilir mi?’ sorusuna %98,7’si ‘Hayır’ derken, ‘Sizce sözel 
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şiddet hemşirelerle yaşanan sorunu çözmede bir çözüm yolu olarak kullanılabilir mi?’ sorusuna % 95,7’si 
‘Hayır’ demiştir. Araştırmamıza katılanlara ‘Buna benzer bir olayı hemşire ya da başka bir sağlık çalışanıyla 
daha önce de yaşamış mıydınız?’ diye sorulmuş, % 95,7’si ‘Hayır’ cevabını vermiştir. Hastaların, hemşirelerin 
iyi iletişim kuramaması (%43,3), tecrübesiz olmaları (%23,4), hastaların sordukları soruları yanıtlamamaları 
(%23,4), çağırdıklarında hemen gelmemeleri (%26,6) ve hastaların öfkelerini kontrol etmede sorun yaşamaları 
(%30,0) sebebiyle hemşirelerle sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir.  Hastaların toplumsal cinsiyet rolleri ile 
hemşirelere yönelik şiddet deneyimleri arasındaki ilişki incelendiğinde, ‘Fiziksel şiddet hemşirelerle yaşanan 
sorunu çözmede bir yöntem olarak kullanılabilir mi?’ sorusu eşitlikçi cinsiyet rolünde  (r=0,214; p< 0,05), ka-
dın cinsiyet rolünde (r=-0,242; p< 0,05), geleneksel cinsiyet rolünde  (r=-0,283; p< 0,05) ve toplumsal cinsiyet 
rolünde (r=-0,155; p< 0,05) anlamlı bulunmuştur. ‘Sizce sözel şiddet hemşirelerle yaşanan sorunu çözmede 
bir yöntem olarak kullanılabilir mi?’ sorulduğunda eşitlikçi cinsiyet rolü (r=0,163; p< 0,05) ve kadın cinsiyet 
rolünde (r=-0,151; p< 0,05) anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Son olarak, ‘Sizce psikolojik şiddet hemşirelerle 
yaşanan sorunu çözmede bir yöntem olarak kullanılabilir mi?’ sorusuna ise kadın cinsiyet rolü (r=-0,220; p< 
0,05) geleneksel cinsiyet rolü (r=-0,125; p< 0,05) ve toplumsal cinsiyet rolünde (r=-0,124; p< 0,05) önemli bir 
farklılık saptanmıştır. Hastaneye yattığı süre içerisinde kendisine bakım veren hemşirelerden biriyle bir sorun 
yaşayanlarda (U:2972,00; p<0,05), buna benzer bir olayı hemşire ya da başka bir sağlık çalışanıyla daha önce 
de yaşayanlarda (U:1872,50; p<0,05), sözel şiddetin hemşirelerle yaşanan sorunu çözmede bir çözüm yolu 
olarak kullanılabileceğini düşünenlerde (U:1998,00; p<0,05) hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyi dü-
şük bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak, araştırmamıza katılan hastaların hemşirelere yönelik şiddet uygulama 
durumları oldukça düşük bulunmuştur. Bununla birlikte hemşirelerin iyi iletişim kuramaması, tecrübesiz olma-
ları, hastaların sordukları soruları yanıtlamamaları, çağırdıklarında hemen gelmemeleri ve hastaların öfkelerini 
kontrol etmede sorun yaşamaları gibi nedenlerin hemşirelere şiddet uygulama davranışını etkileyen önemli 
faktörler olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca hemşirelik bakımından memnun olmanın ve olumsuz toplumsal cinsi-
yet rollerinin hemşirelere yönelik şiddet davranışını etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelere Yönelik Şiddet, Hasta, Hemşirelik Bakımından Memnuniyet, Toplumsal 
Cinsiyet Rolleri
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN FARKLI BİR BOYUTU OLAN KÜRTAJ: JİNEKOLOJİ  
POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARIN KÜRTAJ KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİNİN  

BELİRLENMESİ

Emine KOÇ1, Ümran OSKAY2, Serap TOPATAN3

1-3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Samsun / Türkiye  
2İstanbul Üniveristesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları  

Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

s.topatan@gmail.com

Öz: Kadına yönelik şiddet; kadının fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle so-
nuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan bu tip hareketlerin tehdidini, baskıyı ya da özgürlüğün keyfi en-
gellenmesini de içeren, ister toplum önünde ister özel hayatta meydana gelmiş olsun, cinsiyete dayalı her türlü 
şiddet” olarak tanımlanmaktadır. Kadınlara yönelik şiddet hareketleri arasında, bebeğini istediği halde eşinin/
partnerinin/ailesinin kadını kürtaja zorlaması ya da tam tersi kadının kendini anneliğe hazır hissetmemesine 
rağmen bebeğini aldırırsa katil olacağı gibi üzerinde psikolojik şiddetin uygulanarak kürtaja izin verilmemesi 
yer almaktadır. Türkiye de kürtaj 1983 yılından itibaren serbest bırakılmıştır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştır-
maları 2013 verilerine göre isteyerek düşük oranı ise %5’dir. Ancak; farklı zaman dilimlerinde ülkenin üreme 
politikasına paralel olarak kürtajın yasaklanması konusunda değişiklikler yaşanmaktadır. Bu değişiklikler ise 
çoğu zaman felsefe, din, psikoloji, siyaset bilimleri, sosyal bilimler gibi farklı alanlar tarafından tartışılmak-
tadır. Türkiye de şu an isteyerek düşükler gebeliğin 10. haftasının sonuna kadar yasal olmasına rağmen; bazı 
kadın doğum uzmanları şiddetle karşı çıkmakta kadını bu kararından dolayı suçlamakta ve isteğe bağlı kürtaj 
yapmamaktadır. Görüldüğü gibi kadına yönelik şiddet hareketleri arasında yer alan konu pek çok alanda yıllar-
dır tartışılmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı kürtaj konusunun asıl muhatabı olan kadınların düşüncelerini 
tarafsız olarak yansıtmak, kadınların kürtaj konusundaki düşüncelerini belirlemektir. Kapsam: Çalışmanın 
örneklemini, İstanbul’ da bir eğitim araştırma hastanesinin jinekoloji polikliniğine başvuran toplam 200 kadın 
oluşturmuştur. . Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, tek bir kurumla sınırlandı-
rılmıştır. Yöntem: Çalışmanın türü basit tanımlayıcı ilişki arayıcıdır. Çalışma 2 Ocak – 2 Şubat 2014 tarihleri 
arasında yürütülmüştür. Çalışma öncesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik kuru-
lundan Etik kurul izni, çalışma sırasında ise katılımcılardan yazılı ve sözel onam alınmıştır. İletişim kurulabi-
len, 18 yaş 65 yaş arası, okur yazar, görüşmeyi kabul eden gönüllülere, jinekoloji polikliniğinin çalışma saatle-
ri içinde araştırmacılar tarafından literatür eşliğinde oluşturulan 25 soruluk anketle, veriler  yüz yüze görüşme 
yöntemi ile toplanmıştır. Veriler Spss analiz programına girilerek sonuçlar yüzdelik hesaplamalarla değerlen-
dirilmiştir. Bulgular: Bu çalışmada kadınların % 83.4’ü  20-49 yaş arasında, %48.4’ü ilköğretim mezunu, % 
58.9’u ev hanımı, %79.2’si evli ve % 76.5’inin çocuğu bulunduğu görülmektedir. Kadınların sadece %47.9’u 
gebelikten korunma yöntemi kullanırken, olguların %66’sı istemeden gebe kalırsa doğuracağını, %16.7’si 
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ise böyle durumda kürtajı düşüneceğini ifade etti. Olguların %38.5’i daha önce kürtaj yaptırmış, yaptıranlar 
arasında %17.7’sinin planlanmamış gebelik, %15.6’sının ise tıbbi açıdan gereklilik nedeniyle kürtaj olduğu 
belirlendi. Kürtaj sonrası kadınların %27.6’sı kendini kötü hissetmiştir ve kürtaj olan kadınların da %44.8’i 
psikolojik destek alınmasını önermektedir. Kürtaj sonrası, kadının sağlığında oluşabilecek etkiler sorulduğun-
da: yarıya yakını (%42.7) kadının rüyalarına girip psikolojisinin bozulabileceğini belirtirken, %34,4’ü kanama 
yapabileceğini, %30.2’si enfeksiyon gelişebileceğini, %26.6’sı ise annenin ölümüne neden olabileceğini be-
lirtmiştir. Kadınların kürtaj kararını etkileyen etmenler değerlendirildiğinde; % 30.2’sinin inancı, % 23.4’ünün 
ekonomik durumu, %15.6’sının eşi, % 6.8’i ise ailenin etkili olacağını belirtti. Kadınların % 40’ı kürtajın 
yasaklanmasını istiyorken, % 37.5’i böyle bir yasağa karşı çıkmaktadır. Karşı çıkanlar ise annenin tecavüz 
sonrası hamile kalması durumunda (% 43.8), bebeğin sakat doğma ihmalinin yüksek olması durumunda (% 
31.8) ve annenin evli olmaması durumunda (% 24.5) kürtaja izin verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Sonuç: 
Kadınların yaklaşık yarısı kürtajın yasaklanmasını onaylarken, diğer yarısı bazı durumlarda kürtajın serbest 
bırakılması gerektiğini belirtmiş, kürtaj olanlarda psikolojik olarak kötü hissettiklerini ve bu konuda psikolojik 
desteğin gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Kürtaj
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ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRMA ARACI OLARAK ATASÖZLERİ

Ayşe Gül SONCU

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İstanbul / Türkiye

agulsoncu@gmail.com

Öz: Bir toplumun kuruluşunun gerçekleşmesi için iki oluşum gerekmektedir: Communicative anlam İdeo-
lojik format. Communicative anlam bir toplumun simgesel etkileşimleri sonucunda oluşan ortak paydalarını 
oluşturmaktadır. Bu ortak paydalar, bir toplumun ayırt edici vasfı ve aynı zamanda başka toplum ya da top-
luluklarla arasındaki sınır çizgileridir. İdeolojik format ise bir toplumun zihinsel düzeyini oluşturmakta, zi-
hinsel düzeyle çevrenin etkileşimi, toplum ya da topluluğun yaşam tarzını inşa etmektedir. Bu formatlamanın 
gerçekleşmesi için kuşkusuz ki, communicative anlamın öncelikle oluşturulması gerekmektedir. Demek ki 
bir toplumun varlığı toplumsal unsurlarının iletişimsel etkileşimi ile mümkündür. O halde, toplumu var eden 
ve toplumsal varlığın simgelerini toplumun üyelerine, unsurlarına benimsetecek olan iletişim araçlarının da 
toplumun varoluşuyla birlikte varolması kaçınılmazdır.  Bahsedilen bu communicative anlam toplumun or-
tak bilincinin oluşması için oluşturulan simgeler ve anlam ortaklaşmasını kastetmektedir denilebilir. O halde 
toplumun kuruluşunun temelinde insan eylemleri ve etkileşimleri vardır denilebilir.  Toplumsal gerçekliğin 
inşası esas olarak Berger ve Luckmann’ın (1967) sosyolojik görüşüne gönderme yapmaktadır.  Yazarlara göre 
toplum inşa edilen bir gerçekliktir. Bu gerçeklik gündelik bilgi içinde inşa edilir. Burada söz konusu olan inşa, 
önceki nesillerin temsillerini ileten dil vasıtasıyla ve her insanın sübjektif gerçekliğini koruyan, değiştiren veya 
yeniden inşa eden kişiler arası konuşmalar vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Sosyal olgulara bu açıdan yaklaşıl-
dığında, sosyal yapılardan ziyade kişiler arası etkileşimler içerisinde üretilen anlamlar önem kazanmaktadır. 
Toplumsal inşa, en genel ifadesiyle, anlam arayışıdır. Toplumlarda bu inşa sürecine en büyük katkıyı atasözleri 
yapmaktadır. Her ulusun kendi deneyimleri ve bilgeliğiyle oluşturduğu atasözleri, bir dil birliğinin dünya gö-
rüşünü, yaşayış biçimini yansıttığı gibi o toplumun kültür tarihiyle ilgili önemli ipuçları da vermektedir.  Ata-
sözleri, anonim özellik taşıyan, atalardan kaldığı kabul edilen ve toplumun yüzyıllar boyunca geçirdiği sözlem 
ve denemelerden, ortak düşünce, tutum ve davranışlarıyla dünya görüşünden oluşan, genel kural niteliğindeki 
kısa, özlü, kalıplaşmış sözdür, Bunun yanı sıra, Aksoy atasözlerini biçimsel özellikler ve kavramsal özellikler 
olmak üzere iki açıdan inceler. Atasözlerinin biçimsel özellikleri, belirli kalıp içerisinde, belirli sözcüklerle 
söylenmiş olması, kısa ve özlü olması ve geniş zaman ya da buyurma kipiyle kullanılmasıdır. Kavramsal 
özellikleri ise toplumsal olayların, doğal olayların olagelme durumuyla ilgili bilgi vermesi, az sözle zengin 
anlatımı olması, deneye ya da mantığa dayanarak gerçekleri, felsefi görüşleri bildirmesi, görenek gelenekleri 
birtakım inanışları bildirmesidir. Şiddet içerikli atasözleri incelendiğinde toplumun şiddetle ilgili algısının na-
sıl oluştuğu saptanabilecektir. Şiddetin fiziksel olduğu kadar psikolojik yönü de vardır, bu çalışmada psikolojik 
şiddet içerikli atasözleri incelenmiştir. Amaç: Toplumsal gerçeklik olarak, şiddetin bazı atasözleri aracılığı 
ile içselleştirildiğini ve her bireyin zihninde şiddet için meşru bir zemin oluşturabileceği amacıyla bu çalışma 
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gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Çalışmanın kuramsal yaklaşımı Berger ve Luckmann’ın toplumsal gerçekliğin 
nasıl inşa edilip toplumdaki bireyler tarafından içselleştirdiği sosyolojik görüşüdür. Ömer Asım Aksoy’un 
Atasözleri sözlüğündeki 2110 atasözü incelenmiştir. Sınırlılıklar: 2110 atasözü içinden şiddeti öven atasözleri 
saptanmaya çalışılmıştır. İnceleme sırasında birkaç atasözü hariç tüm şiddeti öven atasözlerinin kadınlara yö-
nelik olduğu görülmüştür. Bu nedenle Kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddeti içeren 61 atasözü üzerinde 
çalışılmıştır. Yöntem: Nitel analiz tekniği olan içerik analizi kullanılarak seçilen atasözlerinin anlamlarına 
göre kategoriler oluşturulmuştur. Bulgular: 24 tane atasözünde kadında olması gereken özellikler belirtilmek-
te fakat bu özellikler kadınlar için psikolojik şiddet içermektedir. Bu atasözlerine göre kadında olması gereken 
özellikler; Soyluluk, ev işi becerisi, masraflı olduğu, erkek işlerinden anlamadığı, eğlenceye düşkün olduğu, 
evlenmek zorunda olduğu, erkeğin karşısında susması gerektiği, dul kadının namuzsuz olduğu. 6 tane atasözü 
kadınların birbiriyle ilişkileri hakkındadır. Gelin ve kaynana rollerinin tanımı ve asla geçinemeyecek oldukla-
rından bahsedilmektedir. Eltilerin ve görümcelerin de aynı şekilde anlaşamayacakları belirtilmektedir. 10 tane 
atasözü kadının namusu hakkındadır. Evlenilecek kadının bakire olması, kadının erkeğin korumasında olması, 
ev dışı hayatının tehlikeli olacağı, ihanet içinde olabileceği gibi konulara değinilmektedir.4 tane atasözü erken 
evlilik hakkındadır. Bu atasözlerinde erken evlenirse çocuğunun olabileceği, erken evlenmezse namussuz ola-
bileceği, evlilik çağını kaçırırsa evlenemeyeceği belirtilmektedir. 6 tane atasözünde kadına fiziksel şiddetten 
bahsedilmektedir. Kadının dayakla terbiye olacağı aksi takdirde namusuna ve erkeğe leke getireceğinden bah-
sedilmektedir. 11 atasözü annelik hakkındadır. Bu atasözlerinde çocuksuz kadının merhametsiz olacağından ve 
kadının ancak oğlu olursa makbul kabul edileceğinden bahsedilmektedir. Sonuç:  Atasözleri toplumlara kadim 
bilgiler sunmaktadır. Maalesef bazıları son derece rencide edici olabilmektedir. Kuramsal olarak değerlendiril-
diğinde toplumumuzda yaşayan dilden dile aktarılan toplumsal gerçeklik anlatan atasözleri kadınlara fiziksel 
ve psikolojik şiddetin bireyler tarafından içselleştirilmesine neden olmaktadır. Bu atasözleri yalnızca erkekler 
tarafından değil kadınlar tarafından da içselleştirilip kabul edilebilmektedir. Bir başka çalışma kadınların bu 
atasözlerini nasıl içselleştirdiğini veya reddettiğini inceleyebilir. İncelen atasözlerinin birçoğu Türk Dil Kuru-
mu sözlüğünden kaldırılmıştır ama birer sözlü kültür olan bu sözler zihinlerde yaşamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Atasözleri, Şiddet, Toplumsal Gerçeklik



465

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER
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ALGILAMA BİÇİMLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
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Öz: Gebelik, kadının yaşamında en riskli dönemlerden biridir, bu dönemde  kadına uygulanan şiddet ise riski 
daha da arttırmaktadır. Gebelikte yaşanan şiddet hem anne hem de fetüs sağlığını olumsuz yönde etkileyen 
önemli bir halk sağlığı sorunu ve bir insan hakkı ihlalidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyada gelişmiş ya 
da gelişmekte olan ülkelerde (Peru, Japonya, Uganda, Avustralya, Danimarka, Kamboçya, Filipinler, Hindis-
tan, Suudi Arabistan, Meksika, Mısır, Afrika ülkeleri gibi) yapılan birçok çalışmada gebelikte yaşanan şiddet 
sıklığının %1 ile %49 oranları arasında değiştiği görülmüştür. Gebelere karşı uygulana şiddet kısa ve uzun 
vadede birçok problem ile sonuçlanmaktadır. Gebelikte şiddet, kadında erken doğum, düşük, plasentanın er-
ken ayrılması, doğum öncesi kanama ve erken membran rüptürü gibi pek çok soruna neden olmaktadır, bunun 
yanında bebekte düşük doğum ağırlığı, kemik kırıkları ve yumuşak doku hasarları, akciğer ya da dalak rüptürü 
ve fetal asfiksi gibi yaşama şansını azaltabilecek sorunlara yol açmaktadır. Aynı zamanda şiddete maruz kalan 
gebeler, gebelikte ve doğum sonu dönemde depresyon açısından riskli grubu oluşturmaktadırlar Kadınların eşi 
tarafından maruz kaldıkları şiddet türleri; fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik şiddettir. Gebelikte şiddeti 
etkileyen faktörler ise sosyal, ekonomik, kültürel, biyolojik ve çevresel faktörlerdir. Ailede kadına şiddet ge-
belikte yeni başlayabilir veya mevcut şiddet gebelikte artabilir. Bunun birkaç nedeni olabilir. Gebeliğin biyo-
psikolojik stresleri, eşlerin sorunlarıyla başa çıkabilmelerini güçleştirir. Erkek bebeği kıskanabilir veya kadının 
ilgisinin bebeğe yönelmesi erkeği sinirlendirebilir. Bazı kadınlar, gebelik süresince partnerlerinde güvensizlik, 
kıskançlık ve mülkiyet duygularının arttığını bildirmişlerdir. Bazı erkekler fiziksel şiddetin gebelik üzerine 
etkisini bilmeyebilirler, ancak bazı erkekler ise bilerek istenmeyen gebeliği sonlandırmak için şiddete baş-
vurabilirler. Diğer ülkelerde prenatal bakım ve üreme sağlığı ünitelerinde çalışan ebe ve hemşireler gebeleri, 
istismar edilmiş kadınlar için geliştirilmiş bakım standartları ve tarama protokolleri ile değerlendirmektedirler. 
Amaç: Bu çalışma, gebelikte yaşanan şiddetin doğasını inceleyerek, kadın tarafından şiddetin algılanış biçi-
mini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Kapsam: Bu çalışma 02.01.2017-15.03.2017 tarihleri arasında 
Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gebe Polikliniği’nde 
17 gebe ile gerçekleştirilmiştir. Sınırlıklar: Şiddetin hassas bir konu olması sebebi ile gebeler ile görüşmeler 
sırasında onların duygularına inmek ve gerçek düşüncelerini ifade etmelerini sağlamakta yaşanan güçlükler 
çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.  Yöntem: Nitel verileri toplamak için gözlem ve görüşme yöntemi 
kullanıldı. Şiddetin çok hassas bir konu olması ve bireysel öykülerin alınabilmesi için bireysel derinlemesine 
görüşme yöntemi seçildi. Gebelerin sosyo-demografik özellikleri sorgulandı, görüşme verileri yarı yapılandı-
rılmış bir form kapsamında elde edildi. Her gebe ile bir kez, 2 araştırmacı tarafından  yaklaşık 1-1,5 saat saat 
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süren görüşmeler yapıldı. Elde edilen veriler yaşanan şiddet türlerine göre kategorize edildi. Veriler derinleme-
sine analiz yapıldı. Bulgular: Demografi: Çalışmaya 19-41 yaş arası 17 kadın katıldı. Bu çalışmada gebelerin 
fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet olmak üzere şiddet olgusunu tüm boyutlarıyla yaşamış oldukları 
görüldü. 

Görüşme sonuçları değerlendirildiğinde fiziksel şiddet görmüş olan 1 gebe olduğu belirlendi.  

‘Hamileyken beni merdivenden aşağı itti ve beni tokatladı. Kanamam oldu biraz. Düşük yapma tehlikesi yaşa-
dım ama düşmedi’. (27 haftalık gebe D.) Duygusal /sözel/ psikolojik şiddete maruz kaldıklarını gösteren 
ifadeler;  ‘Erkek akrabalarımla tokalaşıp sohbet edemem, sadece hal hatır sorarım, konuşma uzarsa ya da gü-
lüşmeler olursa eşim öfkelenir ve bazen akrabalarım neden bu kadar uzuak davrandığımı sorarlar, neyin var 
derler bense bir şey yok size öyle gelmiş  der geçiştiririm,  Ama eşim kendi akraba ve kız arkadaşlarıyla rahat 
sohbet eder. Nede olsa o erkek. (32 haftalık gebe A.) Eşimle tanıştığımızda henüz askere gitmemişti. Askerlik 
sonrası evlenecektik ama ailesi yerin yurdun belli olsun deyince, eşimde babam haklı gözüm arkada kalmasın 
evlenelim dedi ve askerden önce evlendik 7 aylık çocuğum varken askere gitti, ailesi ile kaldım, eltimlerde 
vardı, çok çektim, keşke böyle olmasaydı, Ben hiç istememiştim ama beni konuşturmadılar bile.  (37 haftalık 
gebe E.) Hamileyken 20 kg aldım, eşim “kendine bak biraz fıçı gibi oldun diyor. Her yemekte insanların içinde 
sürekli yeme artık git biraz hareket et, kalk bana hizmet et zayıflarsın belki diye dalga geçiyor. (33 haftalık gebe 
L.) Ekonomik şiddet; Özellikle çalışan eşlerden maaşı alınmak suretiyle ekonomik şiddet yaşandığı belirlen-
miştir. ‘Eşim kahvede oyun oynar arkadaşlarıyla yer içer, parasız kalır, borç yapar. Bende çalışıyorum ama be-
bek için para biriktirmem lazım. Para isteyince vermiyorum. Bebek doğduğunda ne olacak diyorum, O zaman 
eşim ‘Nereden para alacağım ben, daha doğmadan bizi parasız bırakacaksa aldır o zaman deyip duruyor. Ben 
kürtaj olabilirim. (7 haftalık gebe F.) Cinsel şiddet; Hamile kaldığımda daha agresif biri oldu. Hamileyken 
yoruluyordum ve sadece günün sonunda uyumak istiyordum. Beni vurdum duymazlık ile suçluyordu, çünkü o 
istiyordu, ben yapmıyordum. Ama zorla beraber oldu birkaç kez.  (37 haftalık gebe E.) Kadınların şiddet algısı 
değerlendirildiğinde ise, fiziksel şiddet dışındaki diğer şiddet türlerini şiddet olarak kabul etmedikleri belirlen-
di. Yaygın ifadelerden biri, ‘Bağırma, hakaret kavga anında olabilir bizim evde de vardı evlilikte olur böyle 
şeyler’ (27 haftalık gebe D.) Anneanneleri ve babaanneleri anneleri ve teyzeleri sürekli itaatkar ve erkeğin 
onlardan beklediği davranışları sergilediklerinde sorunsuz bir evlilik yaşayabilecekleri mesajını onlara verdiği 
fark edilmiştir. Kadınlara tartışma nedenleri ve tartışmanın akışını sorduğumuzda yaygın cevaba bir örnek, 

Tartışma genellikle eşim benden istediği bir şeyi yapmazsam çıkıyor bende o kızınca susuyorum, eğer bende 
bağırırsam eşim sesin çok çıkmaya başladı diyerek beni ikaz ediyor bende susuyorum o zaman tartışmada 
uzamıyor. (22 haftalık gebe G.) Sonuç: Öncelikle kadınların şiddet türleri hakkında eğitilmesi ve kendilerine 
uygulanan fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik, ekonomik ve cinsel baskıların da farkına varmaları sağlanma-
lıdır. Böylece kadınların her türlü şiddetin karşısında seslerini çıkartmalarını sağlayarak, şiddetin ölüme kadar 
varabilen ileri boyutlarına ulaşmasının önüne geçilebilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Gebe, Şiddet
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EDEBİYATTA ŞİDDET OLGUSU: KAFKA’NIN ‘DEĞİŞİM’ VE GOGOL’ÜN ‘PALTO’ ADLI  
YAPITLARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Ayşe KONCAVAR 

Marmara Üniversitesi,  İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

akoncavar@yahoo.com

Öz: Şiddet; biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik birçok faktörün etkileşiminde olan karmaşık bir 
olgudur. Ansiklopedik tanımına bakarsak; uygulayıcısı tarafından bilinçli olarak karşısındaki kişi ya da kişile-
re amaçları adına çıkar sağlamak için onlara karşı üstünlük ya da hakimiyet kurmak amacıyla fiziksel, sözlü, 
psikolojik hal ve hareketlerin tümüne şiddet denir. Bizim bu çalışmada dünya edebiyatından iki önemli yazarın 
öykülerinden yola çıkarak şiddetin edebiyatta nasıl yer aldığına ışık tutmak olacaktır. Amaç: Burada seçtiği-
miz iki öyküden biri; Kafka’nın ‘Değişim’ diğeri ise Gogol’ün ‘Palto’ adlı yapıtlarıdır. Her iki öyküde; farklı 
kültürlere rağmen bu iki kahramanın toplumsal, sosyal ve kültürel boyutları ele alınarak şiddete nasıl maruz 
kaldıkları bizim bu çalışmada temel amacımız olacaktır. Kapsam: Her iki öykünün ortak noktası; modernite 
ve yabancılaşma olgusuna odaklanarak şiddetin bu iki öyküde nasıl ele alındığı olacaktır. Seçilen bu öykülerde 
farklı kültürlere rağmen iki kahramanın toplumsal, sosyal ve ekonomik boyutları ele alınarak şiddete nasıl 
maruz kaldıklarını irdelemek bizim temel meramımız olacaktır.  Kafka’nın ‘Değişim’ öyküsünde kahramanı-
mız bir sabah uyandığında kendini devcileyin bir böceğe dönüşmüş olarak bulur ve aklına gelen ilk soru da bu 
şekilde nasıl işe gideceğidir. Yabancılaşma ve toplumsal şiddet olgusu öykünün devam eden olay örgüsünde 
ailesi, çalıştığı şirketin ve babasından evdeki hizmetçiye kadar Gregor Samsa’ya psikolojik şiddet uygula-
nır.Kafka bu öyküsünde yaşam yolunun hiçbir dönemecinde yazgı, Gregor’un karşına bir seçenek çıkarmaz. 
Gregor ne iyi ile kötü arasında bir seçme durumunda kalır ne de yaşamın yüzeysellikleriyle düşüp kalktığını 
görecek, buna yazıklanacak ya da bunun cezasını çekecek fırsatı ele geçirecektir. Böceğe dönüştüğündeyse 
ortada bir dava ve yargı olmaksızın mahkûm edilmiştir. Mahkumiyetinin nedenleri konusunda herhangi bir şey 
bilmez. Bürokrasi ve merkezileşmiş iktidar yapısı Kafka için bireyleri ‘şey’ lere dönüştüren anlaşılması güç 
oluşumlardır.  Bu anlamda Kafka Değişim’i bir insanın bir böceğin ezilmişliğine kesinlikle ve asla yakışma-
dığını kanıtlamak için yazmıştır. İnsan öteki insanlarla ilişkilerinde ufalanmasın, böcekleşmesin diye… Diğer 
öykümüz ise., Rus edebiyatının önemli bir yazarı Gogol’ün ‘Palto’ adlı yapıtıdır. Öyküdeki ana karakter bir 
devlet dairesinde çalışan, düşük rütbeli bir memur olan Akaki Akakiyeviç’tir.  Bu trajik öyküde kahramanımız 
Çarlık Rusya’sı döneminde yoğun olarak yaşanan bürokratik şiddetin kurbanı olacaktır. Akakiyeviç ne zaman 
bakanlığa girdi, onu işe kim yerleştirdi, bunlar anımsanmamaktadır. Birçok müdür değişse de o hep yazıcı 
kalmıştır. O adeta bu iş için dünyaya gelmiştir. ‘Onu’ kimse saymaz, sanki koridordan bir sinek geçiyormuş 
gibi, yüzüne bile bakmazlardı. Her türlü olaya maruz kalır yine de hiç sesini çıkarmazdı. Her türlü alaya, yok 
sayılmaya, tacize tek bir tavır bile koymadan işine gücüne bakardı. Yaşamsal her türlü ihtiyacından keserek 
biriktirdiği parası ile güç bela kendisine bir palto diktiren Akakiyeviç kendisi için düzenlenen bir partiden 
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evine dönerken paltosunu çaldırır. Paltosunun bulunması için her türlü çareye başvursa da bir sonuç alamaz ve 
üzüntüsünden hastalanıp ölür. Bu olaydan sonra civarda başka palto çalınma olayları olur. Adeta Akakiyeviç 
hortlamış ve çalınan paltoların sorumlusu olmuştur. Fantastik bir sonla bittiği görülen bu öykü, aslında bu öy-
künün yazılışına gelinceye dek sıradan insanı ilk kez ’özne’ yapan, son derece gerçekçi bir edebiyat ürünüdür. 
Yöntem: Seçtiğimiz inceleme yöntemi ise iki farklı edebi metnin çeşitli yönlerden karşılaştırılması olan karşı-
laştırılmalı edebiyattır. Bu yöntem inceleyicinin bir bakıma kendi sezgi gücüne dayanarak bir edebi metni ağır 
basan bu özelliğine uygun düşen bir metoda ağırlık vererek incelediği çoğulcu inceleme yöntemidir.  Sonuç: 
Bu iki öykümüzdeki kahramanlar yaşadıkları toplumsal sistemde ezilmiş, hor görülmüş ve hırpalanmışlardır. 
Sistemin temel düzeneği olan bürokrasi karşısında adeta ‘şey’e dönüştürülmüşlerdir. Yazgıları yaşamın ‘özne-
si’ değil de ‘nesnesi’ olarak süregelmiştir. Son olarak Adorno’nun deyişi ile sorunsalımıza noktayı koyalım.’ 
Her türlü şiddetin kaynağında yaşanmamış bir hayat bulunur.’

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Şiddet, Kafka’Değişim’, Gogol’Palto’
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GENÇLERDE ŞİDDET ALGISINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Zekavet KABASAKAL1, Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı,  
İzmir / Türkiye  

2Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı,  
İzmir / Türkiye

Hadiye2000@yahoo.com

Öz: Türkiye’de Dünya Sağlık Örgütü’nün evrensel tanımı çerçevesinde, 10-24 yaş arası gençlik  toplam nüfu-
sun yaklaşık üçte birini (25 milyon) oluşturmaktadır. Gençlerdeki şiddet davranışına yol açan etkenlerde biri 
olarak sosyal çevre özellikle akranlar ve aile belirtilmektedir. Aile bireyin kişilik gelişimi ve davranışlarının 
biçimlenmesinde fizyolojik olduğu kadar ekonomik, kültürel ve toplumsal yönleriyle de etkili bir kurumdur. 
Gelişim üzerinde önemli etkilere sahip olabilen ailenin, ergenlerde şiddete yönelik davranışların ortaya çıkma-
sında önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Araştırmalar, ebeveynlerin problem olarak görülen davranışlara 
sahip olması, anne-babanın çocuklarına yeterli ölçüde ilgi göstermemesi, ebeveynlerin fiziksel ya da psikolo-
jik sağlığının yerinde olmaması, çocukların aile içinde şiddete maruz kalması ya da şiddete tanıklık etmesi, ço-
cuklara yönelik denetim eksikliği ve yetersiz aile işlevleri gibi ailesel risk faktörlerinin gencin şiddet davranışı 
göstermesinde önemli olduğunu belirtmektedirler. Bu tip aile ortamlarında yetişen gençler aile içinde şiddeti 
bir problem çözme mekanizması olarak öğrenmekte ve şiddet davranışını aile dışındaki yaşantılarında da gös-
terebilmektedirler. Eğitim sağlığı ve halk sağlığı uzmanları, ebeveyn davranışlarının ergenlerde şiddetin ön-
lenmesinde ve ergenlerin sosyal beceriler kazanmasında önemli bir rolü olduğunu belirtmektedirler. Gençlerin 
aile yaşantılarına benzer şekilde akran grubunun davranışlarından etkilendiği ve onların davranışını etkilediği 
de bilinmektedir. Genclerin yaşamında sosyal ağ kullanımına önemli zamanlar ayırdığı ve İnternet kullanıcı-
larının büyük bir kısmının gençlerin oluşturduğu alan yazınında ifade edilmektedir. Bu nedenlerle gençlerde 
şiddet algısının değerlendirilmesinde aile, akran, okul,  internet (sosyal ağlar) gibi gencin sosyal çevresinde 
yer alan boyutların gözönüne alınmasının bir ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Amaç: Bu çalışmanın amacı 
gençlerdeki şiddet algısını aile, akran, okul, sosyal ağ kullanımına ilişkin yaşantılar açısından değerlendirmek 
olarak belirlenmiştir.Yöntem: Araştırma betimsel modelde yapılmıştır.  Nitel araştırma özelliği taşımaktadır.  
Araştırmanın çalışma grubunu İzmir ilinde farklı ortaöğretim kurumlarında eğitim gören toplam 40 (20 kız, 20 
erkek)  gençten oluşturmaktadır. Veri Toplama Aracı olarak araştırmacılar tarafından farklı kaynaklardan der-
lenen görüşme formu kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Görüşme 
formu a ve b kısmı olmak üzere iki alandan oluşmaktadır. A kısmı demografik özellikler, B kısmı gençlerin 
aile, arkadaş, okul, internet kullanım süreçlerinde şiddet yaşantılarına ilişkin değerlendirmesini içermektedir. 
Görüşme soruları ile şiddete yönelik görüşlerinin derinlemesine anlaşılması amaçlanmıştır. Çalışma yüz yüze 
görüşmeler şeklinde yapılmıştır. Hazırlanan görüşme sorularının araştırmanın amacına uygunluğu konusunda, 
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktorasını tamamlamış dokuz uzmanın görüşüne başvurulmuştur. 
Sınırlılıklar: Çalışma verileri 2016-2017 öğretim yılında İzmir de farklı orta öğretim kurumunda öğrenim 
gören, çalışmaya katılmayı kabul eden 40 öğrenci ile yapılmıştır. Bulgular: Araştırmanın bulguları şöyle özet-
lenebilir: Gençler  akran ilişkilerinde tehdit, aşağılama, küçümseme, sindirme, bezdirme vb.den oluşan sözel 
şiddet  boyutları ifade etmişlerdir.. Tehdit: %  25, Küçümseme- Aşagılama : % 17, Sindirme- bezdirme :  % 15 
oranları saptanmıştır. Aile ilişkilerinde;  iletişim süreçlerinde, yetersiz ilgi, anlayış, sevgi ve sempati göreme-
me,  bulunmaktadır.  Genç istenmeyen bir davranışta bulunduğunda, tehdit, aşağılama, küçümseme, sindirme 
vb.sözel şiddet biçimlerinin aile tarafından kullanıldığı görülmüştür. Bunların oranlarının,  Yetersiz ilgi ve 
anlayış %  18, sevgi ve sempati görememe:  % 15, tehdit, aşağılama, küçümseme  % 13 olduğu saptanmıştır. 
İnternet kullanımında şiddet yaşantıları en çok alay etme, küçümseme, vb. boyutlarında görülmektedir. Alay 
etme% 25, Küçümseme- Aşagılama % 20 oranları belirtilmiştir. Okul yaşantılarında öğretmenlerle olan ilişki-
lerinde de sözel şiddet öğeleri ifade edilmiştir. Alay etme   %  15,  Küçümseme- Aşagılama:  % 10, Tehdit   %  
6 oranındadır. Fiziksel şiddet, akranlar arasında erkekler için  %  10 olarak belirtilerken, kızlarda bu bulguya 
rastlanmamıştır. Ailede çocukluk çağı yaşantılarına ilişkin fiziksel şiddet (tokat atma, iteleme, terlik atma vb.) 
kızlarda % 10, erkeklerde % 15 olarak ifade edilmiştir. Sonuç: Çalışmanın bulguları çocukluk döneminden 
itibaren gençlerin her sosyal ilişki boyutunda şiddet yaşantıları ile karşılaştığını göstermektedir. Sözel şiddet 
biçimlerinin daha yaygın olduğu ve fiziksel şiddetinde daha az da olsa ifade edildiği görülmektedir. Bu nedenle 
şiddeti önlemeye yönelik çalışmaların Ailelerin, okullarda öğretmenlerin ve gençlerin akran çevresini kapsa-
yacak biçimde, düzenlenmesinin etkili olacağı düşünülebilir.  

