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Bu insanı hayatınıza seçiminiz ile aldınız onu tanımak analiz etmek için belki de vaktiniz oldu.Televizyon ekranlarında yayın-
lanan ‘Masumiyet’ adlı dizide; 19 yaşında genç bir kız 35 yaşında  nişanlı babasının patronu olan adam ile birlikte olup hamile 
kalıyor ve adam genç kız hamile iken sırtında sandalye kırarak şiddet uyguluyor.Genç kız sonrasında da bir şiddette daha uğ-
ruyor ama şiddeti uygulayan kişiyi hatırlamıyor. Mahkeme salonunda adamın  gözlerinin içine bakarak ‘o değildi onu kokusun-
dan hatırlarım’diyor. Tabi burada ikisinin bakışmaları,duygusal müzik çalıyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde tekrar bir araya 
gelmelerine şahit olmayız umarım. Umarım kadınlarımız bu kadar affedici olmaz.Zamana bırakmazlar, değişime uğramasını 
beklemezler,kendilerinden  ödün vererek alttan almazlar,bir daha yapmaz demezler umarım ... 
Tuba ağacı cennette var olduğuna inanılan kökünün yukarıya dallarının aşağıya doğru olduğu tasvir edilen bir ağaçtır. Emrullah 
Efendi Tuba ağacı kuramı ile dıştan içe doğru iyileştirmeyi eleştirir. Kendisinin bu kuramına katılıyorum. Bir iyileştirme olacak 
ise kabuklar kırılıp çekirdeğe inilmelidir. Eğer çekirdeğiniz sağlam ve toprağa tutunacak kıvamda ise büyür ve filizlenir. Çekirde-
ğimizi bir başkasının bahçesine onun rızası olmadan ekemeyiz. İşte bu noktada doğa ile insan benzerliği ortaya çıkar. Bir insanın 
hayatına dahil olamamız ve onun hayatındaki varlığımızı bitirmemiz onun isteği doğrultusunda olur. 
Tüm anlattıklarımlarım doğrultusunda şu sonuca varıyoruz; SEÇİM,İZİN ve İLETİŞİM bireyin kendi alanına müdahalemizi 
belirler. İletişimsizlik ve bireyin özel alanına izinsiz geçişler şiddeti doğurur. ‘Alan Sınırı’ kavramı bu noktada önem taşır.Sinirli, 
öfkeli insanların tabi ki de toplumdan ayrışmasını daha fazla yanlızlaşıp şiddete yönelmelerini istemeyiz. Ancak bu potansiyele 
sahip kişileri hayatımıza aldığımız süreçlerde her iki tarafında bir alanı olduğunu ve izinli geçişler ile günlük yaşamın  sürdürül-
mesi gerektiğini belirlemeliyiz.  
Kendinizi güneşin altında oturacak kadar cesur mu hissediyorsunuz?
(Virginia Woolf) 
Doğru seçimler ve şiddetsiz günler temennisi ile...

SEÇİLMİŞ
ŞİDDET

     ‘Seveceğiz,sevmeye inanacağız ki 
   sevilelim’ demiş Nurullah Ataç. Sevgiye 
               yönelik umutlarımızı yeşerteceğiz ki 
           kocaman  bir ağaç oluşturup gölgesinde 
        hayatımızı sürdürelim. Aslına bakarsanız hepimiz  
                                          ağacımızın sakin, dingin gölgesi olması için çabalarız. 
                                   Yetişkin bireyler olarak bu noktada seçimlerimiz, 
                               tercihlerimiz yaşantımızın ritmine yön verir. Hayatımıza 
                          partnerlerimizi, eşlerimizi, arkadaşlarımızı kendi seçim ve 
                       iradelerimiz ile alırız. ‘’Yansıtmıyor insan insanı.Yansıtmalı   
                  oysa.’’ diyor Ali Göçer.Birlikte olduğumuz insanlara bir bakalım
             ne kadar bizler? Biz ne kadar onlarız? Farklılıklar kişilerin 
       potansiyellerine göre  çatışmaya sıçrayabilir. Çatışmanın ilk doğdu-
ğu noktaya bakalım. Farklılıklar, yansıtmamalar, uygun olmayan seçimler. 
Suça maili olan bir kişi ile aynı ortamda bulunur iseniz istediği olamadığın-
da şiddete yönelebilir. Peki siz bu ortamda neden varsınız? 

Tuba KAYRA
Sosyolog
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TOPLUMSAL
DİNAMİZM
ETKİSEL SAVUNMAYA 
TEPKİSEL SALDIRI

Zafer CEBECİ
Eğitimci Sosyolog-SMMM

Vaktiyle “Kadirizm” denilen bir olguyu dudaklarını ısırarak izle-
yenler, nedense bugün buyurgan ve lümpen nümayişleriyle dikkat 
çekmekten geri kalmıyor. Eh, tabii yerseniz!

Bir Sorum daha var, film ve dizilerde hangi örf adet gelenek ve haya 
hülasa “ÂHLAK” anlayışı işlenmiştir? Akıllara gelen o şirin Âdile 
Naşit ve Münir Özkul filmlerinde dahi “asi evlat, hayasız patron, 
sahtekar amca, eşini aldatan eş” ve daha nice değerlerimiz bol sı-
fırlı Newton şiddetindeki “ETKİ” lerle organize bir şekilde tarumar 
edilmedi mi ?

O halde Tepki ne mi oldu ? Sizce?

Öyleyse hangi yasanın kabul ya da ilgasından önce toplum olarak 
“BİÇTİĞİNİ BEĞENMEYEN EKTİĞİNE BAKSIN” yasasının önemi-
ni kavramak ve geleceğimizi buna göre programlamak zorundayız.

Hep birlikte maruz kaldığımız bu sistemli etkiler 40 -50 yıldır de-
vam etse bile bunu tersine çevirebilecek BİR ETKİ BAŞLATARAK 
BAŞARIYA ULAŞMAMIZ modern (!) dünyada belli ki en az 20-25 
yılımızı alacaktır. Ancak vakit az iş çok olsa da çok sevdiğim bir söz 
var “Yaşıyorsan, Bitmemiştir!” (Martı Jonathan Richard Bach)

Öte yandan Yasa, Hak, Hukuk demişken bu köşenin de bu fakirin 
üzerindeki hakkı şu düsturu hatırlatmaktır:

“KADINLAR SİZİN EMANETİNİZDİR!”
(Hz.Muhammed S.A.V. Mekke 9 Zilhicce 10/M.S. Mart 632)

Nümayişperest tayfanın inançlara ve kelimelere takılırken atladı-
ğı detay ise şu emanet sözcüğünün TDK  Sözlüğündeki tanımında 
saklı. “Birine geçici olarak bırakılan ve teslim alınan kişice korun-
ması gereken eşya, kimse vb”

“Merdi Kıptî Şecaat Arz Ederken Sirkatin Söylermiş” misali ma-
teryalist bilinçlerinin kapasitesi yetmediğinden olsa gerek “Kadın 
Eşya Değildir” sloganıyla güya farkındalık oluşturmak iddiasında 
olanlar, emanetin geçici olarak bırakılan, ancak teslim alana, tasar-
ruf ya da mülkiyet hakkı yerine bilakis koruma sorumluluğu yük-
lenmesi olduğunu bir anlayabilseler belki + de birçok ön yargının 
kırılması kendiliğinden gerçekleşecek. 
Ah Keşke…

 

İlkbahara ve Sizlere Merhaba Sevgili Dostlar,

Son günlerde adet olduğu gibi Devletimizi ve toplumumuzu ilgilen-
diren önemli bir konuyu yine sosyal medya haberleriyle öğrendik. 
Şiddeti önlemek fikrinden hareketle imzalayan ilk ülke olduğumuz, 
fakat uygulamada başka şiddetleri doğuran Uluslararası bir Anlaş-
madan çekilme kararının gölgesinde 6.sayımızı çıkarıyoruz. Ve der-
gimiz SosyoLOG bu ay “Şiddet” konusu bağlamında takdirlerinize 
sunuluyor, ne kadar da garip bir tevafuk değil mi ?

Freud’u bir çoğumuz duymuştur. Onun kurduğu Psikoanalitik yakla-
şıma göre bireyin eylem, duygulanma, arzu gibi davranışlarını belir-
leyen temel iki içgüdü vardır ki bunlar cinsellik ve saldırganlık olarak 
kabul edilir.

Bunların mitolojideki temsilleri ise Eros ve Thanatos dur. Böylece 
enerji ve dürtüler Eros, yıkıcı arzu, istek ve davranışların dinamiği 
de Thanatos ile yani saldırganlıkla ilişkilidir.

Efendim biz bu kavram ve isimleri mitolojinin dogmalarında bıra-
karak, şimdi de biraz yaşadığımız gerçekliğe dönelim ne dersiniz? 
Çünkü içsel güdülerin kaynağı kadar çevresel uyaranların dürtü ve 
davranışlarımıza nasıl ve hangi “şiddette” etki ettiğini de inceleme-
diğimiz takdirde nesnelliğe ulaşamayız.

Ne demiş Isaac NEWTON “Bir cisme herhangi bir büyüklükte kuv-
vet etki ederse, cisim de bu kuvvete eşit fakat zıt yönde tepki verir.” 
Yani kafanızı duvara 5 gücünde vurursanız duvarda size 5 gücünde 
karşılık verecektir. “Hiç duvar da vurur muymuş?” diyenlere cevaben 
deriz ki “Haydi Buyursunlar Efenim, denemesi bedava!” Söz yasalar-
dan açılmışken işte buna da kısaca “ETKİ-TEPKİ YASASI” diyoruz.

İyi ama “TEPKİYİ” yıllardır topluma bulantı getirircesine gözümüze 
sokmuyorlar mı zaten? Oysa Tepki bir sonuç, sonuç ise sebebin ürü-
nü değil mi? Öyleyse biz Tepkiye neden olan “ETKİ” yi ortaya çıkar-
maya çalışalım!

“Ana gibi yar vatan gibi diyar olmaz”

“Cennet anaların ayağı altındadır.” gibi ön kabullerle asırlarca yo-
ğurulan Atalarımıza, gündelik hayatta çarşıda, pazarda, minibüste, 
hastanede, postanede, vapurda, trende bir şekilde sosyal iletişime 
geçmek durumunda kalınca yaşına ve ahvaline hürmetle karşıdaki  
“KARŞI CİNSİNE”

“HANIM ABLA”
“YENGE HANIM”
“BACI”
“HANIM KIZIM”
“TEYZECİĞİM”
“ANACIĞIM”…….

şeklindeki ilk hitabında bile bu nezaketi sergileyen Beyefendileri-
mize “ETKİ” eden nedir ki bu ay biz ŞİDDET kavramını konu aldık 
acaba?
1970 li yıllardan günümüze tüm Yeşilcam Filmleri ve sonrası TV dizi-
lerini tarasanız “Kadına Tokat Atılmayan, İtilip Kakılmayan” tek bir 
film ya da proje bulamazsınız” diye bir önermede bulunsam müba-
lağa mı olur?
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1-7 NİSAN 
KANSER HAFTASI

Ülkemizde her yıl 01 - 07 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Ulu-
sal Kanser Haftası, kanserle savaşta oldukça önemli yer tutuyor.

Çağımızın en yaygın hastalıklarından biri olan kanser genel tanı-
mıyla; herhangi organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz 
çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Araş-
tırmalara göre MÖ 3000 yıllarına ait dokümanlarda tanımına rast-
lanan kanserin uzun bir geçmişe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
doğrultuda kanserin günümüzde de varlığını devam ettirmesi in-
sanlığın da yüz yıllarca bu hastalıkla mücadelesini devam ettirdiği 
anlamına gelmektedir. Yüzyıllar önce amansız denilen veba, dizan-
teri vb. hastalıklarda azalma görülürken kanserin devamlı yükseliş 
gösterdiği görülmektedir. Bu noktada insanın kafasına birçok soru 
işareti takılmıyor değil. Neden kansere çözüm bulunamıyor diye 
sorduğumuzda, kanseri tetikleyen etkenlerden tutun; tedavi sıra-
sında ve sonrasında birçok sektörün bu alandan beslendiğini düşü-
nürsek, yanıtları buradan bulmamız zor değil aslında. 
Dünyada ölüm sebepleri arasında 2. sırada yer alan kanser ile ilgili 
yeterince önlem alınmazken, 2019 yılının sonunda gündemimize 
oturan Covid 19 virüsünü değerlendirdiğimizde; virüse karşı ülke-
miz de dâhil tüm dünya devletleri üst düzey önlemler alarak daha 
fazla can kaybının yaşanmaması adına kırmızı alarm verdi. Gün 
gün vaka sayıları takip edildi. Yaşam standartlarımız, belki hayata 
bakışımız, sosyal hayatımız, hayattan beklentimiz değişti. Takip 
edilen Covid 19 tablolarında, hayatını kaybedenlerin sayısını öğ-
rendikçe tedirgin olunarak önlemler arttırıldı. Oysa yüzyıllar önce-
sinde insan hayatına giren kanser, yakaladığı her bireyin hayatında 
pandemi etkisi yapmaktadır. Birçok kişi maske ile pandemi süre-
cinde tanışırken kanser hastası ise tanı aldığı gün itibariyle günde-
lik yaşamını değiştirmek zorunda kalarak ailesi ile kendi çapında 
pandemi yaşamaktaydı. Hem psikolojik, hem de fizyolojik olarak 
etkilendiği tedavi sürecinin bir de maddi boyutu, gün gün hayattan 
koparmaktaydı. Son altı aydaki Covid-19 ile kanser verilerini kar-
şılaştıran LÖSEV Başkanı Hematolog - Onkolog  Dr. Üstün Ezer’in 
açıklamasına göre; “Covid’ten 6 ayda 9 bin kişi kaybettik. Bu sürede 
kanserden 90 bin kişi öldü. 

Ülkemizde her yıl yaklaşık 160 bin, yani günde 400 vatandaşımı-
zı kanserden kaybediyoruz.” Bu ciddi rakamlar her gün karşımıza 
tablo olarak çıkarken ne yazık ki yetkililerin bu konuya yeterince 
dikkat kesilmediği görülmekte. Oysa Sağlık Bakanlığı’nın açıkla-
malarına göre, gerekli önlemler alınmazsa 2030’lu yıllarda kanse-
rin doğrudan tedavi maliyetleri Sağlık Bakanlığı bütçesi tarafından 
karşılanamayacak bir büyüklüğe ulaşacaktır. Bu veriler kanserin 
sosyal, ekonomik ve siyasi birçok sonuçları olduğunu da göster-
mektedir.

Kanserden Değil Geç Kalmaktan Kork
Kanserle mücadelede en önemli faktörler; kanserin riskini artıran 
etkenlerden uzak durmak, gerekli kontrol ve taramaları yaptırmak, 
vücudumuzda belirtiler görüldüğünde veya şüphelenildiğinde en 
kısa zamanda hekime müracaat etmektir.
Kanserin ortaya çıkmasında başlıca sebepler; çevresel koşullar, 
genetiği ile oynanmış gıdalar, sentetik tekstil ürünleri, hareketsiz 
yaşam, radyasyon, tütün ve alkol ürünleri, ani yaşanan travmalar, 
üzüntü ve strestir. 
Kanserle mücadele konusunda ülkemizde, erken teşhis alınması 
ve kansere karşı bilinçlendirme programları doğrultusunda Kan-
ser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuş 
olup, ücretsiz olarak tarama testlerinin yapıldığı merkezlerde erken 
teşhis alınması sağlanmaktadır. Kanser erken tanı, doğru tedavi ve 
bakım ile iyileşebilen bir hastalıktır.
Devlet ve toplum olarak gerekli  mücadeleyi verdiğimizde, diğer 
amansız denilen birçok hastalık gibi kanseri de tarihe gömmemiz 
mümkün.

Kansersiz bir yaşam dileğiyle...

Aylin BABAOĞLU
Sosyolog
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Şiddete Dair
ALGI ve

YANILGILARIMIZSadık UZUN
Sosyolog / Aile Danışmanı

Şiddet, sebep ve etkileri en çok tartışılan, sosyal bilimlerin birçok alanında ilgi bul-
muş toplumsal bir olgudur. Varlığını, ruhsal bir kıvılcımın oluşmasına borçludur. 
Nasıl ki, maddenin yanması için yanıcı madde, ısı ve oksijenin birlikteliği gerekli ise; 
şiddetin ortaya çıkması için de bazı unsurlar gereklidir. Bu unsurlar; stres, hiddet 
ve zandır. Bu üç unsur da insanda şiddet oluşumunun olmazsa olmaz koşuludur. 
Bunlardan biri ya da bir kaçı ortamda bulunmadığında şiddet gerçekleşmez veya 
yıkıcı etkiye neden olacak bir tehdit olmaktan çıkar. Şiddeti önlemek, en az şiddetin 
ortaya çıktıktan sonraki onarıcı faaliyetleri kadar önemlidir. Bu nedenle; hukukun 
caydırıcı etkisinden daha önemlisi, önleyici şiddet politikalarının hayata geçirilme 
kararlılığının gösterilmesidir. Bu kararlılık, toplumun şiddete dair bilinçlenmesi ve 
toplumda şiddetin önlenmesine yönelik bir duruş sağlanması için çok önemlidir.

Stres, hiddet ve zan; insanın çoğu zaman baskılayamadığı nefsi zaaflarıdır. Bu za-
aflar daha çok psikosomatik (ruhsal ve bedensel) zayıflık emareleri gösteren birey-
lerde görülür. Kişi, zayıflıklarını giderme yolunu çoğu zaman seçemeyebilir; çünkü 
kendisinin ve yaptıklarının farkında ve ayırdında değildir. Bu tip zayıf kişilik özel-
likleri gösteren birey; şiddete meyilli bir yapıda, patlamaya hazır şekilde kurbanı ile 
karşılaşacağı anı kollamaya başlar. Çünkü, nefsi zaafları şiddeti uygulaması için tüm 
şartları hazırlamıştır. Kişinin, farkındalığını sağlayacak düşünceyi geliştirici, etkin 
eğitim politikaları ortaya konulmazsa; mobbing, cinayet, zorbalık, eziyet gibi daha 
birçok şiddet yöntemi hayatımızda yer almaya devam edecektir.

Şiddet ortaya çıktıktan sonra, önünde ne varsa götürebilecek kadar yıkıcı bir etkiye 
sahiptir. Çok uzun süreli birliktelikler ve dışarıdan gıpta edilerek bakılan dostluklar 
bir anda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilmektedir. Şiddetin bu yıkıcı etki-
si, hukuk ve kolluk güçlerinin caydırıcı etkisi ile bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. 
Ancak, şiddeti yapmak için kendisinin haklı olduğuna inanmış biri karşısında, hangi 
caydırıcı etki başarıya ulaşabilir? Kaldı ki bu caydırıcı etki, şiddet mağdurunda ne 
kadar ve hangi miktarda onarıcı bir sonuç ortaya koyabilir? Bu sorulara genel ve 
tatmin edici bir cevap bulmak oldukça güçtür.

İnsanların, toplumun ayırt edilebilir bireyi olması noktasında bir yarış halinde ol-
duğu hepimizin malumudur. Bu fark edilme gayesi ile insanın, nelere tenezzül ede-
bileceği ise aklın alamayacağı sınırlara ulaşabilir. İnsan, dünyayı kendi gösterisini 
sunmak için bir sahne haline getirebilir. Bu, bireysel algıların tutumlara dönüşmüş 
halidir. İnsanın, “şiddeti” kendisine yapıldığı hali ile anlamlandırması da bu yüzden-
dir. Her türlü soruna karşı ortaya konulan bireysel tutumlar; hemen hemen her şeye 
yön verir bir hale gelmektedir. Birlikte bir karşı koyuş ile tepki verilmeyi gerektiren 
şiddet gibi çok önemli bir sorun da; bireysellik anlayışının yapay müdahalesiyle, çö-
zümsüz bir sürecin içindeki hükmünü sürdürebiliyor.   

