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Şiddet konusu, o veya bu şekilde hepimizi hem toplumsal bağlamda 

hem de bireysel olarak meşgul eden bir konu. Son zamanlarda şiddetle 

ilgili çok fazla olayla ve haberle karşılaşıyoruz; fakat ne yazık ki konu 

şiddet olduğunda bu “son zaman”lar bir türlü bitmiyor. Şiddet haberleri 

yalnızca bazen daha görünür, bazen daha silik oluyor; fakat arka plan-

da yaşanmaya devam ediyor. Şiddeti ailede de görüyoruz, yakın ilişki-

lerde de, okulda da, iş yerinde de, toplum içinde de. Hatta kişinin kendi 

kendine şiddet uyguladığını da görüyoruz.  

Şiddet toplumun bir gerçeği ve Aile Çalışmaları Birimi olarak, bu konu-

ya farklı açılardan bakıp gördüklerimizi paylaşmak istedik. Şiddet de-

nildiğinde akla ilk gelen, davranışlarla görebildiğimiz fiziksel ve cinsel 

şiddet olmasına rağmen, psikolojik şiddet diye bir olgunun da var oldu-

ğuna ve bunun birey üzerinde bıraktığı etkilerin en az diğerleri kadar 

yoğun olduğuna dikkat çekmek istedik. Pek çok zaman, pek çok yerde 

karşılaşabildiğimiz şiddeti fark etmek, daha görünür kılmak ve buna 

farklı açılardan bakılabilmesine ön ayak olmak amacıyla şiddetin farklı 

hallerini sunuyoruz. Bu yazıların hepimizi orta noktada buluşturarak 

şiddetin engellenmesi için harekete geçirmesi ümidiyle… 

 

Dr. Sena CÜRE ACER 
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Şiddet kelimesi, Türkçede Arapça kökenli olup 

“sertlik, katılık, yoğunluk” anlamına gelmektedir. 

Amerikan Psikoloji Birliği (American Psychologi-

cal Association, 2020) ise şiddeti “aşırı bir saldır-

ganlık biçimi” olarak tanımlarken örnek olarak 

da saldırı, cinayet veya tecavüz gibi olayları hedef 

göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütü (World Health 

Organization,  2002) ise 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” şek-

linde tanımlar. Şiddet nedir diye toplumdaki bi-

reylere sorsaydık, çok daha farklı cevaplar alırdık. Özellikle kocasından şiddet gören bir kadından, 

küçük yaşta ailesinden şiddet gören bir çocuktan, toplum tarafından dışlanan bireylerden çok farklı 

şiddet tanımları duymak mümkün.  

 İnsanlar şiddet kelimesini duyduğunda daha çok “kavga ve dayak” olarak algılasalar da 

(Özgür ve ark., 2011) aslında birçok şiddet türü var. Bu şiddet türlerine bakacak olursak; birçok kay-

nakta farklı şiddet türleri olsa da temel olarak 4 farklı türde birleşiyor. Bunlar; fiziksel şiddet, psikolo-

jik (duygusal) şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet. Fiziksel şiddet adından da anlaşılacağı üzere 

bireye verilen fiziksel zararları içeren şiddet türüdür. Tekmelemek, yumruk atmak, itmek, eşya fırlat-

mak gibi kaba kuvvet içeren, toplumda ise “dövmek” tabiri altında sayılabilecek şiddetlerdir. Aile içeri-

sinde görülen ve en sık uygulanan şiddet biçimidir. Ayrıca, bireyin sağlığı için gerekli tıbbi malzeme-

lerden ve yardımdan yoksun bırakmak, uyuşturucu veya alkol içmeye zorlamak; yani sadece fiziksel 

zarar vermek değil, fiziksel zarara yol açabilecek davranışlarda bulunmak da fiziksel şiddettin içeri-

sinde yer almaktadır (örn: Muslu, 2001; Eryılmaz, 2001). Psikolojik şiddet ise fiziksel şiddete göre da-

ha sinsidir. Çoğu zaman fark edilmesi, anlamlandırması ve isminin konabilmesi daha güçtür. Genel 

anlamda psikolojik şiddet, karşıdaki kişinin duygularının veya duygusal gereksinimlerinin aşağılan-

ması, zorlanması, cezalandırılması veya baskı uygulanması adına istikrarlı bir şekilde istismar edil-

mesi ve bunun bir yaptırım olarak kullanılmasıdır. Aslında bakıldığında diğer şiddet türlerine göre 

daha yaygındır, çünkü diğer şiddet türleriyle eşzamanlı olarak görülebilir (Bowen, 2011). Günlük ha-

yatta sıklıkla karşılaştığımız ama psikolojik şiddet diye adlandırmadığımız, halbuki psikolojik şiddet 

olan davranışlar arasında hakaret, küfür etme, sürekli eleştirme, alay etme, isim takma, sevgi göster-

meme, başkalarının önünde küçük düşürme, aşağılama, sosyal olarak izole etme gibi davranışlar yer 

alır. Cinsel şiddet çoğu insanın hassas olduğu bir konudur. Cinsel şiddet toplumda sadece taciz, teca-

vüz, gibi bir cinsel saldırı olarak düşünülse de, karşı tarafın onayı olmadan ve bunun bir kontrol veya 