Anahtar Kelimeler: Gençler, Şiddet algısı, Akran, Aile
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2008 YILINDAN İTİBAREN TÜRKİYE’DE ÇOCUK VE GENÇLERDE ŞİDDET  
DAVRANIŞLARINI ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULANAN GİRİŞİMLERİN İNCELENMESİ

Seda TEK1, Hülya BİLGİN2, Zeynep ZONP ÖZASLAN3, Özgür Sema CULHACI4

1-2-3-4İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri  
Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye 

seda_tek@hotmail.com

Öz: Tarihler boyunca insanların karşı karşıya kaldıkları şiddet olaylarından çocuklar ve gençler en çok etkile-
nen gruplardan olmuştur. Son yıllarda da şiddet ülkemizde ve tüm dünyada yaygınlığı giderek artan bir prob-
lem haline gelmiştir. Yaygınlaşan şiddet olaylarının çocuk ve gençler üzerindeki etkisinin de artması nedeni ile 
yerel ve ulusal boyutta önleme ve müdahale hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekli hale gelmiştir. 
TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimlerini Araştırma Komisyonu 2008 yılında sunduğu ra-
porda MEB’e bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında şiddet olayının meydana gelme sıklığını son iki yıl 
için yaklaşık %30 olarak belirlemiştir. Organize suçları önleme kapsamında MEB, farklı kurumlarla yapılan 
işbirliği ve okul içi ve dışında gerçekleştirilen önleyici faaliyetlere yer vermiş yurtiçi ve yurtdışı literatürü 
tarayarak öncelikle, eğitim müfredatına organize suçlara karsı bilinç düzeyini arttırıcı konuları ekleyerek ders 
içeriklerini her türlü şiddet davranışını önleme yolunda öğrencilere çatışmaları şiddete başvurmadan çöze-
bilme becerisi kazandırmayı hedeflemiştir. Bu amaçla İlköğretim Türkçe öğretim programında; metinler ile 
görsellerin seçiminde; öğrencinin sosyal, zihinsel ve psikolojik gelişimi olumsuz yönde etkileyebilecek; şiddet 
içeren öğelerin yer almayacağı, Hayat Bilgisi öğretim programında; çatışmaları şiddete başvurmadan çözebil-
me becerisi kazanmaları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programında; kadına ve çocuğa karsı şiddet 
ile her türlü şiddet davranışlarına ve toplumdaki olumsuz etkilere özellikle vurgu yapılacağı, öğrenme alanları 
içerisinde verilmiştir. İlköğretim Medya Okuryazarlığı Öğretim Programının “İnternet (Sanal Dünya)” konulu 
ünitesinde; öğretmen tarafından bilgisayara yüklenerek ya da internet ortamında oynanan şiddet vb. zararlı 
içerik taşıyan oyunların bireysel ve toplumsal sakıncaları konusuna özellikle vurgu yapılacağı etkinlik ör-
neklerindeki açıklamalarda verilmiştir(Tamer 2014). Yapılan ulusal ve uluslararası meta analiz çalışmalarının 
(Wilson ve Mark, 2007, Bacıoğlu 2014) sonuçları da şiddeti önleme ve müdahale programlarının şiddet dav-
ranışını azaltmak için etkili yöntemler olabileceğini söylemektedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalardan biri 
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan sınıf-temelli sosyal beceri eğitimi programının ilköğretim dördüncü 
sınıf öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisini incelemiş ancak sosyal beceri eğitiminin tek ba-
şına öğrencilere uygulanmasının saldırganlık davranışı düzeyini azaltmada yeterli olmadığını belirtmiştir (Baş 
2010).Bir diğer çalışma; psikodrama teknikleri kullanılarak yapılan grup uygulamalarının liseli ergenlerde 
saldırganlığı azaltma üzerine etkisini incelemiş ve uygulamanın ergenlerin saldırganlık toplam puan, öfke, 
düşmanlık ve dolaylı saldırganlık puanları üzerinde etkili olduğunu ancak fiziksel ve sözel saldırganlık puan-
ları üzerinde etkili olmadığını göstermiştir(Karataş ve Gökçakan 2009). Yine şiddet karşıtı eğitim programının 
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öğrencilerin çatışma çözüm, şiddet eğilimi ve şiddet davranışlarına yansımasını araştıran başka bir çalışma, 
araştırmacıların geliştirdikleri eğitim programının deney grubu öğrencilerin çatışma çözüm puanlarında ve 
şiddet eğilim puanlarında eğitim öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluştururken, öğrencilerin 
şiddet davranış puanlarında anlamlı bir fark saptamamıştır. Ayrıca eğitim sonrası öğretmenler yapmış oldukları 
gözlemlerde öğrencilerin şiddet davranışlarında belirgin bir azalmanın olduğunu belirlemişlerdir(Uysal ve Te-
mel 2009). Bilişsel davranışçı teknikler kullanılarak yapılan öfke yönetimi programının 14-18 yaş arası ergen-
lerin saldırganlık düzeyine etkisini inceleyen, toplam 10 hafta süren deneysel bir çalışma; deney grubundaki 
öğrencilerin saldırganlık puanlarının kontrol grubuna göre önemli düzeyde azaldığını ve bu azalmanın 12 hafta 
süresince devam ettiğini, programın uzun süreli etkili olduğunu göstermiştir (Karataş 2009). Amaç: Bu yazı 
ile öncelikle Türkiye’de çocuk ve gençlerde şiddet davranışlarını önlemeye yönelik girişimlerin bireysel araş-
tırmacılar ve bakanlık düzeyinde topluca sistematik olarak gözden geçirilmesinin ardından ülkemizde 2008 
yılından bu yana uygulanmış olan programların bazılarından bahsedilerek farkındalığın sağlanması amaçlan-
mış ve kısaca sonuçlardan bahsedilmiştir. Kapsam: Bu gözden geçirme yazısında; 2008- 2017 yılları arasında 
Türkiye’de yapılan ve tam metni bulunan makaleler seçilmiştir. Bu makalelerden, ilk aşamada değerlendiren 
20 çalışma seçilmiştir. Yöntem: Bu çalışmanın evrenini, Google Akademik, PubMed ve veri tabanlarında, 
belirlenen anahtar kelimeler doğrultusunda tam metin erişimi bulunan yayınlar incelemeye dâhil edilmiştir.  
Sonuç: Konu ile ilgili uzun vadeli plan ve çalışmalar yapılması gerektiği, uygulanan sosyal beceri ve eğitim 
programlarının uzun süreli olmasının etkililiği artırdığı, sosyal beceri ve eğitim programlarının tek başına ve-
rilmesi ile çocuk ve gençlerde şiddet eğilimini azaltmada etkili olmadığı, psikodrama ve BDT gibi tekniklerin 
kullanılarak yapıldığı programlarda şiddet ve saldırganlık puanlarında azalma sağladığı ancak davranış boyu-
tunda durumun henüz açık olmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Çocuk, Genç, Okul, Program, Şiddeti önleme, Girişim, Müdahale, Öfke yöneti-
mi, Egzersiz 
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TÜRKİYE’DE KADINLARA YÖNELİK EKONOMİK ŞİDDET

Seda TEK1, Zeynep ZONP ÖZASLAN2, Özgür Sema CULHACI3

1-2-3İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri  
Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye 

seda_tek@hotmail.com

Öz: Şiddet, tüm dünyada olduğu gibi, gelişmekte olan ülkemizde de günden güne sıklığı artarak devam eden 
toplumsal bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü şiddeti “Kendine, bir başkasına, grup ya da topluluğa yönelik 
olarak ölüm, yaralanma, ruhsal zedelenme, gelişimsel bozukluğa yol açabilecek ya da neden olacak şekilde 
fiziksel zorlama, güç kullanımı ya da tehdidinin amaçlı olarak uygulanması” olarak tanımlanmaktadır.Dünya 
genelinde şiddetten en çok etkilenen grup kadınlardır. İnsan hakları açısından hak ve özgürlük ihlali olarak 
değerlendirilen kadına yönelik şiddetinfiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, kültürel şiddet ve eko-
nomik şiddet gibi birçok türü vardır (Gökkaya 2015).  Ekonomik şiddet ekonomik gücün kişilerin maddi gü-
cünün elinden alınmasına neden olacak şekilde kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu şiddet, ekonomik 
imkânları kısıtlama, aynı iş için ücrette eşitsizlik yapma, işi cinsiyete göre ayırma, terfi yollarını kadınlar 
için kapalı tutma, sigortasız işçi çalıştırma, çalışanların para ve değerli eşyalarını elinden alma, kadınların 
çalışmasına izin vermeme ve kazandığı parayı elinden alma, kadının nereye para harcadığını kontrol etme, 
para yönetimi konusunda eleştirme gibi davranışlar şeklinde görülebilmektedir. Kadınlara yönelik ekonomik 
şiddet, diğer şiddet türlerine göre daha az bilinmesine rağmen, birçok şiddet türünün temelini oluşturmaktadır. 
Kadınların ekonomik olarak bir başkasına bağımlı olması, aynı zamanda onların yüksek oranda fiziksel, psi-
kolojik, cinsel ve de ekonomik anlamda şiddete maruz kalmasına neden olmaktadır (Cinoğlu 2015).  Kadınlar 
ekonomik şiddete aile dışında devletin uygulamalarındaki eksikliklerden kaynaklı da maruz kalmaktadır. Dev-
letin ve devlet kurumlarının ataerkil yapısı göz önünde bulundurulduğu zaman bu durumun kaçınılmazlığını 
belirtmektefayda vardır. “… Aile içinde kadına yönelik şiddeti üreten dinamikler, yalnızca aile içinden değil 
toplumun toplumsal, hukuksal, ekonomik, siyasalve eğitimsel yapısı içindeki ayırımcı ve kadını erkeğe ba-
ğımlı kılan mekanizmalardan kaynaklanmaktadır”( Ekizceleroğlu-Zeyrekli 2007, Gökkaya 2015). Yapılan bir 
çalışmada kadına yönelik farklı eş şiddeti tiplerini etkileyen psikososyal faktörler araştırılmıştır. Edirne şehir 
merkezinde yaşayan 15-59 yaş arası evli kadınların evreni oluşturduğu çalışmada 306 katılımcıdan 188’ i 
(%61,4) herhangi türde şiddet gördüğünü, 59’u da (%19,3) ekonomik şiddet gördüğünü belirtmiştir. Ekonomik 
şiddetin aile içi gelir seviyesi düşüklüğü ile bağlantılı olduğu bulunmuştur(Öyeçkin 2012).Psikolojik ve/veya 
cinsel şiddetle ekonomik şiddetin içiçe yaşanıyor olması genellikle şiddetin bu türünün şiddete uğrayan kadın-
lar tarafından fark edilmesine engel teşkil etmektedir (Yalçın 2015). TNSA 2003 verilerine göre Türkiye’de 
kadınların elde ettiği kazancın harcanmasına ilişkin kararların %38’i kendisi, %50’si kocası veya diğer kişiler-
le beraber karar verirken, %10’unun kararda yeri olmadığı belirlenmiştir. Kazancın kullanımına karar verme 
durumunun yaş ile doğru orantılı arttığı, 15–19 yaş grubu arasındaki kadınların %26’sının kendi kazançlarının 
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kullanımında söz hakkının olmadığı belirlenmiştir. Kadınların iş gücüne katılım oranı Türkiye ortalamasının 
altında, kentlerdeki kadın işsizlik oranı erkek işsizlik oranının iki katıdır. Kadınlar çok iyi bir eğitime sahip 
olsalar da kazançları özel sektörde ancak erkeklerin kazançlarının % 68’i, kamu sektöründekilerin % 76’sı 
kadardır. Erkeklerin % 54,5’ü ücretli çalışırken, kadınlar da bu oran % 24.3’dür. Erkeklerin % 13.8’i ücretsiz 
aile işçisi konumunda bulunmakta iken kadınların  % 68.8’i ücretsiz aile işçisi konumundadır. Çalışan kadın-
larda işveren pozisyonuna sahip olma oranı binde 9’ dur(Gürkan 2009). Amaç: Bu gözden geçirme yazısı ile 
kadınların evde ürettiklerinin yanı sıra toplumsal yaşamın diğer alanlarında da ürettikleriyle çalışma yaşamının 
önemli bir öğesi olmalarına rağmen ekonomik şiddete maruz kalmaları nedeni ile Türkiye’de kadınlara yönelik 
ekonomik şiddet durumunun incelenmesi amaçlanmıştır.  Kapsam: Bu gözden geçirme yazısı ile aktarılanlar, 
sistematik bir yaklaşımın ilk basamağı niteliğindedir. Yöntem: Bu çalışmanın evrenini, Google Akademik, 
PubMed veri tabanlarında, belirlenen anahtar kelimeler doğrultusunda tam metin erişimi bulunan yayınlar 
incelemeye dâhil edilmiştir. İncelemede; 2000 - 2017 arasında yayın dili Türkçe ya da İngilizce olan ve tam 
metni bulunan makaleler seçilmiştir. Bu makalelerden, ilk aşamada değerlendiren 12 çalışma seçilmiştir. Ça-
lışmanın örneklemini toplam 12 makale oluşturmuştur. Sonuç: Psikolojik ve/veya cinsel şiddetle ekonomik 
şiddetin iç içe yaşanıyor olması genellikle şiddetin bu türünün şiddete uğrayan kadınlar tarafından fark edilme-
sine engel teşkil etmektedir. Şiddeti ortadan kaldırmak için bireylerin, ailelerin ve toplumun eğitim seviyele-
rini yükseltmek, bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak gerekmektedir. Konu ile ilgili plan ve çalışmaların 
sayısının artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadın, Ekonomik Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet
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YAKIN PARTNER ŞİDDETİ; OLGU SUNUMU

Gizem BORA ALKAN¹,  Şengül ÜZEN²

¹Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi  
²Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Çanakkale / Türkiye

gizembora@hotmail.com

Öz: Yakın partner şiddeti (YPŞ), eş şiddeti ve aile içi şiddetten farklı olarak, evli kadınların yanı sıra, bekar 
veya boşanmış kadınların şu anki ya da önceki romantik ilişkilerinde maruz kaldıkları şiddeti içermektedir. 
Yakın partner (sevgili) şiddeti, bir birliktelik ilişkisi içinde olunan bir insan üzerinde tahakküm veya denetim 
kurmayı amaçlayan ezici bir davranış kalıbıdır. Son yıllarda literatürde, sosyokültürel yapı içinde yer alan, 
toplumsal cinsiyet temelli şiddet kültürünün önlenebilmesi için stratejik bir başlangıç noktası olarak, kadınlara 
yakın duygusal ilişki içinde oldukları bireyler tarafından uygulanan şiddetin önlenebilmesine yönelik çalışma-
ların önemine dikkat çekilmektedir. Yapılan çalışmalar, şiddetin kadının fiziksel sağlığı ve akıl sağlığı üzerinde 
olumsuz etkilerinin olduğuna işaret etmektedir. Şiddet mağduru kadınların diğer kadınlara oranla, daha fazla 
depresyon, kaygı, intihar düşüncesi, uyku problemleri, kronik ağrı gibi belirti ve hastalıkları yaşadıklarını ve 
cinsel istismar/şiddet neticesinde cinsel yolla bulaşan hastalıklara daha fazla maruz kaldıklarını vurgulamak-
tadır. Ayrıca olumsuz sağlık davranışları (sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı, cinsel risk alma, aşırı yeme 
vb.) ve üreme sağlığı problemleri (istenmeyen hamilelik, güvensiz kürtaj, gebelik komplikasyonları, düşük 
yapma vb.) yakın partner şiddetinin sonuçları arasında yer almaktadır. Amaç: Bu olgu sunumu sağlık perso-
nelinin yakın partner şiddeti konusundaki rolüne dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Veriler hastanın onamı alınarak yüz yüze görüşme yöntemi ile Şubat-Mart 2017 tarihleri arasında 
toplanmıştır. Bulgular: 35 yaşında ve 2013 yılında lösemi tanısı alan hastanın hemoglobin ve trombosit de-
ğerlerinin düşmesi ile birlikte hemotoloji kliniğine yatırılmış ve 80 gündür serviste yatmaktadır. 3 çocuğu olan 
E.S. 2014 yılında eşinden boşanmış ve çocukların bakımını teyzesi üstlenmiştir. E.S bir yıldır imam nikahlı bir 
eşe sahiptir. Eşi arada sırada ziyaretine gelmekte nadiren yanında refakatçi kalmaktadır. Maddi durumu kötü 
olan hastaya, eşi para vermemekte, E.S’nin ihtiyaçlarını diğer hasta yakınları tarafından karşılanmaktadır. Eşi 
hastanın camdan bakmasını, herhangi bir erkek ile konuşmasını, erkek doktora pansuman yaptırmasını ve mu-
ayene olmasını istememekte ve hastaya bu konularda baskı yapmaktadır. E. S eşinin sürekli kendisine bağırıp, 
kötü sözler söylediğini belirtmekte ve ağlatmaktadır. Hasta birçok kez fiziksel şiddete maruz kaldığını, kafası-
na ve yüzüne darbe aldığını belirtmektedir. Bu durumun daha kötüye gitmesinden korkmaktadır. Arada en uzak 
yere bilet alıp gitmek istediğini söylemekte, fakat çoğu zaman ‘iyiliğine çok iyi her güzelin bir kusuru var’ 
diyerek kendini teselli etmektedir. Buna rağmen esas korkusu, birinin yanına sığınmak istese bile eşi tarafın-
dan bulmasından ve kendisi ile birlikte yanına sığındığı kişilere de zarar verilebileceği olduğunu belirtmektir. 
Şiddete maruz kalmış bireylerin öncelikli beklentileri, duygusal destek bulmak, güvenliği ile ilgili endişe ve 
korkularını azaltarak, hayatının kontrolünü yeniden eline almaktır. Bu nedenle etik ve mesleki kodlar doğrul-
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tusunda, şiddete maruz kalmış bireyi tanıma, suçluluk hissetmeden sorununu dile getirmede cesaretlendirme, 
mahremiyetini ve güvenliğini sağlama, gerekli durumlarda diğer sağlık profesyonellerine yönlendirme ve des-
tek sistemleri ile ilgili rehberlik etme hemşirelerin sorumlulukları arasındadır. Araştırmanın Sınırlılıkları: 
Araştırmacının hastanın yattığı serviste çalışmadığından dolayı belli zaman dilimlerinde hastayla görüşme 
yapması ve hastanın günün her anında takip edilememesidir. Sonuç: Bu bireyde NANDA-I sınıflamasına göre 
şiddete maruz kalan bireye yönelik sıklıkla karşılaşılan hemşirelik tanıları; konfor ve rahatta bozulma, deri/
doku bütünlüğünde, sosyal izolasyon, benlik saygısında bozulma, şiddet riski, post travma sendromudur. E. 
S’ye bu hemşirelik tanıları doğrultusunda hemşirelik bakımı uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Yakın Partner Şiddeti, Flört Şiddeti, Hemşirelik
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HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FLÖRT  
ŞİDDETİNE YÖNELİK TUTUMLARI

Şengül ÜZEN¹, Gizem BORA ALKAN²

¹Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Çanakkale / Türkiye  
²Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Kocaeli / Türkiye

gizembora@hotmail.com

Öz: Flört şiddeti, çiftlerin birbirlerine karşı sözel, cinsel, duygusal ve fiziksel şiddet uygulaması ya da birbir-
lerinin davranışlarına sosyal kısıtlamalar getirmesidir. Üniversite öğrencileri, ergenlik döneminin karmaşasına 
ek olarak öğrenciliklerini geçirdiği genç yetişkinlik döneminde, başka bir şehirde eğitimine devam etme, o 
şehrin kültürüne ve çevresine uyum sağlamaya çalışma, meslek edinme çalışmaları yapma gibi pek çok so-
runla baş etmesi gerekmektedir. Bunların yanında bu dönemde başa çıkılması gerekenlerden birisi de, karşı 
cinsle kurulacak olan yakın ilişkilerde yaşanabilecek sorunlardır. Literatürde; flört şiddetinin, gebeliğe, cinsel 
yolla bulaşan hastalıklara, kırıklara, morluklara, kafa travmalarına, travma sonrası stres bozukluğuna ve dep-
resyona kadar değişebilen sonuçları olabilmekte ve toplum sağlığı sorunu olarak da ele alınması gerektiği vur-
gulanmaktadır. Ruhsal sorunları konu alan çalışma sonuçlarında; flört şiddeti deneyimleyen gençlerin benlik 
saygılarının azaldığı, alkol ve madde kullanım oranının arttığı, riskli cinsel ilişkilerde artış olduğu, anoreksiya 
nervoza ve bulimiya nervoza gibi yeme bozukluklarının daha fazla görüldüğü, intihar düşünce ve davranışla-
rının arttığı ve yaşam kalitelerinin azaldığı belirtilmektedir. Günümüzde, gençlerin “şiddet davranışlarını bir-
birlerinden öğrenmesi” görüşü yaygınlık kazanmaktadır. Bu durumun engellenmesi ve toplumun gelecekteki 
sağlıklı aile yapısının oluşabilmesi için, gençlerde flört şiddetine ilişkin tutum ve davranışların belirlenmesi, 
olumlu tutum davranışlarının geliştirilmesi, istenmeyen tutum davranışlarının ise olumlu yönde değiştirilmesi 
gerekmektedir. Amaç: Bu çalışma, öğrencilerin flört şiddetine ilişkin tutumlarını ve etkileyen faktörleri belir-
lemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda 
yapılmıştır. Araştırmanın evrenini hemşirelik bölümü 1. sınıf ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (N:232). 
Örneklemi ise araştırmayı kabul eden ve araştırmanın yapıldığı zaman içerisinde okulda bulunan 168 öğren-
ci oluşturmuştur. Yöntem: Araştırmada, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen ‘Bilgi 
Formu’ ve ‘Flört Şiddeti Tutum Ölçeği’  (FŞTÖ) (Cronbach’s Alpha=0.91) (Terzioğlu ve ark. 2016) kullanıl-
dı. Flört Şiddeti Tutum Ölçeği, flört ilişkilerinde bireylerin şiddete yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik 
geliştirilmiş 28 maddeden ve 5 alt boyuttan oluşan, 5’li likert tipi bir ölçektir. Veriler SPSS 16.0 (Statistical 
Package for Social science for Windows, Version 16.0) programında analiz edildi. Verilerin değerlendirilme-
sinde kullanılan istatistiki analizler, normal dağılımı kontrol etmek için Kolmogorov Smirnov Test ve farklı-
lıklar için Mann Whitney U Testdir. Tanımlayıcı analizler, ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, 
frekans, yüzde kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. 
Çalışmada, FŞTÖ’nin Cronbach’s Alpha katsayısı 0.87 bulunmuştur. Çalışma öncesinde, çalışmanın yapıldığı 
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kurumdan ve kullanılan ölçeğin geçerlilik güvenirliğini yapan yazarlardan yazılı izin alınmıştır. Araştırmanın 
Kısıtlılıkları; Araştırmanın yalnızca Çanakkale Onsekiz Mart Sağlık Yüksekokulun’da yapılmış olması ve 
araştırmaya katılımın 4. sınıf öğrencilerinde az olmasıdır. Bulgular: Çalışamadan elde edilen bulgular incelen-
diğinde, öğrencilerinin yaş ortalamasının 19,88±1,91 yıl, %77,9’u kadın, %75,6’sı 1.sınıf öğrencisi %44’ünün 
Marmara Bölgesi’nde yaşadığı, %45,2’nin il merkezinde ve %91,6’sının anne ve babası birlikte yaşamakta 
olduğu, %92,26’sınin ailelerinden yeterince ilgi gördüğünü saptandı. 1. ve 4. sınıflar arasındaki toplam ölçek 
puan ortalaması ve ölçek alt boyutları puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). Erkek 
öğrencilerin flört şiddeti ölçeğinden ve ölçek alt boyutlardan aldıkları puan ortalamaları kız öğrencilere göre 
daha düşük olduğu belirlendi (p<0,001). En fazla farklılığın olduğu ölçek alt boyutları; fiziksel, ekonomik 
ve cinsel şiddet alt boyutların da olduğu (p<0,001) görüldü. Sonuç: Çalışmanın sonucunda 1. ve 4. Sınıflar 
arasında FŞTÖ puan ortalamaları arasında fark görülmemesine rağmen (p>0,05), kız ve erkek öğrenciler ara-
sında anlamlı farklılık göstermiştir (p<0,001). Erkek öğrencilerin şiddete eğitimleri kız öğrencilere göre daha 
fazladır. Öğrencilerin %91,6’sı anne baba ile birlikte yaşamakta ve % 92,26’sının ailelerinden yeterince ilgi 
gördüğü belirlendi.. Kadına şiddet olayları gün geçtikçe artmakta olup şiddet gören kadınların %85’i eşleri 
ya da flörtleri tarafından şiddete maruz kalmaktadır. Sağlıklı bir toplumun olabilmesi için şiddete yönelik far-
kındalığın artması ve şiddete yönelmeyi engelleyebilecek davranışların ailede çocukluk yıllarda başlaması ve 
eğitim öğretim yıllarında devam etmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Flört, Flört Şiddeti, Şiddet
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ŞİDDETİN FARKLI BİR BOYUTU: FLÖRT ŞİDDETİ
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Öz: Şiddet, toplum yaşamında değinilmesi gereken en önemli konulardan biridir. Gençlik döneminde dav-
ranışların şekillenmesi ve bireyin bu süreçte, kendini kanıtlama, bağımsızlığını ilan etme gibi amaçlar güde-
rek şiddete yönelmesinin yanı sıra romantik ilişkilerin de daha net bir biçimde yaşanmaya başlaması şiddet 
algısında yeni bir boyut olan, cinsiyet temelli flört şiddetinin tartışılmasına neden olmuştur. Flört, bireylerin 
arkadaşlığın ötesinde, paylaştığı duygusal, romantik ve cinsel ilişki olarak tanımlanır. Flörtte şiddet ise iliş-
kide fiziksel güç kullanımı veya tehdidi olarak algılanabildiği gibi acıya neden olabilecek, kişileri duygusal 
açıdan incitmek niyetiyle uygulanan baskı olarak tanımlanır. Fiziksel şiddetin yanı sıra cinsel ve psikolojik 
baskı da flört şiddeti kapsamında incelenmelidir. Amaç: Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin flört şid-
detine yönelik tutumları ve toplumsal cinsiyetçilik tutum düzeylerinin cinsiyet, öğrenim gördükleri fakülte, 
flört ilişki durumu, flört ilişkisinde şiddete maruz kalma ve flört ilişkisinde şiddete başvurma durumuna göre 
farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 
öğretim yılında Kütahya’nın özel bir apartında kalan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem büyük-
lüğü 0,05’lik hata payına göre hesaplanmış ve çalışmaya katılmak isteyen 152 üniversite öğrencisi ile çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Sınırlıklar: Çalışma sadece Kütahya ilindeki özel bir aparttakalan üniversite öğrencileri 
ile sınırlıdır. Yöntem: Çalışmamız kesitsel-tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırma olasılıklı örnekleme 
yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile çalışmaya katılmayı kabul eden 152 üniversite öğrencisi 
ile yapılmıştır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Yumuşak ve Şahin tarafından (2013) yılında Türkçeye 
uyarlanan ‘‘Flört Şiddetine Yönelik Ölçek takımı’ ve Sakallı- Uğurlu (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan 
‘‘Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği”, Sakallı- Uğurlu (2008) tarafından uyarlanan “Erkeklere İlişkin Çe-
lişik Duygular Ölçeği” ve bunların yanında araştırmaya katılan öğrencilerin çeşitli demografik özelliklerini 
saptamak için araştırmacılar tarafından hazırlanan ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
parametrik testler kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza katılan öğrencilerin %53,9’u kadın, %46,1’i erkektir. 
Öğrencilerin %40,1’inin flört ilişkisi vardır. Flört ilişkisi yaşayanların %10,7’si ilişkilerinde şiddete maruz 
kaldıklarını, %11,2’si şiddete başvurduklarını ifade etmişlerdir. Üniversite öğrencilerinin erkeğin flörtte uy-
guladığı fiziksel şiddete yönelik tutumları ile çelişik duygulu cinsiyetçilik tutumları öğrencilerin yaşadıkları 
bölgelere göre anlamlı farklılık göstermektedir. Erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutumları-
nın en düşük olduğu bölge Ege Bölgesi, çelişik duygulu cinsiyetçilik tutumlarının en düşük olduğu bölgeler 
ise Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleridir (p<.05). Çalışma sonuçlarımız, erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik 
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şiddete [t(150)=11,082, p<.01]  ve erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutumlarının [t(150)=6,423, 
p<.01] kadınların tutum puan ortalamalarından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Flört ilişkisinde şid-
dete başvurduklarını belirten öğrencilerin erkeğe yönelik hem psikolojik [t(150)=3,248, p<.01] hem de fiziksel 
şiddeti kabul düzeyleri [t(150)=2,224, p<.05], flört ilişkisinde şiddet uygulamadıklarını belirten öğrencilere na-
zaran daha yüksektir. Üniversite öğrencilerinin çelişik duygulu cinsiyetçilik tutumları cinsiyete göre anlamlı 
farklılık [t(150)=6,150, p<.01] göstermektedir. Kadın öğrencilerin çelişik duygulu cinsiyetçilik tutum puan or-
talamaları ( =83,52±14,67), erkek öğrencilerin çelişik duygulu cinsiyetçilik tutum puan ortalamalarından (

=67,74±16,96) daha yüksektir.Üniversite öğrencilerinin erkeklere ilişkin çelişik duyguları cinsiyete göre 
anlamlı farklılık göstermektedir [t(150)=4,167, p<.01]. Erkek öğrencilerin erkeklere ilişkin çelişik duyguları (