Şiddeti gerçek manada, bir toplumdan uzaklaştırabilmenin ön koşulu; şiddetin bi-
reysel olarak değerlendirilmesinin önüne geçebilmektir. Cinsiyet, ırk, yaş ve sınıfsal 
farklar gibi ayrıştırıcı özellikler; şiddetin toplum içinde meşruiyet alanı ve zemini 
bulmasına neden olur. Ayrıştırılmış ve bireysel tutumları merkezine alan bir şiddet 
anlayışı, topyekûn mücadele etmenin önündeki en büyük engeldir. Şiddetin tüm 
canlılara ve farklı özellikteki tüm maruz kalanlara yaptığı etkisi toplum tarafından 
kabul görmedikçe; herkes kendisine yapılan şiddetin vahametini ortaya koyan bir 
hikâye anlatıcısı olmaktan öteye gidemeyecektir!
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Şiddetin
Neresindesin?

 İtici gücün bir parçasında, önleyici olmak niyetiyle araya giren ve yön değiştirmesine sebep olan dönüm 
noktasında, yumruğun ta kendisi ya da hedef!
Yaşanan çatışma alanında tüm tarafların şiddetin ne kadarına destek oldukları iyice anlaşıldığında, kişinin ağızından 
çıkan kışkırtıcı bir kelime suça sevk ile şiddeti uygulayan kadar haklılığını kaybettiren duruma düşürüyor.
Kontrolsüz konuşma ve yazılı mesajların her zaman daha sert algılandığını göze alarak şiddete meyleden tarafın itici 
gücü haline geliyor. Nasıl ki çiftlerin evlilik aşamasında bir kaç kez aile terapisine ihtiyacı var ise boşanma aşamasında 
da çiftlerin zorunlu terapiye ihtiyaçları vardır. 
Sorunların ana nedeninin hatalı iletişim yöntemleri olduğunu göz önüne alırsak, küçük yönlendirmelerle bireyler 
arasında ortak kararlar alarak boşanma sürecinin devam etmesi sağlanmalıdır. 
Çiftler, evlilik aşamasında ailelerin katılmasıyla bir anda kargaşa içine düştüklerinde, beraberlik mutluluğuyla bu 
durumla başa çıkabiliyorlar. Boşanma aşamasında ise içine düşülen kargaşa, öfkeye sebebiyet veriyor. Bununla başa 
çıkılmadığında öfke nefrete; nefret tetiklendiğinde ise şiddete dönüşebiliyor. 
Kişinin öfke patlamasının şiddetle sonuçlanması insani bir durum değildir. Şiddet sonrasını, insana has bir gerekçe 
ile açıklayamaz ve kontrol altında tutamazsınız. Kadına şiddeti; kağıtlara yazılı yasaklarla, kurallarla işte bu 
nedenden dolayı çözemezsiniz.
 Ailelerin desteğe ihtiyacı var! Konuşmaya, anlaşmaya ve anlaşılmaya ihtiyacı var.  Aile sağlık merkezleri-
miz, sağlık ocaklarımız, kültür merkezlerimiz... Her mahallede insana ve aileye ulaşmak için imkanımız var. 
Şiddet aile içinden çıktığında, yaşam alanlarınızdan da çıkacaktır. Aile içinde bireyler birbirleriyle doğru iletişim 
kurduğunda, toplumda da sağlıklı bir düzen sağlanacaktır.

Şule Aydın BAYIR
YAZAR
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Şiddetin
Neresindesin?

BİLİNMEYEN DÜNYALAR
 Şiddet türleri arasında bulunan ancak hakkında çok az şey bildiğimiz ısrarlı takip aslında yaygın olarak görülür ve diğer 
şiddet türleriyle de bağlantılıdır. Kelime kökeni İngilizce, “stalking” olan kavram sözlükte, “bir kişiye saldırmak veya birini yaka-
lamak, öldürmek için takip etmek” şeklinde ifade edilir. Türkçe’ye ise “musallat olma, dadanma, sırnaşma” olarak çevrilir.
 Celia Wells’e göre ısrarlı takip, genellikle karşı tarafa yönelik gizli veya açık cinsel bir istek veya yönelim sebebiyle, bir 
kimsenin sarkıntılık veya taciz olarak nitelenebilecek fiillerinin oluşturduğu bir bütünlük ve süreklilik içinde takip edilmesidir. 
Israrlı takip, fiziki ve sanal ortamda herkese karşı işlenebilen takip ya da taciz etme eylemleridir. Yapılan araştırmalarda, eylemin 
mağdurları çoğunlukla kadınlar; failleri ise erkeklerdir. Örneğin, Amerika’da işlenen ısrarlı takip suçlarının yüzde 70-80’i erkekler 
tarafından işlenmektedir. Birçok noktada sosyal hayatımızı zora sokan eylemleri, bu başlık altında toplayabiliriz. Genel olarak 
failleri erkek olan bu eylemler; mağduru sürekli telefonla aramak, mesaj göndermek, sosyal medya hesaplarını takip etmek, olur 
olmaz yerlerde karşısına çıkıp yolunu kesmek, özel bilgilerini ifşa etmek vs. şeklinde kişiyi günlük yaşantısında fazlasıyla huzursuz 
ederek daima kendini huzursuz hissetmesine neden olur. Öyle ki mağduriyet yaşayan kişi telefon numarasını, kullandığı yolları, 
hatta ikamet adresini dahi değiştirmek zorunda kalabiliyor.
 Avrupa Birliği’ne üye devletlerin birçoğunda ısrarlı takip suç olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde ise 6284 Sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun içerisinde ısrarlı takip kavram olarak geçmekte ancak Türk Ceza 
Kanunu’nda tanımlı bir suç olmadığı için ayrı bir yargılama biçimi olarak görülmemektedir. Şiddet şiddeti doğurur mantığıyla 
baktığımız vakit es geçtiğimiz, görmezden geldiğimiz eylemler, ilerleyen zamanlarda farklı şiddet boyutuyla karşımıza çıkmakta-
dır.
 Israrlı Takip Nasıl Fiziksel Şiddete Dönüşüyor?
Kişi zihninde canlandırdığı ilişki boyutuna varamadığı vakit, karşısındakini elde etme çabasının saplantılı bir hal almasıyla oto 
kontrolünü de kaybederek kendisinin ve karşısındaki kişinin canına kastedecek duruma gelebilmekte ve böylelikle fiziksel şidde-
tin kapıları aralanmış olmaktadır.
Israrlı takip yöntemleriyle aslında mağdura psikolojik şiddet de uygulanmaktadır. Yapılan davranışlara başta nezaketsizlik gö-
züyle bakılsa da sürekliliği ve sıklığının artması zamanla kişiyi huzursuz etmekte, kendinden bezdirmekte ve ruhsal çöküntü gibi 
psikolojik problemler yaşamasına neden olabilmektedir.

 Ne Yapmalı, Nasıl Kurtulmalı?
Her şeyden önce ısrarlı takibin bir şiddet türü olduğunu unutmamalıyız. Bütüncül bir bakış açısıyla mücadeleye başlayarak önce 
aile içi iletişimin güçlenmesine destek vermeliyiz. Gerek eşlerin birbirleriyle, gerekse ebeveyn-çocuk arasında sağlıklı bir iletişim 
kurulabilmesine katkı sağlamalıyız. Şiddet konusunda toplumun her kademesinde bilinç düzeyini artırarak şiddeti asgari düzeye 
indirebilmek için mücadele vermeliyiz. Her ailenin toplumu oluşturan bir yapı taşı olduğu gerçeğine tutunarak, birbirimizin farkı-
na varıp farkındalık oluşturarak şiddeti toplumdan yine sadece biz kaldırabiliriz düşüncesiyle hareket etmeliyiz.
 İletişimleşelim itişmeyelim ki şiddetin hiçbir boyutuna mahal vermeyelim. İşte burada şairin de demesiyle;   

                 “Yola çıkınca her sabah, 

                 Bulutlara selam ver.

                  Taşlara, kuşlara,                

                  Atlara, otlara

                  İnsanlara selam ver.   

                  Sonra çıkarıp cebinden aynanı 

                  Bir selam da kendine ver.”  

                                                            Üstün Dökmen  
      Benden de herkese ve kendime selamlar... Serap DEMİR
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Yeni Kuşak
“DİJİTAL ŞİDDET“

Şiddet insanın varoluş süreci kadar eski ve önemli bir sorundur. Bunca gelişmiş 
teknolojiye ulaşan insanların şiddet eğilimleri azalmadığı gibi bir de çeşitlilik bakı-
mından artış göstermiştir. Eski yıllarda bu kadar gözle görülemeyen şiddet olayları 
günümüzde sürekli elimizin altında olan teknolojik cihazlar aracılığı ile ekranlarda 
anında görünür olmuştur. Şiddet neredeyse dünyanın her yerinde ve her gün gö-
rülmektedir. Üstelik olumsuz bir durum olmasına rağmen normal kabul edilmekte 
ve birçok insan buna duyarsız kalabilmektedir. Bugün sokaklarda, çoğunlukla da 
kadına, çocuğa ve hayvanlara uygulanan şiddeti  görenlerin  telefonlarıyla kame-
raya çekmesi tipik bir davranış halini almış, bunları görsel medyada ya da sosyal 
medyada paylaşmak günlük rutin bir hareket halini almıştır.
 Şiddetin çeşitlilik bakımından arttığını söylemiştim. Bunlardan birisi de 
şiddetin yeni ve önemli adresi ‘’Dijital Dünya’’dadır. Telefon, tablet gibi akıllı cihaz-
larla insanların hayatına dahil olan bu şiddet biçimi ‘’Yeni Kuşak Şiddet’’ veya ‘’Diji-
tal Şiddet’’ olarak adlandırılmaktadır. Milyarlarca insanın içerisinde farklı şekiller-
de yer aldığı bu yeni dünyadaki şiddete nelerin dahil olduğu şöyle ifade edilebilir:

* Israrlı bir şekilde cep telefonlarından sürekli mesaj göndermek ve karşı tarafın 
mesaj göndermesini istemek, sesli veya görüntülü aramak,
* Kişinin iletişim bilgilerini bilgisi ve isteği olmaksızın başkalarına vermek ve verdi-
ği kişilerin rahatsız edici mesajlar göndermesini sağlamak,
* Cep telefonu uygulamalarını kullanarak kişiyi takip etmek, denetlemek,
* Uygunsuz görüntülerini çekmek, gizli kayıt almak, bu kayıtları internetten yay-
mak veya yaymakla tehdit etmek,  
* Sosyal medya üzerinden arkadaşlık kurarak karşı tarafı rahatsız etmek, sömür-
mek, kötü niyetle kullanmak,
* Sosyal medya hesap şifrelerini istemek, karıştırmak, bilgilerini denetlemek, teh-
dit etmek,
* Sosyal medyada kişiyi küçük düşürücü sözler kullanarak aşağılamak, nefret içeren 
paylaşımlarda bulunmak ve yorum yapmak.

Birçok kişi dijital şiddete çoğunlukla eşi, sevgilisi, arkadaşı, akrabası vb. yakın çev-
resi tarafından maruz kalırken, bazıları da dijital ortamlarda tanıştığı yabancılar 
tarafından maruz bırakılır. Bunların dışında kendisi de şiddetin uygulayıcısı ola-
bilmektedir.

Sanal ortamlarda son yıllarda, özellikle de çocuklara karşı  kötü amaçla yaklaşan 
insanlar bulunmaktadır. Sadece sosyal medyada değil,  çocuk ve gençlerin çoğun-
lukta olduğu dijital oyunların içerisinde de önemli oranda şiddet söz konusudur. 
Kendilerini akranları gibi tanıtıp  yaklaşan, kandırarak ilişki kuran, görüntülerini 
ele geçiren, kötü niyetli pedofil vakalar göz ardı edilemeyecek kadar fazladır.   Yine 
çocuk ve gençler izledikleri içeriklerde, aşırı şiddet içeren görseller ve videolarla 
karşılaşıyorlar. Bu içeriklere ulaşmaları kolay ve denetimsiz olduğunda, karşılarına 
çıkan görüntülerin pornografik içerikte olması oldukça yüksek orandadır. Bu tür 
görüntülerin de çocuğa karşı işlenmiş ihmal ve istismar yönlü şiddet olduğu unu-
tulmamalıdır.

Doğal hayatın içerisinde sıkça rastlanan akran zorbalığının sanal adı ‘’Siber Zor-
balık’’tır. Çocukların akranları ile birlikte oynadıkları sanal oyunlarda bu tür bir 
zorbalığa maruz kalmaları veya uygulayan olmaları sık rastlanan bir durumdur. 
Çocuklar genelde verdiği  zararı anlayamaz, şiddeti tanıyamaz ve bunu bir eğlence, 
oyun aracı olarak görebilir. Burada çocuk suçlu değil; bilgisiz ve tecrübesizdir. ‘’Diji-
tal şiddet, tıpkı doğal yaşamdaki şiddet kadar gerçek, oldukça tehlikeli ve travmatik 
bir şiddet türüdür.’’  Bu şiddet türünde mücadele etmemiz gereken teknoloji veya 
sosyal medyanın kendisi değil; bunların yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlu 
insan davranışları olmalıdır. Bireysel olarak şiddetten korunmanın ve ailemizi ko-
rumanın yollarından en önemlisi koşulsuz sevgi ve güven ortamını oluşturmaktır. 
Öncelikle çocuklarının güvenini kazanmak, maruz kalabileceği her türlü durumu 
ailesine anlatabilecek bağı kurmak ebeveynlerin en önemli görevidir. Şiddeti nor-
mal ve meşru görmemek, maruz kalındığında suçlu ve yalnız hissetmemek, önce 
aileden yardım almak ve sonrasında ise sosyal veya profesyonel destek almaktan 
çekinmemek gerekir. 

Şiddetin giderek azaldığı umut dolu yarınlara koşulsuz sevgi ile ulaşabilmek 
dileğiyle...

Esra TELLİOĞLU 
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Şiddet; TDK’ nın tanımına göre kaba güç, duygu veya davranışta aşırılık olarak, medyada ise iletişim ortamı ve iletişim 
araçları şeklinde tanımlanmakta.

Medya tarihsel gelişim süreci içinde ele alındığında ise; insanlığın ilk dönemlerinde, insanların birbirlerinden haberdar ol-
mak için kullandıkları yöntem iken yirminci yüzyılın  sonlarına doğru tüm insanlara ulaşma imkanı sağlayan ‘kitle iletişim 
araçlarının tamamına verilen isim” olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde ulaşılması en kolay iletişim ve yayın aracı haline gelen medya; siyasal, psikolojik, kültürel, dini, ideolojik, satın 
alma, pazarlama, kimi durumların (şiddet, korku) normalleştirilmesi alanlarında da etkileşimi ve tahakkümü artıran bir 
unsur konumuna gelmiştir. Bunun nedeni ise Macar asıllı İletişim Kuramcısı George Gerbner’in  “ekme kuramı”nda açıkla-
dığı gibi; televizyon veya medyanın en geniş izleyici sayısını en az maliyetle elde etmesidir. Ekme kuramında Gerbner tele-
vizyonun, izleyicinin fikirlerini nasıl oluşturduğunu açıklar. Televizyonun-medyanın amacı belli bir şeyi (psikoloji, ideoloji 
ve kültür) belli bir yere (izleyici bilincine) yerleştirip, onu beslemek ve yetiştirmektir.

Televizyon; Gerbner’e göre, endüstriyel sistemin bir reklam koludur. Ve kolda yapılan diziler, programlar, haberler; inanç, 
davranış, düşünceleri değiştirme ve tehdit etmek yerine önce korur, dengeler ve en son gelişimi için destekler. Televizyon 
ve medyada, toplumsal yaşamın anlatımında şiddet ve tecavüz önemli bir yere sahiptir. Şiddetin ve kurban edilme gü-
cünün gösterilip durması bireylerde, abartılmış tehlike algısı oluşturarak “korku kültürünün” hakim kılınmasını sağlar. 
Gerbner’in kuramsal çalışmasına göre televizyon izleyen bireyler (günümüzde sosyal medyada fazla vakit geçirenler), izle-
meyenlerden daha fazla; dünyanın kötü bir yer olduğunu düşünerek umutsuzluğa kapılır. Gerbner bu durumu ise “insafsız 
dünya sendromu” olarak tanımlar. Bu sendromda medya, duyarlılığın ve güvenin kaybolmasına katkıda bulunur; bir kısım 
insan incinmekten fazlaca korkarken, bir kısım insan da şiddete ve kurban etmeye meyleder. Televizyonda ya da medyada 
gösterilen şiddet, gerçek hayattakinden 10 kat fazladır.

Kuramdan yola çıkarak ekleyecek olursak; günlük hayatta dünyada ve ülkemizde meydana gelen şiddet olaylarının gerek 
haberlere ve canlı yayın programlarına gerek dizi ve filmlere konu edinilmesi, şiddetin önüne geçilmesi ve insanların du-
rumlardan haberdar edilmesi için önemli ve güzel bir yer teşkil etmekte. Ancak şiddetin; “nasıl?” ve “kim?” tarafından 
“kime?” ve “ne?” yapıldığının açık seçik ve detaylıca anlatılması suçu teşvik eden bir durumu da beraberinde getirmekte.

İşlenen suçlar karşısında verilen cezalar caydırıcı olmamakla beraber; televizyon programlarında, dizi, çizgi 
dizi ve haberlerde şiddetin boy boy senarize edilmesi ve gazetelerde kalın sürmanşetlerle dillendirilmesi var 
olan cezaların da etkisini azaltmakta. Çözüm ise katı cezaların daha da katılaştırılması olabilir belki ama 
asıl yapılması gereken katı cezalardan önce tüm toplum kesiminin etkilendiği haber, dizi ve programların 
denetlenmesinde; yanlış öğreticiliğinin törpülenmesinde. Bu ise kolektif ve bireysel taleplerden çok; kamulaş-
tırmanın bu kadar yoğun olduğu bir dönemde kamunun bu duruma da el atmasıyla mümkün gibi durmakta. 
Nitekim kolektif ya da bireysel tepkiler, çoğunluğun isteğinin önüne geçmemesi nedeniyle dikkate alınma-
maktadır.

EKME KURAMI
MEDYA VE ŞİDDET

Ümmü Ehram  KARAOĞLAN
Öğrenci
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ŞİDDET 
VE

MİNNET
İğneyle çuvaldız arasındaki farkı bilir misiniz?

Cevabınız evetse; insan olmak ve canlı bulunmak durumları arasında ilk tercih olan tarafta 
duruyorsunuz demektir. Nitekim iğnenin acıtan tadını bilen biri olarak, çuvaldızı başkalarına 
batırmanın, ne kadar insanlık dışı ve can yakıcı bir hamle olduğunu keşfetmişsinizdir.

Acı, çağlar boyu insanlığın gelişimine ve ilerlemesine pozitif yönde katkı sağlayan bir dürtü 
olmasına rağmen, negatif anlamda ruhları paramparça ederek, en gizli yerlerdeki merhamet 
ve vicdan duygusunu örselemeye müsait bir olgu olmuştur. Fiziksel çevresinde acıdan etkilen-
memek adına; diken batmasın diye ayağını, sıcak yakmasın diye kafasını, soğuk dondurmasın 
diye sırtını kollama kabiliyetini geliştiren, bu uğurda türlü çeşit icatlara ön ayaklık eden insan, 
konu insanlıkla ilintili olunca, çoğu zaman vicdanı yerine, yaradılışında var olan hayatta kal-
ma güdüsü  ”şiddete” teslim olmuş, akıl almaz senaryolarla karşısındaki nesneye acıyı, vahşet-
le tattırmak için her an bir bahane bulmuştur.
Şiddetin apaçık uygulanıyor olması cüretkâr bir cahilliği, kapalı kapılar ardında olması, kişinin 
muhtemel bir psikolojik rahatsızlığı olduğu fikrini düşünmemize neden olmalıdır.
Şiddet bazen de dışarıya değil, kişinin kendi kendine uyguladığı bir tür mazoşist dürtüdür. 
Vücuduna verdiği fiziksel acılar ya da sürekli depresif olmaya meyilli halleri, acıdan beslenen 
bir kişilik bozukluğuyla karşı karşıya olduğumuzun apaçık delilidir.