tehdit aracı olarak kullanıldığı; erken yaştan evlendirmek, kişiye cinsel bir objeymiş gibi davranmak, 

fuhşa zorlamak, duygusal baskı kullanarak cinsel ilişkiye zorlamak, istenmeyen cinsel pozisyonlara 

zorlamak, doğum kontrol sabotajı (Miller ve ark., 2007) gibi davranışların tümünü içerir. Cinsel şidde-

te uğrayanlar maalesef daha çok kadınlardır (örn: Barter, 2009), ve şiddeti gösteren kişiler çoğunlukla 

eşler, sevgililer, partnerler hatta ailelerdir. Son olarak ekonomik şiddet en kısa haliyle zorla kişinin 

parasını yönetme veya elinden alma olarak tanımlanabilir. Aile içerisinde görülen ekonomik şiddette, 

ataerkil toplum yapısının hakim olmasından kaynaklı, çalışan ve karısının çalışmasına izin vermeyen 

bir adam; karısına ekonomik şiddet uygulamış oluyor. Ayrıca, ailenin ekonomik ihtiyaçlarını karşıla-

mamak, az miktarda harçlık verip olmayacak şeyler istemek gibi davranışlar da ekonomik şiddete ör-

nektir.  

Bunlara ek olarak sosyal medyanın tüm dünyada yayılmasıyla ısrarlı takip (stalking) de şiddet 

türlerinden biridir. Bonomi ve arkadaşlarına (2012) göre de ısrarlı takip psikolojik şiddete dahil. Ayrı-

ca yine teknolojinin ve sosyal medyanın hayatımızın çok içinde olmasından kaynaklı olarak diji-

tal/siber şiddet de bir diğer tür olarak sayılabilir. İş yerlerinde yapılan psikolojik şiddettin alt türü ola-

rak sayılabilecek olan ve işten çıkarttırmaya zorlamak adına yapılan şiddet de iş yeri şiddeti 

(mobbing) olarak adlandırılır.  
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 Öte yandan, kurban-fail ilişkisine göre de şiddet kendi içe-

risinde; kendine yönelik, kişiler arası ve kolektif olmak üzere üç 

alt gruba ayrılmaktadır. Kendine yönelik şiddet, fail ve kurbanın 

aynı kişi yani kişinin kendisi olduğu ve intihar, kendi kendine is-

tismar gibi alt başlıklarının olduğu şiddeti ifade eder. Kişiler arası 

şiddet, bireyler arasındaki şiddeti ifade eder ve aile ve yakın part-

ner şiddeti ve topluluk şiddeti olarak alt gruplara ayrılır. Kolektif 

şiddet ise daha geniş birey grupları tarafından uygulanan şiddeti 

ifade eder.  

 Aile içi şiddet son zamanlarda da ülkemizde fazlaca konu-

şulan bir konuyken, ülke bazında önlenmesi ve bilinçlendirilme yetersizliği büyük bir problem oluştur-

maktadır. Ne yazık ki, Türkiye’de aile içi şiddete maruz kalanların %90’ı kadınlar ve çocuklar. Ataerkil 

bir topluma sahip olmamız bunun en büyük nedenlerinden biridir (Sezen, 2009). Şiddet türlerinin he-

men hemen hepsini aile içi şiddette görmek mümkün. Kurban-fail ilişkisine göre bakıldığında ise aile 

içi şiddet, kişiler arası şiddet sınıfına girmektedir. Aile içinde fiziksel şiddetin görünürlüğü daha fazlay-

ken ; cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet daha az görünürdür. Bunun sebebi bu üç şiddet türünün aile 

içindeki görevlerle karıştırılmasının ve dile getirilmesinin zorluğudur. Mesela, biri karısının çalışması-

na engel olduğunda aslında ekonomik şiddet uygularken, topluma göre “kadındır evinde otursun” gibi 

bir bakış açısı olabiliyor. Aynı şekilde aile içerisinde çocuğa yapılan psikolojik baskılar da ebeveynler 

tarafından “beklenti” olarak adlandırılabiliyor.  

 Ne yazık ki, şiddettin bulaşıcı bir özelliği vardır. Erken yaşamında şiddete maruz kalmış veya 

şiddete tanık olmuş bir bireyin gelecek yaşamında şiddet göstermesi veya tekrar şiddet görmesi yüksek 

bir olasılıktır. Bu bulaşıcılığı durdurmak ise toplumun, yani bizlerin elinde. Şahit olduğumuz, maruz 

kaldığımız hiçbir şiddeti kabullenmeyip, failin ve şiddettin kendisine karşı her zaman dur diyebilmeli-

yiz. Bu konuda bilinçlenip, insanları da bilinçlendirmeliyiz, mesela 2011 yılında hazırlanan Kadına Yö-

nelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 

şu an bilinen ismi ile İstanbul Sözleşmesi bu bilinçlendirme ve önleme yollarında önemli bir sözleşme-

dir ve devam etmesi durumunda ciddi derecede katkıları olabilir. Biz bilinçlenmediğimiz ve önlemek 

için çabalamadığımız sürece her gün bir kadın kocası tarafından bu şiddete maruz kalacak, belki öldü-

rülecek; her gün bir çocuk bu şiddete maruz kaldığı için kendini değersiz hissedecek. Şiddet kurbanı da 