=72,18±11,60), kadın öğrencilerin erkeklere ilişkin çelişik duygularından ( =79,57±10,25) daha düşük 
olduğu görülmektedir. Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgular, erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre daha 
fazla flört şiddeti uyguladıklarını ve flört şiddetine yönelik daha fazla kabul edici tutuma sahip olduklarını 
göstermektedir. Bunlara ek olarak kadın öğrencilerin, erkeklere ilişkin çelişik duygularının, erkek öğrencilerin 
erkeklere ilişkin çelişik duygularından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bütün şiddet türlerinde olduğu gibi 
flört şiddetinin de temelinde cinsiyetçi tutumlar yer almaktadır. Bu nedenle flört şiddetini önleyebilmek için 
üniversite öğrencilerinin öncelikle cinsiyetçi tutumları fark etme ve önleme konusunda ardından şiddet türleri 
ve şiddeti önleme konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Flört Şiddeti, Şiddet, Toplumsal Cinsiyet
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TIBBİ UYGULAMALARDA VE SAĞLIK PROFESYONELLERİNDE CİNSİYETÇİLİK
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Öz: Kadınların sağlık statüleri söz konusu olduğunda cinsiyete dayalı rollerin en az ekonomik etkenler kadar 
belirleyici olduğu bilinmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadınlar sağlık hizmetlerine erkeklerden 
daha az erişmektedir. Bunun nedeni bazı toplumlarda kadınların sağlık bakımı almak için bir erkek refakatçi 
olmadan tek başına dışarı çıkamaması ya da hanedeki erkeklerden izin almasının gerekmesi gibi cinsiyetçi 
kısıtlamalardır. Kadınların sağlık hizmetlerine ulaşmadaki engellerine sağlık bakımı sırasında karşılaşacakları 
cinsiyetçi uygulamaların eklenmesi kadın sağlığı açısından son derece ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Cin-
siyet önyargısına bağlı cinsiyetçi davranış ve tutumlara sahip olma; sağlık profesyonellerinin davranışlarını şe-
killendirerek tıbbi tedavi ve bakım hizmetlerinde farklılık ve eşitsizliklerin oluşmasına neden olabilmektedir. 
Amaç: Bu bağlamda, bu derlemenin amacı, tıbbi uygulamalarda ve sağlık profesyonellerinde görülen cinsiyet-
çi yaklaşım örneklerini ve sonuçlarını ortaya koyarak, önlenmesi için neler yapılabileceği konusunda farkında-
lık yaratmaktır. Yöntem: Derleme niteliğinde bir araştırmadır. Araştırma da tıbbi uygulamalarda ve sağlık pro-
fesyonellerinde görülen cinsiyetçi yaklaşım örneklerini ve sonuçlarını değerlendirmek için literatürde yer alan 
çalışmalar incelenmiştir. Bulgular: Sağlık alanında cinsiyet önyargısının görüldüğü alanlar; tıbbi araştırmalar, 
tanı ve tedavi süreci ile bakım uygulamalarıdır (Melloni ve ark., 2010:135-142). Önyargı, eksik/hatalı bir yar-
gılama süreci sonucunda oluşmuş, bir insan grubuna veya o grubun tekil üyelerine yönelik, genellikle olumsuz 
bir tutum, ayırt edici davranışta bulunma olarak tanımlanmaktadır. Kalıp yargı (stereotip) ve bir grup ya da ki-
şiye duyulan olumsuz duygu olmak üzere iki ögeden oluşmaktadır (Nelson 2002: 207-244). Açık (bilinçli) ya 
da kapalı-örtük (bilinçsiz) olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Kapalı önyargı sıklıkla görülen tür olup, 
kişi davranışının bilincinde ve farkında değildir (Hamberg, 2008: 237-243). Cinsiyet önyargısına sahip olma 
cinsiyetçiliği, cinsiyetçi bakış açısı ise cinsiyet ayrımcılığı ve eşitsizliğini doğurmaktadır. Cinsiyetçilik kav-
ramı, cinsiyete yönelik her türlü ayrımcılık içeren tutum ve davranışları kapsamakta ve genelde kadınlara yö-
nelik olumsuz tutumları ifade etmek için kullanılmaktadır. Cinsiyetçi bakış açısı toplum genelinde kadınların 
ikincil statülerinin pekiştirilmesinde, tıp alanında cinsiyetçi normların yerleşmesi ve güçlenmesinde, cinsiyetçi 
ideolojilerin yeniden üretilmesinde önemli bir yere sahiptir. Farklı meslek gruplarına mensup sağlık profesyo-
nelleri birbirlerine yönelik cinsiyetçi davranışların yanı sıra hastalara yönelik cinsiyetçi davranışlar gösterebil-
mektedirler. Ataerkil toplum yapısı erkek bedenini standart olarak kabul etmiş, sağlamlık, akılcılık gibi değerli 
sayılan bir dizi özelliğin bu bedende olduğunu ima ederek erkek bedenini yüceltmiş ve erkek bedenine karşılık 
kadın bedenini hastalıkla, kontrol eksikliğiyle ve istenmeyen bir özellik olarak duygusallıkla özdeşleştirmiştir. 
1970’lerden itibaren yapılan çok sayıda çalışma geleneksel tıbbın bakış açısının cinsiyete dayalı kalıp yargıları 
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hem kullanmış hem de yeniden üretmiş olduğunu göstermektedir. Günümüzde de erkeklerin kontrol ettiği 
teknoloji güdümlü sağlık sisteminin kadınların sağlığını tehlikeye attığı, kadınları geleneksel cinsiyete dayalı 
rolleri onaylayan tedavilere zorladığı, ayrıca sağlık sistemlerinin kadınların deneyim ve ihtiyaçlarını yeterince 
dikkate almadığı belirtilmektedir. Yapılan çalışmalar sağlık hizmeti veren profesyonellerin cinsiyetçi algılara 
sahip olduklarını, tedavi süreçlerinde bu algının etkisi altında kalarak kadın hastalara erkekler kadar saygı 
göstermediklerini, damgalayıcı davranışlarda bulundukları, tedavi süreci hakkında erkekleri bilgilendirdikleri 
kadar kadınları bilgilendirmediklerini göstermektedir (Vlassoff ve Bonilla, 1994:35-53; Coyle, 1999: 95-123). 
Sağlık profesyonellerinde cinsiyet önyargısı; cinsiyet körlüğü ve cinsiyetlere özgü kalıp yargılar şeklinde ger-
çekleşebilmektedir. Cinsiyet körlüğü kadın ve erkeklerin sağlık/hastalık durumları ve risklerinin benzer sayıl-
masıdır. Burada cinsiyete özgü biyolojik ve psikososyal farklılıklar dikkate alınmaz. Cinsiyetlere özgü kalıp 
yargılarla yaklaşım ise kadın ve erkek arasında, hastanın cinsiyeti nedeniyle sağlık ve hastalık farklılıklarının 
olduğunun varsayılmasıdır. Benzer semptomlara rağmen, kadınların fiziksel bir rahatsızlığının psikosomatik 
olarak tanılanması daha olasıdır (Ruiz, M.T ve ark. 1997:106; Lagro-Janssen, 2007:9-20). Cinsiyetçi yakla-
şımın kadınların kalp damar sağlığı üzerindeki etkisi belirgin bir örnek olarak kabul edilmektedir. Son yıllara 
kadar kalp hastalıkları daha çok erkek hastalığı olarak kabul edilmiştir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde 
2009 yılında kalp hastalığına bağlı kadınların ölüm oranı erkeklerden daha fazla olmuştur (Kochanek ve ark., 
2011:29; Xhyheri ve Bugiardini, 2010:227-236). Araştırma sonuçlarına göre; kadınlarda KDH tanı, tedavi 
edici ve önleyici prosedür ve önlemler yeterince kullanılmamakta ve erkeklere kıyasla daha geç tedavi hizmeti 
sunulmaktadır (Mozaffarian ve ark., 2015:322). Bir araştırmada kadın hekimlerle karşılaştırıldığında erkek 
hekimler, kalp yetmezliği olan kadınları tedavi ederken erkeklere göre daha düşük dozlarda ilaç kullanmışlar-
dır (Zusterzeel ve ark., 2015:114). Cinsiyetçi bakış açısı kadınlar kadar olmasa da zaman zaman erkekleri de 
olumsuz etkileyebilmektedir. Erkekler tüm kalça kırıklarının üçte birine maruz kalmaktadır. Ancak osteoporoz 
bir “kadın hastalığı” olarak kabul edildiğinden erkekler üzerinde yetersiz araştırma yapılmış ve yaşlı erkeklerin 
kemik mineral yoğunluğu testlerine ilişkin kılavuzlar belirsiz kalmıştır. Sonuç: Geçmişten günümüze uzun bir 
zaman sürecinde oluşan önyargıları değiştirmek zordur. Hem kadınlar hem de erkeklerin hak ettikleri sağlık 
hizmetini alabilmeleri için cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı sorunların çözülmesi için uğraş verilmelidir. Top-
lumsal cinsiyete dayalı önyargıların (bilinçli ya da bilinçaltı olarak) var olduğunu ve karar verme aşamalarını 
etkileyeceğini kabul etmek, günlük pratikte onu izlemek iyi bir başlangıç noktası olacaktır. Adil hasta bakımı 
için eşit fırsat sağlamada yardımcı olabilecek araçların özellikle kanıta dayalı protokol ve kılavuzların geliş-
tirilmesi önemlidir. Cinsiyete dayalı önyargılı uygulamalar tespit edildiğinde bunların belirlenmesi ve sağlık 
personeline iletilmesi gerekir. Böylece durumu oluşturan nedenler belirlenerek, sağlık hizmetlerinde aksayan 
yönlerin düzeltilmesi mümkün olabilir. Akademisyenler öğrencilerini sağlık bakımında cinsiyete dayalı ön-
yargılardan kaynaklanan bakım kalitesindeki potansiyel eşitsizlikler konusunda bilgilendirmek, öğrencileri bu 
soruna duyarlı hale getirmek için zaman ayırmalıdırlar. Öğrencilere cinsiyet yanlılığını nasıl algılayacaklarını,  
sonuçlarını ve en aza indirgemenin yollarını öğretmelidirler. Mesleki eğitimde kullanılan ders kitaplarının, 
müfredatların, eğitim materyalinin cinsiyetçi ögelerden arındırılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet Önyargısı, Cinsiyetçilik, Tıbbi Uygulamalar, Sağlık Profesyonelleri
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TOPLUMSAL TERÖR OLAYLARINA YÖNELİK DUYGULARIN AİT OLMA ÜZERİNE ETKİSİ

Özge SUKUT1, Hürrem AYHAN2, Özgü ULUMAN3, Fadime KAYA4, Sevim BUZLU5

1,2,3,5 İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul / Türkiye  
4Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kars / Türkiye

ozgesukut@gmail.com

Öz: Travmatik olayların stres ve ruhsal sıkıntılara yol açtığı bilinmektedir. Birçok travma çeşidi olmasına 
rağmen, terör sonucu oluşan şiddet, psikolojik olarak çok ciddi yıkımlara sebep olabilir (Vazquez & Hervas, 
2009). Terör olayları, kasıtlı bir zarar niyeti içerdiği, daha kalabalık bir kitleyi hedef aldığı, ne zaman sonla-
nacağı bilinmediği ve tehdit algısı devam ettiği için daha ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Terör saldırısı mağ-
durlarında en sık olarak öfke, kızgınlık, korku, hüzün, kaygı ve güvenliğinin tehdit altında hissetme duyguları 
yaşandığı belirtilmiştir. Saldırılardan 6 ay sonra bile travma sonrası stres belirtileri görülmeye devam etmiştir. 
Yaşanan terör olayları toplumun duygularını olumsuz yönde etkilemektedir. Duygular, algılar gibi toplum-
sal aidiyet duygusunu etkiler (Fischer et all., 2006; Yuval-Davis, 2006). Bireyler kendilerini ve kimliklerini 
duygularının üzerine inşa ederler. Bu merkeze aldığı duygular tehdit altında olunca kendilerini güvende his-
setmezler (Yuval-Davis, 2006). Amaç: Bu bağlamda; araştırma toplumsal terör olaylarına yönelik duyguların 
toplumsal ait olma ve aidiyet duygusu üzerine olan etkisini incelemek amacıyla planlandı. Kapsam: Araş-
tırmanın örneklemini; 23.02.2017 – 10.04.2017 tarihleri arasında, internet ortamında araştırmaya katılmayı 
kabul eden, bireysel onamları alınan 686 kişiden, araştırmanın verilerini eksiksiz dolduran 525 kişi oluşturdu. 
Sınırlılıklar: Araştırma sonuçları ulaşılan örneklemle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmanın verileri araş-
tırmacılar tarafından oluşturulan bireysel tanımlayıcı form, terör olaylarını yaşama süreci, terör olaylarına 
yönelik duygular ile toplumsal ait olma (0.785) soruları ve ölçek sahibinden internet ortamında alınan izin 
sonrası Ersanlı ve Koçyiğit’in (2013) geliştirdiği Ait Olma Ölçeği ile toplandı.  Ölçek Arkadaş Grubuna Ait 
Olma (α: 0.892), Aileye Ait Olma (α: 0.923), Mesleğe Ait Olma (α: 0.878) alt boyutlarından oluşmaktadır. 
Verilerin analizi tanımlayıcı ve parametrik testlerle bilgisayar ortamında analiz edildi.  Bulgular: Araştırmaya 
katılanların %77.1 kadın, %61.9’u bekâr, katılımcıların büyük bir kısmı lisans mezunu ve Marmara Bölgesin-
de yaşamaktadır. %62.7’si çalışan, %52.8’inin geliri giderine eşit olarak bulundu. Katılımcıların %60.8’i terör 
olaylarını görsel ve yazılı basından takip ederken, %22.5’i olay olduğunda yakın bir civarda olduğunu ifade 
etti. Katılımcıların terör olayları ile baş etme yöntemleri incelendiğinde %55.1’i bir daha yaşanmayacağını 
ümit ederken, %43.6’sı haberleri takip etmediğini, %30’u ise duyarsızlaştığını ifade etti. Yaşanan terör olayla-
rına yönelik katılımcıların en fazla üzgün olma, ikinci sırada öfke ve üçüncü sırada ise güvensizlik duygularını 
yaşadığı bulundu.  Umutsuzluk duygusu ve güvensizlik duygusu yaşayan katılımcılar ile topluma ait olma 
arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı zayıf bir ilişki bulundu (p<0.001). Öfke ve hayal kırıklığı 
duygusu yaşayanlarla arkadaş grubuna (p<0.05) ve aileye ait olma (p<0.05) arasında pozitif yönde istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulundu. Üzgün olma duygusu yaşayanlar ile arkadaş(p<0,01), aile(p<0.01), meslek 
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(p<0.05) grubuna ait olma arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu. Sonuç:  Terör 
olayları ile baş etme olarak katılımcıların çoğunun bir daha yaşamayacağını düşünme, olayları görmezden gel-
me hatta duruma yönelik duyarsızlaştığı görülmektedir. Umutsuzluk, güvensizlik, öfke, hayal kırıklığı, üzgün-
lük duygularının ait olmayı etkilediği görülmektedir. Umutsuz ve güvensizlik duyguları topluma olan aidiyet 
duygusunu negatif yönde etkilemektedir. 

Anahtar Kelime: Terör, Ait Olma, Ruh Sağlığı 
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OBEZ ÇOCUKLARA YÖNELİK PSİKOLOJİK ŞİDDET: STİGMATİZASYON

Resmiye ÖZDİLEK1, Hatice ACAR BEKTAŞ1, Elvan ATAMTÜRK2

1Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Kocaeli / Türkiye  
2 Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Kocaeli / Türkiye

resmiyeozdilek@gmail.com

Öz: Eski Yunancada “yara, iz, işaret” anlamına gelen stigma, Türk Dil Kurumu tarafından, “Bir kimsenin adını 
kötüye çıkaran, yüz kızartıcı durum” olarak tanımlamıştır. Stigmatizasyon; insanların dış görünüşü, yaşam 
tarzları, hastalıkları ya da cinsel yönelimleri gibi birçok duruma karşı olabilir. Obezite konusunda da ciddi 
düzeyde stigmatizasyon yaşanmaktadır. Bu konudaki stigmanın, son 60 yılda keskin bir çıkış yaşadığını söyle-
mek mümkündür. Obeziteye yönelik stigmanın kaynağında; obez kişinin yanlış yeme davranışı, spor yapmama 
ve tembellikten kaynakladığını öngören bireysel sorumluluk göstermeme düşüncesinin anahtar rol oynadığı 
düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışma, obez çocuklara yönelik stigmatizasyon sürecine ve sonuçlarına dikkat 
çekmek için yapılmıştır.  Kapsam:  Obez ve fazla kilolu çocuklara  yönelik akranları, öğretmenleri ve aile 
bireyleri tarafından uygulanan damgalayıcı davranış ve tutumların sonuçları.  Yöntem: Çalışma için ulusal ve 
uluslararası veri tabanları yıl sınırlaması olmadan; obezite, çocuk, stigma, damgalama, obesity, anahtar söz-
cükleri kullanılarak Türkçe ve İngilizce dilinde taramalar yapılmıştır. Yapılan taramalar kapsamında konuya 
uygun olan en güncel literatür bilgileri kullanılarak derleme oluşturulmuştur. Bulgular: Çalışmalar obez ve 
fazla kilolu çocukların; akranları, öğretmenleri ve aile bireyleri tarafında damgalayıcı davranış ve tutumlara 
maruz kaldığını göstermektedir. Bu tutumlar çocuklarda, depresyon, anksiyete, düşük benlik saygısı ve düşük 
beden imajı algısına yol açmaktadır. Bu çocuklarda sosyal izolasyon, akranları ile ilişki kuramama normal 
kilolu çocuklara göre çok daha fazla görülmektedir. Obez ve fazla kilolu çocukların akranları tarafından maruz 
kaldıkları damgalayıcı davranışların inciten pek çok çeşidi yaşanmaktadır. Bu çocuklar sıklıkla; alaycı sözlü 
tacizler (lakap takma, aşağılayıcı söz, eğlenmek için sözlü sataşma), fiziksel zorba davranışlar (vurma, tek-
meleme, itme), sosyal dışlanma (akran toplantılarına çağırmama, hakkında dedikodu çıkarma) yaşamaktadır. 
Araştırmalar, bu negatif davranışların erken çocukluk döneminde, 3-5 yaşlarında başladığını bildirmektedir. 
Okul öncesi dönemdeki çocukların oyun arkadaşı olarak, kilosu normal olan arkadaşını, kilosu fazla olana 
göre daha çok tercih ettiği bildirilmiştir. Dara ve arkadaşlarının 3-5 yaş grubu çocuklarla yaptıkları çalışmada 
çocuklara; normal kilolu, zayıf ve fazla kilolu üç çocuk figürünün olduğu çizimler gösterilmiş ve hangisinin 
en iyi arkadaşı olabileceği sorulmuştur. Çocukların yalnızca %7’si ise fazla kilolu olanı seçmiştir. Araştırma 
sonuçlarına göre akranlarının, obez çocukların; sahtekâr, bencil, çirkin, değersiz, mutsuz ve tembel olduğuna, 
buna karşın normal kilolu olanları daha zeki, sağlıklı, kibar, mutlu ve sosyal olarak popüler, daha iyi bir oyun 
arkadaşı olduğuna inandıkları bildirilmiştir. Çocuk okul öncesi eğitimden temel eğitime geçtiğinde ise, bu dav-
ranış ve tutum daha da kötüleşmektedir. Akranlarının endişe verici damgalayıcı davranış ve tutumları, obez ço-
cukları hassas, kırılgan ve özgüveni az kurbanlar haline getirmektedir. Obez çocuklara öğretmenleri tarafından 
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negatif tutumlar sergilenebilmektedir. Bir araştırmada, öğretmenlerin, obez çocukların normal çocuklara göre 
daha dağınık, duygusal, iş hayatında başarı şansı düşük ve ailevi problemlerinin daha fazla olduğuna inandığı 
bildirilmiştir. Fazla kilolu ve obez çocuklar aile bireyleri tarafından da damgalayıcı davranışlara maruz kalabil-
mektedir. Bir çalışmada, obez çocukların yarısı aile bireylerinin lakap takma, sözlü dalga geçme gibi ayrımcı 
davranışları ile karşılaştığını bildirilmiştir. Ayrıca, ailelerin fazla kilolu çocuklarının eğitimi için finansmanı, 
normal kilolu çocuklarından daha az ayırdığı belirlenmiştir. Fazla kilolu ve obez çocuklara yönelik stigma 
şiddetlenerek varlığını sürdürmektedir. Bu tekrarlayıcı ve ayrımcı tutum ve davranışlar çocuklarda, zorba dav-
ranışlar, riskli eylemlerde bulunma, psikolojik problemler, düşük benlik saygısı ve beden imajı, akademik ve 
sosyal problemler, yeme bozukluklarına yol açabilmektedir. Sonuç: Ülkemizdeki mevcut durumu tanımlamak 
öncelik olmakla birlikte, dünyanın bu konudaki girişimleri takip edilerek gerekli önlemlerin ülkemizdeki ço-
cuklar için de alınması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Obezite, Psikolojik şiddet, Stigma
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGECİLİK DÜZEYLERİ İLE  
ŞİDDET EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Resmiye ÖZDİLEK1, Nafiye DUTUCU1, Elvan ATAMTÜRK2, Hatice ACAR BEKTAŞ1

1Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Kocaeli / Türkiye  
2Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Kocaeli / Türkiye

acarbektas@hotmail.com

Öz: Toplumsal yaşamın en önemli gereksinimlerinden biri olan özgecilik, herhangi bir karşılık beklentisi ol-
maksızın, bir diğerinin yararı için yapılan davranış olarak tanımlanmaktadır. Şiddet ise Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından “yaralama, ölüm, psikolojik zarar, kusurlu gelişim veya mahrumiyetle sonuçlanması olası olan veya 
sonuçlanan birinin kendine, bir başkasına, bir gruba veya topluma karşı gerçek veya tehditkâr fiziksel güç 
veya kuvvetin kasten kullanımı” olarak tanımlanmıştır. Amaç: Araştırma, özgecilik düzeyi ile şiddet eğilimi 
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacı ile tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Kapsam:  Araştırmada, bir 
devlet üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören, çalışmaya katılmaya gönüllü olan ve 
veriler toplanırken okulda bulunan (n=708) öğrencilerin özgecilik düzeyleri ile şiddet eğilimleri arasındaki 
ilişkinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Veri toplamada tanıtıcı bilgi formu, Özgecilik Ölçeği (ÖÖ) 
ve Şiddet Eğilim Ölçeği (ŞEÖ) kullanılmıştır. Veriler; frekans dağılımı ki-kare, korelasyon, bağımsız grup-
larda t-testi, tek yönlü varyans analizi testleriyle değerlendirilmiştir. Bu çalışma için ÖÖ’nün Cronbach Alfa 
güvenirlik kat sayısı .79; ŞEÖ’nün ise .83 olarak bulunmuştur. Sınırlılıklar: Öğrencilerin özgeci ve şiddet 
eğilimli davranışları gözlemlenmemiştir, veriler sadece ölçme araçları ile toplanmıştır. Veriler öz bildirime 
dayalı olarak toplanmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalamaları =20,9±1.87 
‘dir (min:17 max:31). Katılımcıların %82,9’unun kadın olduğu,  %49,5’inin Hemşirelik, %35,5’inin Ebelik, 
%15’inin Sosyal Hizmet Bölümünde öğrenim gördüğü;  %21,5’inin 1. sınıf, %25,4’ünün 2.sınıf, %27,8’inin 3. 
sınıf ve %25,3’ünün 4. sınıfta olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %68,4’ünün orta düzey ekonomik durumda 
olduğu; %73,9’unun çekirdek ailede büyüdüğü, %52,5’inin anne öğrenim durumu ilkokul; %39,4’ünün baba 
öğrenim durumunun da ilkokul olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin, %12,2’si “asosyal”; %40,8’i “utangaç”; 
%28,5’i “pasif” ve %30,6’sı ise kendilerini “öfkeli” olarak tanımlamıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin ÖÖ 
toplam puan ortalaması =69,00±13,49; ŞEÖ toplam puan ortalaması =47,69±12,63 olarak saptanmıştır. 
ÖÖ alt boyutlarından olan “bağışçılık” puan ortalaması =20,06±:5,45; ‘yardım etme’ puan ortalaması 
=48,9±9,79 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin cinsiyeti ile ölçek puanları karşılaştırdığında, erkek öğrenci-
lerde ŞEÖ puan ortalamasının kadın öğrencilerden anlamlı şekilde yüksek olduğu saptanmıştır (t(708)=-8,02, 
p=0,02). Yaş, öğrenim gördüğü sınıf, kardeş sayısı, ekonomik durum ile ÖÖ toplam puanı ve ŞEÖ toplam pu-
anı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>,05). ŞEÖ toplam puanlarının ise 1.sınıftan 4.sınıfa azalma 
gösterdiği, bu azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>,05). Öğrencilerin öğrenim 
gördüğü sınıf ile ÖÖ toplam puanı arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki olduğu (r=0,85; p=0,02); öğ-
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renim gördüğü sınıf ile ÖÖ alt boyutlarından olan “yardım etme” alt boyutu toplam puanı arasında da pozitif 
yönde yüksek düzeyde ilişki belirlenmiştir (r=0,86; p=0,02). Kendini “asosyal” olarak tanımlayan öğrencilerin 
ŞEÖ puan ortalaması, kendini “sosyal” olarak tanımlayan öğrencilere göre anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır 
(t(708)= 7,54, p=.006). ÖÖ’nün alt boyutlarında “bağışçılık” alt boyutu puan ortalaması, kendini “sosyal” olarak 
tanımlayan öğrencilerde “asosyal” olarak tanımlayan öğrencilere göre anlamlı şekilde yüksek olduğu belir-
lenmiştir (t(708)= 4,26, p=.03). Kendini “öfkeli” olarak tanımlayan öğrencilerin ŞEÖ puan ortalaması, kendini 
“sakin” olarak tanımlayan öğrencilere göre anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır (t(708)= 10,03, p=.002). Kendini 
“asosyal” olarak tanımlayan öğrencilerin ÖÖ alt boyutlarından “bağışçılık” alt boyutu toplam puan ortalama-
sının, kendini “sosyal” olarak tanımlayan öğrencilere göre anlamlı şekilde düşük olduğu belirlenmiştir (t(708)= 
4,26, p=.003). Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmadaki bulgular, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin özgeci 
ve şiddet eğilimlerinin fazla (41-60 puan arasında şiddet eğilimi= Fazla) olduğunu ortaya koymaktadır. Pro-
fesyonel uğraş alanının insan merkezli olduğu sağlık bilimleri öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin öğrenim 
gördükleri sınıf ve kişilik özelliklerinden etkilendiği fark edilmiştir. Eğitim programlarında olumlu kişilik 
özelliklerini geliştirmeye yönelik içeriklerin şiddet eğilimini azaltmaya katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Özgecilik, şiddet eğilimi, öğrenci.
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SANAL DÜNYANIN GERÇEĞE FARKLI BİR YANSIMASI: ŞİDDET

Merve MERT1, Fatma USLU ŞAHAN2, Cansu AKDAĞ3, Sevda YILDIRIM4, Gülten KOÇ5

1-2-3-4-5Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 
Ankara / Türkiye

mervemert185@gmail.com

Öz: Sanal gerçeklik, kullanıcıya gerçekmiş hissi veren, bilgisayarlar tarafından yaratılan dinamik bir ortamla 
karşılıklı iletişim olanağı tanıyan, üç boyutlu bir benzetim modelidir (Menzies ve ark, 2016: 173-181). Günü-
müzde sanal gerçeklik dendiğinde bilgisayar oyunları ve üç boyutlu eğlence sistemleri ön plana çıkmaktadır 
ve oyunlar önemli bir pazar alanıdır. Sanal gerçeklik insan davranışlarını etkileyebilmektedir. Özellikle sa-
nal ortamda gösterilen şiddet davranışı, gerçek hayatta bireylerin şiddet gösterme eğilimini artırabilmektedir. 
Amaç:  Sanal gerçekliğin ve bilgisayar oyunlarının insanların davranışlarına ve şiddet gösterme eğilimine 
etkisini değerlendirerek incelemektir. Kapsam: Sanal şiddet ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve 
şiddet içerikli oyunların, oyun endüstrisindeki yeri incelenmiştir. Sınırlılıklar: Bu çalışmada sanal şiddete 
yönelik bazı çalışmalar incelenmiş,  konu ile ilgili tüm çalışmalar çalışma kapsamında değerlendirilememiştir. 
Yöntem: Bu çalışma derleme niteliğinde olup, konuyla alakalı güncel literatür taranarak derlenmiştir. Bulgu-
lar: Entertainment Software Association (Eğlence Yazılım Kuruluşu) 2016 raporunda yer alan verilere göre, 
oyun endüstrisine 2015 yılında harcanan toplam para 23.5 milyar dolardır. Video oyun pazarının büyük ço-
ğunluğu ise şiddet içerikli oyunların satışından meydana gelmektedir. Örneğin, 2015 yılında soygun, cinayet, 
pornografi, işkence gibi şiddet eylemleri içeren Grand Theft Auto 5 en çok satan video oyunlarında 6. sırada 
yer almaktadır. Call of Duty: Black Ops III ise birinci şahıs nişancı türünde bir video oyunudur ve en çok satan 
video oyunu olmuştur. Ayrıca rapora göre, oyuncuların %55’inden fazlası sanal gerçekliği bilmektedir ve bu 
kişilerin %40’ı önümüzdeki yıl sanal gerçekliği satın alacağını bildirmiştir. Bu rapora göre insanların büyük 
çoğunluğu şiddet içeren video ve bilgisayar oyunlarını tercih etmektedir (Entertainment Software Association, 
2016: 2-16). Şiddet içerikli bilgisayar oyunları bireylerin şiddet gösterme davranışını etkilemekte ve bu eğilimi 
arttırabilmektedir. Sanal şiddet davranışı, zarar vermesini önlemek için harekete geçirilen başka bir video oyu-
nu karakterine, zarar vermesi amaçlanan herhangi bir davranış olarak tanımlanabilir (Anderson ve ark, 2008: 
1067–1072; Boyd ve Swanson, 2016: 1-2). Ateş etme karakterleri örneğin, birinci kişinin ateş ettiği oyunlar, 
tipik bir sanal şiddet örneği sunar. Şiddet video oyunları eğlence amaçlı tasarlanmıştır. Bu nedenle de şiddet 
oyunlarında bireyler sanal karakterleri vurduklarında yanlış bir şey yapıyor gibi hissetmezler. Hırslı oyuncula-
rın öne sürdüğü en önemli önerme, video oyunlarında ortaya çıkan şiddetin ‘’ gerçek olmadığı’’dır (Hartmann 
ve ark, 2010: 339-363). Sanal gerçekliğin gelişmişliği arttıkça, dikkate alınması gereken sorular, gerçek ile 
sanal arasında algılanan ayrımın nasıl değiştiğini ve bu algılamanın hem çevrimiçi hem de çevrimdışı davra-
nışları nasıl etkilediğidir (Guitton, 2012: 450–455). Şiddetin bir video oyununda tanımlanması, kullanıcıların 
ahlaki cevaplarını ortadan kaldırmaz. Aksine, hem oyuncu faktörleri hem de oyun içi faktörler kullanıcıların 
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sanal şiddete karşı ahlaki tepkilerini etkiler. Bazı oyuncular, özellikle sanal şiddet ile (masum sanal karakterleri 
vurmak, işkence yapmak veya katledilmek gibi) karşılaştıklarında, diğerlerinden daha rahatsız hissedebilir 
(Hartmann ve ark, 2010: 339-363). Yapılan çalışmalar sanal şiddetin gerçek hayatta olumsuz etkilerinin olabi-
leceğini göstermektedir. Örneğin; Klimmt ve arkadaşlarının (2006) çalışması kullanıcıların sanal şiddeti ahlaki 
olarak algıladıklarını ve değerlendirebileceklerini göstermektedir. Çalışmalarında, oyuncuların oyun sırasında 
yanlışlıkla bir çocuğu vurduklarında veya oyun oynarken ağrılı yaralanmaları gördüklerinde rahatsız edici 
bulacaklarını belirlemişlerdir (Klimmt ve ark, 2006: 309–328). Carnagey ve Anderson (2005)’un yaptıkları 
çalışma sonucuna göre şiddet içerikli bilgisayar oyunu oynamak, saldırgan davranışlara neden olmaktadır 
(Carnagey ve Anderson, 2005: 882-889). Sheese ve Graziano (2005) ise şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının 
yapıcı ve olumlu davranışları köreltip, sosyal etkileşimlerde sömürücü davranışları arttırdığını bildirmiştir 
(Sheese ve Graziano, 2005: 354-357). Arriaga ve arkadaşlarının (2006) çalışmasına göre şiddet içerikli bil-
gisayar oyunları düşmanlık duygularını arttırmaktadır (Arriaga ve ark, 2006: 146-158). Bushman ve Ander-
son (2009)’un çalışmasına göre ise bu oyunlar başkalarının acılarına karşı duyarsızlaşmaya neden olmaktadır 
(Bushman ve Anderson, 2009: 273-277). Sonuç: Sanal gerçeklik hayatımıza giren önemli yeniliklerden biridir 
ve eğlence sektöründe oldukça etkili olarak kullanılmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, sanal ger-
çeklikte gösterilen davranışların günlük hayata nasıl yansıdığının bilinmesidir. Kullanıcılar video oyunlarında 
gerçekleştirilen tüm eylemlerin, canlı varlıklara karşı herhangi bir zarara yol açmadığı için zararsız olduğunu 
savunsalarda yapılan çalışmalar, sanal ortamda gösterilen şiddet eylemlerinin aslında gerçeğe bir uzantısı ol-
duğunu göstermektedir ve bireylerin şiddete eğilimini arttırabileceğini ortaya koymaktadır Bu nedenle, sanal 
şiddet davranışının kısa ve uzun dönemdeki etkileri tüm yaş grupları açısından değerlendirilmeli ve olumsuz 
durumlardan korunmak için çeşitli stratejiler geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçek, Sanal Şiddet, Bilgisayar Oyunu
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LEZBİYEN, GAY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS BİREYLERE YÖNELİK  
NEFRET SUÇLARI