Şiddet; her zaman var olmaya devam edecektir. Asıl olan, şiddet dürtüsüyle karşı karşıya ka-
lındığında verilmesi gereken tepkinin dozajını ayarlayabilmektir.

 Konuya örnek teşkil edecek, aile içinde geçen, çok güzel bir hikâyem var:

Ailemiz; anne baba ve çocuktan oluşuyor. Sabah erken saatte hepsi uyanmış; anne işe git-
meden önce kahvaltı sofrası hazırlığında, baba, masada gazetesine göz gezdiriyor, çocuk ise 
servis gelmeden, aceleyle okul çantasını toparlayıp, kahvaltıya geçiyor. Fakat nasıl olduysa ço-
cuk; babasının çay bardağına çarpıp deviriyor ve babasının gömleğinin kolu çay lekesi oluyor.

Burada biraz durup düşünelim. Babanın durumunda siz olsaydınız nasıl davranırdınız?

Birinci senaryo “şiddetli yaklaşım”:

Baba sinirlenir ve çayı, kolunun altına bıraktığını bahane ederek anneye bağırır, acil bir top-
lantısı vardır fakat üstü başı batmıştır. Çocuk; bağrışmalardan korkar, kahvaltı yapamaz, o 
sırada servisi gelir fakat bu hengâmede fark etmezler, servis çocuğu almadan gider. Anne; 
çocuğu okula bırakması için eşine bırakır, hışımla evden çıkar ve işine gider. Baba; üzerini 
değiştirir, çocuğu okula bırakır, toplantıya yetişmek için son hız araba kullanırken polis çevirir 
ve yüklü bir ceza yazar. Sonuçta işine ulaşır fakat toplantı çoktan bitmiştir, patron da yüzü beş 
karış, O’nu odasında beklemektedir.

İkinci senaryoda ise; üzerine çay dökülen baba, çocuğunun korku dolu bakışlarına sevgiyle 
karşılık verir “sorun yok, kahvaltına devam et, ben hemen gömleğimi değiştireyim” der. Çocuk 
kahvaltısını yapar, servise yetişir. Eşi yanağına bir öpücük kondurur ve işine gider. Kendisi ise 
üzerini değiştirir, hiç acele etmeden işe yetişir ve katılması gereken toplantıya girer.

İlk durumda kabahatli olan kimdi? Baba mı? Anne mi? Çocuk mu? Elbette ki tek suçlu her şeyi 
berbat eden “şiddetle yaklaşım” ve akabinde oluşan “hiddet” ti … Bu örnekte de görüldüğü 
gibi; tercihlerimizin, kaderimizi belirlediği apaçık belli değil mi? O halde; şiddeti tercih etmek 
yerine; hoş görü ve sevgiyi benimseyerek sakin kalabilmeyi başarabilsek, dünya; hep hayalini 
kurduğumuz cennet olmaz mı?

Bakış açımızı ve tavırlarımızı kontrol edebilmek dileğiyle,

Mutlu yarınlara…

Arzu Akpınar
Sosyolog Yazar
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ŞİDDET(SİZ)LİĞE YEŞİL IŞIK
Günümüzde hayatın her alanında birileri birilerini şiddete maruz bırakıyor. Evde, 
sokakta, okulda, işyerinde ne yazık ki şiddet artık her yerde. Ama buna dur demek 
yine şiddeti yapanların, yani biz insanların elinde. Var mısınız hep birlikte şiddete 
dur demeye?

Sessiz ve sinsice damarlarda dolaşıp tüm vücuda yayılır; adeta bir tümör gibi sararak ağır ağır 
tüketir insanı duygusal (psikolojik) şiddet. Fiziksel şiddet gibi gözle görülebilen bir şiddet 
türü değildir duygusal şiddet. Şahidi yoktur; ne somut bir delil bırakır arkasında ne de bir iz...

Şiddet türleri arasında en yaygın olan psikolojik şiddet; hakaret, yok sayma, küçümseme, suç-
lama, kontrol altında tutma vb. şekillerde uygulanabilir. Yaratıcı’nın, canlılar içinde “eşrefi 
mahlûkat” diye adlandırdığı, yaratılanların en üstünü olan insan; kendi kıymetini yine kendisi 
gibi olan diğer bir insanla düşürüp zarar verebilmektedir. Bir kimse buna maruz bırakılabile-
ceği gibi; kendinde olan değeri, meziyeti, yeteneği, insan olduğunu görmeyerek bizzat kendi 
kendine de psikolojik şiddet yaşatabilmektedir. Şiddete maruz kalan kişilerde yetersizlik, de-
ğersizlik ve suçluluk duyguları oluşmakta; buna bağlı olarak da zamanla depresyon, travma ve 
kaygı bozuklukları yaşanabilmektedir.

Psikolojik şiddet uygulayan kimselerin bunu neden yaptıklarıyla ilgili altta yatan sebepler 
arasında kendilerinin de hayatlarının bir döneminde istismar ve şiddete uğradığı sıkça görül-
mektedir. Ruhlarında oluşan tahribat neticesinde belki de kurban rolünden kurtulmak için 
kendi yaşadıklarını başkalarına yaşatmak istemektedirler. Narsist bir kişiliğe sahip olan ve 
kişilik bozuklukları olan kimselerin de yine psikolojik şiddet uygulamaya meyilli oldukları bi-
linmektedir.

Günümüzde psikolojik şiddet maalesef öyle bir hâl almış vaziyette ki neredeyse hayatın her 
alanında farklı bir boyutuyla hemen herkes buna maruz bırakılabiliyor. Ailede eşten eşe, ebe-
veynden çocuğa, kardeşten kardeşe; okulda akran zorbalığı şeklinde öğrenciler arasında; iş 
ortamında patrondan işçiye mobbing şeklinde çeşitli derecelerde psikolojik şiddet yaşanıyor 
ve yaşatılıyor.

Bir öğretmenin öğrencisine sınıfta üstelik arkadaşlarının gözü önünde, “bu sene de sınıfta 
kalacaksın, bari bu sayfayı oku” diyerek ona başarısız ve yetersiz olduğunu hissettirmesi, 
değersizleştirip aşağılaması, o çocuğun ruhunda daha o yaşlarda belki de telafisi mümkün 
olmayacak derin yaralar açılmasına neden olabiliyor. Bir kocanın karısına fiziksel özellikleri 
ile ilgili ya da bir davranışına yönelik eleştirileri, “yemek yine olmamış, boşuna uğraşma bir 
şeye benzemiyor, yok senden olmaz, beceriksiz” gibi; ya da bir kadının kocasına onur kırıcı, 
rencide edici, yetersiz hissettiren ya da alçaltan söylemleri eşler arasındaki iletişim ve sevgi 
bağlarını derinden zedeleyebiliyor. Üstelik eşlerin birbirlerine uyguladığı bu tarz psikolojik 
şiddet olaylarını tanıklık eden çocuklar da bu durumdan tahmin edemeyeceğimiz kadar çok 
yara alabiliyor ve ileri yaşlarda kuracakları ilişkilerde bunları yansıtabiliyorlar.

Nevzat Tarhan Hoca’nın da söylediği gibi, “Ne kadar zeki, başarılı, çekici, becerikli olursa ol-
sun şiddetin mağduru kendisini; yetersiz, aptal, beceriksiz, çirkin, suçlu, günahkâr, kirlenmiş 
gibi hisseder.” Peki, kişi bununla nasıl baş edebilir? Elbette farkındalık ve kendine öz saygı ve 
güvenle. Kendi değerinin farkında olarak. Herkesten önce kendi kendini severek, kendisine 
sevgi vererek. Net bir duruş ve kararlılıkla mağduriyetinden kurtulmayı isteyerek ve bu yolda 
adım atarak.

     Her insan Allah (c.c.) için tektir ve biriciktir; kişi kendi değerini kendi belirler.

    Unutmayalım ki değerimiz kadardır ederimiz!

          Şiddetsiz hayata yeşil ışık yakmak şiddet(SİZ) olmaktan kurtularak olacaktır.

                  Şiddetin her türlüsüne hayır diyelim, şiddetsiz bir hayata yeşil ışık yakalım...

 

Didem AKBAŞ
Sosyolog Aile Danışmanı
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SOSYOLOJİ FAKÜLTEM

NİĞDE
Ömer Halisdemir Üniversitesi

Hazırlayan
Gürkan  Bayındır

Eğitimci Sosyolog

“Sosyoloji, 
insanların eşitlik, özgürlük ve mutluluğuna

hizmet etmeyecekse 
bir dakikalık inceleme zahmetine dahi değmez.”

Emile DURKHEIM
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NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunun ek 22. maddesine göre 11 
Temmuz 1992 tarihinde “Niğde Üniversitesi” adıyla kurulmuştur. 2016 yılı Ağustos ayında, 15 Temmuz’da 
gerçekleşen darbe kalkışmasına ilk kurşunu sıkarak canı pahasına kahramanca bir duruş sergileyen ve çok 
kritik bir müdahaleye imza atan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in adının yaşatılması için üni-
versitenin adı “Ömer Halisdemir Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. Son olarak 2017 yılında üniversitenin 
adı son kez “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi” olarak değiştirilerek bugünkü hâlini almıştır. Üniversite 
rektörü Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Prof. Dr. Muhsin KAR’dır.
Üniversite bünyesinde 13 fakülte, 6 yüksekokul ve 4 enstitü olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü (yük-
sek lisans, doktora) programlarında eğitim verilmektedir. Sosyoloji bölümü Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yer 
almaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise Sosyoloji yüksek lisans programında eğitim verilmektedir. 

Ö.H.Ü. SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü üniversitenin kurulmasından iki yıl sonra 1994 yı-
lında kurulmuş ancak 2009-2010 yılında lisans, 2012 yılında yüksek lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime 
başlamıştır. Bölümün kuruluşu ile eğitime başlaması arasındaki süreçte kuruluşta yer alan akademisyenler 
yurtdışına gönderilip eğitimlerini tamamlamışlardır.

Lisans programında her yıl 60 öğrenci kabul edilir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 2.00 akademik or-
talama elde etmeleri gerekir. Ayrıca çift anadal programlarından yararlanabilmeleri için not ortalamalarının 
3.00 ve üzerinde olması beklenmektedir. Sosyoloji bölümü öğrencileri, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı ve Tarih bölümleriyle, İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin İktisat ve Kamu Yönetimi bölümleriyle 
çift anadal programından ders alma hakkına sahiptir.

Program Profili

Sosyoloji Bölümü, öğrencilerinin sosyolojik olguları analitik düşünerek araştırabilen bireyler olabilecekleri 
yüksek kalitede ve öğrenci odaklı bir program sunmak için kurulmuştur.
Sosyal araştırmalar noktasında bölüm ile valilik işbirliği içindedir. Öğretim üyelerinin bir kısmı valilik ko-
misyonlarında aktif görev almaktadır. Bu doğrultuda toplumsal sorunların incelenmesinde Niğde’nin yerel 
olarak sosyo-ekonomik dönüşümlerine ve bunların sonuçlarına odaklanılmaktadır.

 Sayılarla Ö.H.Ü. Sosyoloji Bölümü

Bölüm; 3 Profesör, 1 Doçent, 4 Dr. Öğrt. Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi’nden oluşan genç bir akademik kadroya 
sahiptir.
Bölümde; Toplumsal Yapı ve Değişme, Sosyometri, Kurumlar Sosyolojisi, Genel Sosyoloji ve Metodoloji ve 
Uygulamalı Sosyoloji olmak üzere 5 Anabilim Dalından oluşmaktadır.

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Bülent KARA
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı:  Prof. Dr. Bayram ÜNAL
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı:  Doç. Dr. Ercan GEÇGİN
Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğrt. Üyesi Bahadır NUROL
Sosyometri Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğrt. Üyesi Elif Nagihan TÜRKÖZ

Bölüm içirişinde öğretim üyelerinin başkanlığını ve üyeliklerini yaptığı 6 adet komisyon bulunmaktadır
-Eğitim-Öğretim Komisyonu

-İntibak Komisyonu
-Mezuniyet Komisyonu
-Öğrenci Komisyonu
-Stratejik Plan Hazırlama, İzleme Ve Değerlendirme Komisyonu
-Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı Komisyonu

Uluslararası Açıdan Ö.H.Ü. Sosyoloji

Sosyoloji bölümü ders programları fakülte içerisinde evrensel geçerliliği olan uluslararası standartlara uygun 
bölümlerin başında yer almaktadır. Bölüm özellikle derslerin dünya sosyoloji bölümlerindeki örneklere uy-
gunluğundan dolayı değişim öğrencilerinin tercih ettiği bir bölüm olarak öne çıkmaktadır.
Geçtiğimiz dönemlerde hem Avrupa’dan (başta Litvanya olmak üzere) hem de Türkiye Cumhuriyetleri’nden 
öğretim üyesi değişim programlarından akademisyenler bölüme katılmıştır. Erasmus değişim programı ile 
de fakülte içerisinde yurtdışına en çok öğrenci gönderen (dönem başı 5 öğrenci) bölümlerden biridir.
   Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sosyoloji      
     bölümü yüksek lisans öğrencilerinin bir projesi ve Doç. Dr. Ercan Geçgin’in önerisi olarak ortaya çıkmıştır. 
       Daha sonra enstitünün katkıları ile 4 üniversitenin işbirliği ile gerçekleşen uluslararası bir kongreye
         dönüşerek geniş çaplı bir hal almıştır.
 
           Bölüm başkanı Prof. Dr. Bayram Ünal Amerika doktoralıdır ve ünlü sosyolog Immanuel Wallerstein’in    
               öğrencisidir. Ayrıca halen “State University of New York at Binghamton” araştırma ekibi içerisinde   
                  aktif rol almaktadır.
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Ders Programları ve Okutulan Derslerin Özellikleri

Ders programları ile ilgili 2019’da önemli düzenlemeler yapılmıştır. Temel alan dersi ol-
mayan Eğitim Felsefesi gibi dersler seçmeli hale getirilmiştir. Alan dersi olan Kurumlar 
Sosyolojisi, Kır Sosyolojisi, Nitel Araştırma Teknikleri gibi dersler ise zorunlu hale geti-
rilmiştir. Zorunlu “Bilimsel Etik” dersi ise programa özellikle eklenmiştir. Buradaki amaç 
akademik çalışmanın esaslarını en başından kavratabilmektir.  Mekân Sosyolojisi ve 
Tarihsel Sosyoloji derslerinin eklenmesindeki amaç ise sosyolojiye geniş perspektiften 
bakabilmeyi sağlamaktır. Medya-Kültür ve Toplum dersi sosyal medyanın ve dijital dün-
yanın topluma ve kültürü olan etkisini güncel olarak takip edebilmek adına programa 
eklenmiştir. Öğrenciye ders diktesi yapılmamakta, ilgi alanına ve uzmanlaşmak istediği 
alana yönelik özgür ders seçimi yapılmaktadır.  Sosyoloji bölümünde sınıf yükseldikçe 
zorunlu ders sayısı azalmakta seçmeli ders sayısı oldukça artmaktadır.  Birinci sınıfta 
tüm dersler zorunlu iken son sınıfta derslerin büyük bölümü seçmelidir.

Çevre Sosyolojisi, Turizm Sosyolojisi ve Haklar Sosyolojisi dersleri kapsamında üniversi-
te ve bazı devlet kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışma alanlarında uygulamalı dersler 
yapılmaktadır.

Son sınıftaki seçmeli “Girişimcilik” dersine ayrı bir parantez açmak gerekir. Bu ders KOS-
GEB tarafından kabul edilen girişimcilik sertifikası yerine geçen bir derstir. Bu dersi ba-
şarıyla veren öğrenciler girişimci olarak proje sunabilmektedirler.

Ayrıca denetimli serbestlik alanında bir ders üzerine çalışmalar devam etmektedir. Bu 
ders sayesinde sosyolojinin alanının genişletilip “bilirkişi” unvanıyla iş alanı açılması he-
deflenmektedir.

Sosyoloji Bölümünün Multidisipliner Yaklaşımı, İletişim sosyolojisi dersinin İletişim fakültesinden, Sosyal hareketler dersinin Kamu 
Yönetimi bölümünden, Halk bilimi dersinin Edebiyat bölümünden, İktisat sosyolojisi dersinin İktisat ve Maliye bölümünden, De-
mografya dersinin Coğrafya bölümünden, Hukuk sosyolojisi dersinin ise Niğde Barosundan gelen öğretim elemanları tarafından 
okutulması bölümün multidisipliner anlayışını desteklemektedir ve ilgili alana hâkimiyeti artırmaktadır. 

Bölümün Güçlü Yanları

Uluslararası yayın sayısı açısından bölüm öğretim üyelerinin ortalaması yüksektir.
Yurtdışındaki üniversiteler ile (Polonya başta olmak üzere) işbirliği yapabilme ve buralara öğrenci gönderebilme kapasitesi yüksektir.
Farklı disiplinlerden uzman kişiler tarafından dersler verilmesi ile disiplinler arası bütünleşme becerisi yüksektir.
ÖHÜ Sosyoloji bölümü TUBİTAK’a proje veren bölümlerin başında yer almaktadır. Bölüm tarafından TUBİTAK’a verilen 29 projeden 
21’i kabul edilmiş ve bu projelerle uluslararası kongrelere katılımlar sağlanmıştır.
Bölümün avantajlarından biri de yüksek lisans derslerinin tamamı (pandemi dönemi hariç) diğer bazı üniversitelerin aksine yüz yüze, 
sınıfta (in class) fiili katılımlı olarak verilmektedir.

Bölümün Zayıf Yanları

Niğde, konumu ve şehir olanakları sebebiyle yurtdışı olarak batıdan tercih edilme durumu zayıftır.
ÖHÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde, sosyoloji doktora programı bulunmamaktadır.
Bölümün “Mesleki İngilizce” dersi dışında İngilizce eğitim vermemesi bir dezavantajdır.
Ayrıca Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde psikoloji ve felsefe bölümlerinin olmaması sosyoloji açısından bir dezavantajdır (Psikoloji 
bölümü açılması için sosyoloji bölümüne yetki verilmiştir. Bu doğrultuda çalışmalar devam etmektedir.)

PROJELER

Prof. Dr. Bülent KARA: Ah Bir Çocuk Olsaydım
Bu proje Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Bor Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile 
ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile pilot bölge seçilen Bor ilçesinin Karanlıkdere, Kızılca, 
Bayat, Kayı ve Tepeköy’de 2012 yılında yapılmıştır.
Niğde’nin sosyolojik olarak en önemli sorunlarından biri olan erken yaşta evlilik konusu ile ilgili “Ah Bir Çocuk Olsaydım” projesinde 
Niğde’nin Bor ilçesinde küçük yaşta evlilik yapılmasının sebepleri araştırılmıştır. Bu bölgede evlilik yaşının 9 yaşa 
kadar düştüğü tespit edilmiştir. Henüz okul çağında olan kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin birçok 
sorunu da beraberinde getirdiği, bunların başında da boşanma vakalarının olduğu görülmektedir.

Karanlıkdere, Kızılca, Bayat, Kayı ve Tepeköy köylerinde bu tür evliliklerin her üç aileden birinde
 gerçekleştiği, evliliklerin 9 yaşında başladığı ve 14 yaşına kadar çıktığı, 8 yaşında da evlendirilen 
14 vakaya rastlandığı belirlenmiştir. Hatta “15’inde hâlâ evlenmemiş kızlara ‘evde kalmış’ 
gözüyle bakıldığı görülmüştür. Ayrıca çocuk gelin vakalarının son yıllarda Niğde merkeze 
doğru yayıldığı görülmektedir.  