faili de olmamamız umuduyla! 
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Pandemi dolayısıyla sık sık karantina önlemleri almamız gerektiği için 

sosyal izolasyonun derinden hissedildiği evde geçirilen günlerimiz son 

aylarda oldukça arttı. Enerjilerini dışarıda atması gereken, farklı ve 

zengin uyaranlara maruz kalarak düşünsel ve fiziksel yeteneklerini 

geliştirmesi ve genişletmesi gereken çocuklar da kendileri ve dürtüleri 

için hiç de alışıldık olmayan kısıtlamalarla karşı karşıya kalmış oldu-

lar. Zaman zaman "yaramaz" ya da "haylaz" diye nitelendirilen davra-

nım bozukluğu özelliklerine ya da eğilimlerine sahip bazı çocukların 

izolasyon dönemlerini, problemlerine sebep olan faktörler göz önünde 

bulundurulduğunda, bilinçli bir yaklaşımın eksik olduğu bir ortamda 

zarar görmeden ya da huzurlu bir şekilde geçirmeleri pek mümkün gö-

rünmüyor. Fakat bu kısıtlama döneminin dikkatli ve farkındalığı yük-

sek bir çevrede geçirilmesi, ki izolasyon bu doğrultudaki kontrol edilebi-

lirliği ve öngörülebilirliği haliyle arttırmakta, bu çocuklarımızın prob-

lemlerine iyileştirici formüller de sunabilir. 

 Belki de sanılanın aksine, davranım bozukluğu toplumlarda nadir görülen bir bozukluk değil-

dir, zira batı toplumlarında yüzde 9,5 civarlarında bir yaygınlığı olduğu göz önünde bulundurulduğun-

da (Nock vd., 2006) ve çevresel faktörlerin en etkili olduğu bozukluklardan birisi olduğu düşünüldüğün-

de sosyo-ekonomik yapısıyla Türkiye'de daha az bir yüzdeyi beklemek oldukça güç görünmektedir. Ayrı-

ca davranım bozukluğu olan birçok çocuk aynı zamanda madde kullanımı ya da duygu-durum bozuk-

luklarına dair problemleri de davranışlarına yansıtır (Kring vd., 2014). Böylesi çocuklarda kaygı ve dep-

resyon eştanısı yüzde 15 ile 45 arasında görülecek kadar yaygınken, kız çocuklarının bu iki duygu-

durumla ilgili problemlerle karşılaşmaları erkek çocuklara göre daha olası bir durumdur (Loeber ve 

Keenan, 1994; Loeber vd., 2000). Anlaşılacağı üzere, davranım bozukluğunun tanısında iki önemli bile-

şen olan ve belirtilerinin yaygınlığı hiç de azımsanamayacak seviyelerde olan anti-sosyal ve agresif dav-

ranışın, aynı zamanda ilişkili olduğu birçok diğer problem de mevcuttur. Bu açıdan karantina dönemin-

de bu çocukların geçireceği günlere dair bir hassasiyet geliştirilmesi acil bir önem arz ediyor olabilir. 

 Maruz kalınan çevrenin etkisinin, örneğin zorluklarla başa çıkabilmek için anne-babanın sergi-

ledikleri davranışların çocuk tarafından örnek alınması gibi, oldukça önemli bir faktör olduğu anti-

sosyal ve agresif davranış sergileme eğilimdeki çocukların, bu özelliklerini yüksek olasılıkla ailelerin-

den kalıtım yoluyla da almış olmaları, izolasyon döneminde ev içerisindeki ortama dair endişe verici 

tahminlerde bulunmamıza yol açabilir. Davranım bozukluğunun derinlerinde ve temelinde yatan anti-

sosyal davranışların kalıtsallığı üzerine evlat edinme ve ikiz çalışmalarını kapsayan bir meta-analizde 

genetik etkinin yüzde 45 civarında olduğu ortaya konulmuştur (Rhee ve Waldman, 2002). Agresif dav-

ranışların yüksek yüzdeli kalıtsallığı da yaygın bir şekilde ortaya çıkan bir olgudur (Kring vd., 2014). 

Dolayısıyla aynı evde agresif davranışlara ve şiddete başvurma olasılığı yüksek bireylerin bir arada 

olması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Dürtülerini kontrol etmekte zorlanan ve dengesiz davranışlar 

içerisine girme eğilimi olan bireylerin, özgürlük alanlarının kısıtlandığı bir çevrede birçok ilişkisel ve 

fiziksel sorun yaşayacağını tahmin etmek işten bile değil gibi görünüyor. Ve sadece ailelerinde böyle 

eğilimlerin olduğu fakat kendilerinde agresiflik ya da anti-sosyallik belirtilerinin olmadığı çocuklarımı-

zı düşünelim. Bu durumda da şöyle bir tehlike bu koşulun hemen yanı başında beliriyor: Anne ve baba-

ları tarafından fiziksel olarak istismara uğrayan çocukların büyüdükleri süreçte ve yetişkin oldukları 

dönemde agresif davranışlar sergileme olasılıkları artmaktadır (Coie ve Dodge, 1998). İzolasyon süre-

cinde bu çocukların ebeveynlerine maruz kalma ve katlanma zamanları korkutucu düzeyde artacağı 