Merve MERT1, Gülten KOÇ2

1-2Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 
Ankara / Türkiye

mervemert185@gmail.com

Öz: Nefret suçları önyargı sebebi ile işlenen suç eylemleridir. Nefret suçu özel bir suç olmayıp, göz korkutma, 
tehdit, mülke zarar, saldırı, cinayet veya diğer ceza gerektiren suçlar birer nefret suçu olabilir (OSCE, 2009: 
11-63). Toplumda dil, din, ırk etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, fiziksel veya zihinsel engeller gibi fak-
törlere bağlı olarak bireyler ya da gruplar nefret suçlarına maruz kalabilir. Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve 
interseks (LGBTİ) bireyler, cinsel kimlik veya cinsel yönelimleri nedeni ile nefret suçlarının hedefi olmaktadır 
(Rayburn ve ark, 2003: 1055- 1074; Turner, ve ark, 2009: 1-32). Amaç:  LGBTİ bireylere yönelik yapılan 
nefret suçlarını ve nefret suçlarına yönelik yapılan yasal düzenlemelerde cinsel kimlik ve cinsel yönelimin 
yerini değerlendirerek incelemektir. Kapsam: LGBTİ bireylere yönelik gerçekleştirilen şiddet türlerini, nefret 
suçlarının bildirilmeme nedenlerini ve bunu engellemeye yönelik yapılan yasal düzenlemeleri kapsamaktadır. 
Sınırlılıklar: Çalışmada özellikle LGBTİ bireylere yönelik gerçekleştirilen nefret suçlarına yönelik bir değer-
lendirme yapılmış, geniş çaplı ülke örneklerine yer verilmemiştir. Yöntem: Bu çalışma derleme niteliğinde 
olup, konuyla alakalı güncel literatür taranarak derlenmiştir. Bulgular: Genel olarak toplumsal önyargılar 
sonucu damgalanmış bir kimliğe sahip olan LGBTİ bireyler toplum dışına itilmekte, fiziksel, psikolojik ve 
cinsel şiddete maruz kalmakta ve hatta yaşam hakları ellerinden alınmaktadır. Bu nedenle LGBTİ bireylere 
karşı ayrımcılık ve önyargıya bağlı şiddet olayları, nefret suçları olarak nitelendirilmektedir. LGBTİ bireylere 
karşı hissedilen olumsuz duygu, düşünce, tutum ve davranışları ifade etmek için “Homofobi”, “Homonegati-
vizm” ve “Heteroseksizm” terimleri kullanılmaktadır. Bu terimlerden Homofobi, eşcinsellere yönelik olum-
suz, korkulu veya nefret dolu tutum ve davranışları ifade eder. Homofobi terimi heteroseksüellerin gey karşıtı 
önyargılarını ifade etmesine rağmen, bu durumun klinik olarak fobi olmaması ve homofobik kişilerin fobi ile 
ilişkili fizyolojik reaksiyonlar yaşamamaları nedeniyle, bu terim yerine ‘homonegativizm’ terimi önerilmiştir.  
Homonegativizm, önyargı gibi olumsuz tutumları ifade etmektedir (Lottes ve Grollman, 2010: 219–233; Ça-
buk, 2010: 1-94; Slootmaeckers ve Lievens, 2014: 962-979).  Heteroseksizm ise doğal, normal, üstün ve kabul 
edilir olan cinsel yönelimin heteroseksüellik olduğunu öne süren; heteroseksüel olmayan her türlü davranış, 
kimlik veya ilişkiyi damgalayan, reddeden ve aşağılayan ideolojik sistem anlamına gelmektedir (Kaos GL, 
2011: 3-80). Heteroseksizm kültürel ve bireysel seviyede olabilir. Kültürel heteroseksizm, toplumsal gelenek 
ve göreneklerde gözlenebilir. Örneğin eşcinsel birlikteliklerin yasal olarak kabul edilmemesi, eşcinsellerin as-
kerlik yapamaması gibi ayrımcı tutumlar buna örnek verilebilir (Herek, 2004: 6-24). LGBTİ bireyler, yaşadık-
ları toplumun kendilerine karşı olumsuz tutumları nedeni ile şiddete maruz kalmakta ve nefret suçlarının mağ-
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duru olmaktadır. Nefret suçları ile ilgili Birleşik Krallıkta yapılan Nefret Suçları 2016 raporuna göre beş LGBT 
bireyden dördü nefret suçu yaşamıştır. Dört LGBT kişiden birinin ise nefret suçunun bir parçası olarak fiziksel 
saldırı (% 25) yaşadığı tespit edilmiştir. Rapora göre fiziksel şiddeti en çok trans bireyler (%32) deneyimle-
mektedir, bu grubu gey erkekler (%31), lezbiyen kadınlar (%19) ve biseksüel bireyler (%18) izlemektedir. 
On LGBT bireyden biri, yaşadıkları nefret suçunun bir tür cinsel şiddete karıştığını söylemiştir. Nefret suçları 
sonuç vermeyeceğini düşünme, bir suç olup olmadığından emin olmama ve ciddiye alınmayacağını düşünme 
gibi nedenlerle genellikle bildirilmemektedir. Antjoule (2016) ‘un raporunda belirttiğine göre nefret suçunu 
bildirenlerin % 40’ı adli alanda çalışan profesyonellerin LGBT konularında bilgili olmamaları nedeniyle sü-
reçte zorluk yaşamışlardır (Antjoule, 2016; 2-32). Ülkemizde, 2015 yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi 
veya Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporuna göre; 172 mağdurun 81’i kendisini gey, 28’i lezbiyen, 34’ü 
biseksüel, 12’si heteroseksüel olarak tarif edilmiştir. Çalışmaya katılan 66 kişiden 44’ünün fiziksel şiddete ma-
ruz kaldığı, 22’sinin ise bu şiddete tanık olduğu belirlenmiştir. Vakaların çoğu, hatta pek çok cinayete teşebbüs 
ve tecavüz vakası bile, polise ihbar edilmemiştir. Polise bildirmemenin dört temel gerekçesi ise; başvurunun 
işe yarayacağına inanmama, ihtiyaç duymama, polis tarafından ayrımcılığa uğratılmak istememe, polis tara-
fından aileye veya medyaya ifşa edilmek istememe olarak ifade edilmiştir (Kaos GL, 2016: 4-41). Nefret suç-
larını önlemeye yönelik ulusal yasal düzenlemelerin kapsamı ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Nefret 
suçu yasalarının hepsi korunan özellikleri tanısa da, farklı devletler farklı özellikleri koruma altına almışlardır. 
Bununla birlikte, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı bölgesindeki bütün nefret suçu yasalarında “ırk”, 
korunan kategori kapsamındadır. Bazı kanunlar “cinsiyet”, “cinsel yönelim” ve “engellilik” gibi kategorileri 
içermektedir. Daha az yaygın olarak da, bazı nefret suçu yasaları “eğitim”, “meslek”, “siyasi bağlantı” veya 
“ideoloji” gibi kategorileri korumaktadır. 2014 yılı sonu itibariyle Türkiye nefret suçlarını mevzuatında kısıtlı 
bir şekilde tanımlanmıştır (OSCE, 2009: 11-63). Türk Ceza Kanunun 122. maddesindeki düzenleme, cinsel 
yönelimi veya cinsiyet kimliğini içermemektedir. Sadece “dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep” konularındaki nefret suçları kanunla tanınmıştır (TCK, 2005: 8998) 
. Bu nedenle LGBTİ bireylere karşı işlenen şiddet türlerinin hiçbiri nefret suçu kapsamında değerlendirileme-
mektedir.  Sonuç: LGBTİ bireyler toplumda bir hedef olarak görülmekte, tehdit edilmekte, fiziksel, cinsel, 
psikolojik şiddete maruz kalmakta hatta yaşamına son verilmektedir. Nefret suçlarına maruz kalan LGBTİ 
bireyler şiddete maruz kalsa bile bunu ifade edememekte, etse bile işe yaramayacağını düşünmektedir. LGBTİ 
bireylere karşı işlenen nefret suçlarının bildiriminin zor olmasının yanında, raporlama da önemli bir sorundur, 
ayrıca bu işlemi gerçekleştiren polisin tutumu da bu süreci etkilemektedir. Tüm bunların yanında, nefret suçu 
kapsamına cinsel yönelim kavramının da ele alınması ve LGBTİ bireylere yönelik nefret suçlarını önlemeye 
yönelik özel stratejilerin geliştirilmesi ve bu konuda çalışmaların yapılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Nefret Suçları, Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans, Interseks
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ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARININ TÜRKİYE’DE YAPILAN ARAŞTIRMALARA  
YANSIMASI: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Elif BAKIR1, Sevgisun KAPUCU2

1-2Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara / Türkiye

elif.bakir@hacettepe.edu.tr

Öz: Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre çocuk ihmali ve istismarı; 18 yaşın altındaki çocukların sağlığını, 
sağ kalımını, gelişimini veya ilişkilerdeki güven duygusunu olumsuz yönde etkileyen fiziksel/duygusal/cinsel 
istismar, ihmal ve diğer sömürü türleriyle sonuçlanan kötü davranışlardır. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı 
bildirimlere göre erişkinlerin çocukluk dönemlerinde yaklaşık %25’inin fiziksel istismara uğradığı, kadınla-
rın %20’sinin, erkeklerin %8’inin çocukluklarında cinsel istismara maruz kaldıkları belirtilmektedir. Ayrıca 
dünyada her yıl 15 yaş altında 31000 çocuğun yaşamını çocuk istismarı nedeniyle yitirdiği bildirilmektedir. 
Ülkemizde UNİCEF tarafından yapılan (2010) çocuk istismarı ve aile içi şiddet konulu araştırmasına göre 
7-18 yaş grubu çocuklarda, duygusal istismarın %51, fiziksel istismarın %43, cinsel istismarın %3 oranında 
görüldüğü saptanmıştır. Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmaların sayısında son yıllarda artış olmakla bir-
likte, konunun hassasiyeti ve önemi nedeniyle daha çok araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Amaç: 
Ülkemizde çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışma, 
öğrencilere, araştırmacılara, özellikle çocuk ihmali ve istismarını önleme konusunda önemli rolleri olan çocuk 
sağlığı ve halk sağlığı hemşirelerine konu ile ilgili yapılması gereken araştırmalar konusunda yön vermesi 
açısından önemlidir. Kapsam:  Çalışmaya 128 araştırma makalesi dahil edilmiştir. Yöntem: Tanımlayıcı ola-
rak planlanan bu çalışmada genel tarama modellerinden tekil tarama yöntemi ve döküman incelemesi tekniği 
kullanılmıştır. Taramalar, Ekim 2016 tarihinde ulusal veri tabanlarından Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri, 
Türk Medline ve Ulakbim Dergipark veri tabanlarında “çocuk istismarı, çocuk ihmali, fiziksel istismar, fizik-
sel ihmal, cinsel istismar, cinsel ihmal, duygusal istismar, duygusal anahtar kelimeleri ile Türkçe ve İngilizce 
olarak taranmıştır. Sınırlılıklar: İnceleme tarama sürecinde sadece online tam metnine ulaşılabilen araştır-
malar üzerinde yapılmıştır.  Bulgular: Yapılan inceleme sonucunda en fazla araştırmanın(%93.75) son 10 yıl 
içinde yapıldığı, araştırmaların %63.28’inin tanımlayıcı tipte olduğu, %72.66’sının sağlık profesyonelleri tara-
fından, %6.25’inin multidisipliner ekip üyeleri tarafından yapıldığı; sağlık profesyonelleri tarafından yapılan 
araştırmaların %86.02’sinin hekimler tarafından, %11.83’ünün hemşireler tarafından yapıldığı belirlenmiştir. 
Araştırmaların %45.31’inde genel çocuk ihmali ve istismarının birlikte çalışıldığı, örneklem grubunda %60.93 
oranında çocuk ve ergenlerin yer aldığı belirlenmiştir. Sonuç: Bulgularımıza göre, yapılan araştırmaların çoğu-
nun çocuk istismarı olgularının sosyo demografik ve psikiyatrik özelliklerinin, yaygınlığının, risk faktörlerinin 
geriye dönük incelenmesini ve çocukluk çağı ihmal istismar yaşantılarının riskli davranışlar ya da psikiyatrik 
semptomlarla ilişkisinin incelenmesini amaçladığı, yani var olan bir durumu tanımlamaya yönelik yapıldığı 
görülmektedir Toplumsal farkındalığı arttırmak ve ihmal ve istismarın önlenebilmesi için okul, aile ve sivil 
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toplum kuruluşlarının da katılımı sağlanarak çocuklara yönelik önleme programları geliştirilmeli ve program-
ların etkinliği deneysel araştırmalarla değerlendirilmelidir. Yapılan çalışmalarda okul tabanlı eğitim program-
larının ve ebeveyn eğitim programlarının uygulanmasının istismar potansiyelini ve risk faktörlerini azalttığı 
saptanmıştır. Yayınlanmış araştırmaların çoğunun tanımlayıcı türde olması nedeniyle kanıt düzeyi yüksek olan 
randomize kontrollü çalışmalara gereksinim vardır. Çocuk istismarını önleme ve müdahale programlarının 
geliştirilmesi amacıyla multidisipliner ekip projeleri geliştirilmeli ve etkinliği deneysel araştırmalarla değer-
lendirilmelidir. Türkiye’de çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili yapılmış araştırmalarda görülen eksikliklerden 
biri de bildirim sonrası çocukların ve ailelerin tedavi ve rehabilitasyon sürecinde yaşadıkları güçlüklerin be-
lirlenmesine yöneliktir. İstismar mağduru çocuklara uygulanan tedavi ve rehabilitasyon sürecinin etkinliğini 
değerlendiren, ailelerin gereksinimlerini belirleyen araştırmaların yapılması önerilmektedir. Ayrıca mağdur 
çocuk ve ailenin yaşam kalitelerini geliştirecek araştırmalara ve istismara maruz kalan çocukların istismarcı 
olmalarının önlenmesine ilişkin programların geliştirilmesi ve etkinliklerinin değerlendirilmesi önerilmekte-
dir. Hemşirelerin konuyla ilgili daha fazla araştırma yapması teşvik edilmeli ve yapılacak araştırmalarda çocuk 
istismarı ve ihmalinin önlenmesinde  etkili müdahaleler geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Çocuk İhmali, Çocuk, Hemşirelik
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SARSILMIŞ BEBEK SENDROMUNU ÖNLEME STRATEJİLERİ

Elif BAKIR1, Esma KABASAKAL2

1-2Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara / Türkiye
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Öz: Sarsılmış bebek sendromu, çocuklarda beyin ve kafatası zedelenmesi ile sonuçlanan fiziksel istismarı 
tanımlamak için kullanılmaktadır. Sarsılmış bebek sendromu sıklıkla 0-1 yaş dönemindeki çocuklarda görülen 
ve doğal olmayan ölüm nedenidir. Amaç: Bu derlemenin amacı çocuğa şiddetin bir türü olan, yurtdışında etkin 
önleme programlarının geliştirilmesine rağmen ülkemizde pek bilinmeyen sarsılmış bebek sendromuna dikkat 
çekmek ve önlenmesine yönelik yapılması gerekenlerin vurgulanmasıdır. Kapsam: Bu amaçla ilgili literatür 
taranarak konunun önemine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Yöntem: Bu derleme kapsamında ulusal ve ulusla-
rarası veri tabanları taranarak konuyla ilgili çalışmalar incelenmiştir. Bulgular: Sarsılmış bebek sendromunun 
tespit edilmesinde, sağlık çalışanının aklına gelmemesi, olguların ölüm durumlarında kaza nedeniyle ölüm 
kabul edilip otopsi yapılmaması gibi nedenlerle birtakım güçlükler yaşanmaktadır. Çocuklara uygulanan bu 
şiddet türü bebeğe ve bakıcıya ait risk faktörleri ve çevresel risk faktörlerinin etkileşimi sonucu ortaya çıkan 
bir durumdur. Sosyokültürel düzeyi düşük ailelerde, evlilik dışı ilişkilerden doğan bebeklerde bu durum daha 
sık görülmektedir. Ayrıca prematüre bebekler ve özel gereksinimi olan çocuklar daha fazla risk taşırlar. Ge-
nellikle 1 yaşın altındaki bebeklerin ebeveynleri ya da bakıcıları tarafından mamasını yememesi ya da çeşitli 
nedenlerle sürekli ağlaması doğum sonrası dönemde yorgun ve uykusuz olan anne babayı öfkelendirebilir ve 
bu durum kontrol edilemediğinde çocuğun gövdesinden ya da kollarından tutulup sarsılmaları sonucu sarsıl-
mış bebek sendromu tablosu oluşabilir. İlk hafif sarsmadan sonra bebekler sersemleyerek sustukları için sarsan 
kişi bu durumu daha şiddetli bir şekilde tekrarlayabilir.  Kafatasının ani hareketi ile kan damarlarında meydana 
gelen zedelenme kafa içi kanamasına yol açar. Bebekte kafa içi kanaması, beyin ödemi ve beyin hasarına ek 
olarak kafa içi basınç artışı gelişebilir. Genellikle bebeği sarsan kişi durumun kaza ya da düşme sonucunda 
gerçekleştiğine yönelik öykü verir. Nörolojik bulguları pozitif olan, muayene bulguları ile bakıcılar tarafından 
verilen öyküde çelişki olan küçük çocuklarda sarsılmış bebek sendromu düşünülmelidir. Sağlık çalışanlarının 
bu konudaki en büyük sorumluluğu sarsılmış bebekleri erken dönemde tespit edilmesi, ilk müdahalenin uy-
gulanması ve risk faktörlerinin belirlenerek önlemeye yönelik girişimlerinin başlatılmasıdır. Sarsılmış bebek 
sendromunun yaklaşık dörtte biri ölümle sonuçlanır, yaşayan çocuklarda ise kalıcı nörolojik hasar meydana 
gelir. Bazı çocuklarda davranışsal problemler, dikkat problemleri ve öğrenme güçlükleri görülebilir. Çocuk-
larda oluşan sekeller genellikle geri dönüşsüzdür, bu nedenle önleme programlarının uygulanması ve istismar 
oluşmadan önüne geçilmesi gerekmektedir.  Etkin bir önleme programı kaza dışı kafa travmalarının önüne 
geçerek birçok çocuğun yaşamını devam ettirmesini sağlayacağı gibi , tıbbi harcamaların da önüne geçerek 
ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Yapılan çalışmalar ebeveynlerin bebeklerini sarsarlarsa beyninin hasara 
uğrayabileceğini bilmediklerini göstermektedir. Hastanelerde ve ev ziyaretlerinde ebeveynlerin ve toplumun 
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bilinçlendirilmesi korumada ilk adımdır. Doğum öncesi ve sonrası destek programları, ebeveynlere stresle baş 
etme becerilerinin kazandırılması, disiplin, aile içi iletişim, öfke kontrolü ve çocuk gelişimi eğitimi koruma 
için etkili yöntemlerdir. Söz konusu eğitimlerin doğum sonrası dönemde taburculuk eğitim programı içine 
dâhil edilmesi gerekmektedir. Ebeveynlere ve bebekle ilgilenen kişilere bebeklerinin ağlamalarının normal 
gelişimlerinin bir parçası olduğu anlatılmalı,  ağlayan bebekle baş etme yöntemleri öğretilmelidir. Yurtdışında 
yapılan araştırmalar sarsılmış bebek sendromunu önleme programları kapsamında yeni doğan bebeği olan 
ebeveynlere verilen eğitimin kaza dışı kafa travmaları oranını ciddi oranda azalttığını göstermiştir. Ancak 
ülkemizde sarsılmış bebek sendromuna yönelik yapılandırılmış önleme programı bulunmamakta, literatürde 
yer alan çalışmalar ise birkaç olgu sunumu şeklindedir. Sonuç: Çocuklara yönelik şiddetin önemli bir tipi olan 
sarsılmış bebek sendromunun tespiti ve gözden kaçmaması adına sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ayrıca 
topluma yönelik eğitim programlarıyla önleyici çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sarsılmış Bebek Sendromu, Çocuğa Şiddet, Önleme Programı
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KEN LOACH SİNEMASI’NDA EMEKÇİNİN AHLAKİ BUNALIMI VE  
SIRADANLAŞAN ŞİDDET

F. Neşe KAPLAN

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

nesekaplan2004@yahoo.com

Öz: Bauman’a göre kültür misyonerce bir etkinliktir ve hegemonyasını kurduktan sonra tektipliliği hedefler. 
Bu bağlamda kültür özü itibarıyla baskıcıdır. Küreselleşen dünyada, emekçinin ya da “işsiz-güçsüz”ün de so-
runu; sistemin içinde olmanın doğurduğu bir ahlaki sorundur. Zira “fark etmeme, toleranssızlık, unutma ve 
utanmama” sorunu yaygın bir ahlaki sorundur ve kaynağını şiddetin içselleştirilmesinden alır. Dünyaca bili-
nen İngiliz yönetmen Ken Loach ise, filmleri aracılığıyla, baskıcı kültürün insanların iç dünyalarını ve birbi-
riyle ilişkilerini nasıl etkilediğini gözler önüne sermektedir. Suç ve şiddetin yaşamın tüm alanlarına sirayet 
etmesinin sonuçlarını tartışmaya olanak veren filmleriyle Loach, adeta sosyolojik bir gözleme olanak ver-
mektedir. Ken Loach izleyicisini, ahlaki bir sorgulamaya davet ederek, suçluluk ve sorumluluk duygusuyla 
yüzleştirmeğe çalışmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, bürokratik sistemin katı kuralcılığından kaynakla-
nan şiddet dilinin, günlük yaşamı kuşatması sonucunda güçten düşen insanın trajedisine ilişkin sosyolojik bir 
bilinç yaratmaktır. Bu bağlamda sosyolojik perspektifle Ken Loach sineması incelenmiştir. Kapsam: Bu ça-
lışmanın kapsamını; şiddet kültürünün insanlar arası ilişkileri nasıl etkilediğini betimleyen Ken Loach Sine-
ması oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Bu çalışma, Ken Loach’un 2000’lerde çektiği; “Sweet Sixteen, It is a 
Free World ve I Daniel Blake” filmlerinin incelenmesiyle sınırlandırılmıştır. Böylece bu çalışmada; sıradan 
insanın ahlaki bunalımı ve iletişimde yaygınlaşan şiddet dili, Bauman’ın Küreselleşme ve Sosyolojik Düşün-
mek adlı eserlerinden hareketle, Loach filmleri üzerinden sosyo-psikolojik bir perspektifle irdelenmiştir. 
Yöntem: Bu çalışmada; küresel kültüre getirdiği eleştirileriyle günümüzün en önemli eleştirel kültür kuram-
cılarından Zygmunt Bauman’ın çalışmalarından yararlanarak, İngiliz yönetmen Ken Loach’un son dönem 
filmleri, sosyolojik yöntemle incelenmiştir. Birey ile toplum, bireysel varlık ile ahlaki sorumluluk çatışması 
ekseninde; insanın ahlaki bunalımının sonuçları tartışmaya açılmıştır. Bulgular: Sweet Sixteen (2002) filmin-
de, 16 yaşındaki Liam’ın mücadelesi, hapishaneden çıkacak olan annesine bir karavan alarak insanca bir ya-
şam olanağı sağlamak içindir. Ancak yersiz yurtsuz olan ve ablasına sığınmak zorunda kalan Liam, hayatta 
kalmak ve annesine karavan alabilmek için kaçak sigara ve uyuşturucu satıcılığı işine bulaşmıştır. Hapishane-
den çıkan annesini, uyuşturucu satıcısı sevgilisinden (Stan) kurtaramayan Liam, suça bulaşmaktan kendini 
kurtaramamış, aralarında çıkan arbedede Stan’ı bıçaklamıştır. Annesini suçluların dünyasından çıkarmak iste-
yen Liam’ın kendisi de suç işlemiştir ve artık onun da toplumsal dizge içindeki yeri “suçlu”dur. Şu halde so-
run; bireyi çaresiz bırakan ve sıkıştıran toplumsal koşulların dayatmacılığıdır. Sorun, sistemin; “yoksulluğun, 
açlığın, yabancılaşmanın, aidiyetsizliğin ve sevgisizliğin” aşılması yönünde işletilmediği sürece suçlu ürete-
ceği konusudur. Sistemin adeta suçu ve şiddeti araçsallaştırarak, suçtan besleneceği olgusudur. Şiddeti üreten 
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toplumsal koşullar kaldırılmadığı sürece, Liam gibi çocuklar; ailelerinin, mafyanın, işsizliğin ve eğitimsizli-
ğin kurbanı olacaktır. Sistemin akıl ve ahlak dışılığının diyeti; “suç”, “şiddet” ve “ölüm” olacaktır. Temel so-
run; işsizliğin, yoksulluğun ve emeğin suistimal edilişinin getirdiği ahlaki çürümedir. It is a Free World 
(2007) filminde ise; göçmen asıllı olan ve yıllardır çalıştığı iş bulma ajansından atılan Angie’nin, kendi ajan-
sını kurduktan sonra, göçmenlerin emeğini gasp ettiği ve sömürüden yana bir ahlaki tutum sergilediği betim-
lenmektedir. Adeta Britanya’da Londra’nın içinde, mikro ölçekte bir “üçüncü dünya” yaratılmıştır ve sömürü 
düzeni sürdürülmektedir. Sistem, “yöneten-yönetilen, gelişmiş-az gelişmiş, güçlü-güçsüz” ilişkisinin karşıtlık 
ve zayıf olanın suistimal edilmesi yönünde sürdürülmesine tolerans göstermektedir. Trajik olan, toleransın 
bile; güçlüden yana, egemen ahlakı ve onun kuralcılığını dayatandan yana gösterilmesidir. Filmin dikkatlere 
sunduğu gibi, “legal ve illegal” süreçlerde, toplumda emeğin sömürülmesi konusundaki tutum ve politika ay-
nıdır. Film, unutma sorununu açığa çıkarmıştır. Çünkü Angie, kendi emeğinin sömürülmesi sorununu unuta-
cak kadar sisteme eklemlenmiştir. İşveren statüsüne yükselip, güçlü olanı temsil ettiğinde ise; “ailesine, çocu-
ğuna, işine ve göçmenlere” karşı tolerans göstermeyen, empati kurmayan tutumu ile sistemin ahlakını açığa 
çıkarmıştır. Zira bu ahlak, tüketim ideolojisini üreten bir dili dayattığı için, insanlar arası ilişki; toplumun en 
temel yapı taşı olan aile içinde bile şiddet üretmektedir. Angie’nin ailesinin sorunlarını dinlemeye, anlamaya, 
empati kurmaya bile tahammülü yoktur. Angie için mutlu olmanın yolu tüketmektir ve daha çok para 
kazanmak(ve tüketmek) için, çalışanın emeğini gasp etmeği meşru görmektedir. Çünkü özgür dünya ve için-
de yaşadığı Britanya buna izin vermektedir. Loach sistem eleştirisini, filmine verdiği “İşte Özgür Dünya” 
adıyla, henüz filmi izlemeden ironik bir şekilde izleyicisine anıştırmaktadır. I Daniel Blake (2016) filminde 
ise; yeni iletişim teknolojisine yabancı, bilgisayar kullanmayı bilmeyen, yaşlı ve kalp rahatsızlığı olan emekçi 
(marangoz) Daniel’in hikâyesi üzerinden sistem eleştirisi yapılmıştır. Emekçi bir marangoz olarak yaptığı işi 
seven, bir bütün olarak kütüphane, oyuncak ya da ev yapacak kadar yaptığı işin bilgisine haiz olan Daniel, 
hastalığı nedeniyle çalışamayacak durumdadır ve işsizlik ve sosyal yardım için başvuru yapması gerekmekte-
dir. Bilgisayar kullanmayı bilmeyen Daniel, devlet yardımı almak için gittiği kamu kurumundaki prosedürleri 
yerine getirmekte güçlük çekmiş ve yetkililerden yardım alamamıştır. Film, devlet yardımı alma prosedürleri 
içinde bocalayan bir yaşlı ve hastanın, sistemin elinden “ölümünü” betimleyerek, yeni bürokratik sistemin 
akıl ve ahlak dışılığını tartışmaya açmıştır. Sistem zayıf olana tolerans göstermeme yönünde ve katı kuralla-
rın dayatmacılığı üzerinden sürdürülmektedir. Yeni iletişim teknolojisi; kurumların/devletin/şirketlerin lehine 
çıktılar üretecek şekilde araçsallaştırılmıştır. Film, prosedürlerin uzaması sonucu güçten düşen ve kalp krizi 
geçirerek ölen Daniel’in trajik hikâyesi aracılığıyla; sıradan insanı “yutan/öğüten” sistemin sanal değil, somut 
olan fotoğrafını gözler önüne sermiştir. Sonuç: Loach sinemasının incelenmesi; mevcut kültürün bireye acı 
veren yanlarını anlama konusunda izleyiciye ipuçları vermektedir ve sosyolojik okumaya uygun metinler ola-
rak bizi şu sonuçlara ulaştırmıştır. Loach sineması her seferinde emekten yana tavır almış ve sistem eleştirisi-
ni, emekçinin hakları konusundaki talepler doğrultusunda; kahramanları aracılığıyla görünür kılarak, seslen-
direrek gerçekleştirmiştir. Loach’un sinemasında, emeğin gasp ve suistimal edilişi konusunda, makrodan 
mikroya sistemin bütün kurumları aracılığıyla işleyen bir eşgüdümlü sömürü düzeni dikkatlere sunulmakta-
dır. Böylesi bir eleştirel panaroma içinde, kurumların işleyişine entegre edilmiş ya da entegre olmuş sıradan 
insanın da eleştirisi yer almaktadır. Kısaca Loach’un hikâyelerindeki insan ilişkileri; toplumsal dizgenin kıl-
cal damarlarına kadar sirayet etmiş bir egemen ahlakın sorgulanmasına olanak tanımaktadır. Böylece esasen, 
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şiddet dilinin egemen olduğu bir kültürel ortamda insan olmanın olanaksızlığı anıştırılmaktadır. Yönetmen, 
yönetenler ve yönetilenler ilişkisine; karşıtlık değil, karşılıklı eşgüdümlülük ilişkisi içinde bakarak, verili sis-
temin esnek/mobilize yapısına dikkati çekmektedir. Nitekim küresel iletişim çağının bu yeni bürokratik siste-
mi; her kesim ve her statüdeki insan için aynı vaadi vermekte, aynı şiddet dilini kullanmakta/dayatmaktadır. 
Belki de bu nedenle It is a Free World filminde dünün emekçi Angie’si bugünün suistimalci bir işverenine dö-
nüşecek kadar acımasız olabilmektedir. Ve I Daniel Blake filminin kahramanı Daniel’in ölümünün nedeni sis-
temden ziyade, sistemin eşik bekçilerinin elinden olabilmektedir. Şu halde sorun; “rule” (kural) denilen sanal 
bir efendiye, şüphesiz inananların da sorunudur. Çünkü sistem; sadece görünmeyen gizil bir gücün kurallarıy-
la değil, o kurallara rıza gösteren sıradan insanın ta kendisinin de kuralcılığıyla işlemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ken Loach Sineması, Şiddet, Suç, Emek, Kültür
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ: ALKOL VE  
MADDE KULLANIMI

Demet HAVAÇELİĞİ ATLAM

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, İzmir / Türkiye

demet.havaceligi@gmail.com

Öz: Kadına yönelik şiddet ilk olarak Viyana’da düzenlenen BM Dünya İnsan Hakları Konferansı’nca insan 
hakları ihlali olarak tanınmıştır. Konferans kadına yönelik şiddeti, kadınların fiziksel bütünlüğünü, bireysel 
özgürlüklerini ve temel haklarını tehdit eden davranışlar olarak tanımlamıştır (Arın, 1998). Kadına yönelik 
şiddet, kadınların beden ve ruh sağlığını ciddi olarak tehdit eden önemli bir toplumsal sorun olmasının yanın-
da sağlık sorunudur da. Kadına yönelik şiddetin en yaygın görüleni aile içi şiddettir. İstanbul Sözleşmesi (11 
Mayıs 2011) ve 6284 Sayılı Kanun (20 Mart 2012) ile kadına yönelik şiddet “aile içi” olmaktan çıkarılmış ve 
kadına yönelik şiddete “sıfır tolerans” ilkesi benimsenmiştir. Böylelikle, kanunun içeriği fiziksel şiddetle sınır-
lı kalmayıp uygulamada sözel, psikolojik, ekonomik ve cinsel diğer şiddet türlerini de kapsayacak şekilde ge-
nişletilmiştir. Sosyo-kültürel olarak erkeğin kadından üstün görülmesi, kadınının sosyo-ekonomik olarak zayıf 
koşullara sahip olması, düşük eğitim düzeyi, aile içi şiddete tanık olarak büyümek, ruhsal hastalık varlığı, alkol 
ve madde bağımlılığı aile içi şiddetin temelini hazırlayan faktörlerden sayılabilir (Köşgeroğlu 2016). Birlemiş 
Milletler Kadına Yönelik Şiddet Raporu’na göre, 15-44 yaş grubundaki kadınların tecavüz ve aile içi şiddete 
maruz kalma riski, kanser olma, trafik kazası geçirme riskinden daha fazladır. Birleşmiş Milletler’e göre tüm 
dünyada her üç kadından biri (%35) fiziksel ya da cinsel şiddete uğramaktadır. Bazı ülkelerde bu oran %70’e 
çıkmaktadır (United Nations). Kadına yönelik şiddeti etkileyen pek çok risk faktörü vardır. Dünya Sağlık 
Örgütü, 10 farklı ülkede yürüttüğü kadına yönelik eş şiddeti çalışmasında ortak risk faktörlerini belirlemiştir. 
Buna göre artan alkol kullanımı, geniş ailede yaşama, genç yaş, çocukluk çağı istismarı, şiddet barındıran aile 
içinde büyüme ve yetişkinlikte diğer şiddet davranışları sergilemeyi eş şiddetini arttıran ortak risk faktörleri 
olarak tanımlamıştır. Amaç: Kadına yönelik şiddette önemli risk faktörleri olan alkol ve madde kullanımının 
değerlendirilmesidir. Sınırlılık: Ülkemizde kadına yönelik şiddeti, şiddet gösteren kişilerdeki alkol ve madde 
kullanımı kapsamında inceleyen az çalışmanın bulunması. Kapsam: Ülkemizde kadına yönelik şiddeti alkol 
ve madde kullanımı açısından inceleyen araştırmaların dahil edilmesi. Alkol ve madde kullanımında şidde-
te yol açabilecek faktörlerin belirlenmesi. Yöntem: Google scholar’da kadına yönelik şiddet, alkol, madde 
kullanımı kelimeleri ile taranan yayınlardan uygun olanlar değerlendirmeye alınmıştır. Bu uygunluk, şiddet 
gösteren erkeklerin alkol ve madde kullanım yaygınlığının bildirildiği ve eşlerin şiddetin nedeni olarak bu 
unsuru belirttikleri çalışmalarla sınırlandırılmıştır. Alkol, madde kullanımı ve şiddet ilişkisi için bağımlılıkla 
ilgili kitaplardan faydalanılmıştır. Bulgular: Ülkemizde de kadına yönelik aile içi şiddet %36’dır (KSGM 
2015). Boşanmış ya da boşanma sürecinde olan kadınların %78’i eşinden şiddet gördüğünü bildirmiştir (Altı-
nay 2007). Ülkemizde şiddet gören kadınlar tarafından şiddetin nedeni olarak alkol ya da madde kullanımının 
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bildirilmesi %35’tir (Yeniocak 2011, Aktaş 2015). Aile içi Şiddet Araştırması’na göre, kadınlar tarafından 
alkolün şiddeti tetikleyici etkisi sıklıkla bildirilmiş ve kavgaların olduğu zaman genellikle erkeklerin alkol 
aldıkları an olarak ifade edilmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda şiddet gösteren erkeklerde alkol kullanımı 
%63.3-82 (Yıldırım 1998, Toka 2009, Aktaş 2015); esrar, ekstazi, eroin, kokain gibi yasadışı maddelerin kulla-
nımı da %12.5-%56.9 arasında değişmektedir (Yıldırım 1998, Aktaş 2015). Alkol ve madde kullanımına bağlı 
ortaya çıkan şiddette, kullanılan maddenin zehirlenme etkilerinin görüldüğü “entoksikasyon” ve madde etkisi 
geçtikten sonra ortaya çıkan “yoksunluk” dönemi etkili olabilmektedir. Alkol ve maddeler beyin ve davranışlar 
üzerinde olumsuz etkide bulunur. Alkol, dürtü kontrolünde, inhibisyon (baskılama) ve muhakeme yeteneğinde 
azalmaya neden olur. Alkol beyin reseptörlerini ve nörotransmiterleri etkileyerek saldırgan davranış olasılığını 
arttırır. Aynı zamanda bilişsel işlevselliği etkileyerek çatışma durumlarında sorun çözme becerilerini bozar, 
aşırı veya sürekli dalgalanan duygusal tepkilere neden olur (Coşkunol 2009). Bunun yanısıra alkol alma biçi-
mi ve alkollü iken yapılan davranışlar konusundaki kültürel beklentiler de önemli rol oynar. Alkol kullanım 
bozukluğu saldırganlığı 12 kat, madde kullanım bozukluğu ise 16 kat arttırmaktadır (Dilbaz 1999). Alkol ya 
da madde kullanım bozukluğuna bağlı gelişen ruhsal hastalıkların varlığı da şiddet üzerine etkilidir. Sonuç: 
Kadına yönelik aile içi şiddet ile alkol ve madde kullanımı arasındaki yüksek ilişkiye dayalı bulgular şiddetin 
önlenmesinde şiddetin kaynağı olan erkek üzerinden de hareket edilmesi gerektiğini göstermektedir. Alkol ve 
madde kullanımının şiddet eğilimini arttırmasında biyolojik, psikolojik ve sosyolojik süreçler etkilidir. Şiddet 
değerlendirilirken alkol ve madde kullanımı gibi önemli risk faktörleri devreye sokulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Alkol Kullanımı, Madde Kullanımı
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CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARI OLAN KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET

  Ruşen ÖZTÜRK1, Ruken YAĞIZ2, Oya KAVLAK3

1-2-3Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,  
İzmir / Türkiye

rukenyagiz@gmail.com

Öz: Kadına yönelik şiddet, dünya genelinde en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir.  Şiddet insidansı son 
yıllarda artmaktadır ve nüfusun morbidite ve mortalitesini etkileyen ve sosyal, ekonomik ve sağlık sistemleri 
maliyetlerini arttıran bir etkiye sahiptir. Kadına yönelik şiddet, kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve 
özerkliği konusunda derin etkileri olan bir sorundur. Kadına yönelik şiddetin, bazı belirtileri özellikle de cinsel 
şiddet ve üreme kontrolü biçimleri, negatif cinsel sağlık ve üreme sağlığı sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. 
Amaç: Bu doğrultuda, derleme de cinsel yolla bulaşan hastalığı (CYBE) olan kadınların, aile içi şiddet yönün-
den değerlendirilmesini, sağlık profesyonellerinin, şiddet ve CYBE arasındaki olumsuz ilişkiye yönelik far-
kındalıklarını arttırmak amaçlanmaktadır. Kapsam: Cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBE) yayılımı “gizli 
salgın” olarak nitelendirilmektedir ve giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun sonucunda bu derlemede CYBE olan 
kadınların aile içi şiddete maruz kalmalarına yönelik yapılan çalışma verilerine yer verilmektedir. Bulgular:  
Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda yaklaşık 15 milyon yeni CYBH vakası bulunmaktadır. Bu hastalıkların 
birçoğu kadınlarda asemptomatik olmakta ve sonuç olarak tanı ve tedavi sıklıkla gecikmektedir. CYBE’lerin 
önlenmesi, öncelikle tarama, partner bildirimi, prezervatif kullanımının teşvik edilmesi ve yüksek riskli cinsel 
davranışların azaltılması uzun süredir devam eden bir halk sağlığı hedefidir. Bununla birlikte, bu geleneksel 
önleme stratejileri, şiddet kurbanı olan veya şiddet öyküsü olan kadınlar için ne yazık ki uygulanabilir olmaya-
bilmektedir. ABD Hastalık Kontrol Ve Korunma Merkezleri (CDC) verilerine göre; 10.3 milyon kadının istedi-
ği dışında veya prezervatif kullanmayı reddeden partneri nedeniyle gebe kaldıkları, 2.1 milyon kadının tecavüz 
sonucu gebe kaldığı ve partnerin tecavüzü sonucunda, 1.8 milyonda CYBE geliştiği belirtilmektedir. Eş şiddeti 
ile bağlantılı olarak özellikle cinsel şiddet, olumsuz cinsel sağlık ve üreme sağlığı sonuçlarına ilişkin kadınları 
risk altına sokmaktadır. CDC, cinsel şiddeti, rızasını özgürce vermeyen ya da reddeden bir kişiye uygulanan 
bir teşebbüs veya işlenmiş cinsel eylem olarak tanımlamaktadır. Buna; tecavüz, diğer zorla veya istenmeyen 
cinsel temas ve yakın eş ile kasıtlı olarak HIV dahil olmak üzere CYBE’lere maruz bırakmak için korunma-
sız cinsel temas da dahil edilmektedir. Kadınlara karşı tecavüz veya diğer cinsel şiddetin failleri çoğunlukla 
erkektir, erkeklerin cinsel şiddet ile ilişkili olarak, kadın üzerinde üreme kontrolleri bulunmaktadır. Üreme 
kontrolü, cinsel şiddet eylemleri, kontraseptif kullanımını engelleme, bir kadının isteği dışında gebe kalması 
için baskı yapma ve bir kadını gebelik dönemine ya da kürtaja zorlamaktır. Ve cinsel şiddet, kadına yönelik 
eş şiddetin, tek biçimi değildir; kadınların CYBE riskini arttırmak; erkek üreme kontrol davranışları nedeniy-
le, prezervatif kullanmayı reddetmek ve eş/partner şiddetine maruz kalan kadınların, prezervatif kullanımını 
veya tekeşlilik konularını eşleri ile görüşememeleri de bu kapsamda ele alınmaktadır. Sonuç olarak, mevcut 
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kanıtların gözden geçirilmesi, yaşam boyu eş şiddetin deneyimi ve yaşam boyu bir CYBE edinimi arasındaki 
ilişki olduğunu belgelendirmiştir. Eş şiddetine maruz kalmak, bir kadının riskli üreme ve cinsel davranışlara 
girme ihtimalini arttırmasıyla da ilişkilendirilmektedir. Eş/partner şiddeti mağdurlarının şiddet içermeyen iliş-
kileri olan kadınlara kıyasla, CYBE prevalansının yanı sıra CYBE-risk davranışları prevalansının daha yüksek 
olduğunu ortaya koymaktadır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda, birden fazla partner ile cinsel ilişkide bulu-
nulması ve düzenli bir şekilde prezervatif kullanılmaması gibi durumlarda CYBE riskinin artmasına katkıda 
bulunabilmektedir. Yapılan bir çalışmada,  eşlerinin, aynı zamanda başka partneri olduğuna inanan kadınların, 
inanmayanlara göre daha yüksek bir CYBE prevalansı olduğu saptanmıştır. Genel olarak, kadın katılımcıların 
%17’sninin eşinin eşzamanlı partneri olduğuna inandıkları ve bir önceki yılda cinsel mağdur olan kadınların 
eşlerinin aynı zamanda partneri bulunması durumunun, şiddete maruz kalmamış olanlara göre daha yüksek 
oranda sahip oldukları saptanmıştır.  CYBE tanısının diğer cinsel eşe duyurulmasının şiddete neden olması, 
tedavinin/tanının saklanmasına,  çiftler olarak tedavinin engellenmesine ve tedavi sürecinde de zorluklara yol 
açabilmektedir.  Bu nedenle, eşin tepkisinden korkmak, cinsel yolla bulaşan hastalığı olan kişilerin cinsel eşle-
rinin tedavisinde zorlukla ilgili başlıca nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Tedavi edilmeyen CYBE’ler, 
pelvik inflamatuar hastalık, infertilite, kanser ve muhtemel gebelik komplikasyonları gibi pek çok negatif 
cinsel sağlık ve üreme sağlığı sonuçlarına yol açabilmektedir. Aile içi şiddet yaşayan kadınlar, eşin kontrolünü 
uygulamak için sağlık hizmetine erişimini engellenmesi nedeniyle, HIV veya diğer CYBE bakımını alma ola-
sılığı daha düşük olabilmektedir. Aile planlaması kliniklerinde kadınlara yönelik yapılan bir çalışmada, şiddete 
maruz kalan kadınların eşlerinin, CYBE için daha az tarandığı ve tedavi edildiğini göstermiştir.  Toplumsal 
cinsiyet, CYBE bulaşması konusu ile ilişkili olabilmektedir ve cinsel partnerlerin tedavisinde de engel olabil-
mektedir. Bu durum, eş/partner şiddeti ve cinsel sağlık ve üreme sağlığının nerede kesiştiğini anlamak, şiddet 
yaşayanların gereksinimlerini daha iyi karşılamak için kritik önem taşır. Sonuç: Bu nedenle, hem şiddetin hem 
de CYBE’lerin birbirini etkilediği göz önünde bulundurularak, CYBE tanı ve tedavisi sırasında kadınların, 
sağlık profesyonelleri tarafından, şiddete maruz kalma durumlarının ayrıntılı olarak danışmanlık hizmetleri 
çerçevesinde değerlendirilmesi, riskli gruptaki kadınlar için gerekli yardım ve danışmalığın verilmesi önem 
taşımaktadır. Ayrıca, şiddete maruz kalan kadınlarında artmış CYBE riski açısından değerlendirilmesi, gerekli 
tıbbi tedavi ve danışmanlığın verilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: CYBE, Kadın, Şiddet
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APOKALİPTİK ŞİDDET RİTÜELİ OLARAK VİDEO OYUNLARI

Volkan YÜCEL1 ve Ziya TOPRAK2

1 Beykent Üniversitesi, FEF Sosyoloji Bölümü,  İstanbul / Türkiye  
2 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul / Türkiye

vlknycl gmail.com

Öz: Günümüzde özellikle gençler ve çocukların, gündelik ilişkiler kanalıyla toplumsallaşması çoktan birebir 
aile ilişkilerini aşmış ve dijital dünyaya taşınmıştır. TV, internet, mobil telefon gibi pek çok kitle iletişim plat-
formu, çocukların gerçeklik konusunda yeni alternatifler geliştirmelerine sebebiyet verebilmektedir. Onlarca 
yıl oyun oynayan, atarilerle başlayan ve internet kafelerde sanal oyun furyasına kapılan (Contra, CS, LoL, 
DotA, Assassin’s Creed, Silkroad Online, World Of Warcraft, Call of Duty, Combat Arms, Medieval ve Age 
of Empires vb.) gençlerin tükettiği şiddet oyunları inanılmaz bir endüstriye dönüşmüş durumdadır ve bu pazar 
her geçen gün büyümektedir. Bu yüzden gençlerin kıyamet senaryoları içeren oyunlara neden yöneldikleri 
ve bu nedenler üzerindeki faktörlerin incelenmesi, bir bütün olarak video oyunları ve şiddet arasındaki iliş-
kileri ortaya koyacak daha kapsamlı çalışmaların yapılması için yol açıcıdır. Amaç: Bu araştırma teknolojik 
yatkınlıkların şiddet içeren video oyunlarını nasıl etkilediğinin ve oyun bağımlılarının bu tür oyunlara karşı 
eğilimlerinin saptanması için gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evreni 3 farklı üniversite-
nin iletişim fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Örneklem bu öğrencilerden rasgele yöntemle seçilmiş 200 
kişidir. Araştırma 1 ay sürmüştür. Sınırlılıklar: Araştırma maliyet, bölgesel sınırlılık ve zamanlama gibi fak-
törler nedeniyle İstanbul’daki Vakıf Üniversiteleri’nin iletişim fakültelerindeki öğrencilerle sınırlandırılmıştır. 
Yöntem: Araştırmada 20 başlık/sorudan oluşan 5’li likert ölçek ve katılımcıların arka plan nitelik ve eğilim-
lerinin belirleyicisi olabilecek değişkenleri saptama amaçlı bir anket kullanılmıştır. Ayrıca bağımlılık düze-
yinde aktif oyun oynayanlar tespit edilip bunlardan 10’uyla kısa görüşmeler yapılmıştır. Cronbach’s Alpha 
katsayısı 0.979’dur. Toplam 200 katılımcı rastgele seçilmiştir. Araştırma verileri SPSS 25 programıyla analiz 
edilip geçerlenmiştir. Bulgular: Katılımcıların çoğu erkektir (%41 kadın, %59 erkek), 18-25 yaş aralığındadır, 
İstanbul’da yaşamaktadır, Vakıf Üniversiteleri’nde öğrencidir ve aylık ortalama 1000-1500 TL gelire sahip-
tirler. Katılımcıların çoğu, boş vakitlerinin geçirmek için çok uzun süreler online oyun oynamaktadır. Oyun 
oynamayı bir zaman kaybı olarak görmemektedirler. Aktif biçimde oyun oynayanlar, katılımcıların %71’idir. 
En çok tercih edilen oyun Counter Strike’tır. Aktif oyuncularınsa sadece %5’i kadındır. Katılımcıların çoğun-
luğu şiddet oyunları oynarken sakinleştiklerini ancak küfretme eğilimlerinin arttığını belirtmiştir. Aktif kadın 
oyuncuların tamamı erkek arkadaşlarının teşvikiyle şiddet oyunlarına yönelmiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda 
cinsiyet, başarı, kız ya da erkek arkadaş, boş vakit ya da arkadaşlarla online birlikte olma isteği gibi faktörlerin 
şiddet oyunlarının tercih edilmesini etkileyen faktörler arasında olduğu saptanmıştır. Bazı oyuncularda tek bir 
oyun için 600 saati aşan seviyede oyun oynandığı ve yine katılımcıların genelinde oyun oynadıkları süreyle 
ilişkili başkalarına yalan söyledikleri ve şiddet oyunları oynamadıkları zamanlarda hayatı anlamsız hissettik-
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leri saptanmıştır. Oyunların teknolojik yatkınlığın özdeşlik ilkesini ve çatışmacı ayrımlarını kullanması, katı-
lımcıların hayatta kalma hissini güçlendirmek için bireyselliklerini öne çıkardıklarına işaret etmektedir. Şiddet 
oyunları kullanıcılarda çoklu görev yapma becerisi, strateji, neden-sonuç kurma ve hızlı karar verme yetilerini 
geliştirse de yaşama ve kişisel sorunlara yaklaşımlar konusunda stres ve izolasyon doğurabilmektedir. Şid-
det ve suç içerikli oyunlar agresif davranışların artmasında rol sahibi olabilmektedir. Sanal insan öldürmek, 
terör uygulamak, karanlık ticaret ağları kurmak, askeri üsleri basmak ya da banka soymak gibi deneyimlerin 
oyuncularda neleri tetikleyebildiği açık değildir. Şiddet içerikli video oyunlarının agresif davranışları, vü-
cut fizyolojisini, sosyal davranışları, empati ve agresifliğe karşı hassaslıkları nasıl etkilediği geniş ve başka 
çalışmalarla incelenmelidir. Ayrıca oyunlar ve öteki bağımlılık türleri arasındaki ilişki de dikkate değer bir 
etkileşimdir. Sosyal olarak yetersiz, düşük özgüvenli, yalnız ve genel anlamda hayatlarıyla doyumsuz kişiler 
patolojik oyun oynama eğilimine sahip olabilmektedir. Tatminsiz kişilerarası ilişkiler sahip ve başarı kaza-
namamış oyuncular, video oyunlarını; gerçekten kaçmak, arkadaş bulmak, gerçek hayatta yaşayamadıkları 
başarmışlık hissine sahip olmak için kullanabilmektedir. Bu açıdan, online çok oyunculu oyunlar gerçek ha-
yattaki sosyal etkileşimin yerine geçmekte ve internet içerisinde geniş bir sosyal etkileşim kurulabilmektedir. 
Patolojik oyun oynama ile iyi olma arasında nedensel bir yön bulunması konusunda deneysel bir geçerliliğin 
olmaması, karşılıklı bir ilişki olması konusunu gündeme getirmektedir. Yalnız ve sosyal olarak yetersiz kişiler 
için, oyunlar günlük hayattaki çevrimdışı etkileşimler için bir alternatif sağlayabilmektedir. Aşırı oyun oynama 
sonuç olarak yine yalnızlığı arttıran veya yaşam doyumunu azaltan sosyal problemlere neden olabilmektedir. 
Çocukların sosyalleşmesinde büyük öneme sahip olan oyun kültürü ve ‘oyuncu’luk (homo ludens) masum ip, 
top ya da taş oyunları olmaktan çıkmış ve kişisel bir deneyime, hatta kişisel varoluşa dönüşmüştür. Atari ve 
video oyun holleriyle başlayan görüntülü ve kontrollü oyun kültürü akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla mobil 
hale gelmiş ve boş zamanı dolduran ana “eğlence” olmuştur. En çok gelir getiren ve yayılan ve katılımcıları 
etkileyen oyunlara baktığımızda bunların çatışma, savaş ve şiddet öğeleri içeren kurgulara sahip olduklarını 
görülmektedir. Aşamalı video oyunlarındaki apokaliptik (kıyametçi) kurgular, gençler üzerinde hem bir şiddet 
ritüeli hem de bir mitolojik kült oluşturabilmiş gözükmektedir. Çok başarılı olmuş film ya da animasyonlarının 
öykü dünyalarını (diegesis) taklit eden video oyunları (ve Twitch.tv gibi video platformları) zombiler, bulaşıcı 
hastalık, yıkım, terör, karakter ve devlet kurma ya da kıyamet sonrası nostaljik ilişkilere odaklanmış ve aynı 
biçimde apokaliptik şiddeti öne çıkaran bir deneyimi oyunculara sunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Video Oyunları, Grafik Şiddet, Gençlik, Oyun Kültü, Kıyamet Öyküleri
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMİNİN EBELİK VE HEMŞİRELİK  
ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINA  

ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Emel Bahadır YILMAZ1, Eda ŞAHİN2

1Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Giresun / Türkiye  
2 Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Giresun / Türkiye

edabasustaoglu@gmail.com

Öz: Kapsam: Toplumsal cinsiyet rolleri, bir toplumda kadının ve erkeğin nasıl davranacağını belirlemekle 
birlikte, kadın ve erkeğe özgü beklentileri ve inançları da ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri, bireyle-
rin mesleki tercihlerini, mesleğe yönelik beklentilerini ve mesleki değerlerini de olumlu ya da olumsuz olarak 
etkileyebilmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerinden en çok etkilenen mesleklerden biri de kadın cinsiyetine 
özgü kabul edilen hemşirelik ve ebelik mesleğidir. Ebeler ve hemşireler, sahip oldukları eşitlikçi cinsiyet rolle-
riyle, geleneksel cinsiyet rollerine sahip hastalarına iyi bir rol modeli olarak sağlık bakımı almalarının önünde 
bir engel oluşturan faktörleri tanımlamada ve ortadan kaldırmada söz sahibi olabilirler. Amaç: Bu çalışma, 
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik 
tutumlarına etkisini belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, 
2016-2017 eğitim-öğretim yılında Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bö-
lümünde okuyan 716 öğrenci oluşturmuştur (262 ebelik öğrencisi ile 454 hemşirelik öğrencisi). Araştırmada 
örneklem seçilmemiş, evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 
607 öğrenci (243 ebelik öğrencisi ile 364 hemşirelik öğrencisi) ile çalışma tamamlanmıştır. Veriler “ Öğrenci 
Bilgi Formu” ve “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için 
kurum izni alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin 
değerlendirilmesinde öğrencilerin tanıtıcı özellikleri için frekans ve yüzdelik hesaplamaları yapılmıştır. Verile-
rin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov Smirnov testi ile incelenmiştir. Veriler normal dağılım 
özelliği göstermediği için analizlerde Mann Whitney U testi kullanılmıştır. İstatiksel analizlerin tamamında 
anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Ebelik bölümünde okuyan öğrencilerin yaş or-
talaması 20.27±1.60 olup,  hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin yaş ortalaması 20.85±1.98’dir. Ebelik 
bölümünde okuyan öğrencilerin tamamı kadın olup, hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin %78.3’ü ka-
dın öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin %24.9’unun 1. sınıf,  %24.9’unun 2. sınıf,  %25.7’sinin 3. sınıf 
ve %24.5’inin 4. sınıf olduğu belirlenmiştir.  Örneklemi oluşturan öğrencilerin %58.5’inin toplumsal cinsiyet 
eşitliği ile ilgili bir ders aldığı belirlenirken, %41.5’inin bu konuda herhangi bir eğitim almadıkları belirlen-
miştir.  Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği puan ortalamaları 151.97±19.78 (min 77- max 
190) olarak belirlenmiştir. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği alt boyutları; Eşitlikçi Cinsiyet Rolü puan 
ortalaması 35.24 ± 5.04 (min 9- max 41), Kadın Cinsiyet Rolü puan ortalaması 27.24 ± 5.04 (min 12- max 
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40) , Evlilikte Cinsiyet Rolü puan ortalaması 35.65 ± 4.86 (min 8- max 40), Geleneksel Cinsiyet Rolü puan 
ortalaması 29.44 ± 5.63 (min 8- max 40), Erkek Cinsiyet Rolü puan ortalaması 24.42 ± 4.49 (min 7- max 30) 
olarak  bulunmuştur. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eğitim alan öğrencilerin, almayanlara göre toplumsal 
cinsiyet rolleri tutum ölçeği puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur (eğitim alan öğrencilerin 154.45 ± 
19.86, almayan öğrencilerin 148.49 ± 19.16, z=-4.366, p=0.000). Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alan 
öğrencilerin, eşitlikçi cinsiyet rolü (z=-2.563, p=0.010), kadın cinsiyet rolü (z=-2.873, p=0.004), geleneksel 
cinsiyet rolü (z=-5.463, p=0.000) ve erkek cinsiyet rolü (z=-4.576, p=0.000) puan ortalamaları almayan öğ-
rencilerin puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek  çıkmıştır. Toplumsal cinsiyet 
eşitliği eğitimi öğrencilerin sadece eşitlikçi cinsiyet rolü puan ortalamalarını etkilememiştir. Sonuç: Araştırma 
sonuçlarına göre toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin, üniversitemizde sağlık bilimleri alanında okuyan ebelik 
ve hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarını artırdığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda, ülke 
genelinde ebelik ve hemşirelik alanında lisans eğitimi veren bütün okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili 
bir dersin müfredata entegre edilmesi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ebelik Öğrencileri, Hemşirelik Öğrencileri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, Top-
lumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumlar
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HEMŞİRELİK  ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET VE FLÖRT ŞİDDETİNE YÖNELİK 
TUTUMLARININ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Eda ŞAHİN1, Emel Bahadır YILMAZ2

1Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Giresun / Türkiye  
2Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Giresun / Türkiye

edabasustaoglu@gmail.com

Öz: Öğrencilerin başarılarını etkileyen birden fazla değişken bulunmaktadır. Öğretmen, öğretim materyalleri, 
aile, kişilik özellikleri, içinde bulunulan toplumsal-ekonomik ve kültürel atmosfer, cinsiyet bu değişkenler içinde 
ilk akla gelenlerdir. Toplumsal cinsiyet rolleri; geleneksel olarak kadınlarla ve erkeklerle ilişkili olduğu kabul 
edilen rolleri ifade etmekte ve toplumda kültürel olarak kadına ve erkeğe uygun görülen kişilik özellikleri ve 
davranışları içermektedir. Akademik başarıyı etkileyebilecek olan bir diğer faktör de flört şiddeti olabilir. Flört 
şiddeti, kız/erkek arkadaşlığında birisinin diğerine kasıtlı olarak cinsel, fiziksel, ekonomik ve psikolojik saldı-
rıda bulunmasıdır. Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik  öğrencilerinin toplumsal cinsiyet ve flört şiddetine 
yönelik tutumlarının akademik başarılarına etkisinin belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak planlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Giresun Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde okuyan 454 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçil-
memiş, evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 364 öğrenci ile 
çalışma tamamlanmıştır. Veriler “ Öğrenci Bilgi Formu”, “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği”, “Flört 
Şiddeti Tutum Ölçeği” ve “Akademik Güdülenme Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için 
gerekli kurum izni alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma 
verilerinin değerlendirilmesinde öğrencilerin tanıtıcı özellikleri için frekans ve yüzdelik hesaplamaları yapıl-
mıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği skewness ve kurtosis değerleri ile incelenmiştir. Veriler  
normal dağılım özelliği göstermediği için nonparametrik testler kullanılmıştır. İstatiksel analizlerin tamamında 
anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.85±1.98 (18-39)’tir. 
Öğrencilerin %78.3’ünün kadın ve %21.7’ sinin erkek ; %22.3’ünün 1. sınıf,  %24.2’sinin 2. sınıf,  %26.6’sının 
3. sınıf ve %26.9’unun 4. sınıf olduğu belirlenmiştir. % 99.5’ inin bekar olduğu, % 79.7’ sinin çekirdek ailede 
yaşadığı, % 69.8’ inin 1-3 sayıda kardeşe sahip olduğu, % 55.5’ inin il merkezinde oturduğu, % 40.4’ ünün 
karadeniz bölgesinde yaşadığı, % 66.8’ inin gelirinin giderine eşit olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin % 94.8’ 
inin anne babasının birlikte yaşadığı, % 97.5’ inin annesinin yaşadığı, %47.5’ inin annesinin ilkokul mezunu 
olduğu, % 79.4’ ünün annesinin çalışmadığı, % 94.2’ sinin babasının yaşadığı, %34.9’ unun babasının ilkokul 
mezunu olduğu, % 70.1’ inin babasının çalıştığı bulunmuştur. Öğrencilerin % 60.4 ünün toplumsal cinsiyet ile 
ilgili eğitim aldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin yarısından fazlası (% 58.2) akademik başarılarını orta seviyede 
tanımlamışlardır. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği puan ortalamaları 148.60±21.70 (min 
77- max 190) olarak belirlenmiştir. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği alt boyutları; Eşitlikçi Cinsiyet 
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Rolü puan ortalaması 34.63 ± 5.54 (min 9- max 40), Kadın Cinsiyet Rolü puan ortalaması 26.83 ± 5.02 (min 
12- max 40) , Evlilikte Cinsiyet Rolü puan ortalaması 34.79 ± 5.66 (min 8- max 40), Geleneksel Cinsiyet Rolü 
puan ortalaması 28.60 ± 5.96 (min 8- max 40), Erkek Cinsiyet Rolü puan ortalaması 23.75 ± 4.92 (min 7- max 
30) olarak bulunmuştur. Öğrencilerin Flört Şiddeti Tutum Ölçeği puan ortalamaları 4.25±0.57 (min 1.57- max 
5) olarak belirlenmiştir. Flört Şiddeti Tutum Ölçeği alt boyutları; Genel Şiddet puan ortalaması 4.48 ± 0.70 
(min 1- max 5), Fiziksel Şiddet puan ortalaması 4.38 ± 0.70 (min 1- max 5), Duygusal Şiddet puan ortalaması 
4.16 ± 0.72 (min 1- max 5), Ekonomik Şiddet puan ortalaması 3.84 ± 0.80 (min 1.20- max 5), Cinsel Şiddet 
puan ortalaması 4.37 ± 0.79 (min 1- max 5) olarak bulunmuştur. Öğrencilerin Akademik Güdülenme Ölçeği 
puan ortalamaları 72.46±12.02 (min 37- max 100) olarak belirlenmiştir. Üç ölçek puan ortalamaları ile sınıflar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (kw:23.50; kw:8.76; kw:8.50;   p<0.05). Öğrencilerin 
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği puan ortalamaları 1 ve 2. sınıflar arasında (z:2.992 ;   p<0.003), 1 ve 
3. sınıflar arasında (z:3.198 ;   p<0.001), 2 ve 4. sınıflar arasında (z:3.333 ;   p<0.001), 3 ve 4. sınıflar arasında 
(z:3.966 ;   p<0.001) istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Flört Şiddeti Tutum Ölçeği ve Akademik 
Güdülenme Ölçeği puan ortalamaları 2 ve 4. sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır 
(z:2.743 ;   p<0.006) (z:2.687;   p<0.007). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Flört Şiddeti Tutum Öl-
çeği puan ortalamaları ile Akademik Güdülenme Ölçeği puan ortalamaları arasında ilişki saptanmıştır (r:0.247; 
r:0.229; p<0.05). Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, hemşirelik  öğrencilerinin toplumsal cinsi-
yet ve flört şiddetine yönelik tutumlarının akademik başarılarını etkilediğini göstermektedir. Özellikle son sınıf 
öğrencilerinin daha olumlu tutum sergilediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencileri, Toplumsal Cinsiyet, Flört Şiddeti, Akademik Başarı
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KADINA YÖNELİK EŞ ŞİDDETİNİN BİR ÖRNEĞİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI:  
OLGU SUNUMU

İlknur YEŞİLÇINAR1, Eda ŞAHİN2

1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzm. Hemşire, Ankara / Türkiye  
2 Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Giresun / Türkiye

edabasustaoglu@gmail.com

Öz: Amaç: Kadına yönelik şiddet, dünyada  yaygın olarak görülen önemli bir sorundur.  Sadece kadın olmak 
bile tek başına şiddete maruziyet açısından bir risk faktörüdür.  Dünya çapında kadınların yaklaşık %50 sinin 
şiddetin herhangi bir türüne maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Aile içi şiddet kadına yönelik şiddetin en 
sık yaşandığı yerdir. 2014 Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na göre Türkiye genelinde 
evlenmiş kadınların yüzde 38’i yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz 
kalmıştır. Kadına yönelik aile içi şiddet eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir. 2014 Türkiye’de Kadına 
Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na göre eğitim düzeyi arttıkça kadınların maruz kaldığı şiddetin azaldığı 
belirtilmektedir. Yine de, lise düzeyinde eğitimi olan kadınların dörtte birinden fazlasının; üniversite ve üzeri 
eğitimi olan kadınların beşte birinin fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmış olması dikkat çekicidir. Ka-
dına yönelik şiddet açısından gebelik de önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Gebelik kendi 
başına riskleri olan bir dönem olmakla birlikte bu dönemde gebe şiddete de maruz kalırsa bu riskler daha da 
artmaktadır. 2014 Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na göre Türkiye genelinde en az 
bir kez gebe kalmış her on kadından biri gebeliği sırasında eşi ya da diğer kişiler tarafından şiddete maruz 
kalmıştır. Yine aynı çalışmanın verilerine göre düşük eğitim düzeyine sahip olan, genç yaşta evlenen ve doğu 
kesimlerde yaşayan kadınların şiddete maruziyetinin daha yüksek oranda olduğu bulunmuştur. Bu makale-
de gebeliğinde eşinden şiddet gören bir kadının verileri incelenmiş ve hemşirelik yaklaşımları tartışılmıştır. 
Materyal-Metod: 38 yaşında üçüncü çocuğuna 35 haftalık gebe olan ve eşinden şiddet gören bir kadının veri-
leri incelenmiş ve hemşirelik yaklaşımları güncel literatür ışığında tartışılmıştır. Olgu: Gebemiz 38 yaşında ve 
üçüncü çocuğuna 35 haftalık gebedir. Gebemiz mühendistir. Şu anki eşi ise avukattır. Gebemizin ilk çocuğu ilk 
evliliğinden dünyaya gelen mental retardasyonu olan bir çocuktur. Bu çocuğu özel eğitim merkezinde eğitim 
almaktadır. Babası bu çocuğa bakmak istemediği için boşanmışlar ve ikinci evliğini yapmıştır. İkinci çocukları 
ise 5 yaşındadır. Olay günü gebemiz eşinin telefonunu eline alıp kontrol etmektedir. O sırada eşi gelmiş çok 
sinirlenmiş ve gebeyi dövmüştür. Sırtına tekme atmış ve yere fırlatmıştır. Bunun üzerine gebe kadın önce bir 
sağlık kuruluşuna başvurarak darp raporu almış ve karakola gidip suç duyurusunda bulunmuştur. İşlemleri 
hallettikten sonra evine tekrar dönmüştür. Kapıyı eşi açmış, o sırada eşinin telefonu çalmış ve karakoldan 
aranmıştır. Eşinin suç durusunda bulunduğunu öğrenen koca daha da çok sinirlenip gebeyi daha da çok döve-
meye başlamıştır. Eş, gebenin kafasını duvara çarparak burnunu kırmıştır. Gürültüyü duyan komşular evin açık 
olan kapısından içeri girip gebe olan kadını kocasının elinden alıp kendi evlerine götürürler. Bu sırada mental 
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retardasyonu olan çocuk okuldadır; fakat 5 yaşındaki kızları tüm bu yaşananlara şahit olmuştur. Komşuları 
gebeyi acil servise götürmüşlerdir. Oradan da Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne yatışı yapılarak takip 
edilmiştir. Gebenin burnu alçıya alınmıştır. Yapılan muayenesinde bebekle ilgili bir problem saptanmamıştır. 
Kadının ve çocuğunun psikolojisi ise çok kötüydü. Gebemiz 3 gün boyunca kliniğimizde takip edilmiştir. Ta-
burculuk sonrası gebemiz çocuklarıyla beraber kendi ailesinin yanında kalmak istemiştir. Şiddete Maruz Kal-
ma Açısından Risk Faktörleri: Gebelik, ikinci evliğinin olması, özel bakım gerektiren bir çocuğa sahip olma, 
eşini kontrol etme davranışı sergileme. Şiddetten Etkilenme: Bu vakada anne, fetüs ve duruma şahit olan çocuk 
şiddetten etkilenmiştir. Şiddetin bu aile üzerine hem kısa vadeli hem de uzun vadeli etkileri olacaktır. Hem 
bireyleri ayrı ayrı etkileyecek hem de aile ve toplumsal düzeyde etkilenme olacaktır. Şiddet yaşayan bireylere 
verilecek olan bakım hem fiziksel hem de psikolojik bakımı içermelidir. Sonraki yaşamında alınacak önlemler 
konusunda kişiye yol gösterilmeli ve takibi yapılmalıdır. Bunun içinde multidispliner bir bakım olmazsa ol-
mazdır. Sonuç: Eğitim kadına yönelik şiddeti önlemede önemli bir noktadır; fakat tek başına yeterli değildir. 
Bunun için özellikle toplumsal farkındalığın arttırılması ve yasal düzenlemelerin yapılması önemlidir. Şiddetin 
önlenmesinde sivil toplum kuruluşları, sağlık personelleri ve adli makamların iş birliği yapması gerekmek-
tedir. Prenatal bakım alan gebe kadınlar şiddet belirtileri yönünden taranmalıdır. Kadınlara şiddete uğrayıp 
uğramadıkları sorulmalı ve ipuçları olup olmadığı kontrol edilmelidir. Gebelikte kadının yaşadığı şiddet hem 
anne hem de bebek için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle sağlık personeli şiddet yaşayan kadına müdahale 
basamakları konusunda eğitilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Aile İçi Şiddet, Risk Faktörleri, Kadın, Hemşirelik
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET ARAŞTIRMALARI:  
SİSTEMATİK DERLEME 