Çocuk gelinliğin bu bölgelerde kültürel bir miras ve gelenek olarak yerleştiği ve bu durumun 
önüne geçmek için öncelikle anne, nene ve aileler üzerinde bilinç oluşturulması 
gerekmektedir. Uzun yıllar boyunca toplumun sıradan ve normal görülen bir eylemi 
haline gelen bu sorun genel bir bilinç oluşturulmasıyla ve devlet politikalarıyla azalacağı 
kanısına varılmıştır.
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Prof. Dr. Yücel CAN: Üniversite Öğrencilerinin Evlilik, Aile Ve Cinsiyet Rollerine İlişkin 
Tutumları: Niğde Üniversitesi Örneği

Bu proje Niğde Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen SOB 
2014/05-BAGEP numarası kapsamında gerçekleşmiştir.
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin aile, cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddete 
ilişkin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi’nin tüm bölümlerinden tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 
öğrencilere anket formu uygulanmıştır. Anketlerin SPSS programında değerlendirilmesi 
sonucunda; öğrencilerin aile kurumuna ilişkin yüksek düzeyde olumlu tutuma sahipken 
evliliğe ilişkin tutumlarının olumsuz olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca sorulan sorulara verilen cevaplarda erkek ve kız öğrenciler açısından belirgin fark-
lılıklar ortaya çıkmıştır. Ataerkil cinsiyet ayrımcı tutumların erkek öğrenciler arasında 
daha yaygın olduğu belirlenmiştir. Kadına şiddetin başlıca nedenleri olarak; eğitimsizlik, 
toplumun değer yargıları, erkeklerin kadınlara yönelik olumsuz akış açısı gösterilmiştir.
Doç. Dr. Ercan GEÇGİN: Kuaförlerde Yapılandırılan Kadınlık İmajının Sosyolojisi: Karşı-
laştırmalı Ankara Ve Niğde Örnekleri
Bu proje, 2016 tarihinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projele-
ri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’nce desteklenen SOB2016/03-BAGEP numarası 
kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Nitel araştırma yöntemine dayalı gerçekleştirilen bu çalışma, Ankara’nın farklı semtle-
rinde seçilen kadın kuaförleri ile kuaförün müşterisi olan kadınlar üzerinedir. Araştırma; 
düşük, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeylerine göre kadın müşterilerin kadınlık imajla-
rının kuaförlerde nasıl farklılaştığına odaklanmaktadır. Farklı semtlerde ikamet eden ve 
farklı sosyal pozisyonlara sahip 50 kadın ile 15 kuaför çalışanı ile derinlemesine görüşme-
ler gerçekleştirilmiş ve kuaförün kadınların dünyasındaki anlamı ve önemi sorgulanmak 
istenmiştir.

Çalışmada, kuaförlerin farklı sosyo-ekonomik düzeydeki kadınlar için imaj ve kimlik açı-
sından giderek zaruri bir hizmete dönüştüğü ancak kuaför hizmeti alma biçiminin sınıfsal 
konumlara göre değişiklik gösterdiği keşfedilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda kuaförle-
rin kadınların hayatında çift yönlü işlevler gösterdiği açığa çıkartılmıştır.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bayram ÜNAL’dan;

Sosyoloji bölümünün bizim üniversitemiz özelinde değil genel bir sorununa değinmek 
istiyorum. Sosyoloji alanının devlet nezdinde resmi bir meslek olarak tanınmaması, psi-
kolog veya mühendisi gibi kadrosu bulunmamasından dolayı bölüm meslek odaları örgüt-
lenmesine girememektedir. Sosyoloji derneklerinin bu konuda çalışmaları devam etmek-
tedir ve bu durum üzerinde önemli durulması gereken sorunların başında yer almaktadır.

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme
 Bölgesi  Teknopark A.Ş. bünyesinde yer alan ve kurucusu olduğum Talebe Yayın Dağıtım firması,
 sosyoloji bölümümüz ile yakın ilişki içerisindedir. Talebe.com çatısı altında okuyan bir toplum 
olma yolunda çaba harcamaktayız. Sosyoloji’de var olan ve endüstrileşebilir fikirlerin elektronik 
kaynak olarak üretilmesinin önü açılmıştır. Talebe’nin en önemli özelliği ise e-kitap portalı 
olmasından ziyade bir ilk olan “parça parça” kitap alınabilmesidir ve bu özelliğinden dolayı dünyaya 
açılma potansiyelini de içerisinde barındırmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştiren nadir
 bölümlerden olduğu için bu konuda da sosyoloji bölümü söz sahibi konumdadır.

Prof. Dr. Bülent KARA’dan;

Öncelikle sosyolojiyi yeniden tanımlayacak olursak: “Sosyoloji, bireyin içinde yaşadığı toplumda, kendinde olmayanın
 arayışının anlamlandırılmasıdır. Arayış, kendinde olanın etkileşimiyle oluşur”. Sosyolojik bakış açısıyla baktığımızda 
sosyolojinin temel sorunu tamamlayıcılık sorunudur. Yeni bir alan olarak tamamlayıcı sosyoloji; bilgi, değer, dil, gündelik 
pratikler ve toplumu oluşturan kurumların toplumsal yapıyı oluştururken her birinin diğeriyle tamamlayıcı olduğu sosyal 
gerçeğinden hareket etmektedir.” Bu noktadan hareketle tamamlayıcılık sorunu üzerinde durulmasının sosyolojiye olumlu 
katkı vereceği kanaatindeyim.
Ayrıca akademik hakemli dergilerin elektronik ortamdaki adresi olan Dergipark bünyesinde bulunan, editörü olduğum “Milli Kültür 
Araştırmaları Dergisi”ne siz değerli genç sosyologların akademik çalışmalarıyla katkı sunmasını bekliyorum.

 Yazar Gürkan BAYINDIR’dan;

                   Lisans eğitimimin 3 yılını geçirdiğim ve yüksek lisansımı yaptığım Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyoloji bölü   
                      mümün mevcut akademik kadrosundaki öğretim üyelerinin hemen hepsinden ders almış birisi olarak bölümde, ders  
                           programlarının yapılanması ve seçmeli derslerin fazla olması sayesinde sosyolojinin farklı disiplinlerinde uzmanlaş
                                  ma fırsatı buldum. Sosyoloji bölümünün ikinci öğretim programı olmaması da bizim için bir avantajdır ve bu doğ 
                                     rultuda öğretim üyelerine ulaşma kolaylığı, ortak çalışma ve proje yapma imkânı artmaktadır. Bölümün en büyük 
                                       avantajlarından birisi diğer bazı üniversitelerdeki Sosyoloji bölümlerinin aksine öğrenci-akademisyen ilişkisinin  
                                       yakın ve sürekli olmasıdır.

                                            Akademik Kadro

                                          Prof. Dr. Bayram ÜNAL, Prof. Dr. Yücel CAN, Prof. Dr. Bülent KARA, Doç. Dr. Ercan GEÇGİN, 
        Dr. Öğr. Üyesi  Özlem AKAY DİNÇ, Dr. Öğr. Üyesi Bahadır NUROL, Dr. Öğr. Üyesi Elif Nagihan TÜRKÖZ, 
                                          Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DEDE,  Ar. Gör. İlknur SAATÇİ, Ar. Gör. Sümeyra ERTÜRK
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GÜÇ 
ZEHİRLENMELERİ
Güç zehirlenmesi olarak tabir ettiğimiz husus kişinin rol, görev, statü, kilit statü ve diğer içinde bulundu-
ğu sosyal, psikolojik durumlar ile alakalı olarak maddi-manevi güç algısının kişideki potansiyel narsistik 
eğilimlerini beslemesi ve bir tür algı zehirlenmesi olarak tanımlanabilir.

İkili ilişkilerden tutun, iş, sosyal hayat vb. birçok ilişki ortamından açığa çıkabilecek bir durumdur. Güç 
zehirlenmesi yaşayan kişi alternatif güçlerin hepsine tahammülsüzleşebilir. Sıradan öneri, fikir ve tav-
siyeleri bile kendi güç imparatorluğuna (!) tehdit olarak algılayabilir. Gücünün sorgulanabilirliğini dahi 
kabul etmez. Çevresinde yalnızlaşma ihtimali giderek yükselir. Gücünün tehdit içerikli hale gelişi, gücü-
ne tehdit gördüğü olay, kişi ve durumlar ile orantılı olarak belirginleşir. Bununla birlikte sözlü veya diğer 
türlerde şiddet eğilimi olarak güç zehirlenmesinin açığa çıkma ihtimali yüksektir.

Psikolojide ilk olarak psikiyatrist David Owen ve Jonathan Davidson tarafından ortaya atılan bu kav-
ram Hubris (kibir) Sendromu olarak tanımlanıyor. En çok da mobbing kavramıyla beraber ele alınmaya 
müsait  olan bu kavram; bir iş yeri şiddet uygulaması olan mobbingin tanımı içerisinde rahatlıkla yer 
bulabilir. Gizli şiddet türü olarak tanımlanabilecek mobbing, iş yerinde bir başka çalışana açıktan veya 
dolaylı olarak psikolojik şiddet uygulama hali olarak tanımlanabilir.

Güç zehirlenmesi yaşama durumunda olan bir yönetici veya çalışan bir diğer çalışana bu şiddetin uygu-
layıcısı olabilir. Güç zehirlenmesi yaşayan kişinin çevresinde kendisinin zehirli gücünden faydalanmak 
isteyen kişiler türeyip kümelenebilir. Aynı  güç zehirlenme rüzgarı   üzerinden kümelenmiş yeni kişiler 
de çevrelerine gücün çok yönlü şiddete dönüşmüş hallerini uygulayabilir.

Güç zehirlenmesi ile ilgili her ne kadar yukarıda narsist kişilikler ile bağlantılı bir açıklama yaptıysak 
da güç zehirlenmesi, içine herkesin düşebileceği bir  tuzaktır. Narsisizm ve güç zehirlenmesi konusu ise 
birçok araştırmaya konu olmuştur. Detaylarını araştırabilirsiniz

Herkesin taşıyabileceği, hazmedebileceği kadar güç edinmesi ve gerektiğinde bunu paylaşabilmesi, kont-
rolsüz olmayan güç dileğimle …

Serkan Serhat SÜER
Sosyolog Aile Danışmanı
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KADIN VE 
ERKEK 
ARASINDAKİ 
ŞİDDETİN 
SEBEPLERİ

Eğitim Şiddeti Azaltır mı?

Ankete katılan kadınların yaklaşık yüzde 70’i, 15 yaşından sonra bir şekilde şiddet gördüklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 31’i bu 
tecrübelerinin son 12 ayda gerçekleştiğini belirtti. Kadınların yüzde 23’ü, ilişki yaşadığı kişinin fiziksel ya da cinsel şiddetine maruz 
kaldığını ifade etti. Yüzde 18’i ise bu şiddeti, ilişki dışı birinden gördüğünü söyledi. Kadınların maruz kaldığı ilişki dışı şiddetin so-
rumlusunun ise yüzde 31 oranında aile bireyleri olduğu belirlendi. Kadınların  maruz kaldığı en yaygın şiddet biçimi ise psikolojik 
şiddettir. Psikolojik şiddet gören kadınların yüzde 60’ı, bu şiddeti partnerinden gördüğünü belirtti. Araştırmaya göre, üniversite 
mezunu kadınların fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalma oranı, eğitim düzeyi düşük kadınlara kıyasla daha yüksek. İlişki dışı 
bireyden görülen şiddet bakımından karşılaştırma yapıldığında, aradaki fark daha da açılıyor.

Şiddetin eğitimli insanlar tarafından uygulanması eğitimsizlere göre insanı daha fazla şaşırtır. Eğitimli kesim arasında şiddetin art-
masının sebebi ego kabarmasıdır. Eğitimli kişi, eğitimin neticesi olan insanî erdemleri taşımayıp, “Ben özelim ve üstünüm!” duygu-
suyla hareket eder ve kendi fikirlerini karşı tarafa empoze etmeye kalkışırsa, sonuçta çatışma yaşanır. Eğer karşıdaki de eğitimliyse 
ve kendini ezdirmiyorsa, ilişki savaş halini alır. Eşler arasında şiddet yaşanmaması için eğitim, uygun ahlâkî erdemlerle birlikte geliş-
melidir. “Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır” şeklinde bir atasözümüz vardır. Yani şiddet ve kabalıktan kırılma özelliği, sadece 
insana aittir. Bazı kimseler, karşıdakinin hislerini önemsemeyip, onu sinirlendirdiğinde, kendisini “gol” atmış gibi mutlu hisseder. 
İşte o zaman evlilik, eşler arasında bir iletişim olmaktan çıkıp, bir maç ya da müsabaka haline dönüşür. Eğitimli kişinin uyguladığı 
şiddetin çözümü daha zordur. Kadın, eğitimli insanın davranışından daha çok zarar görür. Eğer eğitim almış kimse, sosyal hayatın-
daki ilişkileri iyi olmasına rağmen evde eşine kötü davranıyorsa, bu hareketini “kontrol bende” demek için yapıyordur. Burada eşini 
suçlamak yerine, kendi kimlik ve kişiliğini ezmeden, problemi nasıl çözebileceğini düşünmelidir. Burada çözüm olarak düşünülen bir 
husus da, tarafların kültür düzeyini yükseltmektir. Bu sebeple aileler, kız çocuklarını okutmaya özen gösterip, “kızımın bir mesleği 
olsun, kocası kendisine şiddet uygularsa, kendini daha kolay savunsun” diye düşünürler. İnsanın eğitim düzeyinin yüksek oluşu, 
ona elbette güven verir ancak bunun faydası yanında şöyle bir sakıncasından da söz edilebilir. Bu durumda kadın kendini güvende 
hissettiğinden, en küçük bir sürtüşmeyi bile, kısa sürede evlilik tartışması haline getirebilir. Bunun dışında, eğitimsiz bir kadın da, 
kocasıyla pekâlâ güzelce geçinebilmektedir. Bu yüzden insanın kişiliğini eğitmek, ona meslek kazandırmaktan; iletişimi öğretmek, 
ekonomik bağımsızlık sağlamaktan daha önemlidir. Evlilikte yapılması gereken; tarafların, bencil hareket etmeden, kişiliklerini de 
ezdirmeden, bağımsız birlikteliği oluşturmasıdır. Yoksa evlilik bir otorite mücadelesi değildir. Ayrıca doğrunun bir tane olmadığını 
bilmekte fayda vardır. Karşımızdaki insanın öfkesinin arka planını ve sebebini anlayabilirsek, bu durumu evlilik tartışmasına dö-
nüştürmeden çözebiliriz. Bunun içinde yapılması gereken şey, kişileri düşünmeye yöneltmek, yaptıkları hatalardan kendilerini suçlu 
hissetmelerini sağlamaya çalışmaktır. Burada önemli olan kılıç çekmek değil, aklı kullanmaktır. Eşinin, yaptığı hatayı telafi etmesine 
fırsat vermektir. Bazen “Sen Haklısın” diyebilmek, “Seni Seviyorum” demekten daha önemli bir sözdür.

Funda AYDIN
Sosyolog Aile Danışmanı
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ÇOCUKLARA
KIYMAYIN 
EFENDİLER

Sokakta bir bağırtı, bir kıyamettir gidiyor. Ne olduğunu anlamak için balkona çıkıyorum. Bir baba ve önünde bir çocuk... Tokat sesleri, 
tekme sesleri... Dokuz on  yaşlarındaki oğlanın, “ben yapmadım baba” diye korku içerisinde  arşa yükselen sesi... Çocuk, arkadaşlarının 
ve diğer insanların içerisinde, babası tarafından  aşağılanıp dövülüyor. Bedeninden çok ruhu acıyor, gururu inciniyor. Kim bilir içinde ne 
fırtınalar kopuyor. Çocuk ağlıyor, baba ise çocuğunun sesini duymadan, bir canavar gibi, çocuğuna bağırmaya devam ediyor.,.

Anlattığım  bu ve bunun gibi birçok içler acısı olay maalesef  günümüzde, özellikle de aile içinde sıkça yaşanıyor. Gün geçtikçe savunmasız 
olan kadınlar ve çocuklar üzerinde şiddet daha fazla görülüyor. Şiddet olayının  okulda, sokakta ve özellikle de ailede kısacası günlük 
yaşamın her alanında yaygın olarak görülmeye başlanması  canımızı acıtıyor. 

Anne ve babasından şiddet gören çocuklar birer yetişkin olduklarında, aile fertlerinden otomatik olarak öğrendikleri davranışları çocuk-
larına aktarıyor. Bu da kendinden küçüklere şiddet uygulamalarına sebep oluyor. Bunun yanında, “kızını dövmeyen dizini döver, dayak 
cennetten çıkmadır” gibi atasözleri ile toplumda şiddet normal bir davranışmış gibi kabul görüp, toplumsal miras olarak nesilden nesile 
aktarılıyor. Böylelikle şiddet olayı toplumsal bir olgu haline gelip dünya üzerinde saltanatını kuruyor. 

Öte yandan medya aracılığıyla yazılı ve görsel basında yer alan şiddet  içerikleri de özellikle çocukları ve gençleri olumsuz yönde etkiliyor. 
Oyunlarda öldürülen adama göre puan kazanma, savaş oyunları, şiddet içerikli filmler ve çizgi filmler, genç nüfusu şiddete yöneltiyor.  
TV’de belinde silahı olan, sürekli kavga eden insanların hayatları özendiriliyor. Buna paralel olarak da çocuklar ve gençler sokakta, okul-
da akranlarına zorbalık yaparak, şiddetin  kısır döngüsünü devam ettiriyor. 

Aileden, okuldan, arkadaşlarından ve medyadan  şiddeti görüp öğrenen çocuk, bu durumu normalleştirip hayatının bir parçası haline 
getiriyor. Vurmak, kırmak, dövmek, sövmek onun için artık bir güç göstergesi oluyor. Ardından şiddet toplumu meydana geliyor ve biz-
ler kaos içerisinde yaşayan insanlar haline geliyoruz.  Ülke; kadın ve çocuklara yapılan sözel, fiziksel ve cinsel şiddet ile kan ağlıyor. Her 
yeni güne, yeni kadın ve çocuk cinayetleri duyarak  başlıyoruz. Haber izlemeye korkuyoruz. Sokakta belli bir saatten sonra  yürümekten, 
mahallemizde çocuklarımıza gönül rahatlığı ile oyun oynamalarına müsaade etmekten, otobüste, metroda güvenle yolculuk yapmaktan 
endişe ediyor, korkuyoruz. Dahası bazılarımız, ailemizden ve en sevdiklerimizden şiddet göreceğimiz endişesi ile yaşıyoruz.  Bu sebep-
lerle gitgide şiddet, korku ve kaygı toplumu haline geliyoruz farkında olmadan.  

Şiddet bir kangren gibi büyürken toplumumuzda, yapılan bütün yasalar, çalışmalar çok ümit verici olmasa da birey olarak üzerimize dü-
şen görevleri yerine getirebilirsek eğer, çevremize güzel örnek olma açısından farkındalık sağlayabiliriz. İşe öncelikle kendimizi severek, 
kendimize değer vererek başlayıp ardından çocuklarımızı sevip onlara değer verip onları utandırmadan, şiddetten koruyarak yola devam 
edebiliriz.  Özellikle çocuklara yapılan şiddete sessiz kalmayarak ve çocuklarımıza asla şiddetin hiçbir türünü yaşatmadan büyütürsek, 
onlar da yetişkin olduklarında arkadaşlarına, çevrelerine ve birer anne baba olduklarında çocuklarına şiddet davranışı sergilemezler. 
Belki de bırakın şiddeti, çocuklarının kalpleri kırılacak korkusuyla  tir tir titrerler  üzerlerine. Böylelikle kültürel bir aktarım olan şiddet 
döngüsü kırılır ve bizimle devam etmez. Kim bilir şimdiki zamanda değil ama gösterdiğimiz bu şiddetsiz, sevgi dolu davranışlarımız, 
ileride filizlenip boy verir ve kocaman rengarenk bir ağaca dönüşür. Gelecekteki toplum, bugüne göre daha az şiddetin yaşandığı, daha 
çok sevginin yaşatıldığı huzurlu bir toplum haline gelir temennisiyle sözlerimi Nazım Hikmet’in dizeleri ile bitirmek istiyorum.  