için belki de pandemi, getirdiği tüm olumsuzlukların beraberinde bir de psikolojik olarak kalıcı bazı 

semptomları arkasında bırakacak. Üstelik fiziksel istismar olmasa dahi merhametsiz, sevgisiz ya da 

dengesiz ebeveynliğe maruz kalan küçük yaştakilerin veya yeterince gözleyip izlemeyen ve gereken di-

siplini vermeyen anne-babaların çocuklarının davranımla ilgili sorunlar yaşaması daha olası hale gele-

cektir. Yine beraber geçirilen zaman beraberinde bu üzücü belirtileri bırakma tehlikesini taşımakta ne 

yazık ki! 
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Davranım bozukluğu belirtileri olan çocuklarda ortaya çıkan prob-

lemlerin onların zayıf sözel yeteneklerinden, problem çözme, kendi-

ni kontrol etme, geleceğe dair plan yapma gibi işlere yarayan yöne-

tici fonksiyonlarındaki ya da kısa süreli hafızalarındaki bazı eksik-

liklerinden de kaynaklanabileceği düşünülmektedir (Kring vd., 

2014). Karantina dönemlerinde anne ve babası ile iyice yakınlaşan 

çocuğun, en basit ve kolay şekilde, ödevlerinin ve notlarının yakın 

takibiyle, ya da daha özenli ve bilinçli bir yaklaşımın ortaya koyaca-

ğı metotlar sayesinde, yukarıda sayılan eksikliklerini gidermesi ve 

zihinsel fonksiyonlarını geliştirmesi diğer zamanlara göre daha ola-

naklı bir hale gelebilir. Bu noktada gün içerisinde mümkün oldu-

ğunca farklı uyaran çeşitlerine maruz kalınacak şekilde düzenlenecek olan bir saat planlaması (örn., 

birlikte resim yapmak, çocuğun hoşuna gidebilecek müzikler dinlemek, bazı egzersiz hareketlerini bir-

likte yapmaya çalışmak), hem çocuğun gelişimine yeterli bir vakit ayrılmasını hem de pandeminin ha-

yatımıza getirdiği belirsizlikle bağlantılı negatif duygu ve düşüncelerin yatıştırılmasını sağlayabilir. 

İzolasyon döneminde oldukça fazladan vakit kaldığı için hem çocuklarımızın yeteneklerine uygun hobi-

ler bulunabilir, ya da var olan hobileriyle eğlenmelerine vakit ayrılabilir hem de bahsi geçen zihinsel 

gelişimlerine katkıda bulunacak aktiviteler düzenlenebilir. Bu gelişimlerin ise yine bir diğer problem 

olan duygu düzenleme eksikliğine faydası olacaktır ve bu sayede aile içerisindeki iletişim ve paylaşım 

artacak, ve daha sağlıklı bir hale gelecektir. Sosyal bilgiyi anlamakta ve işlemekte zorluk çekme bu ço-

cukların anti-sosyal davranışlarının bir diğer sebebi olarak sayılmaktadır (Crozier vd., 2008). Artan 

iletişimin ve paylaşımın bu zorluğa da faydaları olacağından, çocuğun karşısındaki bireyin duygu ve 

düşüncelerinin farkındalığına varıp onun zihninin varlığını tanıması ve kendisinden farklı insanlara 

karşı daha duyarlı hale gelmesi muhtemel kılınabilir. 

 Akran grubunun etkisi de agresif ve anti-sosyal davranışın ortaya çıkmasında oldukça fazladır. 

Tek başına arkadaş grubunun agresif ve anti-sosyal davranışlar sergileyen çocuklardan oluşması duru-

munun, aslında öyle olmayan bir çocuğun böylesine davranışlar sergileme olasılığını arttırdığı ortaya 

konmuştur (Kring vd., 2014). Aynı durum akran grupları tarafından reddedilen ya da dışlanan çocuklar 

için de geçerlidir, yani bu çocukların da agresif ve anti-sosyal davranışlarının artması söz konusudur. 

Sosyal izolasyon döneminde olumsuz davranışlar edindiği akran gruplarından ya da olumsuz davranış-

larına sebep olan arkadaş çevresi tarafından dışlanma olgusundan uzak kalacak olan çocuklar için bir 

iyileşme ve dönüşme fırsatının ortaya çıktığı söylenebilir. Üstelik aile müdahalelerinin davranım bo-

zukluğu ile ilişkili agresif ve anti-sosyal davranışın azaltılmasında en etkili yöntemlerden birisi olduğu 

ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla gelişim psikologlarının yardımıyla ailelerin evde uygulayabilecekleri mü-

dahale metotlarının etki etme düzeyi bu dönemde artmış olabilir. 