Gülnur AKKAYA1, Duygu GÜL2, Gülbu TANRIVERDİ3

1-2-3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Çanakkale / Türkiye

duygugul@comu.edu.tr 

Öz: Son yıllarda dünyanın her yerinden her türlü şiddetin arttığı belirtilmektedir. Yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, eği-
tim düzeyi ayırt etmeksizin toplumdaki bütün bireyleri etkileyen şiddet, giderek günlük yaşamımızın bir parça-
sı haline gelmekte herkes ve her sektör için önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddet, son 
yıllarda birçok sektörde olduğu gibi sağlık kurumları ve hastanelerde de toplum huzurunu tehdit eden önemli 
bir sorundur. Tüm meslek grupları arasında, zor durumdaki bireylerle doğrudan teması gerektiren sağlık bakım 
sektöründe çalışanların, şiddetin en önemli hedefi ve kurbanları olduğu belirtilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN)’nin 2002 yılı “Sağlık 
Sektöründe İş Yeri Şiddeti” başlıklı ortak raporuna göre sağlık çalışanlarının %50’sinden fazlası mesleklerini 
uyguladıkları herhangi bir zamanda şiddete maruz kaldıklarını bildirmektedir. Şiddetin diğer iş yerlerine göre 
en çok sağlık alanında ortaya çıktığı ve sağlık personelinin şiddete uğrama yönünden 16 kat daha riskli oldu-
ğu; dünyada ve Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek artış gösterdiği ve üzerinde önemle 
durulması gereken ciddi bir mesleki tehlike olduğu belirtilmektedir. Amaç: Bu araştırma, Türkiye’de sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili 2010 Ağustos ve sonrasında yapılan çalışmaları incelemek amacıyla yapıl-
mıştır.  Kapsam: Bu araştırma Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili Ağustos 2010 yılı itibari 
ile yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Sınırlıklar: Araştırma Ağustos 2010 ve sonrasında yapılan çalışmaları 
kapsadığından bu tarihler arasında ve 48 araştırma ile sınırlıdır.  Yöntem: Ağustos 2010 yılına kadar olan sağ-
lık çalışanına yönelik şiddetle ilgili çalışmalar Keser Özcan ve Bilgin tarafından 2011 yılında ulusal makale 
olarak yayınlanmıştır. Araştırmaya dahil etme kriterlerine göre 48 adet ulusal ve uluslararası makale incelen-
miştir.  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi internet ağı kullanılarak Pubmed, Google Akademik, Türk Psiki-
yatri Dizini, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, CINAHL arama motorları kullanılmıştır. Bildiri özetleri, derlemeler, 
yüksek lisans ve doktora tezleri araştırma kapsamına alınmamıştır. Bulgular: Türkiye’de şiddete maruz kalan 
sağlık çalışanları ile ilgili literatür taraması yapıldığında Ağustos 2010 yılı sonrasında 48 adet ulusal ve uluslar 
arası makale bulunmuştur. Bu makalelerden 18 tanesi hemşireler, 1 tanesi diş hekimleri, 3 tanesi hekimler, 19 
tanesi ise sağlık çalışanları, 3 tanesi hemşire-hekim ve 2 tanesi hemşire-ebe ile yapılmış olup, çalışmaların 2 
tanesi şiddet olaylarını incelemektedir. Çalışmaların 8 tanesi acil serviste, 3 tanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesinde, 1 tanesi psikiyatri kliniğinde diğerleri hastane genelinde yapılmıştır. Çalışmaların çoğu kamu 
hastanesinde yapılmış olup,  bunların 4 tanesi hem özel hem kamu hastanesini, sadece 1 tanesi ise özel tıp mer-
kezini kapsamaktadır.  Çalışmaların 16 tanesi psikolojik şiddet (mobbing) ile ilgili olup 32 tanesi diğer şiddet 
türlerini içermektedir. Mobbing ile ilgili çalışmalarda, eğitim seviyesi ve cinsiyetin mobbing ile ilişkili olduğu, 
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çoğunlukla yüksek eğitim seviyesine sahip ve kadın çalışanların iş yerinde yöneticileri tarafından mobbinge 
maruz kaldığı bulunmuştur. Mobbing mağdurlarının herhangi bir şey yapmadıkları, olayı kabul ettikleri görül-
müştür. Ancak mobbing ile ilgili bir çalışmada atılganlık eğitimi alanların mobbinge uğrama skorunun düştüğü 
görülmüştür. Mobbing dışındaki diğer şiddet araştırmalarının çoğunda sağlık çalışanları en çok sözel şiddete 
maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının çoğunluğu acil serviste çalışmakta 
olup şiddet kaynağını hasta yakınları olarak ifade etmişlerdir. Ancak ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde 
yapılan çalışmalarda, şiddet kaynağı olarak hastalar bulunmuştur. Yapılan literatür taramasında şiddete maruz 
kalan sağlık personelinin çoğunluğunun adli makamlara başvurmadığı, adli makamlara başvuranlarında ço-
ğunluğunun bir işlem yapılmadığını belirttikleri görülmüştür. Sonuç: Bu sistematik incelemenin sonucunda;  
sağlık çalışanlarının en çok sözel şiddete maruz kaldıkları görülmektedir. Şiddetin en çok uygulandığı bölüm 
ise acil servis üniteleridir. Şiddete en çok maruz kalan meslek grubu hemşirelerdir. Sağlık çalışanlarına yönelik 
şiddet ile ilgili yapılmış araştırmalar incelendiğinde, araştırmaların çoğunluğunun kamu hastanesinde yapıldı-
ğı, mağdurların yasal yola başvurmadıkları hastane yönetimine bildirmedikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Ebe, Doktor, Hemşire, Mobbing, Taciz, Sağlık Çalışanı, Şiddet
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ENGELLİ ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI: BİR FİLM DEĞERLENDİRMESİ

Canan AYDOĞAN1, Ramazan KOCAKAYA2

1-2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara/Türkiye

aydgncnn@gmail.com

Öz: Sheldrick’e göre çocuk cinsel istismarı, bağımlı ve gelişimsel olarak olgunlaşmamış çocukların ve er-
genlerin tam olarak kavrayamadıkları, bilerek onay verme durumunda olmadıkları ve aile rollerine ait sosyal 
tabuları ihlal eden cinsel faaliyetlere karıştırılmasıdır. Çocuk cinsel istismarı sürecinde görülebilecek karak-
teristik durumlar: (a) Fiziksel güç/şiddet nadiren kullanılır, bunun yerine çocuğun güveni kazanılmaya çalı-
şılarak istismar gizlenir. (b) Failler genelde tanınmış ve güvenilir insanlardır. (c) Cinsel istismar genellikle 
haftalar hatta yıllar sürebilir. (d) Çocukların cinsel istismarı, zamanla daha saldırgan hale gelen tekrarlanan 
dönemler şeklinde gerçekleşir. (e) Ensest / aile içi istismar, tüm çocuk cinsel istismar vakalarının yaklaşık 
üçte birini oluşturmaktadır. Amaç:Bu çalışmanın amacı, 2011 yılında Güney Kore’de gerçek bir yaşam ola-
yından esinlenerek hazırlanan “Silenced” (Do-ga-ni) filmini, engellilere yönelik cinsel istismar perspektifin-
den incelemektir. Kapsam:Çalışmanın evrenini cinsel istismara maruz kalan engelli çocuklar oluşturmakta-
dır, örneklemi ise Silenced filminde rol alan cinsel istismara maruz kalan üç engelli çocuk oluşturmaktadır. 
Sınırlılıklar:Çalışmada filmde aktarılan bilgiler dışında başka bir bilgi elde edilemediği için sadece filmde yer 
alan bilgiler çerçevesinde değerlendirme yapılabilmiştir. Yöntem:Bu çalışmada Silenced filminde rol alan ve 
cinsel istismara maruz kalan üç engelli çocuğun yaşadıkları sürecini incelemek amacıyla içerik analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Bulgular:Filmde, Mujin isimli bir bölgede Ja Ae İşitme Engelliler Akademisi’nde yatılı olarak 
eğitimine devam eden üç çocuğun cinsel istismar öyküsü anlatılmaktadır. Bu çocuklar, akademinin müdürü, 
idare amiri ve bir öğretmen tarafından uzun süre boyunca istismara maruz kalmıştır. Jean Min Soo isimli 
çocuk hem işitme hem konuşma engellidir, babası yatağa bağımlı hastadır, annesi ise kayıptır ve babasıyla 
babaannesi ilgilenmektedir. Jin Yoo Rii isimli çocuk hem zihinsel hem işitme hem de konuşma engellidir, ebe-
veynlerinin ikisi de zihinsel engellidir. Kim Yean Doo isimli çocuk da hem işitme hem de konuşma engellidir, 
anne ve babası yoktur. Bu üç çocuğun ortak özelliği kendileri ile ilgilenecek yakınlarının olmamasıdır, bu da 
faillerin çocukları seçmesinde önemli bir etken oluşturmaktadır. Müdür ve idare amiri ikiz kardeş olup Mujin 
bölgesinde itibar gören, hayırsever olarak tanınan, dindar bir Hıristiyan olarak bilinen kişilerdir. Okula yeni 
gelen resim öğretmeni, çocuklardaki tuhaf davranışları, darp izlerini, okuldaki diğer öğretmenlerin bu duruma 
yönelik tutumunu gözlemlemiştir. Çocuklarla daha yakından ilgilenmeye başladığında Kim Yeon Doo’nun 
yaşadığı fiziksel istismar olayına şahit olmuştur. Kim Yeon Doo’yu hastaneye götürdüğünde ve durumu insan 
hakları merkezinde çalışan arkadaşı Seo Yoo Jin’e anlattığında okulda yalnızca fiziksel istismarın değil cinsel 
istismarın da yaşandığı anlaşılmıştır. Seo Yoo Jin durumu belediyeye, eğitim müdürlüğüne ve emniyet kuvvet-
lerine bildirmiştir. Ancak yaşanılan bölge taşra olduğu için hiçbir kurum başvurusunu kabul etmemiş, kişilerin 
saygın insanlar olduklarını ifade etmişlerdir. Ancak olayın ulusal bir haber kanalında yayınlanmasıyla dava sü-
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reci başlamıştır. Dava sürecinde istismarın yaklaşık beş yıldır devam ettiği, okul çalışanlarının durumu bildiği 
ancak kişisel çıkarları için müdahale etmedikleri öğrenilmiştir. Çocuklar dava boyunca Seo Yoo Jin’in evinde 
kalmıştır. Failler davada suçları olmadığını, iftiraya uğradıklarını söylemiş, eskiden hakim olan bir avukatla 
çalışmış ve dava hakkında görüşüne başvurulacak kişilere rüşvet vermişlerdir. Failler suçlu bulunduğu halde, 
ülke yasaları gereği on üç yaşından büyük çocukların cinsel istismarı söz konusu olduğunda istismara uğrayan 
çocukların aileleri ile uzlaşmaya gidilmesi halinde faillerin cezası düşebilmektedir. Failler bu durumdan yarar-
lanarak Jin Yoo Rii ve Jeon Min Soo’nun ailelerine para vererek uzlaşma sağlamışlardır. Kim Yeon Doo’nun 
ise ailesi bulunmadığı için herhangi bir anlaşma yapılamamıştır. Failler sadece onun davası nedeniyle altı ve 
sekiz ay civarında hapis cezası almışlardır. Jeon Min Soo bu karar sebebiyle kendisine cinsel istismar uygula-
yan öğretmen Park Bo Hyun’u öldürmek için yanına gitmiş, öğretmenle girdiği bıçaklı kavga esnasında ikisi 
de trenin altında kalarak ölmüştür. Diğer iki çocuk ise psikolojik tedavi alarak Seo Yoo Jin’in yanında hayat-
larına devam etmişlerdir. Resim öğretmeni Gang In-ho ise bölgeden ayrılarak kendi hayatına devam etmiştir. 
Sonuç:Filmde görüldüğü üzere failler çocukların ve ailelerinin özelliklerinden yararlanarak çocuklara cinsel 
istismarda bulunmuşlardır. Engelli olmaları nedeniyle çocuklar faillere karşı daha savunmasız hale gelmişler-
dir ve yaşananları kimseye anlatamamışlardır. Uygulanan cinsel istismarın uzun süre boyunca adli mercilere 
yansımamasının nedenleri arasında faillerin özellikleri ve okul çalışanlarının kişisel çıkarları için göz yumma-
sı, ayrıca yaşanılan bölgenin taşra olması nedeniyle olayların üzerinin kolay kapatılması yer almaktadır. Sonuç 
olarak engellilerin cinsel istismara maruz kalmayacağına dair bir inanış olmasına rağmen, aslında durum hiç 
de zannedildiği gibi olmayıp aksine engelli çocuklar failler için daha uygun hedeflerdir. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel Estismar, Çocuk, Engellilik
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SEVGİ VE ŞİDDET KAYNAĞI OLARAK AİLEDE SINIRLAR, ROLLER,  
DUYGU PAYLAŞIMI VE KÖK AİLE

Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ1, H. Zekavet KABASAKAL2

1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı,  
İzmir / Türkiye

2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı,  
İzmir  / Türkiye

hadiye3000@gmail.com

Öz: İnsan doğasına ilişkin görüşler de insanın iyilik yetisinin her zaman ağır basacağı gibi bir anlam yoktur. 
İnsan da iki yetinin —iyilik ve kötülük yapma yetisinin— bulunduğu, insanın iyiyle kötü, kutsamayla lanet, 
yaşamla ölüm arasında seçme yapabileceği yolundadır. Yeniden Doğuş ve Aydınlanma Döneminin düşünür-
leri, insanda kötülüğün bütünüyle koşulların sonucunda doğduğunu, bu yüzden insanın seçme durumunda 
olmadığını savunuyorlardı.  Kötülüğü yaratan koşulları değiştirin, insanın doğuştan gelen iyiliği hemen ortaya 
çıkacaktır, diyorlardı(Fromm,1994). Şiddet kişinin kendine, başkasına yada topluma karşı fiziksel yada psiko-
lojik gücünü istemli olarak kullanması olarak tanımlanırsa bu bağlamda sağlıklı aile işlevleri olan bir ortamda 
yetişen bireylerinde şiddet davranışlarından uzak ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı olacağı düşünülmektedir. 
Aile bireyin kişilik gelişimi ve daranışlarının biçimlenmesinde fizyolojik, ekonomik kültürel ve toplumsal 
yönleriyle etkili bir kurumdur. Bu çalışmanın amacı bir grup evli bireyde (kadın ve erkek) aile içinde iletişim, 
kişisel gelişim gereksinimi, zaman, sevgi ve ilgi paylaşımı, roller ve kurallar ile bu özelliklerin kök aile algıları 
ile birlikte belirlenerek ortaya konmasıdır. Kapsam: Çalışma grubunu İzmir de yaşayan 30 çift (30 kadın ve 
30 erkek) toplam 60 kişi oluşturmaktadır. Katılımcıların yaşları 20 ile 60 arasında değişmektedir. Beş kadın 
katılımcı ilkokul, 40 kadın ve erkek katılımcı lise ve ortaokul mezunu iken üç kadın ve üç erkek katılımcı 
üniversite mezunudur. Eşlerden kadın ilkokul mezunu olanların kocaları ortaokul ve lise mezunudur. Bir kadın 
katılımcı üniversite mezunu iken eşi lise mezunudur. Görüşme yapılan grup orta sosyo ekonomik düzeyde ol-
duklarını belirtmişlerdir. Sınırlıklar: Bu araştırma 2017 yılı şubat ve mart aylarında, sadece İzmir ilinde bulu-
nan ve görüşme yapılan kadın ve erkekler ile sınırlıdır Yöntem: Bu çalışma kesitsel-tanımlayıcı modelde  nitel 
bir çalışmadır. Araştırma kolay ulaşılabilir ve amaca yönelik örneklemle belirlenen ve  rastlantısal güzergah 
örnekleme yöntemi ile araştırma kapsamına alınan, gönüllü olarak çalışmayı  kabul eden 60 birey ile yapılmış-
tır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından konu ile ilgili kaynaklar taranarak oluşturulan a) bireysel 
durum formu ile b)yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Formlar kapsam geçerliği bakımından  
eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve aile hekimliği alanında  yedi uzmanın görüşü alınarak oluşturulmuştur. 
Bireysel durum formunda yaş, cinsiyet, eğitim durumu; görüşme formunda ise eşlerin ailede iletişimi, aile 
içinde kişisel gelişim gereksinimi, zaman-sevgi ve ilgi paylaşımı, eş ilişkisi, ailede sorun çözme tarzı, ailede 
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roller ve kurallar ile kök aile ile ilişki ve kök aile algısına yönelik açık uçlu sorular bulunmaktadır. Araştırma 
süreci Görüşmeler yüz yüze yapılmıştır. .Elde edilen sonuçlar  görüşme formunda yer alan sorular dizgesinde 
eşlerin ailede iletişimi, aile içinde kişisel gelişim gereksinimi, zaman-sevgi ve ilgi paylaşımı, eş ilişkisi, ailede 
sorun çözme tarzı, ailede roller ve kurallar ile kök aile ile ilişki ve kök aile algısı konularında içerik analizi 
yapılarak yorumlanmıştır.  Sonuçlar: 1.Eşler arası iletişimde  kadınlarda  ve erkeklerin yanıtlarında kadınlar  
daha çok iletişimi «gayet iyi (%35) «olarak  belirtirken erkeklerde bu oran (%  5) iken ; ailede herkes duygu ve 
düşüncelerini rahatlıkla açıklar diyen kadınlar  (%15) erkeklerde bu oran (%25)tir. 2.Aile ilişkilerinde;  zaman, 
sevgi ve ilgi paylaşımında ise görüşme sorusunu kadın ve erkeklerin  birlikte pikniğe gideriz, tatile gideriz, 
hafta sonu kahvaltı ediyoruz, sinemaya gidiyoruz vb. şeklinde yanıtladıkları görülmektedir. Aile de eşler ara-
sında sevgi ve ilgi paylaşımının sadece birlikte etkinlik yapma şeklinde yanıtlandığı görülmüştür. Sadece bir 
erkek eş sevgi ve hoşgörü içinde paylaşırız hafta sonu gezilerini» diye sevgi den bahsetmiştir. 3.Aile içinde; 
kişisel gelişim gereksinimizi gerçekleştirebiliyor musunuz  görüşme sorusunu kadın ve erkeklerin  daha çok 
«evet» diye yanıtladıkları, üç ailede ise kadın ve erkek eşin bu soruyu  «çocuklara destek oluyoruz»  vb. şek-
linde yanıtladıkları görülmektedir. Bu çalışma kapsamında görüşülen ailelerde kadın ve erkeğin kendilerinin 
birey olarak aile den farklı  kişisel gereksinimleri olabileceğini düşünmedikleri söylenebilir. 4. Eşlerin eş 
ilişkisine ilişkin görüşme sorusunu kadınların «duygusal tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor vb.» ve erkeklerin  daha 
çok «olumlu» olarak  yanıtladıkları, Aynı ailede ; Kadın «sevgi dolu bir iletişimimiz var, onun yanındayken 
güvende ve mutlu hissediyorum, saygılı ve anlayışlı» derken;  Erkek «Çok paylaşıma açık bir ilşkimiz yok, 
eşim benden çok çocuklarla zaman geçirir…...eşimle anlaşamadığımız noktalar olsa da…..» diye görüş be-
lirtmişlerdir. 5. Kadınlar öncelikle eşleriyle, eğer çözüm olmazsa arkadaş ve akrabaları ile görüşerek çözüm 
bulmaya çalışırken erkekler sorun   diye daha çok çocuklarla ilgili sorunları algılamışlar  ve eşinin bu konuyu 
hallettiğini belirtmişlerdir. Yine benzer bir aile görüşü; Kadın «Eşimi karşıma alıp konuşurum, baktım çözüme 
bu şekilde kavuşamadım…fikirlerine güvendiğim arkadaşlarımla konuşup……» Erkek ise aynı ailedeki sorun 
çözümü için « Eşim çocuklarla sürekli zaman geçirdiği için olaylara daha kolay müdahil oluyoruz…» demek-
tedir. 6. Aile rollerin ve kuralların nasıl olduğu konusunda erkekler çocuklardan önce iki kişilik bir ilişkiden 
çocukların varlığından sora eşinin daha fazla belirleyici olduğundan söz ederken, Kadınlar “kurallar bellidir, 
herkes açıkça rolleri bilir ve kabul eder” demektedir. Kişilik gelişiminde olduğu gibi ailelerde de «Aile yaşam 
döngüsü»  olduğu kabul bilinmektedir. Aileye yeni bireylerin katıldığı çocukların bulunduğu dönem anne baba 
rollerinin kadın erkek ve eş rollerine eklendiği, roller karmaşıklaşırken kurallarında değişmek durumunda 
kaldığı kabul edilir. 7. Eşlerin kendi kök aile algısı  iyi olmasa bile  eşinin ailesi ile daha dengeli bir ilişkileri 
olduğu  görüşü  hem kadın hem de erkeklerde paylaşılmaktadır. Kök ailelerle ilişki ve iletişim  «ara sıra vakit 
oldukça birlikte olmak ve özel günlerde ziyarete gitmek» şeklinde ifade edilmektedir. Öneri: Bir çok sorunun 
şiddette dahil olmak üzere aile içindeki iletişi örüntüleri,rol sınır kök aileyle ilişkiler gibi bu çalışmada yer 
alan konulardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu bağlamda alan yazında çok az çalışma bulunmaktadır. Bu 
nedenle çalışmanın farklı bir grupla tekrarlanarak sonuçların tartışılmasına gereksinim duyulmaktadır. Sonsöz 
olarak Fromm(1994)’ un belirttiği. gibi  sevgi yada şiddet  ölüm sevgisine karşı yaşam sevgisini, narsisizme 
karşı insan sevgisini…… kapsıyor. Bu iki yönelişten biri pek az kişide sonuna dek gelişmiştir. Ama her insanın 
kendi seçtiği yolda, yaşam ya da ölüm, iyilik ya  da kötülük yolunda ilerlediği yadsınamaz

Anahtar Kelimeler: Sevgi, Şiddet, Aile, Roller, Danışmanlık, Kök Aile
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GAZETE HABERLERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN İNCELENMESİ 

Gülbu TANRIVERDİ1, Duygu GÜL2, Gülnur AKKAYA3

1-2-3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü,      
Çanakkale / Türkiye

duygugul@comu.edu.tr 

Öz: Şiddet insan yaşamının her alanında görülebilen ve dünyada giderek artan önemli bir toplum sağlığı so-
runudur. Sağlık ortamında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son yıllarda artış göstermektedir. Çok geniş bir 
çalışan grubunun bulunduğu sağlık kurumları şiddetin en çok görüldüğü çalışma 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 tanımlanmak-
tadır. Sağlık kurumunda çalışmak diğer iş yerlerine göre şiddete uğrama yönünden daha risklidir. Amaç: Bu 
araştırmanın amacı sağlık çalışanlarına yönelik son bir yıl içerisinde gerçekleşen ve gazetelerde haber olarak 
yer alan şiddet vakalarını farklı değişkenler açısından incelemektir. Kapsam: Yapılan araştırmada 37 Ulusal 
Gazeteden 27 gazetedeki şiddet haberleri değerlendirildi. Veriler Ocak ayını kapsayan bir aylık süre içinde 
toplandı. Sınırlıklar: Araştırma, gazetelerde yer alan son bir yıl içerisinde (1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016) ger-
çekleşen şiddet haberlerini kapsadığından bu tarihler arasında ve 27 gazete ile sınırlıdır. Yöntem: Sistematik 
inceleme olan bu araştırmada, 37 Ulusal Gazete değerlendirmeye alınmıştır. Web sayfasına ulaşılamayan iki 
gazete, arama butonu olmayan bir gazete ve son bir yılda sağlık çalışanlarına yönelik haberlere yer verme-
yen beş gazete çalışma kapsamından çıkarılarak 27 gazetedeki şiddet haberleri değerlendirilmiştir. Haberlerin 
araştırmaya dahil edilmesinde şiddet haberinin ulusal bir gazetenin internet sayfasında yer alması, gazetenin 
Türkçe yayınlanması, haberin son bir yıl içinde olması, şiddete uğrayanın ve şiddete uğrama nedeninin sağlık 
çalışanı olması kriterleri aranmıştır. Bu kriterleri kapsamayan haberler çalışmaya dahil edilmemiştir. Araş-
tırmacı tarafından her gazetenin web sayfasına girilerek ve son bir yıl içerisindeki haberler arasında tarama 
yapılmıştır. Gazetelerin web sayfalarına girilirken herhangi bir sıralama yapılmaksızın tesadüfi girilmiştir. 
Aynı haber ilk görüldüğü gazeteden alınmıştır. Haberler hazırlanan soru formuna göre değerlendirilmiştir. 
Soru formu haberin yeri, zamanı, sağlık kurumunun türü, sağlık çalışanının mesleği, cinsiyeti, şiddetin türü 
gibi kategorileri içermektedir. Toplanan veriler elde yüzdelik olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Gazetelerin 
internet sayfalarında, sağlık çalışanlarına yönelik son bir yılda 29 farklı ilde toplam 48 şiddet haberi yer al-
mıştır. Şiddete maruz kalanların 34’ünün doktor (%70.8), 8’inin 112 çalışanı (%16.7) ve 6’sının hemşire (n=6, 
%12.5) olduğu belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının 22’sinin (%45.8) hasta yakınları, 17’sinin ise (%35.4) has-
talar tarafında şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının 26’sı (%54.1) fiziksel, 15’i (%31.2) 
hem fiziksel hem de sözel, 6’sı sadece sözel şiddete biri ise tacize uğramıştır. Sağlık çalışanlarının şiddet 
nedenlerine haberlerde çok yer verilmediği (n=19), verilen haberlerin ise oldukça çeşitlilik gösterdiği saptan-
mıştır. Yaygın nedenler arasında doktorların hastaların reçetelerini onların isteğine göre düzenlememesi (n=4), 
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hastaların kimliksiz ilaç yazdırma isteği (n=2), doktorun rapor vermemesi (n=2), hastaların sıra beklemesi 
(n=3), ihmal edildiği düşüncesi (n=2) olduğu tespit edilmiştir. Şiddete maruz kalanların 25’inin erkek (%52), 
10’unun (%20.8) kadın sağlık çalışanı olduğu diğerlerinin ise belirtilmediği saptanmıştır. Belirlenen şiddet 
vakalarının yaygın olarak Devlet Hastanelerinde (n=13, %22.4), Acil servislerde (n=9, %18.7) ve Aile Sağlığı 
Merkezlerinde (n=9, %18.7) olduğu belirlenmiştir. Gazete haberlerine yansıyan şiddet haberlerinin en fazla 4 
(n=4, %8.3) Sakarya, Samsun, İstanbul ve Şanlıurfa’da olduğu tespit edilmiştir. Şiddet haberlerinin en fazla 
(n=11, %22.9) Aralık ayında olduğu Ocak ayında ise şiddet haberi olmadığı görülmüştür. Sonuç: Araştırma 
sonuçlarına göre son bir yılda 48 sağlık çalışanın, çoğunluğu hasta ve hasta yakınlarından olmak üzere şiddete 
maruz kaldığı, şiddete maruz kalanların çoğunluğunu ise doktorlar ve erkek sağlık çalışanlarının oluşturduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Doktor, Hemşire, Sağlık Çalışanı, Şiddet
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GAZETELERDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET HABERLERİNİN İNCELENMESİ

Aylin TANER1, Tuğba ZAN2, Sezer ER GÜNERİ2

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Muğla / Türkiye

2Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,  
İzmir / Türkiye

er.sezer@hotmail.com

Öz: Yaygın ve toplumsal bir sorun olan şiddet, bütün dünyada her yerde, her yaş ve cinsiyete karşı uygulanan 
bir insan hakkı ihlalidir. Kadına yönelik şiddet kavramı ise toplumsal cinsiyete dayalı olarak gerçekleştirilen 
şiddet eylemlerini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Dünya genelinde kadına yönelik şiddet olgusunun 
dağılımına bakıldığında, ülkelerin gelişmişlik düzeyi, kadına yönelik şiddetle ilgili hukuksal düzenlemelerin 
ve baskın ataerkil değerlerin varlığı ile ilişkili olarak ülkeler arasında farklılıklar bulunduğu görülmektedir. 
Günümüzde kitle iletişim araçları, içerdikleri mesajlarla toplumları büyük oranda etkileme gücüne sahiptir. 
Özellikle medyada kadınların sunuluş biçimi, toplumsal açıdan kadınlara verilen değeri etkileyen önemli bir 
faktördür. Kitle iletişim araçlarının toplumda şiddetin artışında önemli derecede etkisi olduğu görüşü, yıllardır 
tartışılagelmiş, özellikle şiddet olaylarına medyada sıklıkla yer verilmesinin kişi ve toplum açısından pek çok 
olumsuz sonuçları olduğunu sergileyen sayısız araştırma yapılmıştır. Amaç: Bu çalışma ile kadına yönelik 
şiddetin yazılı basında yer alma şekli, şiddetin boyutu ve özellikleri incelenmektedir. Kapsam: Tanımlayıcı 
türde bir kayıt araştırması özelliği taşıyan bu çalışma kapsamına, tirajı en yüksek olan Hürriyet, Sabah ve Söz-
cü gazeteleri alınmıştır. Araştırmanın evrenini 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında yayınlanan 
gazeteler oluşturmuştur. Tarama sonucunda Sabah gazetesinde 15500, Sözcü gazetesinde 1000, Hürriyet ga-
zetesinde 1146 habere erişilmiştir. Bilgilendirme türünde olan ve tekrarlayan haberler kapsam dışı bırakılarak 
toplam 247 habere ulaşılıp değerlendirmeye alınmıştır. Veriler belirtilen gazetelerin web adreslerinden “şiddet, 
kadın” anahtar kelimeleri kullanılarak internet taraması ile elde edilmiştir. Sınırlılıklar: Araştırma zaman 
gerektirdiğinden, sadece 2016 yılı ele alınarak tirajı en yüksek olan 3 gazete ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: 
Kadına yönelik şiddet ile ilgili haberler; fiziksel şiddet, duygusal (psikolojik) şiddet, ekonomik şiddet, sözel 
şiddet ve cinsel şiddet başlıkları altında toplanıp, şiddeti uygulayan kişi ve şiddetin şekli ile ilgili gruplandırma 
yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 16 istatistik programı kullanılarak sayı ve yüzde analizi 
yapılmıştır.   Bulgular: Kadına yönelik şiddetle ilgili haberlerin en yüksek oranla (%37.6) Hürriyet gazete-
sinde yer aldığı saptanmıştır. Haberlerin aylara göre dağılımları incelendiğinde en çok Mart, Nisan ve Aralık 
aylarında şiddet haberlerinin yayımlandığı görülmüştür. Şiddet türünün gazetelere göre dağılımları incelen-
diğinde fiziksel şiddet içeren haberlerin en çok Sözcü (%34), daha sonra Sabah (%33.2) ve Hürriyet (%32.8) 
gazetelerinde yayımlandığı belirlenmiştir. Cinsel şiddet içeren haberlerin en çok %37.8 Sözcü gazetesinde, 
daha sonra %33.3 Sabah ve %28.9 Hürriyet gazetesinde yer aldığı saptanmıştır. Yapılan incelemede ekonomik 
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ve duygusal şiddete yönelik haberlerin çok fazla yer almadığı görülmüştür. Şiddeti uygulayan kişiye göre 
gazete haberleri incelendiğinde en çok erkekten kadına uygulandığı görülmekte ve %35.3 Hürriyet gazetesi, 
%33.6 Sözcü gazetesi ve %31.1 Sabah gazetesinde yayımlandığı belirlenmiştir. Şiddetin şekline göre gazete 
haberleri incelendiğinde cinayet haberlerinin %37.8’inin Sözcü gazetesinde, %33.8’inin Hürriyet gazetesinde, 
%28.4’ünün Sabah gazetesinde yayımlandığı; dayak/darp ile ilgili haberlerinin %41.1’inin Sözcü gazetesinde, 
%38.3’ünün Sabah gazetesinde, %20.6’sının Hürriyet gazetesinde yayımlandığı; yaralama ile ilgili haberlerin 
%36.5’inin Sözcü gazetesinde, %32.7’sinin Hürriyet gazetesinde, %30.8’inin Sabah gazetesinde yayımlandı-
ğı; tehdit ile ilgili haberlerin %40.8’inin Sabah gazetesinde, %.37.0’ının Sözcü gazetesinde, %22.2’sinin Hür-
riyet gazetesinde yayımlandığı; tecavüz ile ilgili haberlerin ise %38.5’inin Hürriyet gazetesinde, %34.6’sının 
Sözcü gazetesinde, %26.9’unun Sabah gazetesinde yayımlandığı saptanmıştır. Sonuç: Kadına yönelik şiddetin 
çok önemli ve yaygın bir sorun olduğu dünyada ve ülkemizde yoğun olarak yaşandığı yapılan araştırmalarla 
görülmektedir. Bu çalışma ile kadına yönelik şiddetin Hürriyet, Sabah ve Sözcü gazetelerinde 2016 yılında 
haber yapılma şekli incelenmiştir. Çalışma sonucunda bu konuyla ilgili haberlerin ilgili gazetelerde özensiz, 
gelişigüzel bir üslupla haber yapıldığı ve daha çok cinayet, dayak ve yaralama ile ilgili haberlerin ön plana 
çıktığı görülmüştür.  Kitle iletişim araçları, toplumdaki şiddetin başlıca kaynağı olarak nitelendirilemese de 
yaşanan olayları meşrulaştıran, onların etkilerini arttıran ve mağdurlar üzerinde ikinci bir mağduriyet yaratan 
bir işleve bürünebilirler. Bu nedenle kitle iletişim araçlarının şiddeti öğretici, teşvik edici ve sıradanlaştırıcı 
yayınları önlenmelidir. Yazılı basın, yapmış olduğu haberi toplumun her kesiminden bireylerin okuyacağının 
bilincinde olarak şiddeti onaylayan bir üsluptan kaçınmalıdır. Kadın ve erkek arasında adalete dayanan ve şid-
detin var olmadığı ilişkilere odaklanan, toplumsal sorumluluk ilkesi kapsamında yayınlar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Haber, Gazete
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KÜRETAJ DENEYİMİ YAŞAYAN KADINLARDA DAMGALANMA VE ŞİDDET