Koşuyor altı yaşında bir oğlan, 
uçurtması geçiyor ağaçlardan, 
siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. 
Çocuklara kıymayın efendiler. 
Bulutlar adam öldürmesin...

Esra AKDAŞ
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SOKRATİK SORGULAMA UYUYAN ZİHİNLERİ 
UYANDIRAN BİR DEVA OLABİLİR Mİ?

Sokrates’in eğitim yöntemi ya da fikirleri söylemler aracılığıyla ilişkilendirme 
yolu beş basamak içerir. İlk basamak, merak, ‘... nedir?’ şeklinde soru ile başlar. 
İkinci basamak hipotez; soruya verilen muhtemel cevap olup, değerlendirilmesi 
yapılmaz. Üçüncü basamak bilgicilik ya da çürütmedir ve bu basamak Sokratik 
sorgulamanın temelidir. Hipoteze karşı bir misal sunulur. Burada amaç hipote-
zin doğruluğunu sorgulamak veya iddiayı çürütmeye çalışmaktır. Dördüncü ba-
samakta, hipotezin kabulü ya da reddi söz konusudur. Şayet kabul ederse ikinci 
basamağa geri dönerek, yeni bir hipotez kurar. Reddederse, iki taraf da hipotezi 
çürütmenin hem gereksiz hem de uygun olmayacağı konusunda anlaşırlar. Kar-
şı örneğin kabulü durumunda veya yeni karşı örneklerin de hipotezi çürütmesi 
durumunda tartışma üçüncü basamağa döner. Karşı örnekler yeteri kadar irde-
lendikten sonra, Sokratik yöntemin son basamağına gelinir. Kişi artık sorgula-
masının sonucuna göre eyleme geçer. (Boghossion, 2012 akt. Bozer ve Kurnaz, 
2016). Krohn (2006), Sokratik sorgulamanın bir yöntem olarak kabul edilebil-
mesi için gereken dört ölçütü şu şekilde sıralamıştır: Somuttan hareket etme ve 
somut deneyimle daima bağlantı içinde bulunma, Konuşmacıların birbirini tam 
olarak anlaması, Tartışma esnasında gündeme gelen bir alt soruyu çözüme ula-
şana kadar ele almaya devam etme,Fikir birliği arayışı. Bu dört özellik, Sokratik 
sorgulamayı yapacak kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini gösterir. Sokratik 
sorgulama yönteminin faydaları; sorgulama becerilerini pratiğe döküp geliştir-
me, problem çözme becerilerini geliştirme, analitik ve eleştirel düşünmeye sevk 
eme, yeni değerler ve tutumlar geliştirme, analiz, sentez ve değerlendirme gibi 
üst düzey bilişsel amaçlar kazandırma, sözel iletişim ve etkileşim becerilerinin 
gelişmesine yardım olma şeklinde sıralanabilir. Sokratik sorgulamanın sınırlılık-
ları ise şu şekilde belirtmiştir; (Saban, 2013): Sokratik yöntemin etkili olabilmesi 
için konuyla ilgili her düzeyde çok iyi hazırlanmış bir dizi soru hazırlanmalıdır.
Hangi sorunun, ne zaman ve nasıl sorulacağı çok iyi ayarlanmalıdır. Sokratik 
yöntemin kullanılması uzun zaman alabilir ve bazen gereksiz tartışmaların önü-
nü açabilir. Sonuç olarak, Sokratik sorgulamayı etkili bir şekilde yapmak isteyen 
birisi, başkalarını özenle dinlemeli, söylenenleri ciddiye almalı, gerekçe ve ka-
nıtları aramalı, varsayımları sezmeli ve üzerinde düşünmeli, imalar, kastedilen-
ler ve sonuçları keşfetmeli, misal, benzeşim ve amaçları araştırmalı, bilinen ile 
inanılanı ayırt etmeli, başkalarının görüş veya bakış açılarına empati yapmalı, 
tutarsızlık, çelişki, belirsizlik ve diğer düşünme problemleri için uyanık olmalı,   
 görünenlerin arkasına, yüzeylerinin altına bakmalı, doğruyu ve geçerliliği 
     aramak için zayıf tarafı savunma rolünü oynamalı ve sağlıklı anlamda 
        şüpheciliğini sürdürmelidir.

SOKRATİK 
SORGULAMA-II

“Evrende en büyük ziyan, sorgulama yeteneğini yitirmiş bir beyindir.”     
                                                                                                               Einstein

Prof. Dr. 
Mustafa BÜTE
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FAİK YILMAZ’LA 
RÖPORTAJ

1-Dünyanın ve ülkemizin gözbebeği İstanbul’un ticari yaşamını yıllarca başarıyla yönetmektesiniz. Gelecekle ilgili planlarınız nelerdir? 
 
İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı olduğumda kendime koyduğum hedefleri, esnaf ve sanatkârlarımızın da desteğiyle birer birer gerçek-
leştirdim. Bugün; İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, kendi mülküne sahip, dünyaca tanınan, Avrupa Birliği destekli projeler üreten bir kurum 
hâline geldi.Yapacak daha çok işimiz var. Unutulmamalı ki, hiçbir başarı kalıcı değildir. Yeni ve daha büyük başarılar elde edebilmek için iki yüz elli bin esnaf 
ve sanatkârımızın da desteği ile var gücümle çalışmaya devam edeceğim.

2-İç göç dolayısı ile nüfusu artan şehrimizin trafik yoğunluğunun aşılması konusunda ne düşünüyorsunuz?

 Toplu taşıma teşvik edilmeli. Ne kadar yeni yol yapılırsa yapılsın, herkes özel aracıyla trafiğe çıkmaya devam ettikçe, yoğunluk azalmayacaktır. İstanbul’da 
toplu taşımada günlük on beş milyon yolcu taşınıyor. Toplu taşımanın yüzde altmış dördü ulaşım sektöründeki minibüs, özel halk otobüsü, taksi ve servis 
aracı esnafımız ile yapılıyor. Esnafımız; İstanbul için hayâti ve çok değerli bir görev üstleniyor. Bu sebeple esnafımız desteklenmeli, maliyetlerini düşürecek 
adımlar atılmalı. Halkın toplu taşımayı daha çok tercih edebilmesi için esnafımız desteklenmeli.  İl genelinde çeşitli kurumların ve işletmelerin farklı mesai 
saatleri içerisinde çalışması da bir diğer önerimiz. Zaten salgın döneminde böyle bir uygulamaya gidildi ve faydaları görüldü.  Toplu konutlar yapılırken içine 
esnaf çarşıları konulmalı. Semt pazarları inşa edilmeli. Osmanlı Devleti bir şehir kurarken mutlaka; pazar yerini, çarşısını da yapmış. Bu bize Osmanlı’dan 
kalan bir gelenek. Bu gelenek devam ettirilmeli. Ve bu yeni yerleşimlerin mutlaka iyi bir ulaşım planı olmalı. İstanbul, AVM’lere doymuş bir şehir. Gereğin-
den fazla AVM var. En azından bundan sonra AVM yapımına izin verilmemeli.

3- Günümüz esnaf ve sanatkârları, geleceğe daha umutla bakmak için ne yapmalılar?

 İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, esnafın ve sanatkârların teknik ve teorik gelişimi için çok sayıda eğitim ve proje yapıyor. Bu alanda öncü bir 
kurumuz. Hem bilgi hem ekipman olarak esnafımızın çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde donanım sahibi olmasını istiyoruz. Gelişen teknoloji dünyasının 
sunduğu önemli imkânlardan birisi de e-ticaret. E-ticaret yapmak, sadece büyük işletmeler için değil esnafımız için de gerekli. Esnafımızın geleceğe güvenle 
bakması, kendisini geleceğe taşıması için e-ticarette yer alması lazım. Biz bu alanda her türlü desteği vermeye hazırız. Ticaret Bakanlığımız da PTT ile iş 
birliği yaparak, hem Pttavm üzerinden hem de kargo hizmetlerinde oda üyesi esnaf ve sanatkârlarımıza destek veriyor. 

4- Birliğinize bağlı odalar, üyelerini eğitmek, denetlemek, “Âhilik terbiyesi“ konusunda bilgilendirmek konusunda periyodik çalışmalar 
yapıyorlar mı? 

Esnaf odalarının temel görevi mesleki düzeni sağlamak ve esnaf ve sanatkârına eğitim vermektir. Göreve geldiğim 2009 yılında, hedeflerimi açıkladığımda 
İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni eğitim alanında başarılı bir kurum haline getirmeyi ilk sıraya koymuştum. Çok şükür bunu başardık. Son 10 
yılda 8 farklı proje hayata geçti. Bu dönemde, tarihimizde ilk defa “Avrupa Birliği Projesi” gerçekleştirdik. İş birliği yaptığımız kurumlar arasında Birleşmiş 
Milletler, Dünya Çalışma Örgütü, İstanbul Kalkınma Ajansı da var. Projelerimiz kapsamında kurduğumuz Güneş Okulu ve Tasarım Okulu hala faaliyetlerine 
devam ediyor. Güneş Okulu’nda yenilenebilir enerji kaynakları ile nasıl elektrik ve ısı elde edilebileceğini; Tasarım Okulu ile 3D modellemeyi öğretiyoruz.
Âhilik konusu da bizim için çok özel. Âhilik; bizim köklerimizi, gelenekten aldığımız gücü ifade ediyor. Âhilik ilkeleri en büyük yol göstericimiz. Günümüz 
esnafımızın da bu değerlerle kuşanması için çok çalışıyoruz. Her yıl çeşitli etkinliklerle “Âhilik Haftası”nı kutluyoruz. Her yıl esnafımız arasından bir kişiyi 
“İl’in Âhisi” seçiyoruz. Bu kişiyi de mesleğinde başarılı, aynı zaman da   Âhilik ilkelerine uygun kişilerden seçiyoruz. Öğrencilerle, esnafımızla bir araya 
gelerek Âhiliği anlatıyoruz.

5- Bir yanda çok sayıda gencimiz işsizlikten şikayetçi; Öte yandan esnaf ve sanatkârlar özellikle teknik eleman bulmakta güçlük çektiğini 
söylüyor. Gençlere masa başı işler yerine bu sektörlere yönelmesini önerir misiniz?

Bizim gerçekleştirdiğimiz tüm projelerin temel amacı esnaf ve sanatkârın ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak. Bu sayede çok 
sayıda genci mesleki eğitime kazandırarak iş sahibi yaptık. Okullara giderek, meslek seçimlerinde öğrencilere danışmanlık yapıyoruz. Esnaf ve 
sanatkâr olmaları için yardımcı oluyoruz.  Maalesef beyaz yakalı işlere talep çok fazla. İhtiyaçtan fazla talep olunca, gençlerimiz işsiz kalıyor. Bu; 
çağımızın kanayan yarası.  Gençlerimize; esnaflığın da çok değerli olduğunun ve bu sayede de refah içinde yaşayabileceklerinin anlatılması gerekiyor. 
Tabi gençler kadar anne babaları da bilgilendirilmeli. Devletimiz de son dönemde mesleki eğitime çok fazla yatırım yapıyor ve destekliyor. 
İnşallah bu yatırımların karşılığını gelecek yıllarda alacağız.

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz

DÜSODER, Dünya Sosyologları Derneği, Ülkemizde Sosyolog ve Sosyoloji öğrencilerinin 
üye olarak olduğu bir yapıdır. SOSYO/LOG adında bir dergi yayımlamaktayız.
Önümüzdeki sayıda İstanbul’u “sosyolojik” açıdan irdeleyeceğiz. 

İSTESOB Başkanı olarak Onur Konuğumuz olmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz

Röportaj
Yahya GÜNEŞER

Sosyolog
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SOSYOLOGÇA BAKIŞ
KARANLIĞIN HORMONLU ÇOCUĞU, ŞİDDET

 Dünyada önlenemeyen fakat teşvik edilen bir evrensel olgudur şiddet.

Aydınlığın zıddı olan karanlık; aslında zulmün, adaletsizliğin, şiddetin, çatışmanın da diğer bir adıdır. Adaletin ve aydınlığın 
olmadığı yerler kısaca kavganın, kaosun olduğu yerlerdir denilebilir. Sosyal yapıların birbiri ile olan ilişkilerinde çeşitli kavram ve 
kuramlar oluşturulmuş ve toplumlardaki olguları bu kavram ve kuramlar üzerinden yorumlamışlardır. Toplum ilişkilerinde ada-
letin tesis edilmediği durumlarda çatışma durumundan söz edilir. Biz bu çatışma kavramını izah ederek toplumlardaki şiddetin 
ve kavganın ancak izahatını yapabiliriz. Biliyorsunuz çatışma teorisinin ilk temellerini atanlar Karl Marx ve Max Weber’dir. Biz 
burada bu teori üzerinden sosyal hayattaki şiddet ve kavgaları izah etmeye çalışacağız. Öncelikle bu teoriyi izah edelim. Top-
lumlar içindeki farklı gruplar arasındaki eşitsizlikleri merkeze alarak inceler. Toplumu meydana getiren grupların birbiriyle olan 
rekabetini ve çıkar çatışmasını ele alan ve toplumun gelişimi açısından önemli bir yeri olduğunu iddia eden bir teoridir. Aslında 
işlevselliğin karşısında yer alan bir kavramdır çatışma kavramı. Bu kavrama dayanarak, insanların istedikleri, elde etmeye çalış-
tıkları; ancak toplumlar tarafından belirlenmemiş olan fakat insanların genelinde ortak bazı çıkarların olduğunu görürüz. Bu 
çıkarların ve de toplumsal ilişkilerin merkezinde güce verilen önemdir. Güç aslında çatışmanın kaynağı değil daha çok zorlayıcı 
unsuru olarak karşımıza çıkar. Yaşam içerisinde insanın istekleri, amaçları, ilişkileri ve inançları hem kimliğini hem de yaşaya-
cağı hayatın anlamına dair bizlere bir takım ipuçları vermektedir. O nedenle çatışmaya neden olabilecek gerek yapısal gerekse 
öznel durumların belirgin olmaması en büyük çatışma nedeni olarak karşımıza çıktığını görürüz. Belli amaç ve hedefe yönelik 
isteklerin oluşturduğu anlayışın bir müddet sonra bunu güç ve nüfuz elde ederek yapacağına inanmaya başladığını görürüz gücü 
elde eden bu anlayışların zulüm merkezleri haline gelebileceği kaçınılmazdır. Yaşadığımız dünyadaki kavganın şiddetin nelerden 
beslendiğini izah etmeden önce buna uygun insan yapı formunun nasıl inşa edildiğini genel olarak izah edelim. Her şeyden önce 
bireyin kendine karşı ve çevresine karşı olan sorumluluk bilinci ekseninde bir etkileşim ve eğitimin olmayışı başat neden olarak 
önümüzde durmaktadır. Bireyin amaç ve hedeflerini belirleyen kendi öz bilinci değil daha çok toplumsal ve kültürel etkileşim ile 
ortaya çıkan anlayış ürününün cazip kılınması ve pazarlanmasıdır. İstek ve arzuların yetiştirdiği birey ve toplumların çatışmacı 
ve şiddete meyyal formlarının olması da bu anlayışın bir sonucudur.  Günümüzde şiddetin ve kavganın oluşmasına engel olmak 
isteyen insanların ve kurumların iyi niyetten öte bir projelerinin olmadığını görüyoruz. Ne siyaset ne kurumlar ne de kanaat 
önderlerinin bu yönde planlı projeli bir çözüm önerisi yoktur. O nedenledir ki dünyada şiddet ve kavgaların önlenemez yükse-
lişi devam edecek gibi görünüyor. Bireysel anlamda kimsenin kendine kötü ve kusurlu demediği, her bireyin topluma dönük 
söylemlerinde kusurun karşı tarafta olduğunu ifade etmesi bile kişinin öz eleştiri yönünü yok ettiğinin bir göstergesi olarak 
görmekteyiz. Şiddet ve kavganın önlenmesine dair henüz ne siyaset dünyasında bir çalışma var ne de kurumsal anlamda çalışan 
yapılar da. İnsani olarak bu konuya samimi bir yaklaşımla değinecek olursak adaletin işlemediği toplumlarda şiddetin ciddi bir 
artış gösterdiği gerçeğini söylemek zorundayız. O nedenle karanlıkla kavga etmeyenin aydınlık yarınları olmayacaktır. Kendi 
karanlıklarını aydınlatmayanların toplumdaki karanlıkları konuşmasının da tesiri olmayacaktır.  Şiddet toplumdan bireye inen 
psikolojik bir davranıştır. Toplumu oluşturan bireylerin kalitesi toplumsal kaliteyi oluştururken toplumda oluşacak yapısal kalite 
de bireyin etkilenmesine neden olacak ve hayatına şekil verecektir. Meseleye hem toplumsal hem de bireysel çözümlerle eğilerek 
bu şiddet ve kavgaları önleme noktasında daha etkili olunacağına inancımız tamdır.  “Önceliklerimiz zorunluluklarımızdan daha 
büyük olamaz. Haklarımız, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece korunurlar.” (John F. Kennedy) Önce sorumlulukları-
mızı yapalım hak ettiklerimiz bizi bulacaktır.+

Necdet TOPÇU 
Sosyolog  / DUSODER Başkanı
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 HERBERT SPENCER
  İngiltere 1820 /1903

Ünlü düşünürler, sosyologlar, felsefeciler farklı kuramları ile isimlerini tarihe yazdırmışlardır. Bununla birlikte bazıları da kişisel 
özellikleri ile zihinlerde yer almıştır. İşte yıllarca okuduğumuz sosyolog ve düşünürler içerisinde Herbert Spencer, bende hem 
fikirleri hem de bazı kişisel özellikleri ile kaldı. Sosyologları tanır, çalışır ve anlamaya çalışırız. Lakin adını duyunca ilk akla gelen-
ler, öğrenilenlere yüklediğimiz anlamlarda farklılaşır. Sistematik eğitime dâhil olmaması, çocukluk yıllarında okumayı sevmeme-
si, hatta eğitimci bir ailenin bireyi olmasına rağmen okumayı geç öğrenmesi gibi özelliklerinin yanı sıra kuramları ile de sosyo-
logların arasında farklı bir yer edinmiştir. Çocukluğunda ve gençliğinde hiç İngilizce dersi almadığı ve gramer bilgisi olmadığına 
dair söylemleri de hakkında toplanan bilgileri sübuta erdirmiştir. Bir insan ırkının diğer ırklardan üstünlüğünü savunan Herbert 
Spencer, yaşadığımız yüzyılda savaş sebebi ve kültürel sorun olan ötekileştirme tohumlarına katkı sağlamayı hedeflemiş miydi? 
bilemiyorum ancak “Hitler’e ilham kaynağı oldu mu?” sorusunun akla gelmesi de kaçınılmaz oluyor. Başarısını, iyi bir gözlemci 
olmasına atfetmektedir Spencer. Doğrudan yaptığı gözlemleri ile fikirlerini destekleyerek oluşturduğu teori ve kuramlar ile hem 
yaşadığı hem de sonraki dönemlerde destek görmüştür. Olumlu veya olumsuz eleştirel bakış açısı ile döneminin 
sosyologları arasında etkili olmaya başarmıştır. Üretkenliği ve tartışmaya açık fikirleri ile filozof, psikolog, sosyolog, 
hukuk uzmanı, mühendis, dergi editörü ve yazar gibi sıfatlara haiz olarak sosyal darwinizmin ve pozitivizmin öncüsüydü.
 “Toplumsal Statik” adlı kitabında, insan haklarının gelişimini ve bireysel özgürlükler ile ilgili fikirlerini evrimsel teori 
ekseninde açıklayarak biyoloji bilimi ile sınırlı algılanan evrim teorisini, bütün bilimlere uygulamayı amaç edindi. 
“Sentetik Felsefe” isimli dokuz ciltlik eserinde yer alan evrim teorisinin sosyoloji alanında uygulanmasını ve toplum 
evrimini irdelediği  “Sosyoloji İlkeleri” adlı üç cilt dikkat çekmiştir. Charles Robert Darwin ile aynı dönemde evrim
 teorisi üzerinde çalışmalarına rağmen aslında farklı fikirleri ile de etkileşimleri söz konusudur. Bazı kaynaklarda
 Spencer’ın Darwin’den, bazılarında ise Darwin’in Spencer’dan etkilendiği yer almakla beraber sadece evrim
 teorisini farklı alanlarda uygulama fikri, özellikle sosyoloji ve ahlak alanına işaret edilen “Sosyal Darwinizim”
 olarak adlandırılan görüşleri, Spencer’ı farklı kılmıştır. Darwin’in “doğal ayıklama” kavramı yerine Spencer,
 “en uygun olanın yaşaması” kavramı ile de bakış açılarının farkını ortaya koyar. Bir bakıma evrimci olan 
Comte, toplumun insanın üstünde, ondan bağımsız bir yerde olduğunu ileri sürerken Spencer, insan 
hareketlerinin kendi yolunu bulacağını, toplumsal hayatın ve toplumsallaşmanın en yüksek düzeye 
ulaşmasıyla birlikte bireysellikte büyük gelişim sağlanacağını savunmuştur.Spencer, toplumların 
işleyişlerini canlı organizmalara benzetir ve doğal evrimsellikte, insan türünün gelişiminin toplu-
mu dönüştüreceğini ve dönüşüme uyum sağlayamayanların zamanla yok olacağını, uyum sağla-
yanların da hayatta kalıp daha güçlü olacağını beyan ederek; belirsiz, basit, homojen toplumsal 
düzenden kesin, karışık, heterojen bir sisteme geçileceği görüşünün altını çizmektedir. 
Bu görüş ışığında; toplumların karmaşıklığı arttıkça parçaların birbirlerine bağımlılığı 
artmaktadır. Doğal özelliği olarak kendi dengelerini sağlayabilmeleri, üyelerinin de daha 
ileri düzey evrim için mücadelesini gerektirmektedir. Spencer’ın görüşlerinin ortak 
noktası olarak evrim; kendi kendini devam ettirir, kendi kendine değişir, aşar, zaman
 içerisinde doğrusaldır geriye dönmez, yenilik, karmaşa ve örgütlenme yaratır, biliç ve 
zihinsel etkinliği arttırır, karışıklıktan düzene doğru farklılaşma neticesinde
 karşılıklı bağımlılığı arttırır, çıkarımları yapılabilir. Pek çok alanda pozitivist 
biyolojik ve evrimsel bakış açısına sahip olan Herbert Spencer, 1902 yılında 
Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilmiş, 1903 yılında İngiltere’de vefat 
etmiştir.