 En nihayetinde vurgulanması gereken nokta davranım bozukluğu belirtileri gösteren çocukla-

rın ailelerinde bu dönemde oluşması zorunlu hale gelen özenli ve bilinçli bir yaklaşım. Yüksek kalıtsal 

özelliklere sahip olan anti-sosyal ya da agresif davranışların çocuklarda azaltılabilmesi için öncelikle 

kendi eğilim ve dürtülerinin farkına varıp onlara ket vurabilecek ebeveynlerin özel bir çaba sarf ederek 

çocuklarına sevgi, ilgi ve dengenin beraberinde doğru metotlarla yaklaşabilmesi gerekmekte. Burada 

ebeveynlerin kendilerinde de var olan ve evde oluşabilecek kısır döngüye katkı veren özelliklerinin bi-

lincinde olabilmesi konuyla alakalı en hassas yeri temsil etmekte. Öte yandan sosyal izolasyonun, za-

rarlı etkileri olabilecek arkadaş gruplarından uzaklaştırması ve kontrol edilebilir ve öngörülebilir bir 

çevre sunması sebebiyle bir iyileşme ve gelişme fırsatı sunabileceği ihtimali bu konuda bize umut aşıla-

yabilir. 



 

Aile İçi Travma  
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Aile, çocuk için güvenli bir sığınak görevi 

görür aslında. Çocuğun hayatının neredey-

se her evresini şekillendiren bir yapıdır. 

Ancak şiddet ile gelen kafa karışıklığı, ço-

cuğun güvenlik algısını sarsabilir. Yalnızca 

çocuğun şiddete maruz kalması değil, aynı 

zamanda çocuğun ebeveynlerinden birinin 

diğer ebeveynine uyguladığı şiddeti görme-

si de tahrip edici bir travma haline gelebi-

lir.  

Aile içinde çocuğa uygulanan şiddet, aile içinde çocuğun şahit olduğu şiddet, çocuğu olumsuz yönde 

etkileyen ve çaresiz hissettiren travmalar olarak karşımıza çıkabilir. Sevdiği kişiler tarafından 

uygulanan şiddete tanıklık etmesi, çocuğun bu travmatik yaşantılara maruz kalma süresi, ailesin-

den gördüğü ya da ailesinde gördüğü şiddet, çocuğu olumsuz yönde etkiler. Rossman ve Ho (2000), 

çocuklara tehlike ve belirsizlik hissi veren aile içindeki şiddeti, bazen tahmin edilebilir, bazen de 

beklenmedik saldırılar olan bir savaş alanına benzetir.  Çocukların ihtiyaçlarını ve güvenliklerini 

karşılamakla yükümlü olması gereken ailelerin güvensiz bir ilişki ile karşılık vermeleri, aile için-

deki şiddet ile evdeki güvenli ortamı sağlayamamaları sonucunda, çocuklarda travma sonrası stres 

bozukluğuna sebebiyet vermesi muhtemeldir. Travmatik olaya neden olan kişinin, çocuğun güven-

diği bir birey olması ve şiddete uğrayan kişinin sevilen biri olması, çocuğun travma sonrası stres 

semptomları göstermesini arttırabilir (Green vd., 2000). Çocukların ailedeki şiddete, örneğin anne-

ye olan şiddete tanık olması, travmatik tepkileri göstermesine neden olur (Levendosky vd.,2013). 

Çocukların hissettiği bu korku ve çaresizlik, tehdit altında hisseden çocuğun aile içinde şiddete 

maruz kalması veya şiddetin diğer bir ebeveyne yönlendirilmesiyle oldukça yıpratıcı olabilir.  
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 Ruhsal ve bedensel etkileri olan travmalar çocukları, algıladıkları tehlikenin verdiği te-

tikte olma duygusu, güvensizlik, ve tehdit karşında duramamanın verdiği yetersizlik ile karşı 

karşıya bırakır. Bu nedenle artan belirtilerinin yoğunluğunu da yine şiddete maruz kalma süresi 

ya da çocuğun o an duyduğu korku arttırabilir. Ailede şiddete maruz kalan çocuklar ya da ailede-

ki şiddete tanık olan çocuklar, tekrarlayan kabuslar nedeniyle uyku problemleri yaşayabilirler. 

Bu da çocukların okul hayatını etkileyebileceği gibi, sürekli yorgun ve kötü hissetmelerine yol 

açarak, çocuklarda depresif duygu duruma neden olabilir. Travma yaşayan çocuk bu deneyimin 

ardından, bunu çağrıştıracak durumlardan, olaylardan, hatta çağrışım yapabileceği nesnelerden 

kaçınabilir ve hatırlatıcılara büyük bir tepki veya hassasiyet ile yaklaşabilir. Travmanın hatır-

lanması çarpıntı, soğuk veya sıcak basmaları gibi bedensel rahatsızlıklara neden olabilir. Bu ne-

denle, çocuğun belirtilerini fark etmek, ihtiyaçlarını algılamak ve yine onlara güvenli bir ortam 

sağlamak, aile için büyük önem taşımaktadır.  

Green, B. L., Goodman, L. A., Krupnick, J. L., Corcoran, C. B., Petty, R. M., Stockton, P. ve Stern, N. 