Ruşen ÖZTÜRK1, Sezer ER GÜNERİ1

1Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,  
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Öz: Kadına yönelik aile içi şiddet giderek artan önemli bir halk ve kadın sağlığı sorunudur. Eş/partner şiddeti 
nüfusa dayalı anket sonuçlarına göre son derece yaygındır; fiziksel ve/veya cinsel şiddetin yaşam boyu yay-
gınlığının %15-71 gibi yüksek bir oranda olduğu görülmektedir. Aile içi şiddet, kadınların toplumda bağımlı 
bir konumda oldukları erkek ve kadınlar arasındaki eşitsizlikten kaynaklanan toplumsal bir sorundur. Erkek 
egemen bir toplumda, cinsellik ve şiddet arasında bir ittifak vardır. Amaç: Bu doğrultuda derlemenin amacı, 
küretaj deneyiminin, aile içi şiddet ve damgalanma ile kadın sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya çı-
karılmasıdır. Kapsam: Kadına yönelik eş şiddeti gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere tüm 
dünyada, kadınların en önemli sağlık sorunu haline gelmiştir. Küretaj öncesi ve sonrasındaki dönem, kadını 
hem fiziksel hem duygusal açıdan olumsuz etkileyen zor ve stresli bir süreçtir. Bu derlemede küretaj deneyimi 
olan kadınların aile içi şiddete maruz kalmalarına yönelik yapılan çalışma verilerine yer verilmektedir. Gebe-
liğin sonlandırılması, batı dünyasında en yaygın cerrahi işlemdir ve dünya genelinde, beş gebelikten birinin 
küretajla sonuçlandığı tahmin edilmektedir. Her yıl dünya çapında 42 milyon gebeliğin sonlandırıldığı, 22 
milyonu güvenli koşullar altında, diğer 20 milyonunun güvensiz koşullar altında gerçekleştirildiği ve hemen 
hemen hepsinin kısıtlayıcı küretaj kanunları olan ülkelerde gerçekleştiği belirtilmektedir. Yapılan bir araştır-
mada, aile içi şiddete maruz kalanların yaklaşık %66’sının cinsel şiddete maruz kaldığı ortaya koyulmuştur. 
Cinsel şiddet bazen belirgin olsa da, bazen kadınların eşleri ile cinsel ilişkiye mecbur kaldıklarını hissetmeleri 
ile normalleştirilmektedir. Bazı kadınlar, “hayır” demenin şiddetin artmasına ve kendilerine veya çocuklarına 
yönelik tehditlere neden olabileceğini belirtmiştir. Bu sebeple, aile içi şiddet, kadının cinsel ilişki konusunda 
temsiliyetini sınırlamaktadır. Aile içi şiddetin istenmeyen gebeliklere yol açmasının bir başka nedeni, şiddet 
uygulayan eşin, kadının cinselliği ve kontrasepsiyon kullanımı üzerinde kontrolü olmasıdır. Kontraseptif yön-
temler partnerlerin ortak kararı ve uyumunu gerektirdiği için şiddete maruz kalan kadın, kontraseptif seçiminde 
kısıtlanmaktadır. İlişkilerinde şiddet gören kadınların, kontraseptif yöntem tercihleri daha fazla sınırlamaktadır 
ve kontrasepsiyon kullanma olasılıkları daha düşük olabilmektedir. Öte yandan, şiddet uygulayıcılarının, kont-
raseptif kullanımına müdahale etme eğilimi yüksektir. Bu nedenle, şiddete maruz kalan kadınlarda, istenme-
yen gebelik riskinde ve küretaj oranlarında artma söz konusu olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda da benzer 
şekilde isteğe bağlı küretaj yapan kadınların %6-%22 oranında eş şiddetine maruz kaldıkları belirtilmektedir. 
Çünkü şiddet korkusu, bazı kadınların gebeliği sona erdirmeye karar vermesinin en önemli nedenidir. Özellik-
le, şiddeti küretaj nedeni olarak belirten kadınlar, çocuğun şiddet kullanan eşe bağımlı olmalarına yol açacağı-
na inanmakta ve ileride çocuklarının da şiddete maruz kalmasını istememektedir. İstenmeyen gebelik sonucu 
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bebek sahibi olan kadınların daha fazla fiziksel şiddete maruz kalmaları, çocuklarını da etkileyebileceğinden 
özellikle endişe vericidir. Gebelik sırasında şiddete maruz kalma, düşük doğum ağırlığı, doğum öncesi, doğum 
ve yenidoğan ölümleri gibi olumsuz sonuçlar ile ilişkilidir ve çocukların maruz kaldıkları aile içi şiddet, duy-
gusal ve davranışsal sorunların artışına yol açmaktadır. Kültürel etkiler, modernleşme ve değişen toplumsal 
normlar, toplumsal cinsiyet rollerini etkiler ve böylece doğurganlık konusunda karar verme üzerinde etkili 
olur. Eşler birbirlerinin doğurganlık kararlarını etkileyebilir. Doğurganlık, “kadınlık” ve “erkekliğin” kültürel 
yapının vazgeçilmez ve ayrılmaz bir unsurudur. Bununla birlikte, doğurganlık istekleri ile gerçeklik arasında 
geniş bir boşluk vardır ve bu nedenle birçok istenmeyen ve planlanmamış gebelik meydana gelmektedir. Bir 
kadın gebeliğinin devamına karar verirken çoğu kez eşinin, aile üyelerinin, sosyal çevrenin ve kanunların kı-
sıtlamaları/baskıları ile karşı karşıya kalmaktadır. Küretajı kısıtlayan politikaların, kadınların istemeden gebe 
kalmalarına ve bu gebelikleri sonlandıramamalarına, potansiyel olarak şiddet uygulayan eşler ile temas halinde 
olmalarına ve kadınlarla çocuklarının risk altına girmelerine neden olduğu belirtilmektedir. Küretajla ilgili 
damgalanmanın, kadınların duygusal ve zihinsel sağlığını olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Damgalama 
ayrıca kadınların küretaj niyetlerini ve/veya deneyimlerini, eşler, ebeveynler, arkadaşlar veya sağlık hizmeti 
sunucularına açıklama durumunu da etkileyerek, sağlığını ve gelecekteki doğurganlığını tehlikeye atabilmek-
tedir. Küretajın dünyadaki yaygınlığı göz önüne alındığında, küretaj damgasının farklı bölgelerde kadınların 
yaşamları ve refahı üzerinde sahip olduğu etkiyi araştırmak son derece önemlidir. Sonuç: Aile içi şiddet gören 
kadının küretaja başvurma ve damgalanmaya maruz kalma olasılıkları yüksektir. Küretaja getirilecek kısıtlama 
ve yasakların, sağlık üyelerinin yerini ehliyetsiz kişilerin almasına, küretajın güvenli olmayan yerlerde ve ko-
şullarda yapılmasına yol açacağı belirtilmektedir. Küretajın bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmasını 
engellemek için doğru strateji, onu yasaklamak değil, aile planlaması ve üreme sağlığı hizmetlerinin kalitesini 
artırmak ve ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak olmalıdır. Bu amaçla,  aile planlamasında erkeğin rolü 
artırılmalıdır. Aile planlaması ihtiyacı hakkında erkeklerin farkındalığını artırmaya yönelik çabalar, kontrasep-
tif kullanım oranlarını artırabilir ve bu nedenle hem istenmeyen gebelik hem de düşükle sonuçlanan küretaj 
sayısını azaltılabilir. Aynı zamanda sağlık çalışanları, küretaja başvuran kadınları değerlendirirken şiddete uğ-
rama durumlarını da göz önünde bulundurmalı ve kadınların şiddete maruz kaldıkları tespit edildiğinde erken 
müdahalede bulunulmalıdır. Küretaja başvuran kadınlara, aile planlaması danışmanlığına ek olarak aile içi 
şiddet konusunda danışmanlık verilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Damgalanma, Küretaj
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE MESLEKİ ROLLERİNE  
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Öz: Kadına yönelik şiddet, özgürlüklerin ve temel insan haklarının ihlali olup, kadın ve erkekler arasında 
eşit olmayan güç ilişkileri sonucu ortaya çıkan küresel bir problemdir.  Özgürlük, yaşam, saygınlık, güvenlik, 
fiziksel ve duygusal sağlık hakkı ihlallerini içeren çok boyutlu bir sorun alanı olan kadına yönelik şiddetten 
sadece kadınlar değil, tüm toplum olumsuz yönde etkilenmektedir. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şid-
det Araştırması (2014) sonuçlarına göre de ülkemizde kadınlar geçen yıllara göre artan bir biçimde şiddete 
maruz kalmaya devam etmektedirler. Rapor sonuçlarına göre kadınlar, genellikle en yakınlarındaki erkekler 
tarafından evlilikleri ya da ilişkileri devam etsin ya da etmesin şiddete maruz bırakılmaktadırlar. Şiddet, gizli 
tutulduğu için, şiddet yaşayan birey genellikle şiddet sonucu oluşan travmalar ve diğer sağlık sorunları sebe-
biyle sağlık kurumlarına başvurduğunda belirlenebilmektedir. Bu nedenle kadınların yardım alabilecekleri hiz-
met alanları içerisinde, sağlık kuruluşları önemli bir yere sahiptir. Bu yaptığımız araştırma ile kadına yönelik 
şiddette sağlık çalışanlarının şiddete göstermiş oldukları tutum ve davranışların incelenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmanın evrenini Kütahya İl Toplum Sağlığı Merkezlerine Bağlı Aile Sağlığı Merkezleri’nde görev yapan 
sağlık personelleri oluşturmaktadır.  Çalışma 01.12.2016-01.04.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, 
evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir.  Sağlık personellerinden bilgilendirilmiş yazılı onam formu alın-
mış ve çalışmaya katılmayı kabul eden birinci basamakta çalışan 107 sağlık personeli ile çalışma gerçekleş-
tirilmiştir. Veri toplama aracı olarak; bilgilendirilmiş yazılı onam formu, tanımlayıcı form ve Gömbül (1998) 
tarafından geliştirilen “Kadına Yönelik Şiddette Sağlık Personelinin Mesleki Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçeğe göre, tutum puanının yüksek olması, sağlık personelinin şiddete uğramış kadına karşı 
mesleki rolüne ilişkin tutumunda geleneksellikte artmayı, düşük olması ise geleneksellikten uzaklaşmayı ve 
çağdaş görüşü göstermektedir. Veriler normal dağılım göstermediği için non-parametrik testler kullanılmış, 
verilerin analizi SPSS Statistics 21.0 paket programı ile yapılmıştır. Çalışmaya katılan sağlık profesyonel-
lerinin %67,3’ü kadın, %23,4’ü evli ve %77,6’sı lisans mezunudur. Mesleklerine göre gruplandırdığımızda 
%52,4’ü hemşire, %30,8’i ebe, %16,8’i doktordur. Katılımcıların %31,8’i çalıştıkları kurumda kadına yöne-
lik şiddete bizzat şahit olduklarını ifade etmişlerdir. Çalışanların %82,2’si kadına yönelik şiddeti engelleyici 
yasaların yeterli olmadığı görüşüne katılmaktadırlar. Sağlık personelinin şiddete yönelik tutum puanlarının 
ölçek ortalamasının altında olduğu ( =43.80±5.21) yani modern eğilim gösterdiği saptanmıştır. Evliliğe 
olumsuz bakış alt boyutunda erkeklerin (p=.002,U=803,5), evli bireylerin (p=.001,U=563,0) ve doktorların 
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(p=.000,χ2=22,187) daha geleneksel tutuma sahip oldukları görülmektedir. Ülkemizde şiddete yönelik olarak 
düzenlenen yasaların yeterli olduğu görüşüne katılan sağlık personelinin şiddete yönelik daha geleneksel bir 
yönelim gösterdikleri (p=.000,U=428,5) ve alt ölçeklerden destekleyici tutum (p=.006,U=606,5)  ve olumsuz 
bakış (p=.001,U=531,5) alt ölçeklerinden aldıkları puanlarda da yine yasaları yeterli bulmayanlara göre daha 
geleneksel bir yapıda oldukları görülmektedir. Kadına yönelik şiddette nasıl danışmanlık yapılması gerektiğini 
bilenlerin (p=.021,U=1006,0) ve bu konuyla ilgili eğitim almak isteyenlerin (p=.039,U=529,5) evliliği her 
daim sürdürme alt ölçeği puanları incelendiğinde daha modern eğilim gösterdikleri saptanmıştır. Çalışmaya 
katılan sağlık personellerinin büyük bölümünün mesleki rollerinde şiddetin karşısında oldukları tespit edilmiş-
tir. Bunun yanı sıra; erkek sağlık profesyonellerinin, doktorların ve şiddete yönelik mevcut yasaların yeterli ol-
duğunu düşünenlerin kadına yönelik şiddette daha geleneksel tutuma sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
doğrultuda, sağlık profesyonellerinin kadına yönelik şiddeti önleme ve bildirim yapması ile ilgili görüşlerinin 
belirlenmesinin, şiddete karşı farkındalık oluşturma ve şiddeti önleme çalışmaları için önemli olabileceği dü-
şünülmektedir. Çünkü toplumsal tutumlar, sağlık profesyonellerinin olaylara bakış açısını, mesleki tutumlarını 
ve rollerini etkilemektedir. Ancak sağlık alanında profesyonel bir mesleğin üyesi olan bireylerin önyargılarını, 
inançlarını ve olumsuz tutumlarını mesleklerine yansıtmadan ve geleneksellikten uzak modern tutum için-
de olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, kadına yönelik şiddet konusunda hizmet sunan tüm kurumların yanı 
sıra sağlık kuruluşlarında da özellikle erkeklere yönelik farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümü sağlamak 
amacıyla hem sağlık personellerine hem de kamuoyuna yönelik olarak eğitim etkinliklerinin işbirliği içinde 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Mesleki Rol, Sağlık Çalışanları
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL TACİZ VE SALDIRI HAKKINDAKİ  
DÜŞÜNCE VE DENEYİMLERİ

Kafiye EROĞLU1, Memnun SEVEN1, Serpil ABALİ CETİN2, R. Murat ÖNOK3

1Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakultesi, İstanbul / Türkiye  
2Yeditepe Universitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul / Türkiye  

3Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul / Türkiye

memnunseven@gmail.com

Öz: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) cinsel şiddeti, iş, ev ya da her türlü ortamda gerçekleşen, cinsel ilişkiye 
zorlama, istenmeyen cinsel davranışlarda bulunma, rahatsız etme, cinselliği vurgulayan eleştirilerde bulunma 
ve sözler söyleme, istenmeyen cinsel içerikli konuşmalar yapma davranışları olarak tanımlamıştır. Hukuki 
açıdan ise “cinsel şiddet” şeklinde bir terim kullanılmamakta; ceza hukukunda cinsel saldırı, sarkıntılık, cinsel 
istismar ve cinsel taciz kavramlarına yer verilmektedir (Türk Ceza Kanunu (TCK) m. 102-105). Cinsel saldırı 
“Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl” etmek olarak tanımlanmaktadır. Cinsel şid-
det üniversite kampüslerinde yüksek oranda görülmesine rağmen, bu durumun rapor edilme oranı düşüktür. 
Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada üniversite öğrencilerinin cinsel taciz ve saldırı hakkındaki düşüncelerini 
ve deneyimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 akademik yılında bir vakıf 
üniversitesinde 3. ve 4. sınıfta eğitim ve öğretime devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Veriler, öğrencilerin 
sosyo-demografik özelliklerini, cinsel taciz ve saldırı ile ilişkili düşüncelerini ve deneyimlerini sorgulayan 16 
sorudan oluşan  soru formu ile toplanmıştır. Veriler Qualtrics Survey Software programı kullanılarak online 
toplandığından öğrencilerin katılımı az olup anket formunu eksiksiz dolduran 121 öğrenci (%15.08) örnekle-
me dahil edilmiştir. Öğrencilerin yaş ortalaması 21.91 +1.040 olarak hesaplanmış olup, %74 3. sınıf ve %26’sı 
4. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin % 41.3’ü (n=50) kampüs içindeki yurtlarda, % 26.4’ü ise (n= 32) evde ailesi 
ile birlikte yaşamaktadır. Öğrencilerin % 28.9’unun kendisinin, % 7.4’ü ise bir arkadaşının cinsel tacize maruz 
kaldığı ve cinsel tacize uğradığını belirten öğrencilerin en sık % 21,6’sının yakın arkadaşı tarafından cinsel 
tacize uğradığı belirlenmiştir. Cinsel Tacize uğradığını belirten öğrencilerin, cinsel taciz olarak tanımlanan 
davranışlara en yüksek oranda %57’sinin açık alanda, en az ise kütüphanede (%3) maruz kaldığı belirlenmiştir. 
Ayrıca, cinsel tacize uğradığını belirten öğrencilerin en sık % 21,6’sının yakın arkadaşı tarafından cinsel tacize 
uğradığı belirlenmiştir. Öğrenciler en az oranda ‘cinsel içerikli şakalar yapılmasını’, en fazla oranda ise ‘Cinsel 
ilişkiye (fiziksel olarak) zorlanmayı’ ve ‘rıza olmadan bedenin herhangi bir yerine dokunulmasını’ cinsel taciz 
olarak belirtmişlerdir. Cinsel tacize uğradığını belirten öğrencilerin (n=37) % 62’si (n=23) taciz sonrası hiç 
bir şey yapmadığını,  % 10,8’i (n=4) psikolojik destek aldığını, % 32,4’i  (n=12) ise arkadaş ya da ailesinden 
destek aldığını belirtmiştir. Öğrencilerin %52.5’i (n=81) üniversite bünyesinde cinsel tacize maruz kalanların 
başvurabileceği özel bir yapı olması gerektiğini, %10.4’ü (n=16) gerekmediğini,  % 8.5’i ise (n=13)  fark et-
meyeceğini  (olsa da olur olmasa da) belirtmişlerdir. Öğrencilerin ‘cinsel ilişkiye (fiziksel olarak) zorlanmayı’ 



527

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

cinsel taciz olarak değerlendirme durumları ile cinsel tacize maruz kalma durumları, cinsiyet, yaşanılan yer, 
uzun süre yaşanılan yer, anne ve baba eğitim durumu gibi sosyo-demografik özellikleri arasındaki fark istatis-
tiksek olarak anlamlı değildir. Bu çalışma, çalışmaya katılan örneklem sayısı az olmakla birlikte, öğrencilerin 
cinsel saldırı ve tacize uğrama oranlarının yüksek olduğunu ve öğrencilerin bu konu ile ilişkili farkındalıkla-
rının düşük olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu nedenle; hem öğrencilerin hem de yöneticilerin bu 
konuda farkındalık kazanmaları, baş etme yöntemlerinin geliştirilmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması gibi 
cinsel tacizi önlemeyi ve olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen girişimlerin planlanmasının önemli olduğu 
düşünülmektedir. Cinsel şiddet açısından riskli bir bölge olan kampüs yaşamının aynı zamanda cinsel şiddeti 
önlemeye yönelik stratejilerin geliştirilmesi için elverişli bir ortam olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca öğrencile-
rin bu konuda farkındalık kazanmaları, baş etme yöntemlerinin geliştirilmesi, yöneticilerin bu sorunun farkına 
varmaları, bu konuyla ilgili güvenlik önlemlerinin artırılması, cinsel tacizin olumsuz etkilerini önemli oranda 
azaltabileceği düşünülmektedir. Yine üniversitelerde bu konuya ilişkin eğitim programlarının konulması, bu 
programlarda, öğrencilerin böyle bir sorunla karşılaşması durumunda yapılması gerekenlerin öğretilmesi ve 
her üniversiteye özgü özel birimler kurularak bu birimlerde gizliliğin esas alınması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel Taciz, Cinsel Saldırı, Üniversite Öğrencisi, Kampüs
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FRİDA KAHLO’NUN ESERLERİNDE BİYOLOJİK VE RUHSAL ACININ ANATOMİSİ

Ali Barış KAPLAN

Medipol Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

abkaplan@medipol.edu.tr

Öz: Frida Kahlo; acıyı, tutkuyu, aşkı ve özgürlüğü betimlediği resimleri ile 20.yüzyılın dikkate değer sanatçı-
larından olmuş ve herkesçe bilinen mücadeleci bir kadın ikonu haline gelmiştir. Sürrealist olarak tanımlansa 
da bunu reddeden ve sadece yaşadığı gerçekliği betimlediğini söyleyen Kahlo’nun 55’i otoportre olmak üzere 
143 eseri vardır. Kahlo, geçirdiği çocuk felci hastalığı sonucu işlevsiz kalan sağ bacağı ve 17 yaşında geçirdiği 
trafik kazasında sol kalçasından giren bir demir parçasının neden olduğu ağır yapısal bozulmanın etkisini ömür 
boyu dinmek bilmeyen kalça, sırt ve bacak ağrıları şeklinde yaşamıştır. Bu yapısal bozulma ve acının etkilerini 
eserlerinde simgesel bir dille yansıtmıştır. Kahlo’nun sanatı; modernizmin yıkıcılığına, tüketim kültürüne, 
parçalanmaya karşı direnir ve başkaldırıyı bir umut olarak betimler. İçine doğduğu Meksika kültürünün ge-
leneğinden, topografyasından(coğrafi ve kültürel) ve çoğulcu kültürel dokusundan beslenen sanatçı, modern-
leşmenin yabancılaştırıcı etkilerini ve bireye acı veren yanlarını algılamaya yönelik bir bilinç önermektedir. 
Bu bağlamda Kahlo’nun sanatında Meksika milli kimliğinin de etkileri olmuştur. Onun sanatı, emperyalizme 
karşı bir başkaldırı niteliğinde olduğu kadar, eril kültürün dayatmacı mantığına karşı kadını özgürleştirici 
niteliktedir. İşte onu devrimci yapan esas nitelik, bilinçdışı arketipal motifleri, “kendiliğinde” somutlaştırma-
sıdır. Kahlo, hem sanatsal hem mitolojik referanslara başvurarak, lineer zaman düzlemini aşan ve beden-psike 
arasındaki bariyeri de kaldıran bir algı üretmiştir. Sanatçı, özyaşamsal ve geleneksel deneyimlerini, şimdiye ve 
geleceğe projekte edebilmeyi başarabildiği için; durağan ve insan merkezli dünya algısının aşılması yönünde 
bir bilinç oluşturabilmiştir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Frida Kahlo’nun eserlerindeki “direniş ve mücade-
le” ruhunu ortaya koymaktır. Meksika kökenli sanatçı, içine doğduğu kültürün geleneğinden de yararlanarak 
ürettiği yapıtları aracılığıyla; sınıfsal eşitsizliğe, emperyalizme, kadının ikincil toplumsal konumuna ilişkin 
eleştirel bir üslup ortaya koymuştur. Ve böylece yaşanan hayatın eşitsizliğinden kaynaklanan şiddet kültürünü 
resimleri aracılığıyla betimlemiştir. Sanatını, biyolojik/fiziksel ve ruhsal acıların dindirilmesinin aracı haline 
getirmiştir. Kapsam: Frida Kahlo’nun resimleri çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Bu ça-
lışma, sanatçının fizikî ve ruhî dünyasına yansıyan acının dışavurumu olan ve herkes tarafından bilinen ikonik 
tablolarının seçilmesiyle sınırlandırılmıştır. Bu eserler şöyledir: The Love Embrace of Universe, The Wounded 
Deer, The Broken Column, The Flying Bed, The Borderline Beetwen Mexico and United States, The Bus ve 
Moses or Nucleus of Creation. Yöntem: Bu çalışmanın yöntemi; Kahlo’nun eserlerindeki “direniş ve müca-
deleyi” imleyen/gösteren sembolik dili ve arketipal motifleri okumaya olanak veren psikanalitik yöntemdir. 
Bu bağlamda sanatçının eserlerinden bir seçki yapılarak, psikanalitik yöntemle okuma yapılmıştır. Sonuç: 
Kahlo’nun eserlerinin incelenmesi, bizi şu sonuçlara ulaştırmıştır. Kahlo’nun eserleri, içeriği ve formu(biçimi) 
itibarıyla, insan tenine ve ruhuna yönelen şiddetin panaromasını ortaya koyar. Zira sanatçının kendi bedeninde 
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hissettiği biyolojik acıyı betimlediği otoportreleri ve tabloları, çocuk yaşta geçirdiği hastalığın ve trajik bir 
kazanın bedeni üzerindeki hasarın yıkıcı etkilerini dışavurmaktadır. Sanatçının hayatında dramatik bir etkisi 
olan eşi aktivist ressam Diego Rivera ise onun eserlerinin hem konusu olmuş hem de içeriğini etkilemiştir. Bu 
bağlamda Kahlo’nun tablolarında, Diego Rivera ile olan tutkulu ama inişli çıkışlı ilişkisinin acısından kaynak-
lanan ruhsal panaroma da önem arz etmektedir. Uyguladığımız Arketipal psikanaliz bizi; Kahlo’nun eserlerine 
projekte ettiği anlatı düzlemine eşsüremli olarak, duygu dünyasının ördüğü motiflerin ana fiksasyon ekseni-
nin; leğen kemiği bölgesi-uretra-vagen-rahim ve bebek imgesine gömülü olduğunu göstermektedir. “Gece ile 
gündüz, güneş ile ay, toprak ile deniz, doğa ile teknoloji, insan ile doğa, geleneksel ile çağdaş” olan figürler 
arasında bir karşıtlık kurmaktan ziyade, ahenk oluşturan sanatçı; esasen arketipal motiflerden yararlanarak 
evrensel bir anlatı ortaya koymuştur. Bitki örtüsünü, hayvanları, teknolojik araçları ve tanrıça kadın/doğa ana 
imgesini de arketipal motifler olarak kullanan sanatçı, böylece insan ruhunun dualistik yanının topografik ve 
mitolojik kaynağını anıştırmıştır. Ancak sanatçının eserlerinde karşıtlık değil, karşıtlıklar arasındaki harmoni 
ve ahenk dikkati çekmektedir. Bir örneklem olarak, The Love Embrace of the Universe adlı eserinde tespit 
edildiği üzere, “gece ile gündüz” ve “güneş ile ay”; adeta evrenin kolları olarak birbirini kenetleyen ve böylece 
“ölüm ile yaşam”ın harmonisi içinde insanı kucaklayan bir mekan-zaman algısı oluşturmaktadır. Resmin mer-
kezinde ise, evrenin kollarının kucakladığı “yaşam veren/doğurgan” kadın imgesi bulunmaktadır. Eserin odak 
noktasında ise; mitolojik hayvan ve bitki örtüsü figürleri içindeki Frida Kahlo ve kucağındaki -yeni doğmuş 
bir bebek tasviriyle- Diego Rivéra bulunmaktadır. Sanatçı, yaşamın bir mücadele alanı olduğunu betimlerken; 
ölümün, acıların ve eşitsizliklerin panzehiri olarak “aşk ve direniş” i anlatılarının merkezine yerleştirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Frida Kahlo, Arketip, Aşk, Acı, Direniş
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TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIK VE CAM TAVANLAR
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fatmauslusahan@gmail.com

Öz: Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarının gelişimiyle doğrudan ilişkili olan toplumsal cinsiyete 
dayalı ayrımcılık konusu, ülkenin yetersiz ekonomik ve sosyo-kültürel yapısından kaynaklanan sorunların bir 
yansıması olarak görülmektedir (Parlaktuna, 2010).  Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, kadınların kadın 
oldukları için uğradıkları toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı ortaya çıkmaktadır (Bora, 2011; Demir, 2011; 
Demirbilek, 2007). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadın ve erkeğin genetik, fizyolojik, biyolojik özellikleri 
ile ilgili değildir. Çünkü eşitsizliğe bağlı ortaya çıkan ayrımcılık önlenebilir.  Önlenebilir olması nedeniyle 
de gereksiz ve aynı zamanda adil olmayan farklılıklar anlamına gelmektedir (Akın ve Demirel, 2003). Top-
lumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık nedeni ile kadınlar fırsatlardan, kaynaklardan ve hizmetlerden eşit olarak 
yararlanamamaktadır (Şimşek, 2011). Bu durum kadınların daha az öğrenim görmesine, daha az iş gücüne 
katılmalarına ve daha az gelir elde etmelerine neden olmaktadır (Şimşek, 2011; Akın ve Demirel, 2003). Top-
lumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın en sık karşılaşıldığı alanlardan biri çalışma yaşamıdır. Kadınlar işe giriş 
aşamasında, çalışma esnasında hatta işten ayrılırken ya da çıkarılırken toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa 
maruz kalmaktadır.  Çalışma yaşamında cinsiyet ayrımcılığının en önemli göstergesi, işlerin kadın işi-erkek işi 
olarak gruplandırılmış olması (Dalkıranoğlu, Çetinel, 2008) ve iş başvuru formları aracılığıyla bilgilerin alın-
ması sonucunda tercihlerin şekillenmesidir (Demir, 2011). Kadınların fizyolojik özellikleri, sağlık durumları, 
hamilelikleri ve ağır çalışma koşullarına uyum sağlayamadıkları gerekçeleriyle işten çıkarılmaları, iş ilişkisi-
nin sona ermesinde uygulanan toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa örnek olarak verilebilir (Demir, 2011). 
Kadınlar çalışma esnasında ise ücretlendirmede, sosyal hakları kullanmada ve terfi aşamalarında toplumsal 
cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalabilmektedir (Demir, 2011; Korkmaz, 2014; Türk Mühendis ve Mimar-
lar Odalar Birliği, 2013; Cotter et al., 2001) .Çalışma hayatında kadına yönelik cinsiyete dayalı ayrımcılığın 
en fazla uygulandığı alan terfilerdir (Cotter et al., 2001). Dünyada kadın nüfusu toplumun hemen hemen 
yarısını oluşturmasına rağmen, kadınlar çalışma yaşamında erkeklerle aynı yönetsel pozisyonlarda yer ala-
mamaktadır (Korkmaz, 2014). Aynı zamanda çalışma yaşamında iş tanımlarının ve iş koşullarının genellikle 
erkek ağırlıklı olarak belirlenmiş olması kadının ikinci plana atılmasına ve üst düzey yönetici kademelerinde 
yer alamamasına sebebiyet vermektedir (Korkmaz, 2014; Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği, 2013). 
Kadınların üst düzey yöneticiliğe terfi olmalarını engelleyen eğitim, iş tecrübesi, motivasyon, beceri vb. işe 
ilişkin karakterlerin dışında bazı faktörlerin varlığı da söz konusudur (Cotter et al., 2001). Özellikle kadınların 
terfi sürecinde ortaya çıkan toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, çalışma yaşamında o kadar dikkat çekicidir 
ki; bu ayrımcılık “cam tavan” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Özkan Sayar ve Özkan, 2010). 
Çalışma yaşamında cinsiyete dayalı mesleki katmanlaşmanın yanı sıra, dikey katmanlaşma olarak tanımlanan 
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aynı işyerinde/işte kadın ve erkeklerin farklı -yönetici- pozisyonlarda yer alması olarak adlandırılan cam tavan, 
ayrımcılık pratiğinin en görünmez yönüdür (Özkaplan, 2013). Türkiye’de seçilmiş mesleklere göre istihdamda 
cinsiyet oranının, üst yönetim kademelerinde kadınlar aleyhine oldukça düşük olması bir cam tavan problemi-
nin yani öğrenilmiş çaresizliğin olduğunu göstermektedir (Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği, 2013). 
Kadınların çalışma yaşamındaki yerinin bir kriter olarak değerlendirildiği Dünya Ekonomik Forumu’nun Kü-
resel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na (2016) göre toplumsal cinsiyet eşitliğinde Türkiye’nin 145 ülke 
arasında 130’uncu sırada yer aldığı görülmektedir. Üst düzey yönetici kadın sayısında 110. sırada yer alan 
ülkemizde 100 kadından 13’ü üst düzey pozisyonlarda görev yapmaktadır. 100 kadından 59’unun üst düzey 
yönetici olduğu Jamaika ise bu raporda ilk sırada yer almaktadır. Rapor’dan da anlaşılacağı üzere ülkemizde 
kadın yönetici istihdamını geliştirebilmek için stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak;  toplum-
sal cinsiyete dayalı ayrımcılık birçok toplumda görülmekle birlikte, ayırımcılığının türü ve derecesi farklılık 
göstermektedir. Kadının çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bir şekli olarak ortaya çıkan cam 
tavanlar çok boyutlu ve disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması gereken bir problemdir. Problem yalnızca 
yönetim ve organizasyon çerçevesi içinde kalan bir konu değil, aynı zamanda insan hakları ihlali, istihdam ve 
insani gelişmişlik problemidir. Bu nedenle kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları cam tavan engelleri net 
bir şekilde tanımlanmalı ve boyutlarının farkında olunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Ayrımcılık, Cam Tavanlar
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Abstract: As the incidence of violence in world has soared in recent years, so concern has grown about its 
effects on children. Children are being exposed to violence at an alarming rate either as direct victims or as 
witnesses to it. Aim: A system approach must be defined, that approach should not just the child but all the in-
terlocking layers  that link the child and society  must offers a useful theoretical framework for conceptualizing 
the effects of violence on children. Methods: This approach can also inform the prevention and intervention 
strategies aimed at addressing the problem. A developmental approach emphasizes the emergence of trust and 
empathy as crucial sensitivities. Results: In Childhood and Society, Erik Erikson (1963) held that the deve-
lopment of trust is the first step in forming healthy relationships and Interaction. On the conrary ,much of the 
increase in violence in the world, which has doubled since the 1950s, has been among adolescents and young 
adults, ages 15 to 24 years. The number of teenagers in the population is expected to increase substantially in 
the next 6 to 8 years, and that the crime rate will also rise as a consequence. Violence and witnessing are also 
increasing in the same direction. Children’s social and emotional adjustment in the classroom was related to 
their exposure to community violence. However, the children’s adjustment was also positively related to the 
presence of social support in their lives, regardless of the level of violence in the community or amount of 
exposure. Although very young children may be partially protected from exposure to a traumatic incident be-
cause they do not fully appreciate the potential danger, it is important that we not ignore or de-emphasize their 
reactions to violence. Conclusion: School-aged children are likely to understand usually the intentions behind 
an act of violence. They may wonder what they could have done to prevent or stop it and they may also exhibit 
symptoms akin to post-traumatic stress disorder For adolescents, particularly those who have experienced vi-
olence exposure throughout their lives, high levels of aggression and acting out are common, accompanied by 
anxiety, behavior problems, school problems, truancy, and revenge seeking. Although some adolescents who 
witness domestic or community violence may be able to overcome the experience, many others suffer conside-
rable scars. Helpers in the health and mental health fields have important roles to play with children exposed to 
violence. Yet they may not always fully appreciate the distress of children who witness domestic violence and 
may, therefore, miss the opportunity to provide needed help. Health politics in our country do not adequately 
protect children who have witnessed violence. However, as a country that receives frequent migration from 
its surroundings, children are at risk. According to many developmental theories; Children who are witness to 
violence constitute both a risky group and a risk by learning to apply violence.

Key Words: Child, Violance
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KADIN, GÖÇ VE YOKSULLUK
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Öz: Ülkenize göç eden savaş  mağduru erkekleri eş adayı olarak düşündünüz mü? Belki  de bunu göç alan 
ülkenin kadınları olarak ‘’hayır’’ cevabı ile cevaplamak için bir çok nedenimiz var!! Aynı soruyu bir de küçük 
bir değişiklikle sormak gerekiyor. Ülkenize göç eden savaş mağduru kadınları eş adayı olarak düşündünüz 
mü? Elbette ‘’hayır’’ diyenler var ancak bu sorunun altında yatan büyük bir dram var!! Göç eden kadının evli-
lik piyangosu gibi görülmesinin yanı sıra cinsel amaçlı işlerde çalıştırılması da zulmün bir başka boyutudur!! 
Savaş ve çatışma durumlarında kadınlara karşı cinsel şiddetin kullanımı yaygın bir şekilde kullanılagelmiştir. 
Kadınların cinsel şiddetin tüm çeşitlerini savaş ve silahlı çatışmalar sırasında yaşamaları dünya çapında rastla-
nan ve adeta kanıksanan bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.  Cinsel şiddete ek olarak dünyanın her tarafında 
kadınlar çeşitli zulüm türleri, insan hakları ihlalleri ve toplumsal cinsiyete özgü kısıtlayıcı diğer geleneklerle 
karşı karşıyadır (Anker 2002, Akdeniz ve Öz 2009). Birçok göçmen kadın geride ülkelerini bırakmış olsalar 
da göç ettikleri ülkeyi ‘’bir fırsat’’ olarak görebilmektedir. Göçmen kadınların algıladıkları fırsat ile gerçek 
fırsatlar farklı olabilmektedir. Amaç: Bu çalışma göçmen ve yoksul olan kadınların yaşamlarına dikkat çek-
mek ve konu ile ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla yapılmıştır. Sınırlılıklar: Bu çalışmada sadece İngilizce 
ve Türkçe dilinde yayınlanmış çalışmalar değerlendirmye alınmış diğer dillerdeki makaleler incelenmemiştir. 
Yöntem: Bu çalışmada konu ile ilgili İngilizce ve Türkçe dillerinde ve bilimsel dergilerde yayınlanmış, ilgili 
anahtar sözcükler kullanılarak özet ve tam metnine ulaşılabilen çalışmalar incelenmiştir. Bulgular: Tüm dün-
yada kadına bakış açısını ‘’ayrımcı’’ olarak nitelendirebiliriz. Bu açıdan kadınlar, küresel istihdamda toplumsal 
cinsiyet temelli ayrımcılık, eşit olmayan ücret, yetersiz sağlık bakımı ve genel sağlık hizmetleri, yetersiz eği-
tim, sınırlık kaynak, çocuk bakımı ve ev işleri sorumluluğuyla karşı karşıyadır (Anker, 2002). Göç eden kadın 
giderek yoksullaşmaktadır. Göçmen kadınlar hem kadın oldukları, hem de göçmen oldukları için cinsel taciz, 
tecavüz ve şiddet benzeri sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Göçmen kadınların karşılaştıkları bir diğer sorun 
da fuhşa zorlanmalarıdır (Tılıç 2010). Schoevers ve ark (2009) göçmen kadınların sağlıkları ile ilgili yaptıkları 
çalışmada; göçmen kadınların % 65’i sağlık durumlarını zayıf-kötü olarak belirtmiş ve en sık görülen sağlık 
sorunları olarak da psikolojik ve jinekolojik yakınmalar olduğunu ifade etmişlerdir. Ülkemizde göç eden ka-
dınların psikolojik ve jinekolojik sağlıklarını inceleyen bir çalışma olmamasına rağmen, birçok göçmen kadı-
nın ikinci eş, sevgili edinilmiş olması ve göçmen hamile kadın sayısındaki ciddi artışın olası riskleri mutlaka 
araştırılmalıdır. Sonuç: Türkiye’ye göç eden ve giderek yoksullaşan kadının sağlığı ile ilgili kanıtlanmış ye-
terli bilgiye sahip değiliz! Ülkesinde ‘’ölmek’’ istemeyen yoksul kadının yine ‘’hayatta kalmak’’ için bulduğu 
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çözüm yollarını izlemekteyiz. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında hemşirenin sorumluluklarının yanı sıra 
psikiyatri hemşirelerinin de üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Göç, Yoksulluk, Hemşire
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK MOBBİNG VE HEMŞİRELİK
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Öz: Mobbing çalışma yaşamında ilk kez 1980’li yıllarda İsveçli çalışma psikoloğu Dr. Heinz Leymann tara-
fından kullanılmıştır. Bu kavram batı literatürüne yeni girdiğinden, Türkçe karşılığı konusunda henüz bir netlik 
bulunmamakta ve Türkçe literatürde bir terminoloji sorunu yaşanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de mobbing 
olgusu açıklanırken, işyerinde duygusal şiddet, duygusal taciz, duygusal terör, psikolojik şiddet, işyeri travma-
sı, işyerinde zorbalık, yıldırma gibi terimler tercih edilmektedir(Kocaoğlu, 2007:4: Ünal ve Karaahmet, 2008; 
141-157).Basit bir tanımla mobbing, işyerinde çalışan kişi ya da kişiler üzerinde sistemli şekilde baskı yara-
tarak bunaltma, korkutma ve tehdit gibi taktiklerle işten istifa etmelerini sağlama sürecidir. Bu süreç zaman 
zaman intihar aşamasına kadar ulaşabilmektedir (Tınaz 2006:13-28). Leyman’a göre, bireye karşı yapılmış bir 
davranışın psikolojik şiddet (mobbing) kapsamında değerlendirilebilmesi için, haftada en az bir kez gerçek-
leşmesi, en az 6 ay boyunca devam etmesi, hedefe yönelik olması ve mağdurun bu durumla mücadele etmede 
zorlanıyor olması gerekmektedir (Karcıoğlu ve Çelik,  2012:61). Mobbing sürecinde kimlerin hedef alındığı 
önemli bir konudur. Yıldırma mağdurları ile yapılan görüşmelerde, bu kişilerin üstün özelliklere sahip olduk-
ları zeki, yetenekli, yaratıcı, başarı yönelimli, dürüst, güvenilir özellikler taşıdıkları ve genellikle kendilerini 
işine adamış oldukları saptanmıştır(Yücetürk, 2005:2).