Emine  TİLAVEL
Sosyolog
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SEN MİSİN 
HAYATIMI 
ÇALAN 
MOBBİNG

Ceylan SÜRÜL
Sosyolog  / Aile Danışmanı

Şiddet olgusu, birçok bireysel ve toplumsal öge ile birlikte karmaşık bir yapı ortaya koymaktadır. Şiddet olgusunu tanımlamak 
ve ortaya çıkarmak kolay değildir. Şiddetin tanımını yapmak istersek; sertlik, sert ve katı davranış, kaba kuvvet kullanmak di-
yebiliriz. Başka bir deyişle şiddet; kişiye yönlendirilmiş, kişinin istemediği ve o kişiyi tahrik edici, yıpratıcı eylemlerdir. Şiddet 
olaylarına baktığımızda;  insanları sindirmek, korkutmak için uygulanan her tür tutum ve davranışlardır. Şiddete bireysel ve 
toplumsal bir olgu olarak baktığımızda ise psikolojik, sosyo-ekonomik ve sosyo -kültürel boyutlarından söz edebiliriz. 

Şiddetin bir çeşidi olarak çalışma hayatında kendine yer edinmiş olan mobbingi ele alalım. Mobbing kavramı ilk olarak hayvan 
davranışlarını inceleyen etholog Konrad Lorenz tarafından 1960’lı yıllarda kullanılmıştır. Lorenz, mobbing  kavramını, “büyük 
bir hayvanın tehdidine karşı, daha küçük hayvan gruplarının gösterdiği tepki” anlamında kullanmıştır. Mobbing kavramının 
işyerinde psikolojik şiddet olarak nitelendirilmesi ise 1980’lerde İsveçli psikolog Heinz Leyman’a aittir. Leyman, mobbing kav-
ramını; işyerinde çalışanların birbirlerini rahatsız, huzursuz ve taciz etmeleri, kötü muamele göstermeleri, kısaca birbirlerine 
psikolojik şiddet uygulamaları şeklinde yorumlamıştır.

Sizlere, işyerinde psikolojik şiddeti ve bu şiddetin bir insanın hayatını nasıl kararttığını anlatmak istiyorum.

Üç çocuklu bir ailenin en küçüğü idi Sevgi. Baba, hamallık yaparak ailesinin geçimini  sağlıyor; anne de dikiş dikerek ona destek 
oluyordu. Yokluk içinde bir umutları vardı; çocuklarını okutup devlete,  millete hayırlı  evlatlar  yetiştirmek  en önemli amaç-
larıydı. Sevgi, daha ilkokuldan itibaren derslerinde başarılı, örnek bir öğrenciydi. Sevgi’nin çok iyi yerlere geleceğine inanan 
öğretmenleri, ailesine mutlaka onu okutmaları gerektiğini söylüyordu.

Hayırsever birinin destekleriyle üniversite eğitimini tamamlayan Sevgi, nihayet hayali olan bir şirkette işe başlamıştı. Sevgi ka-
riyer basamaklarını tek tek  çıkarken onun bu başarısından rahatsız olan biri, Sevgi hakkında sürekli kötü düşüncelere kapılıyor 
ve zaman zaman da kendini tutamayarak Sevgi’ye mobbing uyguluyordu. Sevgi, onun yaptıklarına pek aldırış etmeyip işiyle 
meşgul olamaya devam ediyordu. Fakat bu kişi, hiç olmadık bir plan yapmış ve şirketin kazanç sisteminden gizlice Sevgi’nin 
hesabına para aktarmıştı. Sonra da bu durumla ilgili dedikodular yayarak Sevgi’yi zan altında bırakmayı başarmıştı. Sevgi ne 
kadar durumu açıklamaya ve kendini savunmaya çalışsa da başarılı olamamış; işyeri Sevgi’yi işten çıkarmakla yetinmeyip üstüne 
bir de mahkemeye vermişti. Üzerine atılan iftira nedeniyle cezaevine giren Sevgi’nin en güzel yılları suçsuz yere hapis yatmakla 
geçmişti.    

Sevgi’nin hikayesinde olduğu gibi, işyerinde mobbinge maruz kalan pek çok insan, haksız yere çok ağır ve acı bedeller ödüyor. 
İşyerlerinde, insani olmayan her türlü uygulamanın ve kişinin hayatına felaket getiren MOBBİNG denen bu kavramın, gerekli 
yasal düzenlemeler aracılığıyla ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Günümüzde pek çok işverenin ya da yönetici konumundaki 
kişinin çalışanlara çeşitli yıldırma davranışları uyguladıklarını biliyoruz. Şu gerçek unutulmamalıdır ki bu yapılanlar emeğe karşı 
saygısızlık, haksızlık ve adaletsizlikten başka bir şey değildir ve yapılan mobbing de çalışma ortamının sosyal ve kurumsal iklim 
ve yapısından fazlasıyla kendine pay alabilmektedir. Örgütlerde psikolojik şiddetin ortaya çıkmasının asıl sorumlusu, duygusal 
zeka özürlü yöneticilerdir. Bu nedenle örgütsel psikolojik şiddetle başa çıkmak, bilişsel zekasının yanında duygusal zekası yük-
sek yöneticiler sayesinde olabilir.

Rousseau’nun “karanlıklar ahlaksızlığın dostudur” sözünden hareketle, ahlaki ilkelerin önündeki her türlü engelin kaldırılması-
nı ve ahlak duygusunun, insanların ihtiraslarını kontrol edecek şekilde yer etmesini umut ediyoruz.
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CİNSEL ŞİDDET
Asiye  TÜRKAN

Sosyolog / Aile Danışmanı

Cinsellik kavramı başlı başına insanlığın gizemi, en cahil olduğu konusu, beden ve ruh sağlığını 
etkileyen sorunu ve aynı zamanda da en büyük tabusudur. Neslin devamını sağlayan, anne ve 
baba olma duygusunu yaşatan cinsellik, insanlığın ilk varoluşundan itibaren devam eden, hayat 
şartları, kültürel değişimler, zevkler değişse de değişmeyen, insanın doğasında; gülme, öfkelenme, 
yeme- içme gibi olan, nefes kadar gerçek, doğumla başlayıp ölümle biten temel bir ihtiyaçtır. Cin-
selliği takıntı haline getirmeyen, ânın tadını çıkaran, rahat ve huzurlu olan bir kişi her yaşta cin-
sellikten haz alabilir. İnsanın rahatlamaya, gevşemeye, arzulanmaya, cinsel haz alıp vermeye her 
yaşta ihtiyacı vardır. Cinsellik, sadece cinsel birleşme ile değil, iki insanın istekli katılımıyla birlikte 
yaşanan haz sürecidir. Cinselliğin özünde erkek ve kadın vardır. Olması gereken ise evlilik akabin-
de gerçekleşmesidir. Öncesi yapılan hatalı girişimler geçmişe yönelik bir travma olarak insanın 
geleceğini gölgelemektedir. EVLİLİK: Birlikte yaşam sözleşmesidir. Devletin kontrolünün altına 
giren; kuralları, sorumlulukları, karşılıklı hakları olan, aile olmanın da başlangıcı olan, sevgi, say-
gı, hoşgörü, fedakarlıkla ayakta duran, güvenin tutkal olduğu bir müessesedir. Cinsellikten zevk 
almak ancak teslimiyetle olur. Teslim olmak; sevmenin ve sevilmenin, tanımanın ve tanınmanın, 
güvenmenin ve güvenilmenin, anlamanın ve anlaşılmanın, saymanın ve sayılmanın, vermenin ve 
almanın ürünüdür. Ancak bu şekilde olan cinsel birleşme sadece haz değil sefa şifa, kalıcı mutluluk 
odaklı olur. Cinsel doyum, evin iklimine etki eden en büyük etkendir. Yatak odasındaki yaşanan 
olumlu gelişme bedenleri hoşnut eder, öz güveni arttırır. Bu durum ise haz alırken hazzı vermeye 
odaklandırır. Mutlu ilişkilerin kurulmasına sebep olur. Bundan dolayı cinsellik ne erkek ne de 
kadın için katlanması gereken bir görev değildir. Birbirlerine bir şeyleri ispat etme arenası hiç de-
ğildir. Şiddet; bireysel ve toplu olarak uygulanan, tehdit, baskı ve kontrol içeren; insanların fizik-
sel, cinsel, ekonomik, psikolojik açıdan zarar görmelerine neden olan davranışların tümü olarak 
tanımlanabilir. Cinsel şiddet yani cinsel taciz ise Anayasa’nın 105. Maddesine göre “kişinin vücut 
dokunulmazlığının ihlâli niteliğini taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, 
cinsel yönden ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir” Cinsel 
taciz, insanlığın büyük travmalarından biri, saklı tuttuğu, kimseye açamadığı en büyük sırrıdır. 
Hele de ev içinden gördüğü cinsel taciz yaşanmışlığını telafi edecek bir eylem yoktur. Sırtında ade-
ta bir kambur gibi taşır. Bu hayat yükünün altında profesyonel bir destek almadan kurtulmak çok 
zordur. Aile içi cinsel şiddette ise, eşi üstünde kontrol ve güç oluşturmak amacı ile kişinin isteği 
dışında cinsel ilişkide bulunmak ya da zararlı cinsel davranışlara zorlamak vardır. Kendi istekle-
rine ulaşmak için bazen de cinselliği silah olarak kullanmak da vardır. Hasılı kelâm, cinsel şiddet; 
affedilmesi zor olan, yüreklerde kapanmaz yaralar bırakan, aradaki bağları koparan bir dramdır. 
Kimsenin yaptığı yanına asla kâr kalmamaktadır. Herkes lâyık olduğunu er ya da geç görecektir. 
Ves-selam
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Aile içi şiddet evrensel bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bu durum, dünyadaki bütün toplumların ve insanlığın sürekli kanayan 
bir yarasıdır aslında. Şiddetin temelinde yer alan saldırganlık güdüsü, çeşitli olumsuz eylemlerden beslenerek, şiddet döngüsü 
evrelerini oluşturur. Bu şiddet evrelerini oluşturan unsurları 4 madde halinde gruplandırabiliriz.

1. Görsel- İşitsel Şiddet (Bilişsel) Evreleri

 X-Y kuşağının; erken saatlerde yayımlanan şiddet içeren televizyon programlarını (haber programları, diziler, gündüz kadın 
programları vb.) çocukların yanında izlemesi. Çocuğun bu programlardaki şiddeti normal bir olaymış gibi algılaması.
 Y-Z kuşağının; derslerden artakalan zamanının çoğunu internette geçirerek, çeşitli şiddet tiplerine maruz kalması. Şiddet 
içeren internet oyunları oynaması ve yine ayırt etmeksizin şiddet içerikli çizgi filmler izlemesi ve buradaki karakterleri özüm-
semesi.Diğer yandan ev ortamında; çocukların, anne-babalarının sözlü ve fiziksel şiddet eylemlerine sürekli şahit ve maruz 
kalması.

2. Sosyal Şiddet Evreleri

Erkek çocuklarının kusursuzmuş gibi her yaptığı yanlışı överek ya da görmezden gelerek sorumluluk vermeden büyütülmesi. 
Kız çocuklarına ise çok küçük yaşlardan itibaren yapamayacağı sorumluluklar yüklenmesi, erkek kardeşlerine hizmet etme bek-
lentisi ya da ‘’sen kızsın... kız kısmı... gibi başlayan cümlelerle, belirli bir kalıp içerisinde yetiştirilmesi. Bunlara benzer sayılabi-
lecek daha pek çok durum, cinsiyet eşitsizliğinin şiddeti besleyen unsurlardır.Nüfusumuzun hızlı ve plansız büyümesi sonucu 
karşımıza çıkan çeşitli sorunlar.Teknolojinin ve dijital çağın etkisiyle kültürler arası sosyal hareketliliğin ve hızlı değişimin, 
toplumumuzda adaptasyon sağlamında sıkıntılar oluşturması.Medyanın ve sosyal medyanın etkisiyle, bütçeyi aşan harcamalar 
yapılması veya gereğinden fazla tüketimin yaşam tarzı haline gelmesi ve buna bağlı olarak kişinin gösterişli yaşantısını sosyal 
medyada paylaşmayı hayatın bir parçası olarak devam ettirmesi.Günümüz siyasetinin; bütün partilerin, maalesef ötekileştir-
me, kendi parti çıkarlarına yönelik tutumları, günü kurtarmaya yönelik çalışmaları.Sosyo-kültürel heterojenlik; Toplumumu-
zun farklı din, dil, ırk, mezhep, görüş farklılığı, zengin-fakir, köylü-kentli gibi ayrımcılıkların derinleşmesi ve devamlılığı.

3. Kültürel Şiddet Evreleri

Bazı toplumlarda veya topluluklarda kuşaktan kuşağa devam ettirilen; karşılıklı kin, nefret ve intikam alma duygularıyla besle-
nerek, tabu haline gelen kan davaları.Çoğunlukla kızlara ve kadınlara yönelik örf, adet ve törelere ters olduğu düşünülen, cinsel 
içerikli şiddetlere maruz kalan kızların ve kadınların öldürülmelerine veya o kişiyle zorla evlendirilmeye yönelik “namus” adı 
altında yanlış kararların alınması.Kişinin yaşadığı çevresel faktörler, olumsuz hayat şartları, toplum baskısı veya etkisi nede-
niyle alkol, sigara, uyuşturucu bağımlılıkları ya da intiharlarla sonuçlanan, kendi kendine uygulanan şiddet evresi.

4. Duygusal Şiddet Evreleri

Kişinin kendisini karşısındakilerden üstün görmesi veya kendi eksikliklerini gizlemek için sürekli kişi ya da kişileri küçük dü-
şürerek aşağılaması.Karşısındakini dinlemeden, anlamadan etiketlemesi, yani yargılaması.Her fırsatta hakarete veya sürek-
li küfür içerikli konuşmalara maruz bırakması.“Senin yüzünden...”, “bıktım senin...” gibi cümlelerle başlayan, karşısındakini 
suçlayıcı konuşmalar.Kişiyi küçük düşürücü isim veya lakap takmalar.Kişinin ya da kişilerin bireysel özgürlük sınırlarının göz 
ardı edildiği helikopter (aşırı) kontrolcü davranış biçimi.Toplum içerisinde kullanılan, “erkekler ağlamaz, kadınların saçı uzun 
aklı kısa” gibi çok fazla yanlış sözün kişiler üzerinde oluşturduğu duygusal baskı. Gerçekleşen olay ya da olayları inkar etme 
yöntemi.Kişinin kendini sürekli acındırarak, karşısındakini kötü hissettirmesi ve bütün ihtiyaçlarını karşılatmak için duygu 
sömürüsü yapması.Kısacası; flört şiddeti, işyerlerinde uygulanan mobbing, kıyaslama, kesintiye uğratma, cinsel yaşamdaki 
sorunlar gibi şiddeti besleyen daha sayabileceğimiz çok fazla unsur veya evre vardır.

Ailenin yaşayış biçimi, çocuğun karakterini ve ileriki yaşam biçimini oluşturur. Bundan dolayı önce birey olarak kendimizi 
sorgulamalıyız. Ailemiz ve çocuklarımızın hayatını korumak adına, yaşam biçimimizi değiştirmenin bizim elimizde olduğunu 
benimsemeliyiz. Sonrasında yukarıda yazdığım sorunlarla ilgili önlemler alarak seçici olmalıyız. Aile yaşamında, her işte bir-
likte ve beraber sorumluluklar almalıyız.

Şu üç günlük dünyada sevdiklerimizin kıymetini bilerek ve onlara sevgimizi hissettirerek yaşamayı unutmayalım. 

Sevgiyle ve saygıyla kalın...

Ailede 
Şiddetin 
Evreleri

Menekşe FAKI
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FİZİKSEL 
ŞİDDET NEDENLERİ VE 
FARKINDALIKLARA
BİR DERKENAR

Süheda Derya Barış
Sosyolog Yazar

Fiziksel şiddet; her türlü fiziksel kuvvet kullanmak, iş-
kence yapmak gibi fiziksel gücün kullanıldığı durumları 
kapsamaktadır. “Bir davranış olarak şiddetin; mutlak ge-
netik determinizm içinde belirlenemeyeceğinin uzun yıl-
lardan beri farkında olunması, çevresel etkenlerin daha 
fazla sorgulanmasına neden olmuştur. Toplum içindeki 
insani davranışın stres yaratan olaylar karşısında, şiddet 
olarak bir baş etme şekline dönüşebildiği görülmektedir. 
İster bireysel, ister toplumsal olsun bir davranış olarak 
şiddetin, ilkel toplum ve çocuklardaki şiddet özelliklerine 
benzer örüntüde olduğu iddia edilmektedir. (Psikiyatride 
Güncel Yaklaşımlar)
Şiddetin etkenleri neler olabilir?
Biyolojik Faktörler: Yapılan araştırmalar şiddet eğilimi-
nin ve bu doğrultuda meydana gelen saldırgan davranış-
ların, genel olarak limbik sistem, frontal lob ve temporal 
lob ile ilişkili olduğunu gösterir. Nörotransmitterler, lim-
bik sistem ve endokrin bozukluklarından kaynaklana-
bilir olabileceği vurgulanmıştır. Psiko-sosyal faktörlerin 
içinde gelişim ve çevresel faktörlerin de neden olabilece-
ğine değinilmiştir.
Psikiyatrik Faktörler: Psikotik bozukluk olarak tanımla-
nan hastalıklardan manik tipteki bipolar bozukluk, şizof-
reni ve paranoid bozukluklar, saldırgan davranışlarda ar-
tışa neden olabilir. Bu psikiyatrik rahatsızlığa sahip olan 
kişilerde, hem çevreye, hem kendilerine yönelik şiddet 
uygulama eğiliminin gözlemlenmesi, vurgulanan fiziksel 
şiddet sebeplerinden olabilecek nedenler arasındadır.
Sosyoekonomik Faktörler: Bu alanda yapılmış olan nite-
liksel çalışmaların sonuçlarında ırk ve ekonomik eşitsiz-
lik gibi faktörlerden bağımsız olarak ağır yoksulluk duru-
munun ve evlilik hayatında yaşanan sorunların şiddet ile 
ilişkili olduğu ortaya konmuştur.