 M. (2000). Outcomes of single versus multiple trauma exposure in a creening sample. Jour

 nal of Traumatic Stress, 13(2), 271–286.  https://doi.org/10.1023/A:1007758711939 

Levendosky, A. A., Bogat, G. A. ve Martinez-Torteya, C. (2013). PTSD Symptoms in  young children 

 exposed to intimate partner violence. Violence Against Women, 19(2), 187-

 201. https://doi.org/10.1177/1077801213476458 

Rossman, B. B. R. ve Ho, J. (2000). Posttraumatic response and children exposed to parental  violen

 ce. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 3(1), 85–106. 

 https://doi.org/10.1300/J146v03n01_07 
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Şiddet kavramı ele alındığında geçmişten günümü-

ze kadar uzanan bir problem olarak karşımıza çı-

kan azınlık gruplara karşı gösterilen şiddet tutum-

ları göze çarpmaktadır. Francesco Capotorti tara-

fından 1978 yılında yapılan azınlık tanımı genel bir 

çerçeve oluşturmuştur. Buna göre azınlık, "bir dev-

letin nüfusunun geri kalanına göre sayısal olarak 

az olan, egemen konumda bulunmayan, o devletin 

vatandaşı olan üyeleri nüfusun geri kalanından 

farklı etnik, dinsel ya da dilsel özelliklere sahip 

olan ve kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya da 

dillerini korumaya yönelik üstü örtülü de olsa da-

yanışma duygusu gösteren bir grup" olarak tanım-

lanmaktadır (Tunç, 2004, s.6). Azınlık kavramına 

karşı önyargının temeli aile içi dinamiklere göre 

şekil alabilmektedir. Aile bireylerinin etnik alt 

gruplara ya da LGBTİ bireylere yönelik şiddet te-

melli söylem veya tutumları bu bağlamda ileriki 

dönemlerde o ailede yetişmiş bireyin azınlık grup-

lara karşı önyargı geliştirebilmesine neden olabil-

mektedir. İlginçtir ki Prof. Dr. Kenan Çayır’ın 

(2012, s.6) Gruplar Arası İlişkiler Bağlamında Ay-

rımcılık makalesinde değindiğine göre “Türkiye’de 

yaşanan ayrımcılıklar etnik kimlikle sınırlı değil.  

 Yapılan çalışmalar cinsel yönelim gruplarına, kadınlara, engellilere ve yaş gruplarına karşı da 

ayrımcılığa yol açacak düzeyde yaygın kalıp yargıların olduğunu gösteriyor. Örneğin 2012 Türkiye De-

ğerler Araştırması’na göre halkın yüzde %87’si eşcinselleri komşu olarak istemiyor. Eşcinseller 

1990’lardan beri yapılan bu araştırmalarda en istenmeyen grup olarak çıkıyor”. Türkiye Değerler Araş-

tırması’nın 2020 yılında tekrarlanan araştırmaları sonucunda bu oran %75,8’e gerilemiştir. Bu durum-

da bize göstermektedir ki yıllar geçtikçe cinsel kimliğe karşı olumsuz tutum toplumun bilinç geliştirme-

siyle azalmıştır. Aslında eşcinselleri komşu olarak istememek olarak ortaya çıkan bu önyargı ailede 

yetişen bireyler tarafından öğreniliyor ve ilerleyen yıllarda LGBTİ bireylere karşı olası bir şiddet ihti-

mali doğuruyor. Bu açıdan bireyin sosyalleşmeyi öğrenmeye başladığı, değer yargılarının oluşmaya baş-

ladığı toplumun en küçük yapı taşı olarak aile kurumu önyargı oluşumunda kilit rol oynar.  

“Bir kültürdeki cinsel, ırksal, 

toplumsal cinsiyet şiddeti ve diğer 

ayrımcılık ve şiddet biçimleri 

kültürü değiştirmeden ortadan 

kaldırılamaz.” 

                                                                       

Charlotte Bunch (Kadın ve insan 

hakları aktivisti) 



Referanslar 

Sayfa 10 

Ece Nahide AKSEVEN 

 Aile içi dinamiğin azınlık grup-

lara karşı saygılı ve hoşgörülü olması o 

ailede yetişmiş olan bireylerin azınlıkla-

ra karşı şiddet temelli davranış veya 

tutum sergileme ihtimalini azaltabil-

mektedir. Tam tersi durumda ise birey 

azınlık gruplarına karşı uygulanan şid-

deti destekleyen ve bu durumun en doğ-

ru yol olduğunu savunan, şiddeti bir 

takım grup ve kişiler özelinde meşrulaş-

tıran bir tavır sergileyebilir. Günümüzde dünya üzerinde çıkan bazı savaşlar ve saldırılar azınlık 

gruplarına karşı yapılmaktadır. Bu savaş ve saldırıların temelinde ise toplumun kültürel yapısı öne 

çıkmaktadır. Bu kültürel yapı ise aile kurumundan başlar.  

 Ailelerin olumsuz yargı ve tavırları değiştirilirse toplumda değişmeye başlayacak ve bunun 

sonucunda din, dil, ırk, cinsel kimlik ayrımı yapılmadan hoşgörü ve saygı ortamı oluşturulmaya baş-

lanabilecektir. Şiddet kavramına ailenin bakış açısı ve davranışı toplumu sadece etkilemez aynı za-

manda onu şekillendirir. Gerçek bir değişim isteniyorsa bunu bu toplumda yaşayan her bir ailenin 

evinin içinde başlatmak gerekmektedir. 

Tunç, H. (2004). Uluslararası Sözleşmelerde Azınlık Hakları Sorunu ve Türkiye. Gazi Üniversitesi 

 Hukuk Fakültesi Dergisi, 8, (s.1-58) 

Çayır, K. (2012). Gruplar arası ilişkiler bağlamında ayrımcılık. M. Ceyhan ve K. Çayır (Yay. haz.), 

 Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar içinde, (s.1-11). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Ya-

 yınları. 