Leymann mobbingi 5 aşamalı bir süreç olarak tanımlamaktadır. 

1.Çatışma

2.Saldırgan Eylemler

3.Yönetimin Devreye Girmesi

4.Yanlış Yakıştırmalar ve Tanılarla Damgalama 

5. İşe Son Verme, Zorunlu istifa

Sağlıkta Mobbing ve Hemşirelik:

Ülkemizde, psikolojik yıldırmanın çok yaygın bir biçimde yaşandığı alanlardan birisi de sağlık sektörüdür. 
Sağlık hizmetlerinde çalışanlar (başta hekimler ve hemşireler olmak üzere), diğer hizmet işyerleri ve meslekle-
re göre daha riskli çalışan grubunu oluşturmaktadır(Çobanoğlu, 2005:34-35). Araştırmalar, sağlık çalışanları-
nın şiddete uğrama riskinin diğer hizmet sektörü çalışanlarına oranla 16 kat daha fazla olduğunu, hemşirelerin 



536

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

ise diğer sağlık çalışanları arasında üç kat daha fazla risk altında olduğunu göstermektedir (Kingma, 2001: 
129-130). Sağlık sektörü çalışanlarının diğer meslek gruplarına göre daha fazla mobbing’e maruz kalma ne-
deni daha fazla karmaşık olması ve daha fazla iletişim gerektirmesi olarak gösterilmiştir(Komisyon Raporu, 
2011). Sağlık sektöründe psikolojik yıldırmanın oluşmasına neden olan sektörle ilişkili etkenlerden bazıla-
rını ise şu şekilde sıralamaktadır;

- Hastanelerde tıbbi olanakların çok yetersiz olması,

- Hasta sayısının yüksek olması nedeniyle çalışma temposunun yoğunluğu,

- Maaşların yetersiz olması,

- Bürokratik engellerin çokluğu,

- Akademik kariyer ve yükselme sırasında ayrımcılığın olması,

- Yoğun çalışma şartları ve nöbetlerin yoğunluğu nedeni ile aile hayatının zorlaşması,

- Mesleğin gereklerinin tam olarak yerine getirilmemesi,

- Hastalar arasında statü ve ekonomik duruma bağlı ayrımcılığın yapılması,

- İdareye yakınlık ve yöneticiye kişisel yaklaşım nedeni ile ayrımcılık yapılmaktadır (Çobanoğlu, 2005: 34-
35).

Mobbing Mağdurlarında Görülen Belirtiler: Yapılan çalışmalar sonucunda, sadece yaralanma gibi ciddi 
olayların şiddet olarak algılandığı ve çok az saldırının kayda alındığı ortaya çıkmıştır. Şiddete uğrayan sağlık 
çalışanlarında şiddetin ardından anksiyete ve huzursuzlukta artış gibi psikolojik etkiler ve morarma, ağrı, işit-
me kaybı, şişlik, burkulma-incinme gibi fiziksel etkiler görülmektedir. Türkiye’de sağlık personelinin mağdur 
olduğu eylemlere ilişkin yasal düzenlemeler de eksiklikler bulunmaktadır. Hastaneler, sağlık çalışanları için 
belki de gün geçtikçe tehlikeli ortamlar olmaktadır. Bu durumda hekimler ve sağlık çalışanları kendilerini 
güvende hissetmemektedirler. Gerek sağlık hizmetindeki hızlı değişimler gerek yasal uygulamalardaki eksik-
likler şiddetin önlenmesinde ve çalışan güvenliği sağlama konusunda boşluklar bırakmaktadır (Barrett, 1997; 
Atan ve Dönmez, 2011; Annagür, 2010). Psikolojik şiddet yaşayan sağlık çalışanı gerek hasta ve yakınlarından, 
gerekse yönetimden kaynaklı bir şiddet yaşamış olsa da özellikle psikolojik olarak etkilenmektedir. Psikolojik 
şiddet; taciz, rahatsız etme ve kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelen ve kişiyi iş yaşamından dışla-
mak amacıyla, kasıtlı olarak yapılan saldırılar olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik şiddet, kalıcı psikolojik ve 
psikosomatik etkiler bırakabilmesi bakımından fiziksel şiddetten daha tehlikeli olabilmektedir (Davenport ve 
ark., 2003). Psikolojik şiddet (mobbing)in sonucunda mağdurlarda depresyon, mide rahatsızlıkları, uyku prob-
lemi, kaygı, konsantrasyon bozukluğu ve intihara teşebbüs gibi bireysel sağlık sorunları gözlemlenmektedir 
(Eroğlu, 2015:274). Bu sorunlar bilindiği gibi psikolojik sorunlardır. Özellikle de psikolojik şiddet nedeniyle 
sağlık çalışanları tükenmişlik hissine kapılmaktadır. Psikolojik şiddete maruz kalan bireyler örgütü de olum-
suz yönde etkilemekte, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesini engellemektedir (Yıldırım ve ark., 2014: 27). 
Birçok araştırma özel ve kamu sektöründe çalışan bireylerin mobbing davranışı ile karşı karşıya kalmalarının 
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çeşitli negatif sonuçlara sebebiyet verdiğini ortaya koymaktadır. Devamsızlık oranının artması, iş doyum düze-
yinin azalması, işten ayrılma niyetinin artması, düşük performans, verim düşüklüğü, fiziksel ve psikolojik pek 
çok rahatsızlığın oluşması gibi sonuçlar en çok görülenleridir. Bunun yanı sıra örgütsel boyutta, işin niteliğinde 
ve niceliğinde düşüş, çalışanlar arasında hoş olmayan davranışlar, artan personel hareketi, hastalık izinlerinin 
artması, örgüte yönelik davaların artması, üretimde kalitenin düşmesi ile birlikte artan maliyetler, karın aza-
lıp rekabet gücünün zayıflaması şeklinde negatif sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir (Bedük, 2014:148-
149). Mobbing’in Nedenleri: Tek bir nedene bağlanmayacak kadar karmaşıktır (Gündüz ve ark., 2008:270). 
Mobbing uygulayanın psikolojik yapısı, örgüt kültürü, mobbinge maruz kalanın psikolojik durumu, toplumsal 
değerler ve normlar (Kocaoğlu, 2007:6), hiyerarşik yapı, iletişim zayıflığı, suçlu arama, takım çalışması azlığı, 
ilgi ve ihtiyaçların ihmal edilmesi, narsist (bencil) kişilikler, kapalı kapı politikası, çatışma çözme yetersizliği, 
güvensizlik, sürekli eğitime önem vermeme, kıskançlık ve empati eksikliği (Tınaz, 2006:19) yüksek stres, 
zaman baskısı ve örgütsel sorunlar (Cemaloğlu, 2007:113), bireylerin kendi başarısızlıklarını, yetersizliklerini, 
başkalarını çekiştirerek gidermesi ve bu durumun dedikodu denilen ve genellikle yanlı ve amaçlı yorumları 
içeren bir yanlış iletişim tarzını geliştirmesi duyguların suiistimali (Töremen ve Çankaya, 2008:43), başarısız 
yönetimin varlığı, yöneticilerin mobbinge maruz kalan kurbana inanmaması, hiyerarşik yapı, takım çalışma-
sının amacına uygun olarak yapılamaması, (Can, 2007:30) bireyi grup kurallarını kabul etmeye zorlamak, 
düşmanlıktan zevk almak, zevk arayışı, can sıkıntısı, ön yargıları pekiştirmek, ayrıcalıklı hak sahibi olduğuna 
inanmak, sahip olamadıklarının acısını çıkarmak (Tınaz, 2008:87-99), monotonluk, ahlak dışı uygulamalar, 
yeniden yapılanma, örgüt liderlerinin duygusal zekadan yoksunluğu (Bahçe, 2007:44-48) örgütsel iklimin iyi 
olmadığı iş yerlerinde, hem iletişim koşullarının hem de çalışanların birbirlerini sosyal olarak destekleme dü-
zeylerinin düşük olması (Acar ve Dündar, 2008:114) mobbingi ortaya çıkaran nedenler olarak sayılabilir. Öte 
yandan sağlık sektörü, kadın çalışanların yoğun olarak bulunması nedeniyle de mobbingin en yaygın olduğu 
sektörlerden biridir. Özellikle istikrarsız, belirsiz, düşük ücretli ve düşük statülü işlerde kadınların daha çok 
çalışması, erkeklere oranla daha fazla şiddet riski doğurmaktadır (Di Martino, 2003). Hemşirelerin bayanlar-
dan seçilmesi, çocuk, göz, kadın doğum, psikiyatri gibi bazı tıp branşlarının bayan doktorlar tarafından tercih 
edilmesi mobbingin artışında önemli rol oynamaktadır Araştırmalar mobbing açısından hemşirelerin diğer 
sağlık profesyonellerinden çok daha fazla risk altında olduklarını ortaya koymaktadır (Randle, 2003). Bütün 
bunların yanı sıra bazı koşullarda doktor ve hemşireler 48 saat süreyle nöbet tutmak durumunda kalmaktadır. 
Bu koşullarda uygulanan baskıcı, yıldırıcı, saf dışı bırakıcı yaklaşımlar mobbingi doğurmaktadır. Nöbetler, 
aşırı hasta yükü ve araştırmalardan bunalan doktor ve hemşireler yoğun stresin ardından nevrotik kişilik sahibi 
yöneticiler tarafından mobbingle karşı karşıya bırakılmaktadır (Çobanoğlu, 2005). Araştırmalar sağlık çalışan-
larının % 50’den fazlasının bu tür olaylara maruz kaldığını göstermektedir (Dilman, 2007). Sonuç ve Öne-
riler: Sağlık hizmetlerinde 16 kat daha fazla olan mobbing özelliklede sağlık çalışanlarına psikolojik olarak 
zarar vermekte ve pek çok psikolojik soruna neden olmaktadır.  Mobbing davranışlarını önlemede en önemli 
adımlardan biri de örgütlerde zamanında önlemler almak, örgüte ve çalışanlara zarar vermesini engellemektir. 
Mobbingi yönetme konusunda öneriler; Örgütün kültürel yapısı oluşturulmalı, kültürel değerler çalışanları 
tarafından benimsenmeli, işyeri mobbing eğilimleri ve bu eğilimleri etkileyen faktörler saptanmalı, iş tanım-
ları yapılmalı, çalışanların görev ve sorumlulukları belirlenmeli, örgütlerde stres yaratıcı ortamlar ortadan 
kaldırılmalı (Eşit kariyer fırsatları, adaletli ücret politikalarının, iş güvenliğinin sağlanması, yıkıcı rekabetin 



538

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

azaltılması gibi), etkin, güvenli, konusunun uzmanı yöneticilerle çalışılmalı, sürekli eğitim programlarından 
yararlanmalı (Stres, Mobbing, Kişisel Eğitimleri gibi), örgütlerde uzman rehberler, psikologlar çalıştırılmalı, 
örgütlerde etik kodlar oluşturulmalı ve etik değerleri içselleştirmeleri sağlanmalı, iletişime önem vererek, sık 
sık yüz yüze iletişim kurabilecekleri ortam yaratılmalı, işe alım ve yerleştirme sürecinde kişilik iş uyumuna 
dikkat edilmeli,  mobbing davranışının örgüte olan maliyetleri belirlenmeli, mobbingi önleyici hukuki ted-
birler alınmalı ve mobbing mağdurları hukuken korunmalıdır. Psikolojik yıldırmaya maruz kalan çalışanın, 
mobbing uygulayan kişiye taciz edici söz ve davranışlarını durdurmasını açıkça söylemesi ve bu konuşmayı 
yaparken gerekirse tanıklık edebilecek bir kişinin tanıklık etmesini sağlaması, çalıştığı kurum yetkilileri ile 
bu durumu paylaşması, yaşadığı olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydetmesi, 
durumu bağlı olduğu sendikanın işyeri temsilcisine ya da sendika yönetimine bildirmesi, hem yardımcı olması 
hem de kanıt oluşturması bakımından gerekiyorsa tıbbi ve psikolojik yardım alması faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Mobbing, Hemşirelik
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AİLE İÇİ ŞİDDETİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Hande ŞAHİN1, Kübra ARSLAN2

1Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Kırıkkale / Türkiye  
2Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara / Türkiye
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Öz: Aile içi şiddet, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından; “eşler ve aile bireyleri arasında çoğunlukla ev 
içerisinde yaşanan şiddet” olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2002). Aile içi şiddetin temelinde bireylerin top-
lumsal cinsiyetlerine yönelik tutumları yatmaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramı, kadının ve erkeğin sosyal 
olarak belirlenmiş kişilik özelliklerini, rol ve sorumluluklarını ifade etmektedir. Bu nedenle toplumsal cinsiyet 
kavramının tanımında biyolojik farklılıklar değil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl 
algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilgili değerler, beklentiler, yargılar ve roller 
bulunmaktadır. Toplum kadına; ev işlerinden sorumlu olmayı ve iş hayatında aktif olmamayı uygun bulurken, 
erkeklere; evin geçiminden sorumlu olma, evin reisi olma gibi geleneksel roller yüklemiştir. Bu bağlamda ya-
rının toplum yapısını oluşturacak üniversite öğrencilerinin aile içi şiddetin toplumsal cinsiyet rolü üzerindeki 
etkisine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda, aile içi şiddetin toplumsal cinsi-
yet rolüne olan etkisini incelemek daha detaylı çalışmalar yapılmasına bir yol haritası oluşturacaktır. Amaç: 
Bu araştırma, aile içi şiddetin toplumsal cinsiyet rolü üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla gerçekleşti-
rilmiştir. Kapsam: Yapılan araştırmanın evrenini 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Kırıkkale Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu öğrenciler ara-
sından rastgele yöntemle seçilmiş ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 317 öğrenci oluşturmak-
tadır. Sınırlılıklar: Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet Bölümlerinde 
öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ile sınırlıdır. Yöntem: Araştırmada, Zeyneloğlu ve Terzioğlu (2011) tara-
fından geliştirilen  “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” , Şahin ve Dişsiz (2009) tarafından geliştirilen 
“Aile İçi Şiddet Tutum Ölçeği” ve öğrencilerin kişisel bilgilerini belirlemeye yönelik soruları (cinsiyet, yaş 
vb) içeren anket tekniği kullanılmıştır.Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği:  bireylerin toplumsal cinsiyet 
rollerine ilişkin tutumlarını belirleyen ölçek, 38 madde ve beş alt boyut içermektedir. Aile İçi Şiddet Tutum 
Ölçeği: On üç maddeden oluşan ölçek 5’li likert derecelendirmeye sahiptir. Katılımcıların tamamı rastgele 
yöntemle seçilmiştir. Araştırmada Basit Rassal Yöntem uygulanmıştır. Araştırmaya toplam (N=317) öğrenci 
katılım gerçekleştirmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiş, elde 
edilen veriler bireylerin bireysel özellikleri, toplumsal cinsiyet rollerine ve aile içi şiddete ilişkin tutumları 
betimsel istatistikler ile tanımlanmıştır. Bireylerin toplumsal cinsiyet rollerine ve aile içi şiddete ilişkin tutum-
larının bireysel özelliklerine göre karşılaştırılmasında t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Ayrıca aile içi 
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şiddet ile toplumsal cinsiyet rolü arasındaki ilişki Pearsonkorelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon ana-
lizi ile belirlenmiştir.Diğer taraftan, ölçek ve alt ölçeklere yönelik güvenirlik için Cronbach’s Alpha değerleri 
hesaplanmıştır. Aile içi şiddet ölçeği için Cronbach’s Alpha değeri 0,923 olarak hesaplanmış olup alt ölçeklerin 
tamamında Cronbach’s Alpha değerinin 0,70’in üzerindedir. Toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeğin geneli 
için Cronbach’s Alpha değeri 0,903 olarak hesaplanmıştır. Alt ölçeklerin tamamında Cronbach’s Alpha değeri-
nin 0,70’in üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bulgular: Öğrencilerin %65,9’u 20-22 yaş grubunda yer almakta, 
%28,4’ü Sağlık Yönetimi Bölümü’nde öğrenim görmekte ve %66,9’u kızlardan oluşmaktadır. Katılımcıların 
%29,6’sı 4.sınıf öğrencisi olmakla beraber %69,4’ünün gelir durumu 1501 TL ve üzeri olduğu görülmekte-
dir. Öğrencilerin en uzun süre yaşadıkları yer %54,6 oranında il olurken annelerinin %58,3’ü babalarının ise 
%36,9’u ilköğrenim ve altı eğitim görmüşlerdir. Öğrencilerin %89,0’ının anne-babasının sağ olduğunu ve bir-
likte yaşadığını belirtirken, en fazla 1 kardeşinin (%31,5) olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya alınan öğrenciler 
arasında aile içi şiddete maruz kalmadığını belirtenler önde gelirken (%80,8), bunu nadiren aile içi şiddete 
maruz kaldığını belirtenler (%12,9) izlemektedir. Aile içi şiddet ölçeğin geneli için aritmetik ortalama değeri  
=1,61 olarak hesaplanmış olup 5’li derecelendirmede 3 olan ortalama değerin oldukça altındadır.Bu da üni-
versite öğrencilerinin aile içi şiddeti genel olarak reddettikleri anlamı taşımaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri 
tutum ölçeğin geneli için aritmetik ortalama değeri  =3,96 olarak hesaplanmış olup 5’li derecelendirmede 3 
olan ortalama değerin üzerindedir. Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin genel olarak 
eşitlikçi tutumlara sahip olduklarını göstermektedir. Genel aile içi şiddet tutumu ile genel toplumsal cinsiyet 
rolü tutumu arasında negatif ve orta kuvvette anlamlı (p<0,01) bir korelasyon (r=-0,553) bulunmuştur. Bu da 
üniversite öğrencilerinin aile içi şiddet tutumu olumsuz oldukça (şiddet azaldıkça) toplumsal cinsiyet tutumu-
nun olumlu bir şekilde artacağını (eşitlikçi tutumlara sahip olma eğiliminin artacağını) göstermektedir. Ortala-
ma puanları incelendiğinde, erkek öğrencilerin ( =1,75) kız öğrencilere (=1,54) göre aile içi şiddet tutumlarının 
daha yüksek (olumsuz) olduğu görülmektedir. Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumlarının cin-
siyete göre anlamı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05). Ortalama puanları incelendiğinde, kızların ( 
=4,12) erkeklere ( =3,64) göre toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarının daha yüksek (olumlu) olduğu 
görülmektedir. Sonuç: Araştırmanın sonucu üniversite öğrencilerinin aile içi şiddeti genel olarak reddettikleri 
ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin genel olarak eşitlikçi tutumlara sahip olduklarını göstermektedir. Kızla-
rın erkeklere göre toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarının daha olumludur. Özellikle üniversitelerde 
zorunlu ya da zorunlu seçmeli olarak toplumsal cinsiyet derslerinin olması, üniversite öğrencilerinin toplumsal 
cinsiyet rollerine ilişkin farkındalık kazanmaları noktasında faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, Toplumsal Cinsiyet, Aile İçi Şiddet
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YERLİ DİZİLERİN ÜRETTİĞİ SUBLİMİNAL MESAJ: KADINA YÖNELİK ŞİDDET
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1-2-3Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 
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Öz: Kadına yönelik şiddet; kültürel, coğrafi, dini, toplumsal ve ekonomik sınırları aşan küresel bir problemdir. 
Dünya genelinde kadınların yaklaşık %30’dan fazlasının eşleri ya da partnerleri tarafından fiziksel veya cinsel 
şiddete uğradığı, gelişmiş ülkelerin yarısından fazlasında yaşayan kadınların ise %40’tan fazlasının psikolojik 
şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir. Aynı zamanda dünyadaki kadınların %7’sinin de partneri olmayan kişiler 
tarafından tecavüze uğradığı belirlenmiştir. Geçtiğimiz 20 yılda, kadına yönelik şiddet konusu ile ilgili pek çok 
araştırma yapılarak şiddetin nedenler, şiddeti uygulayan bireylerde şiddetin öğrenilmesi ve şiddeti ortaya çıka-
ran risk faktörleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Şiddet içerikli olaylarda meydana gelen artışta medyanın önemli 
bir etkisi olduğuna dair tartışmalar bulunmaktadır. Jean Baudrillard’in belirttiğine göre, şiddet kitle iletişim 
araçları tarafından, gündelik yaşama küçük dozlar halinde aşılanmaktadır. Özellikle günümüzde hemen hemen 
her evde bulunan görsel medya araçlarından biri olan televizyonda, şiddeti popülerleştiren ve model olarak gös-
teren programlar yayınlanmaktadır. Ülkemizde, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’nun (2012) yürüttüğü 
çalışmaya göre; en çok izlenen televizyon programını %76.7 oranı ile yerli diziler oluşturmaktadır. Ünlü ve 
ark.’nın yerli dizilerde kadına yönelik şiddeti inceledikleri çalışmasında, incelenen dizilerin %97’sinde kadına 
yönelik şiddet tespit edilmiştir. Kadına yönelik şiddet, günümüz dizilerinde senaryo içinde açık ya da örtülü 
olarak farklı şekillerde izleyiciye sunulmaktadır. Yerli dizilerde kadına yönelik şiddet; kadının kendisinden 
kaynaklanan bir durum, şiddete maruz kalan kadının çaresiz, güçsüz veya şiddete karşı iyimser olduğu bir 
durum ve ataerkil bir güce sahip bireyin namus, kıskançlık gibi kalıp yargıların etkisi ile uyguladığı bir durum 
olarak ele alınmaktadır. Bunların sonucu olarak, kadınlar itaatkar, pasif, bağımlı, güçsüz olarak gösterilirken 
erkekler saldırgan, etkin ve güçlü olarak yansıtılmaktadır. Ayrıca dizilerde kadına yönelik şiddetin daha çok 
erkekler tarafından onaylandığı, şiddet uygulayanın ceza görmediği, şiddete maruz kalanların ise suskun kal-
dıkları belirlenmiştir. Bu durum, toplumun kadına yönelik şiddet algısı ve eğiliminin dizilerde gösterilmesi 
ile şiddetin doğalmış gibi algılanmasına neden olabilmektedir. Dizilerde kurmaca karakterlerin izleyenlere 
rol modeli olması ve kurmaca dünyaların gerçeklikten bir kaçış olarak tüketilmesi, şiddetin varlığını azaltma-
makta aksine toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelmiş bir tehdit kaynağı haline getirmektedir. Televizyon odaklı 
yaşayan toplumlarda bireyler, gerçek hayatla televizyonun fantastik dünyasını birbirine karıştırmakta ve ciddi 
bir yanılsamayla televizyonda yer alan şiddetin zararsız – sonuçsuz bir biçim olduğunu algılamaktadır. Amaç: 
Bu araştırma ülkemizde vizyona girmiş yerli dizilerde konu edilen kadına yönelik şiddeti incelemek amacıyla 
yapılmıştır. Kapsam: İlgili literatür taranarak, yapılan konuyla ilgili ulusal çalışmalar incelenmiştir. Sınırlı-
lık: Yapılan araştırma çalışmaların ulusal çalışma olması nedeniyle sonuçlar Türkiye için geçerlidir, evrene 
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genellenemez. Sonuç: Kadına yönelik şiddetin bu şekilde içselleştirilmesinin önüne geçilmesinde yapılması 
gereken, kadına yönelik şiddet içerikli dizilerin yayınlanmasının önlenmesidir. Ancak büyük bir pazar haline 
gelen yerli dizi sektöründe reyting ve para kazanma uğruna kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve her türlü top-
lumsal baskı şekil değiştirerek yeniden üretilmektedir. Kadının yerli dizilerdeki sunumuna ilişkin eşitlikçi bir 
temsil olanağına kavuşmasına yönelik yasal düzenlemeler, uluslararası sözleşmeler ve sorunun çözümü için 
geliştirilecek stratejiler çok önemlidir. Kadına yönelik şiddet içeren dizileri sosyolojik ve psikolojik olarak 
değerlendiren uzman görüşlere başvurulması, kadına karşı şiddeti meşrulaştıran diziler ile ilgili toplumsal 
farkındalık yaratarak var olan algıyı yıkmak ve duyarlı bir toplum yaratmak sorumlu televizyonculuğun bir 
gereği olmalıdır. Bu konu ile ilgili gerekli denetim mekanizmaları oluşturularak bu mekanizmaların düzenli 
olarak çalışması ve dizilerin senaryolarının oluşturulması, çekimlerinin yapılması ve yayınlanması sürecindeki 
işleyişe yasal açıdan müdahale etmesi sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yerli Dizi, Kadın, Şiddet



543

SÖZEL SUNUM 
BİLDİRİLER

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMASI VE RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Pervin TUNÇ 1, Doğan ŞAHİN 2

1İstanbul Arel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul / Türkiye 
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Öz: Çocukluk çağı travmasının, toplum ve psikiyatri örneklemlerinde yaygın olduğu erişkin yaşamda fark-
lı psikolojik bozukluklara neden olabildiği ve aynı zamanda var olan psikopatolojinin seyrini ağırlaştırdığı 
belirtilmektedir (Grote ve ark., 2012). Türkiye‘de, çocukluk çağı travmalarının ruh sağlığı üzerindeki etkile-
rini inceleyen verilerin kısıtlı olması nedeni ile çocukluk çağı travma tarama çalışmaları ve sonuçları önem 
taşımaktadır. Amaç:  Çocukluk çağı travmalarını konu alan olan bu derleme yazısı çocuk istismarı / ihmali 
çeşitlerini, kişilik gelişimi üzerindeki etkilerini ele alacak ve çeşitli psikopatolojiler ile ilişkisini inceleyecektir.  
Ruhsal travma, genellikle ani, beklenmedik bir zamanda ve karşı konulamaz şiddette duygusal saldırı sonucu 
stresör etkene verilen cevap şeklinde tanımlanmıştır (Terr, 1990). Ruhsal travmada, içsel ve dışsal kaynaklar, 
dışardan gelen tehdit unsuru ile başa çıkmada yetersiz kalmaktadır (Van der Kolk, 1989). Çocukluk çağı istis-
mar ve ihmali genellikle Aile içindeki temel bakım verenler tarafından yapılıyor olması ve erişkinliğe kadar 
uzun süreli etkilerinin olması nedeniyle, kişinin ruhsal yapısı üzerine özgül etkiler bırakan travma türü olarak 
tanımlanmıştır (Johnson, 2000). Çocukluk çağı travmalarının aynı zamanda yineleyici oluşu nedeni ile uzun 
yıllara kadar uzanmakta ve sonraki süreçlerde psikiyatrik bozukluklara yol açmakta ve genel popülasyonda 
sıklıkla görülmektedir (Chu ve ark., 1999). Çocukluk Çağı Travması, Çocukluk çağı istismar ve ihmali şeklin-
de çeşitli türlerde görülmektedir. Fiziksel İstismar, Dünya Sağlık Örgütü, çocuğa yönelik kasıtlı, fiziksel zor 
kullanma sonucu çocuğun sağlığı, gelişimi ve onuru bakımından zarar görmesi şeklinde tanımlamıştır. Cinsel 
İstismar, çocuktan en az 6 yaş büyük yetişkin tarafından cinsel haz amacıyla yapılan eylemler olarak tarif edil-
miştir (Oral ve ark., 2001). Duygusal İstismar, çocuk ile bakım verenleri arasında olağan hale gelmiş ancak 
zarar verici ve tekrarlayan bir etkileşim örüntüsüne maruz kalması olarak tanımlanmıştır (Kairys ve Johnson, 
2002). Fiziksel İhmal, temel bakım verenlerin çocuğa yeterli beslenme, giyecek, sağlık bakımı, gözetim ve 
kontrol sağlamaması ya da geciktirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Yurdakök ve İnce, 2010). Duygusal İhmal, 
temel bakım verenlerin çocuğa duygusal yakınlık ve duygusal destek sağlamakta yetersiz kalması şeklinde 
tarif edilmektedir (Aust ve ark., 2012). Tartışma: Çocukluk Çağı Travmaları ve Yaygınlığı ile ilgili istismar 
kavramının tanımına, örneklem grubuna ve coğrafya farklılıklarına göre değişkenlik gösterdiği ifade edilmiş-
tir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada 1-14 yaş grubundaki 40 milyon çocuk istismar/ihmale 
uğramaktadır. Ulusal Çocuk İstismar ve İhmal Merkezi’nin açıkladığı verilere göre vakaların % 54’ünde ih-
mal, % 22’sinde fiziksel istismar, % 8’inde cinsel istismar, % 4’ünde de duygusal istismara rastlanmaktadır 
(Bernet, 2000). Jacobson (2008), psikiyatrik olgularda % 81 oranında cinsel veya fiziksel istismar öyküsünün 
olduğunu rapor etmiştir. Psikiyatri kliniğinde çocukluk çağı travması yaygınlığını inceleyen 40 araştırmayı 
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derleyen bir çalışmada, çocukluk çağı cinsel istismar oranlarının % 22-85 ve çocukluk çağı fiziksel istisma-
rın % 17- 87 oranı arasında değiştiği belirtilmiştir (Read ve ark., 2001). Ülkemizde çocukluk çağı travması 
ile ilgili yapılan araştırmalarda, duygusal istismarın (% 78) ilk sırada olduğu belirtilmektedir (Bahar ve ark., 
2009). İlk sırada duygusal istismar daha sonra fiziksel ve cinsel istismarın takip ettiği bildirilmiştir (Zoroğ-
lu, 2001). Liseli ergenlerle yapılan araştırmada çocukluk çağı istismar oranı % 34.8 saptanmış ve ‘ihmal’ en 
sık saptanan çocukluk travması olarak rapor edilmiştir (Zoroğlu, 2001). Yine Türkiye’de yapılan araştırmada 
“psikiyatri kliniğindeki hastaların % 20.1’de cinsel istismar, % 35.5’de fiziksel istismar, % 33.2’de ihmal, % 
34.3’de duygusal istismar, % 10.2’de ensest ilişki saptanmıştır” (Tutkun ve ark., 1995). Duygusal istismara 
maruz kalanların oranı % 33, fiziksel ve duygusal ihmale maruz kalanların oranı % 28, fiziksel istismara maruz 
kalanların oranı % 23.3, cinsel istismara maruz kalanların oranı % 16.3, aile içi cinsel istismara maruz kalanla-
rın oranı % 11.3 olarak rapor edilmiştir (Saçarçelik’in, 2009) Cinsel istismar vakalarının yıllarca tekrarlandığı 
halde çoğunlukla gizli kaldığı, sadece, % 15’inin bildirildiği rapor edilmiştir (Özdemir, 2010). Çocukluk çağı 
travma yaşantıları erişkin dönemde çeşitli psikopatolojilerin ortaya çıkması ve kronik hale gelmesinde önemli 
bir risk etmeni olarak görülmektedir (Grote ve ark., 2012). Travmaya maruz kalan çocukların ketlendikleri, 
yaşamlarının devamında da bu travma anına kilitlendikleri ve psikososyal gelişimlerini tamamlayamadıkları 
görülmektedir (Vahip, 2002). İhmal ve istismar sonucu bu çocukların gelişim dönemindeki algı ve bağlantıları 
bozularak erişkin yaşamda tekrarlayan benzer travmatize edici ortamlar ya da ilişkiler oluşturmalarına neden 
olmaktadır (Herman, 2007). Springer ve arkadaşlarının (2007) yaptığı araştırmada, çocuklukta fiziksel istis-
mara maruz kalanların depresyon düzeylerinde % 24, kaygı düzeylerinde ise % 23 oranında artış olduğu rapor 
edilmiştir. Fiziksel istismara maruz kalmış çocukların % 41’inde, sağlıklı kontrol grubuna göre, daha sık inti-
har ve KZVD saptanmıştır (Green, 1978). Çocukluk çağı travması ile travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) 
depresif bozukluklar (Turner ve Butler, 2003), borderline kişilik bozukluğu (Simeon ve ark., 2003), kendine 
fiziksel zarar verme davranışı, intihar girişimi (Van der Kolk, 1991) ve dürtüsellik (Roy, 2005) arasında ilişki 
bulunmuştur. Sonuç: Türkiye’de çocukluk çağı travması türleri ve yaygınlığı ile ilgili istatistiksel çalışmalar 
ruh sağlığı alanında koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin geliştirilmesine önemli katkıda bulunabilir. Psikiyat-
rik bozukluklarda çocukluk çağı travmasının bilişsel işlevler üzerindeki bozucu etkisini göz önüne alındığında 
psikoterapi yoluyla travma toleransı, dürtü kontrolü, olumlu başa çıkma mekanizmalarının geliştirilmesine 
yönelik yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğu görünmektedir. Buna karşılık, travma sorgulanması öz benlik ve 
kişilerarası ilişki geliştirme kapasitesinin restorasyonu için önemli görünmektedir. 
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