Aile yapısında bozulmaya neden olan sosyo-ekonomik faktörlerin, bu ailelerde yetişen çocukların, saldırgan davranışlarında artışa 
neden olduğunun göstergesi olarak araştırmalarda yer almıştır.
Psikotik olmayan bozukluklardan ise travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilerde; borderline, paranoid ve antisosyal kişilik 
bozukluklarında şiddet eğiliminde artış meydana gelir ve bu kişilerde saldırgan içerikli davranışlarla son derece sık karşılaşılır 
olduğu yapılan araştırmalarda ifade edilmiştir.
Diğer faktörler arasında yer alan uyuşturucu madde kullanımında ve sonrasında, merkezi sinir sistemini etkileyen bazı patolojik 
durumlarda ve yetişkinlik döneminde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) varlığında saldırgan davranışların ve 
şiddet eğiliminin arttığı söylenebilir.
Sözlüklerde fiziksel şiddet; bu tanımlamayla ve bu sebeplerden kaynaklı olabileceği anlatılır. Madalyonun bir yüzü bu tanımlamayı 
gösterirken diğer yüzü bambaşka tanımı saklamaktadır.
Çoğu zamanda şiddet, iletişim kurma yolunda beceri geliştirememek ve istemediği olay karşısında öğrenilmiş bir davranış olarak 
da sergilenmektedir. Kendi kişiliğini geliştirememiş ve hayatta var olma yolunda sözel ve duygusal ahengini bulamayanlar, duygu 
ve düşüncelerini şiddet yoluyla ifade etmeyi yöntem olarak görebiliyorlar. Bir yönü acizliği bir yönü kimlik dejenerasyonu yaşa-
makla karmaşa içerisinde kalmış birçok kişi kendiyle beraber etrafındakileri de kaosa sürüklemektedir.

Yeniden inşa edilecek bir toplum için onarılmış ruh dünyası ile bireylerin kendilerini doğru duygu ve düşünce ekseninde imar 
edebilmesi ve bu farkındalığı kavrayabilmesi en önemli unsurdur. Yaşanılan duygu perspektifinde kişinin kazanımları ele alınıp, 
kâr- ziyan hesabıyla formüle edilip,, bireye geri bildirim yapılması yöntemiyle davranışlar yeniden şekillendirilebilmelidir.

Manevi dünyası fakir bırakılmış her bir ruh, kendi kafesinde çırpınmaktadır. Kendi zindanlarında mahkûm nice ruhlar, iç dünyala-
rının demir parmaklıkları ardında çürümektedir. Sevgi; merhamet, değer görme ve gösterme hassasiyetinde, benliğini arındırmış 
kişiliklerin, daha huzurlu ve mutlu oldukları gerçeği göz ardı edilmeyecek bir gerçektir. Her birey toplumun bir temel taşıdır ve 
bir taşın bozuk olması; toplumun düzenini bozmaya yeterli olabileceği gibi, bireylerin; sevgi ekseninde birbirlerini tutabileceği bu 
toplum yapı taşının ayakta tutulmasına da yardımcı olacağı gözden kaçmamalıdır.
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İLETİŞİMSİZLİK 
VE ŞİDDET

Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber vb. verinin akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla, 
kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasına iletişim denir. Bilgiyi, fikirlerimizi ve duygularımızı 
açık hale getirememe veya karşımızdakini anlamada başarısızlık gönderici ile hedef arasındaki 
iletişimin kısa süreceğini gösterir. Negatif duygularla söze başlamak veya anlatmak istediğimiz ke-
limeleri doğru seçmeden kurulan iletişimin kopması, çoğunlukla saldırganlık ve şiddeti doğurur.                                               

Şiddet; kişinin fiziksel, psikolojik, ekonomik veya cinsel açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan ya da 
sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün kısıtlanma-
sını içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü 
veya ekonomik her türlü tutum ve davranış’’ olarak tanımlanmıştır. (6284 sayılı ailenin korunma-
sı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun, madde 2/d)

Şiddet, isteyerek ya da farkında olmadan aile içerisinde diğer bireylere öğretilen bir davranış biçi-
mi olarak iletişimsizliği desteklemektedir. Şiddetle hayatın her alanında karşılaşabiliriz. Trafikte, 
işyerinde, evde, spor müsabakalarında ve genel olarak kamusal alanlarda, özellikle hastanelerde 
çok sık yaşanan bir olgudur. Tüm araştırmacıların hemfikir göründüğü bir nokta şiddetin çok yön-
lü olduğudur. Şiddet içeren davranışta tek bir faktörün sorumlu olmadığı, aksine kişinin sosyal 
veya kültürel çevresinden eğitim düzeyine, düşük benlik duygusundan sosyoekonomik durumu-
na,  kendini ifade edememesinden duygudaşlık (empati) yoksunluğuna kadar pek çok durumun 
şiddet ve şiddete eğilimi artırdığı savunulmaktadır.

20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete haberine göre İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanı kararıyla 
feshedildi.  Türkiye, Avrupa Konseyi temelli kadına şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi amacıy-
la 2014’te yürürlüğe giren ‘İstanbul Sözleşmesi’nden, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çıktı. Bu 
kararı hoş karşılamayanlar olduğu gibi Türk aile yapısına aykırılıklar ve bu coğrafya kültürüne 
ters düşen kararlar olduğu gerekçesiyle kaldırılması gerektiğini savunanlar da vardı. Geriye dönüp 
baktığımızda şu sorular akla geliyor; 2014 yılında kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi 
ve bununla mücadele için yürürlüğe giren kanun, bugüne kadar aileyi ne kadar korudu? Şiddet 
azaldı mı? Kadına karşı şiddeti durdurabildi mi? Şiddetin artış hızına baktığımızda durmadığını 
çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Aksine çoğaldı, yani İstanbul Sözleşmesi durdurmaya yetmedi, bu da 
çare olmadı. Kadınlar yine şiddet gördü, yine öldürüldü, kaderimizmiş gibi devam ediyor, durdu-
ramıyoruz. Demek ki katiller, hırsızlar kanunlardan korkmuyorlar. Korksalardı suç oranı bu kadar 
artmazdı. Peki, ne yapmalıyız da durdurmalıyız ya da azaltmalıyız?

Şiddet olaylarının önüne geçme ya da azaltma noktasında, Dünya Sosyologlar Derneği’nin (DU-
SODER) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sunmuş olduğu, “Her mahalleye iki sosyolog” önerisi 
çok önemli bir gelişmedir. Her vatandaşın bir aile hekimi olduğu gibi Aile Sağlık Merkezleri veya 
muhtarlıklarda aile takibi yapacak aile danışmanı, sosyolog veya psikolog da bulunmalıdır. Beden 
sağlığı kadar ruh sağlığı ve toplum sağlığı da önemlidir. Umarım ilerleyen günlerde bu proje ha-
yata geçirilir.

Aile içi iletişimsizliğin, mağduriyetlerin önlenmesi veya giderilmesi, sağlıklı bir çocukluk geçiren 
sağlıklı ebeveynler yetiştirilmesine olanak tanıyacak ve bu sayede gelecekte daha huzurlu ve sağ-
lıklı ebeveyn-çocuk ilişkileri olacaktır. Birbirine şiddeti ve iletişimsizliği değil; sevgiyi, saygıyı, hu-
zuru öğreten birey ve aileler olarak daha güzel günlerimiz olması ümidiyle; iletişimsiz kalmayın, 
sağlıkla kalın...

Tümen ERTÜRK
Sosyolog
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ŞİDDETTEKİ 
ALGI, ALGIDAKİ 
MANİPÜLASYONLAR

Ülkemizde şiddet olgusu gün geçtikçe direnç kazanarak artmakla kalmayıp; eğitim, yaş ve gelir dü-
zeyi fark etmeksizin hayatımızın merkezinde konum almaktadır. Fiziksel, sözel, ekonomik, sosyal 
ve psikolojik gibi geniş bir spektruma sahip olan şiddet davranışının çok boyutlu ve kompleks bir 
karakteristiği bulunmaktadır. Zemininde yatan duygunun “öfke” oluşu ve nitekim tüm canlılar-
da mevcut bulunan bu duygunun tabii kabul görüldüğü. Zira “öfke kontrolünün” sağlanamıyor 
oluşunu muvazenesizlik olarak vasıflandırabilmemiz mümkündür. Toplumumuzda her geçen gün 
dozu artırılarak çocuklara, kadınlara, hayvanlara ve tüm canlılara karşı sergilendiğine şahitlik etti-
ğimiz şiddetteki artış  endeksinin en belirgin nedeni, aile yapımızın ağır hasara uğramış olmasıdır.

Bireysel ilişkilerimizin hedonistleşmesi, insanlık mefhumumuzun egosantrik bir hal alması ve al-
gısal olarak rahmani düşünme yetimizden soyutlanmış olmamız şeklinde nitelendirebiliriz. Bir 
aile geliştirmek, muhtemelen dünyadaki en zor iştir. Bütün kaynaklarını tek bir ürün ortaya koy-
mak için birleştirecek iki firmayı gerektirir. Sağlıklı iki firmayı! Çünkü aile bir topluma ışık tutan, 
şekil veren önemli bir mihenk taşıdır. Aile içerisindeki çocuk yarının belirleyicisi, toplumun refah 
habercisidir. Nitekim sıkıntılı aileler, sıkıntılı bireyler yetiştirirler ve böylece “özdeğerin” düşme-
sine sebep olarak; suçun, alkolizmin, uyuşturucu kullanımının, akıl hastalıklarının, sefaletin, asi 
gençliğin, terörizmin ve birçok sosyal sorunun artmasına katkıda bulunurlar. İçinde bulunduğu-
muz zamandan, okuduğumuz cinayetlerden, duyduğumuz vahşet olaylarından ve izlediğimiz ha-
berlerden yola çıkarak, “hangi ara bu kadar cani olduk” kanısıyla, “çocuk değil canavar yetiştirir 
oduk” demek hiç de zor değil…

Peki ya başka bir perspektif olarak “Sanal Tehlike”

Çocuklarımızın ellerinde dolanan sanal uygulamalar, hayati önem arz eden oyunlar, tüm algıyı 
bozacak sosyal medya ve bu kavramın doğurduğu trajikomik meslek olarak sayılan “sosyal medya 
fenomenliği, filmler ve televizyon programlarında seyirciye altın tepside sunulan algı operasyon-
ları, illegal suçlar, cinsellik, münferit olarak şiddet olaylarının tekerrüre düşmesi ve tahakküm 
ilişkilerinin normalleştirilmesi gibi daha nice etken…

Toplum olarak bir varyasyon geçirdik ya da geçirtildik!

Ne yazık ki birimizin acısı hepimizin ortak acısına denk düşerken, artık hangimizin  acısı kaçımı-
zın umurunda veya hatırında?

Toplumca sorgulamamız gereken duygulara ve kaybettiğimiz değerlerimize ihtiyacımız var!

Merve Aytekin Tahınç
Sosyolog / Aile Danışmanı



I www.sosyologdergisi.com     / 31  

Şiddet kelime anlamı olarak bir hareketin, gücün derecesi, hız, kaba güç veya duygu ve 
davranıştaki aşırılık anlamına gelir. Biz ise, bir parça insan için var olan şiddet unsurları-
na değinmek istiyoruz. Şiddet belki de en net şekilde insanlığın tüm süreçlerinde varlığını 
sürdürmüş yegâne olgulardan biridir. Peki, neden böyledir? Neden şiddet tüm bu yıkıcı 
enerjisine rağmen varlığını her zaman ki şekliyle koruyabilmiştir?
İnsan id, ego ve süperego dediğimiz bir üçlünün varlığıyla hem zihinsel hem bedensel 
eylemlerini gerçekleştirir. İd; temel ve en ilkel benlik demektir. Ego; insanın kendine özgü 
ruhsal ve bedensel bütünlüğünün ve bunun zihinsel algılanışının genel ve soyut adıdır. 
Süperego ise; ben’e karşı bir denetleyici ya da bir yargıç rolünü oynar. Freud bunu, “Tüm 
ahlaksal kısıtlamaların temsilcisi, mükemmellik yolundaki çabaların savunucusudur.” 
diye tanımlamaktadır. Kişinin bilinç düzeyini oluşturan bu üçlünün, her kişide farklı doz-
larda varlığı, birinin diğerinin önüne geçme şekli, kişinin kimlik konumlanmasını teşkil 
eder.
Peki, kişi hangi durumlarda şiddet kullanımına açık hâle gelir? Bunun çok ve detaylı ceva-
bı mevcuttur, fakat kısa bir makalede hepsine değinmemiz imkânsızdır. İd ve egonun doz-
larının fazlalaşması, süperegonun zayıf hâle gelmesi şiddet kullanımı için tam anlamıyla 
en uygun hâldir. İd için yine Freud’a danıştığımızda şu cevabı alırız; “İçimizdeki doyumsuz 
hayvandır.”der. Kendisini yalnızca ihtiyaçlara göre ayarlayan, eleştiri kabul etmeyen, gü-
düsel, durdurulamayan yanımızdır. Buna verilebilecek en iyi örnek cinsellik, saldırganlık, 
açlık, kin vb. diyebiliriz. Bu cihetle baktığımızda kişinin içsel gelişimindeki yani kimli-
ğindeki şiddet eylemlerini nerede ne şekilde eyleme geçirme potansiyeline sahip olduğu-
nun sırrını keşfetmiş olabiliriz. Fakat farklı cihetlerle bakmak gerekirse (ki hayli gerekli), 
şiddetin öğrenilmiş bir eylem olduğu gerçeğine vurgu yapmak kaçınılmazdır. Şiddet; bir 
DNA gibi kodları kuşaklar arası aktarılan, o akışa dur denmediği sürece varlığını bu şe-
kilde sürdürebilen bir olgudur. Kişi varlığını, hayatta kalma şeklini şiddetin olduğu bir 
ortamda geliştirdiyse, sonraki hayatında kendini çaresiz, zayıf vb. hissettiği durumlarda 
en iyi bildiği sığınak olan şiddete sığınması kaçınılmazdır. O da bir alışkanlığa dönüşür; 
kişi bulduğu her fırsatta ona kaçar.
Şiddet egoya hizmet etmek içinde varlığını sürdürür. Kendi zaaflarını, zayıflıklarını, acı 
anılarını güç göstererek gizleyebileceğini zanneden kişilerin eylemlerinin ilkidir. Kişi hırs-
ları, en hayvansı şekilde ihtiyaçlarının aşırılığıyla beslenmeye başladığında da bunu kul-
lanmak ister. Buna en güzel örnek olarak, tüm insanlığı kendi hâkimiyetine alma çabası 
ile gerçekleşen ve sonucunda toplumsal eşitsizliklerin, insan can kayıplarının varlıklarını 
verebiliriz. Bu bir evde de böyledir. Güç isteyen (var olduramamış kişiliğinin varlığı için) 
kişi evdeki diğer kişiler üzerinde bir yaptırım, bir otorite vb. elde etmek adına başvurur 
şiddete. Bunu; duygusal(psikolojik), fiziksel, ekonomik, siber ve cinsel olarak adlandı-
rılan şiddet türlerinden birinden ya da bir kaçından hatta bazen hepsinden beslenerek 
yapmaktadır. Aslında tüm bunlardan yine aynı sonuca varmak olasıdır. Kişilerin zihin-
lerinde her ne sebeple varlığını koruyor olsa da olay en başta “aktarım” dediğimiz kısma 
dayanır. Kuşaklar arası şiddet kodları, tıpkı tüm diğer genetik hastalıklardaki kodlarda 
gerçekleştiği gibi hem zihinsel, hem ruhsal hem fiziksel aktarımlar aracılığıyla varlığını 
sürdürmektedir.

   İnsanın en ilkel algısına, en kendini var etme çabasına hizmet eden şiddet için tek bir     
            şifa vardır. O da sadece ve sadece “Sevgi’dir. Sevginin varlığını koruduğu ortamlar
                      da, şiddet kendi varlığını sürdüremez, orada barınamaz. Ünlü düşünür 
                            Dostoyevski şöyle der; “Sevginin bulunmadığı yerde akıl da arama.” İşte  
                                   şiddetin sadece aklın ve sevginin olmadığı kurak çöllerde oluştuğunu  
                                       net bir biçimde anlatıyor bu cümle. 
                                                Güçlü olma hâli için esas ihtiyaç “Sevgi”dir.