Esmer Y. (2012). Türkiye Değerler Atlası. İstanbul: Uğur Yayıncılık.  

Dünya değerler araştırması 7. dalga veri setindeki Türkiye bulguları. (2 Ağustos 2020). Uluslararası 

 Politika Akademisi. 10 Aralık 2020 tarihinde http://politikaakademisi.org/2020/08/02/dunya-

 degerler-arastirmasi-7-veri-setindeki-turkiye-bulgulari/ adresinden alıntılanmıştır. 
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“Psikososyal ” kavramı, bireylerin sosyal ve psikolojik yönlerinin hem bilişsel ve davranışsal 

hem de toplum içi ilişkilerinin birleşmesinden oluşur. İyi oluş hali, insanların fiziksel, zihinsel, sosyal 

ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. İnsan, bunu toplumumuzdaki ortak deneyimler ve norm-

ların birbirine bağlı olması ile öğrenir. Özellikle iyi oluş hali, Covid-19 ile birlikte büyük ölçüde bu 

ihtiyaçların eksikliğini göstermiştir İhtiyaçların eksikliği de yoksulluk, hastalık, istismar ve aile içi 

şiddet ile ortaya çıkmaktadır. Bu eksiklikleri gidermek için Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın verilerine 

göre Mart ve Mayıs ayları arasında 31 bin birey Psikososyal Destek Hattı’na ulaşabilmiştir (TRT, 

2020). Bunun sebebi, insanların sosyal etkileşiminin ve günlük işlevselliğinin bozulmasıdır. Peki psi-

kososyal desteğe ulaşamayan ve ihtiyaç duyan halk nasıl bilinçlendirilebilir? 

Bronfenbrenner’in (1979) geliştirdiği Toplumsal Ekoloji 

Modeli’ne göre, çocuğun gelişimi bir çember içerisindedir. 

Aile bir yandan çocuğa destek olurken, bir yandan toplum 

içerisinde var olur ve toplumdan yardım alır; nihayetinde 

de toplum genelinin bir parçası olur. Şiddet, bu modeli par-

çalar, sosyal ve duygusal iyi olma hali ortadan kalkar, ya-

şam kalitesi düşer. Bu yüzden de şiddete maruz kalan bi-

reyler psikososyal desteğe ihtiyaç duyar. Aile içi şiddete 

maruz kalmış bireylerin de fiziksel ve psikolojik sağlığının 

etkilendiği ortaya çıkmış ve bu bireylerde depresyona rast-

lantı oranının arttığı görülmüştür (Golding, 1999). Şiddete 

maruz kalarak günlük hayatın işlevselliğini kaybeden bi-

reylerde ortaya çıkan stres, psikososyal destek ile strese 

karşı başa çıkma davranışlarından daha büyük bir etkiye 

sahiptir.  

 Psikososyal destek sadece psikolog veya psikiyatristlerden değil, ayrıca devlet kuruluşlarında-

ki destek hatlarından, hastanelerden ve en önemlisi aile bireylerinden alınabilir. Profesyonel bir yar-

dım için danışmanlık merkezleri, psikolog veya psikiyatri tarafından sağlanan farklı odaklı terapiler 

alınabilir: Aile terapileri, psikodrama ve Bilişsel Davranışçı terapi gibi (Erikson ve Nasman, 2012). 

Psikososyal destek bireyin dayanıklılığını, olası risk ve koruyucu faktörleri inceler ve başa çıkmayı 

teşvik edecek ek deneyimler sağlamaya çalışır. Ayrıca birçok kültürde “aile ve arkadaş desteği şidde-

tin” üstesinden gelmek için önemli bir faktördür. Dini ritüeller de ayrıca bireyin iyilik haline destekte 

bulunabilir. Grup terapileri, ortak deneyimleri ve iyilik halinden yoksun, şiddete maruz kalmış birey-

lerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını tekrar dinamik tutmasını sağlayabilir. Psikososyal destek, insan-

ların şiddet ile mağdur olması yerine duygusal yoğunluğun çöküntüsünden kurtulmasına yardımcı 

olur. Psikososyal destek programlarına katılmış insanların travma sonrası stres bozukluğu semptom-

larının azaldığı ve işlevsellik umut ve başa çıkma gibi koruyucu faktörleri arttırdığı ortaya çıkmıştır 

(Kohrt ve Song, 2018). Psikososyal destek ile mağdurların çevreye tekrar uyum sağlayabilmesi ve gün-

lük yaşamın işlevselliğine tekrar kazandırılması sağlanır. Şiddete uğramış bireyi daha fazla istismar-

dan korur. Mağdura, stresli ve travmatik durumlarla ilgili başa çıkma davranışları kazandırılır ve 

şiddete maruz kalmış bireyin yalnız olmadığı vurgulanır.  Bu sayede bireyin duygusal ve fiziksel sağlı-

ğına olumlu yönde katkıda bulunulur. Örneğin psikososyal destek hattı bireyi, ona uygun danışmanlık 

ve tıbbi yardım gibi hizmetlere yönlendirir. Şiddete maruz kalmış bireyin güvenliğini sağlamak için 

cezai soruşturmaların başlatılması ve raporlanması sağlanabilir. Araştırmalar, psikodrama alan şid-

dete maruz kalmış çocukların davranışsal problemlerinin azaldığını göstermiştir (Moylan ve ark., 

2010). Ayrıca travmatik olaylara maruz kalan çocukların psikososyal destek almaları, çocukların trav-

matik olaya karşı duygusal tepkilerini anlamasını ve sağlıklı davranışlar geliştirerek duygusal sıkıntı-

yı azaltmasını sağlar. Yaşam rutinleri normalleştirilip duygularını yaşayabilecek bir alan sağlanabilir.  



Referanslar 

Sayfa 12 

Asrın YENİHAYAT 

Maalesef günümüzde aileler, çocuk-

ların gelişim dönemlerinde yaşadık-

ları psikolojik stresi ve çocuğun an-

latmak istediklerini görmezden geli-

yor ve çocuk, durumla ilgili başa 

çıkabilme davranışlarını geliştirme-

si için yalnız bırakılıyor. Bu durum 

psikososyal destek alamayan çocuk-

ta kronik stres yaratabilir ve geli-

şimsel geçiş dönemlerini etkileyerek 

yakın duygusal ilişkilerini olumsuz 

etkiler (DSÖ, 2008).  

 Şiddete  maruz kaldıysanız ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğunuzu düşünüyorsanız, Tür-

kiye’de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ndeki Ruh Sağlığı Danışmanlığı’ndan ve T.C. Sağlık Bakanlığı 

vasıtası ile 81 ilde bulunan psikososyal destek hattına, bulunduğunuz ile göre ulaşabilirsiniz. T.C 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın salgın döneminde artan aile içi şiddete vurgu yapan ruh sağlığını korumak 

adına çıkardığı “Aileler ve Yetişkinler için Psikolojik Bilgilendirme Rehberi” de okunması gereken 

kaynaklar arasında yer almaktadır. Ayrıca İngilizce kaynak olarak INEE’nin Psikososyal Destek Kı-

lavuzu’nu mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. 

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. 

 Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Dünya Sağlık Örgütü (2008). Manual for the Health Care of Children in Humanitarian Emergencies. 

Eriksson, M. ve Näsman, E. (2012). Interviews with children exposed to violence. Child Soc,  26, 63-

 73. 

Golding, J. M. (1999). Intimate partner violence as a risk factor for mental disorders: A  

 meta-analysis. Journal of Family Violence 14, 99–133. 

Kohrt, B. ve Song, S. (2018). Who benefits from psychosocial support interventions in humanitarian 

settings?. The Lancet Global Health, 6(4), e354-e356. doi: 10.1016/s2214-109x(18)30102-5 

Moylan, C. A., Herrenkohl, T. I., Sousa, C., Tajima, E. A., Herrenkohl, R. C. ve Russo, M. J.  (2010) 

 The effects of child abuse and exposure to domestic violence on adolescent internalizing and 

 externalizing behavior problems. J Fam Violence, 25, 53-63. 

'Psikososyal Destek Hattı' 1 ayda 31 bin kişiye hizmet verdi. (4 Mayıs 2020). TRT Haber. 10  Aralık 

 2020 tarihinde https://www.trthaber.com/haber/gundem/psikososyal-destek-hatti- 1 -ayda-

 31-bin-kisiye-hizmet-verdi-481604.html adresinden alıntılanmıştır. 

Psikososyal Destek Kaynakları 

INEE Psikososyal Destek Kılavuzu: 

https://inee.org/system/files/resources/INEE%20Guidance%20Note%20on%20Psychosocial%20Sup

port_TUR.pdf 

https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_03/21161617_brosur_yetiskin_son.pdf 

https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_03/21161548_brosur_cocuk_son.pdf  

MEB Aileler ve Yetişkinler için Psikolojik Bilgilendirme Rehberi: 

Psikososyal Destek Hattı: https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66158/81-il-psikososyal-destek-hat-

bilgileri.html 

Ruh Sağlığı Danışmanlığı: https://shm.saglik.gov.tr/hizmetlerimiz/55-ruh-

sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-

dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.html 

https://www.trthaber.com/haber/gundem/psikososyal-destek-hatti-%201-ayda-31-bin-kisiye-hizmet-verdi-481604.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/psikososyal-destek-hatti-%201-ayda-31-bin-kisiye-hizmet-verdi-481604.html
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Kapak Çizeri:  

Melissa Nur GÜN: mng_2098@hotmail.com 

PUAM Aile Çalışmaları Birimi olarak ailenin temel alın-

dığı araştırmalar ve toplum yararına uygulamalar yü-

rütmekteyiz. Bireysel zorluklara yol açan ve sosyal ya-

şamda da sıklıkla kendini gösteren problemlerin, çocuk-

luk dönemi aile yaşantılarından etkilendiği görülmekte-

dir. PUAM Aile Çalışmaları Birimi olarak amacımız, 

aile bireylerinin bireysel, çift ve grup olarak psiko-sosyal 

gelişimi ve iyi oluşu için bireyleri bilinçlendirmek ve far-

kındalıklarının gelişmesini sağlamaktır. Bu yolda ebe-

veynlik tutumunun önemine vurgu yapmayı, böylece 

uzun vadede psikolojik olarak daha sağlıklı bir toplum 

inşa edilmesine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. 
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