ŞİDDET VE 
PANZEHİR

Kübra  Şekerci
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TÜRKİYE’DE COVİD-19 SALGINININ 

DAVRANIŞ TÖRESİNE ETKİLERİ
Covid-19 salgının Türkiye’de ilk defa 11 Mart 2020’ de görülmesiyle başlayan afet niteliğindeki salgın gündelik yaşamın ritmini 
radikal bir şekilde değiştirdi. Bireysel davranış ve tutumların bu denli hızlı değişime tabi tutulması sosyal yaşamında dönüşümüne 
zemin hazırladı. Devletin salgın karşısında uyguladığı bireyi kısıtlayan tedbir ve yasaklamalar toplumda zaman ve mekânın kullanım 
serbestliğini sınırladı. Yine bir ilk olarak kamusal ortak alandaki özgürlüklerin haneye/evlere sıkıştırılması istendi. Ancak hayatın 
baş döndüren hızından yorulan insanın bireysel deşarjı için tampon görevi yapan kamusal -ortak sosyal alanlardan, STK’lardan, ka-
felere, eğlence merkezlerinden, sahil kenarlarından piknik alanlarına kadar birçok mekân kapatılırken sosyalleşmenin/rahatlamanın 
tek adresi haneye sığamamış olacak ki boşanma ve şiddet, intihar gibi olaylarının artış gösterdiği de açıklandı. Konunun ekonomik 
boyutunu da unutmuyoruz elbette!..
Eskiden maske takıp sokakta yürüyen insanlar hastalıklı, uzak durulması gereken kişiler olarak görülürken, şimdi maskesiz do-
laşanlardan uzak duruluyor. Sonucu ölümle sonuçlanabilecek sağlık gibi önemli bir konuda hoşgörü kültürünün yaygınlaşmasını 
beklemek neredeyse imkânsız. Genelde dezavantajlı gruplar olmak üzere salgının bilimsel verilerinde salgından en fazla etkilenen 
grubun yaşlılar olduğu duyurulduktan sonra getirilen kısıtlamalar Ageism’ i (yaş ayrımcılığı) yükseltti. Katı tedbirlerle Yaşlıların 
sosyal hayattan izole edilmesi depresyon, alzheimer, demans gibi zor hastalıklara yol açacağı biliniyor. Aynı şekilde Çocukların da 
eve hapsedilmesiyle onların sosyalleşmesinde ve öğrenme yetilerinin gelişmesinde büyük rolü olan arkadaşları ve akranları ile oyun 
oynamaları da kısıtlanmış oldu. Dolayısıyla zorunlu kısıtlamalar bu grupların gelişim ve sosyalleşme süreçlerini de etkilemektedir.
Bedensel temasın geleneksel öğretileri olan el sıkışma (tokalaşma), el öpme, sarılma, kafa tokuşturma gibi davranış rolleri değişi-
me uğrayarak, sadece yumruk tokuşturma ya da daha çok dirsek tokuşturma eylemine dönüştü. Komşuluk, ziyaret, misafirlik, dü-
ğün, cenaze gibi sosyalleşme birliktelikleri salgının gücüyle yüz yüzeden, dijital-sanal alana konumlandı. Çarşıda pazarda, markette, 
AVM’de yapılan alışverişler de artık internetten yapılan dijital alışverişe dönüştü. Kısıtlamalar ile birlikte dijitale maruziyet süresi 
artarken muhatap olunan İnfodemi (bilgi kirliği) endişe ve kaygının üretilmesine, umutsuzluğun artmasına sebep oldu. Uzaktan 
eğitim modeli ile hayata geçirilen canlı derse ev içinden katılım modeli hane mahremiyetine kapı aralarken, kısmen de olsa aile üye-
lerinin de eğitime dâhil olmasına vesile oldu. Birlikte yapılan dini inanç ve ritüellerin ortak alandan, bireysel alana kayması; dijital 
teknolojiye mesafeli olan veya yeterli alt yapısı olmayan cemaat, cemiyet, dernek ve STK topluluklarını etkileyerek mevcut mensup-
larıyla arasındaki bağların zayıflamasına ve topluluğa yeni bireylerin kazanılmasını da zorlaştırdı. Yüz yüze ilişkilerin metre ölçüsü ile 
belirlendiği, söz ve ses tonunun maskeyle perdelendiği bu yeni ve zorunlu iletişim şeklinde, beden dilini yeterince kullanamayanlar 
kendini ifade edememe zorluğu yaşadı.
Tüm davranış kodlarımızı salgından korunmaya ve hayatta kalmaya göre şekillendirdiğimiz gündelik yaşamda; hayallerini ve idealle-
rini baskılamak zorunda kalan insanın davranış biçimini içinde bulunduğu zamanın ruh hâlinde görmek mümkün. Geçmişte İnsanın 
davranışını ve ruh hâlini güdüleyen “çalışmak için güçlü ve dinç olmalıyım” gereksiniminden, “yaşamak için güçlü ve dinç olmalıyım” 
bilincine dönüşümünün farkındalığını yaşıyoruz.
Sonuç olarak salgında tıbbi sağlık öncelikli olurken, konunun davranışsal ve psiko-sosyal boyutu tüm kesimler için önem arz etmekte 
olup, bu bütünlüğü iyi yönetebilen bireylerin gelecekteki travmaları daha hafif şiddette atlatabileceği düşüncesiyle...

Sevgi ve Sağlıkla kalın.

ORHAN ÖZIŞIK
Sosyolog Yazar
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu raporuna göre, geçtiğimiz Ocak 
ayında 23 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. 14 kadın ise şüpheli şekilde 
ölü bulundu. Bu kadınların yüzde 70’i evlerinde öldürüldü. Evet; 2021 Ocak 
ayı raporundan bahsediyorum.

“Kadına şiddete hayır” platformları, sosyal çalışmacılar tarafından kuruldu 
uygulandı, desteklendi. Ya sonra? Yalnızca kadına değil; tüm canlılara şiddet 
devam etmekte. Kadınlara, erkeklere, hayvanlara, doğaya ve birçok canlıya... 
Toplumda neyi yitirmiştik ve tamamlanamayan eksiklik neydi? Ülkemizin Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesinde görülen aşiret cinayetlerinden sonra, medeniye-
tin önce görülmeye başlandığı batı bölgelerinde de bu cinayetler yaygınlaşarak 
son yıllarda fazlaca duyulur oldu. Doğudan batıya göç olayları, bu menfi vuku-
atların sebeplerinden biridir. Toplumun kültürel yapısına yapışan öç alma ve 
kadını zayıf-köle adletme mefhumları yaygındır. Bununla birlikte eğitim düze-
yinin yüksek olması da tam anlamıyla bir çözüm getirememiştir.

Fransız varoluşçuya özün tanımı sorulur; var olmadan özün oluşamayacağı 
yönünde yorumlar yapar düşünür Sartre. Bir çeşit çiçek yaprağı, hangi türden 
yaprak ise o türün özünden meydana gelir. Yani insan, kendini var oluştan 
sonra ne yaparsa odur. İnsan, doğumundan sonra şekil alır. Hangi aile, hangi 
yöre, hangi kültür, hangi anne hamurunda yoğurulursa, canlı o şekli alır. Men-
fi-müspet yollar ve ahvaller, o kişide ve sonrasında toplumda görülerek ünsiyet 
peyda eder ve normalleşir. Aynı şiddet gibi...

Bir insan düşünün; tohumdan, evrelere, evrelerden fidelere, fidelerden meyve-
lere her adımı sabır, çaba, sadakat, benlik ve asillik barındıran...

Evrende varoluş; hayvanat cihetine bakıldığında, doğar doğmaz tüm melekele-
ri kazanılmış olarak görülür. Bir kedi, bir geyik, anne karnından çıktığı andan 
itibaren yürüyebilir mesela. Fakat insan fıtratı öyle mi? Elbette öğrenmeye, 
çabaya ve gelişmeye ihtiyaç duyar. Öğrenerek yaşamalıdır çünkü. Her çocuk da 
İslam fıtratı üzerine doğar. Ailesi Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyan, 
Müslüman ise İslam dini üzerine bir hayat yaşar, yaşatır ve ölür.

Günümüzde bir çok alim, çağın ideolojilerinin baskısı altında yorum ve teviller 
yapmışlardır. Fıtriliği esas alınmayan yorumlar ve bakış açıları, olayları çözü-
me götürmekten ziyade çetrefil zincirine mahkum etmektedir. Örneğin, “ka-
dın-erkek eşittir” ideolojisi, felsefik safsatadan başka bir şey olamaz. Kadının 
erkekten üstün yönleri olduğu gibi erkeğin de kadından üstün yönleri bulun-
maktadır. İlk akla gelen; kadının naif, nazenin, hassas, kırılgan ve bir o kadar 
şefkat timsali olduğudur. İşte kadın tam da bu noktada erkekten bu yönleriyle 
öndedir diyebiliyoruz. Bir bilgin der ki, “Evet, bir valide veledini tehlikeden 
kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki bir sami-
miyet ile yaratılış vazifesi itibariyle kendini evladına kurban etmesi gösteriyor 
ki, hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var.” Bu fıtri kahramanlığı suiis-
timal etmeye çalışan farkındalıksız bir toplum var.

Modern, eğitimli görünen fakat vahşi bir toplum içindeyiz. “Zahiren mutantan 
batınen kof” tabiri yerinde olacaktır. Manevi temelleri sarsılan bir toplumun 
vebası hükmünde yer almaktadır şiddet ve zorbalık. Kuran medeniyeti, “hak-
lı olan kuvvetlidir” der. Felsefe medeniyeti, “kuvvetli olan haklıdır” der. Biri 
“biz”, biri “ben” merkeziyle hareket eder. Birey, çocuk, aile ve toplum hangi 
temeller üzerine kuruludur, kurulmalıdır? Ailede iletişim “ben” ile mi “biz” ile 
mi olmalıdır? İnsana, çocuğa, kadına ve tüm canlılara hiddet nazarının verdiği 
zayıflık ile değil; kalp ve vicdanın galip geldiği şefkat ve merhamet duygusu 
ile bakabilen bir toplum hayalimiz. Şiddet vebası; sağlam aile yapılarına sahip 
bireylerin ve sosyologların, toplumun inşasında ciddi gayret ve meşveretle aş-
malarını bekleyen büyük bir ödev hükmündedir.

BÜYÜK BİR ÖDEV

Sema AYDIN
Sosyolog
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ŞİDDETİN 
                  İZLERİ

Ayşe  Karabulut
Yazar

Şiddet, hayatımız boyunca  her alanda karşılaşabileceğimiz, gücün ve  baskının uygulanmasıyla (fiziksel veya duygusal) in-
sanın zarar görmesidir. Hayatımızın her alanında karşı karşıya geldiğimiz şiddet, artık neredeyse yaşamımızın bir parçası 
hâline geldi. Hemen hemen her gün bir şiddet haberiyle ve çevremizden gördüğümüz şiddet içeren olaylarla karşılaşıyoruz. 
Bu tür haberler, toplum psikolojisini kötü etkilerken bir de üzerine bu tür davranışların örnek oluşturup daha da çoğalmasına 
sebebiyet veriyor.

            Ülkemizde özellikle de kadına yönelik şiddet, büyük sorun hâline geldi. Bu sorun gittikçe de artmaya devam etmektedir. 
Neredeyse her gün bir kadın cinayeti haberiyle uyanır olduk.

            Kadına yönelik şiddetin yakın tarihine baktığımızda “2010-2019 yılları arasında kadın cinayetlerinin sayısında sade-
ce İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı yıl olan 2011 yılında düşüş görülmüştür.”(www.kadıncinayetlerinidurduracağız.net)  
2019 yılında ise 475 kadın öldürülmüş, ki bu da perdenin görünen kısmı, bir de perdenin görünmeyen  kısmı var. Yine “Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız” platformunun verilerine göre 2021 yılından bu yana 65 günde 67 kadın öldürüldüğü açıklandı. 
Bu verilerin toplum için ne kadar ürkütücü olduğu ortadadır.

            Peki, bu şiddetin önüne geçmek için neler yapılmalı?

  Bu durumda yapılması gereken aileyi ele almaktır. Toplumun en küçük yapısı ailedir. Toplumları oluşturan ve bireyin sosyali-
zasyon sürecini tamamlayan aile olduğu için öncelikli çözüm ailede başlar ancak. Aileyi sağlam bir temele oturtmak lazım.  Bir 
çocuk dünyaya  sıfır bilgiyle gelir ve iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı ailede öğrenir. İyi bir aile ilişkisi, düzgün karakterli  çocuk-
lar demektir. Bir evde şiddet varsa çocuk şiddeti öğrenir, hırsızlık varsa çocuk hırsızlığı öğrenir, ahlaksızlık varsa, ahlaksızlığı 
öğrenir… Kısacası evde ne pişerse çocuğa da o düşer.

            Suç işleyenler çocukluğunu yaşayamayanlardır, diye bir söz vardır. Hiçbir insan kötülükle dünyaya gelmez, onu son-
radan öğrenir. Toplumdaki suç oranlarını düşürmek daha iyi bir toplum yaratmak için önce aileyi iyileştirmek gerek. Bunu 
da ailedeki bireylerden başlayarak yapabiliriz. İnsanların konuşmaya dertleşmeye ihtiyacı var. Sorunların en büyük sebebi, 
iletişim yetersizliği veya yanlış iletişim yoludur. Bireyler arasındaki iletişimi iyileştirmeli, insanların sorunlarını konuşarak 
çözmelerinin yolunu açmalıyız. Bu sorunların çözümünü de işin ehli olan toplum mühendislerine bırakmalı. Her mahallede 
sosyolog çalışmalı, her ailenin sosyoloğu olmalı, aileyi yakından takip edip, aile içindeki sorunlara çözüm üretmelidir. Bugün 
her ailenin bir hekimi olduğu gibi, bir sosyoloğu da olmalı. Fiziksel hastalıklarımız kadar, psikolojik rahatsızlıklarımızda 
önemli. İnsanı hasta eden içinde olduğu psikolojik sorunlardır. Ülke olarak öncelikli işimiz bu sorunları çözmemizdir. Böylece 
Batılı ülkelerin dayattığı sözleşmelere de gerek kalmaz.
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ŞİDDET NEYDİ?

Son zamanlarda sıklıkla; gündemi meşgul eden konulardan birisi, şiddet. Şiddet üzerine düşünmek, konuşmak, yazmak ve 
bu olguyu anlamlandırmaya çalışmak bize düşen görevlerden birisi. Peki bu şiddet neydi? Ya da şiddetin neliği nelerdi? Şid-
det üzerine felsefenin yanı sıra, diğer disiplinlerin de dâhil edildiği geniş bir literatürün olduğunu söyleyebiliriz. Literatür 
tanımlamaları, şiddetin tanımı, neliği, işaretler, sesler…Bu kadar kavramlar ve açıklamalar üzerine yazılanlar, çizilenler, 
okunanlar, bu çığlıklar neden sizce? Toplum olarak, insan olarak hangi değerlerimizi kaybettik ve insan olmanın anlamını 
yitirdik? Mazlumların hakkını korumamız gerekirken, ezileni korumamız gerekirken ne oldu da kaybettik bu hislerimizi ve 
güçsüzü ezmek için güç gösterdik ve buna “şiddet “ dedik. Sosyal yaşamda; siyasi yaşamda, şiddeti tanımlamaya çalışırken 
neleri unuttuk, hangi kavramları çözümleyemedik, insan aklı nerede tıkanıp kaldı ve düşene bir tekme atma yarışına girdik, 
âcizi daha acizlendirdik. Son zamanlarda; özellikle “şiddet artışlarının nedeni ne olabilir?” sorusu üzerine hepimiz düşünür 
olduk. Toplumun dünya algısının değişmesi, değişen yaşam koşulları ve algılar, medya, izlenilen tv programları ve özellikle 
dizi içerikleri, kadına; çocuğa bakış açısının değişmesi, normalleştirilen kavramlar ve öğretiler hatta değişen kendi öz gele-
nek göreneklerimiz… Eskiden ulaşmanın zorlukları karşısında meydana gelen sabrın, şimdilerde, tek tuşla dünyayı parmak 
uçlarımızda dolaştığımız şu günlere evrilip, sabır kelimesinin anlamını yitirip gitmesi ve bunun sonucu oluşan doyumsuzluk 
ve şükürsüzlük olgusu…  Yeni ve modern dünyanın zincirlere hapsolmuş yeni model insanları haline dönüş(türül)memiz. 
Modern dünya algısında daha çok küçülen ve nefsi karşısında iradesizleşen bireyler olduk, elimizdeki aza şükrederken, çoğa 
isyan edip,yine şiddete meyil verdik. Belki de değişen dünya ile bizde değiştik bunu da “şiddet” kavramıyla açıklamaya çalıştık. 
Ne var ki ne şiddetin tanımını yapabildik ne de neliğini çözebildik. Bu yüzden değişmeyen tek gerçeği bir kere daha anlamış ol-
duk “tüm olgular gibi şiddetinde öğrenilmiş bir çaresizlik olduğu”. Aile mefhumu toplumun en küçük sac ayağını temsil eden 
kutsal bir kurum olarak “bugünün küçüğü, yarının büyüğü“ felsefesiyle şiddetin yön değiştirmesinde büyük etken olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Bu nedenle de aile içi iletişime de çok ihtiyaç vardır.

Şiddetin şiddeti doğurduğu ve artık zincirlerin olması gerektiği şekilde işlenmesine ihtiyaç vardır ve bunun için de biraz daha 
yol almaya ve en önemlisi, insani olarak, kalp izasında var olan dünyayı algılamaya…

Şiddetin olmadığı bir dünya dileğiyle…

Büşra  ÇELİK BİÇER
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ADEM’İN KABURGA 
KEMİĞİNDEN YARATILAN 
HAVVA’NIN YAŞAM MÜCADELESİ

Ebru Duran

                                                                                                        (Tevrat)

                  Son zamanlarda gittikçe popülerleşen bir konuyla karşı karşıyayız. Şiddet! Özellikle de kadına yönelik şiddet. 
Hangi canlıya uygulanırsa uygulansın insanlık dışı olarak değerlendirdiğimiz bu davranış; yıllardır kadınların yaşama 
hakkını elinden almakta, kadını zayıf, güçsüz konuma düşürmekte ve maalesef ki toplum içerisinde doğal kabul edil-
mektedir.  
                  Kadına yönelik şiddet türlerinden en sık gördüğümüz, kadının birlikte olduğu kişi tarafından istismar edil-
mesidir. Kadının şiddet davranışıyla karşı karşıya kaldığı bilinmesine rağmen; bu duruma, aile içinde çözülmesi uygun, 
kişisel bir sorun gözüyle bakılmış ve yetkililerin ilgisini pek çekmeyen veya geç ilgilenilen bir konu olmuştur. Zorla 
evlendirilme, genç yaşta evlendirilme, cinsel ilişkiye zorlama, dayak, kadın sünneti vb. örnekler sıklıkla görülen kadına 
şiddet örnekleridir. Kadınlar yaşadıklarından utandıkları için çoğunlukla sessiz kalmakta, gizli tutmaktadır. ‘’Kızını 
dövmeyen dizini döver’’, ‘’erkektir hem sever, hem döver’’, ‘’dayak cennetten çıkmadır’’ gibi sözler, şiddeti normal-
leştirmekte, hatta kadının da normal görmesini sağlayıp sessizleştirmekte ve belki de erkeği şiddete yöneltmektedir. 
Şiddet konusunda medyanın payı da oldukça büyüktür. Televizyonlarda karşımıza çıkan; içerisinde saldırgan davranış-
ların bulunduğu yayınlar izleyicileri, suçluyla özdeşleşmeye ve davranışları taklit etmeye yöneltebilir. Bu tarz yayınla-
rın izlettirilmesi devam ettiği müddetçe şiddet kavramı gittikçe normal karşılanır duruma gelecektir. Daha da önemlisi 
şiddet uygulama, öğrenilebilen bir davranıştır ve en önemli öğrenme kaynağı ise, şiddeti uygulayan kişilerin kendi aile-
leridir. Televizyonda görülen saldırgan tipler ise öğrenilen bir davranışın daha büyük bir şiddetle açığa çıkmasına vesile 
olur. Medyanın şiddet içeren programlar yayınlamaması, okullarda ve hatta belediyeler tarafından mahallelerde şiddet 
konusunda seminerler verilmesi, şiddet uygulayan kişilere verilen cezalarda indirime değil arttırmaya gidilmesi, öldü-
rülme riski olan kadınların korunma programına alınması ve kadına çalışması için imkân sağlanması gerekmektedir.
                  Kadına yönelik şiddetin önlenmesi; toplumların, böyle bir sorunun varlığının farkında olması ile başlar. 
Türkiye, özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği reformlarla kadın-erkek eşitliği ve kadının insan haklarının gelişimi ko-
nularında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bununla beraber yapılan yasal düzenlemelerin sosyal hayatta karşılık bu-
lamadığı ve başta kadına şiddet olmak üzere siyasetten istihdama birçok alanda kadın-erkek eşitliğinin sağlanamadığı 
söylenebilir. Birçok sosyal politika düzenlemesine rağmen ülkemizdeki ataerkil toplumsal yapının bu düzenlemele-
rin hayata geçirilmesine engel olduğu görülmektedir. Sorunun çözümüyle ilgili eksiklikler bulunmakta, kadına şiddet 
olayları gittikçe artmaktadır. Bu sorun kadın örgütleri başta olmak üzere; sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, devlet 
kurumları ve toplumun tüm kesimlerinin ortak, kararlı mücadelesi ve bütüncül bir yaklaşımıyla ortadan kaldırılabilir.

HERKES YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR!
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FLÖRT ŞİDDETİ
 Hemen hemen hepimizin aşina olduğu şiddet türlerinden bir o kadar farklı olan, flört şiddetini kaleme almak zorunluluğunu 
kendimde hissettim. Şiddetin yalnızca fiziksel boyutta olmadığı algısı ne yazık ki çoğu kesim tarafından adeta hasır altı edilmek-
te. Kadınlar fiziksel bir eylem görmediği zaman evliliğinin veya ilişkisinin sorunsuz olduğunu düşünse de çoğu zaman psikolojik 
şiddete maruz kaldığının farkında bile olmamakta. Bu şiddet türü ile nasıl başa çıkabileceği konusunda en ufacık fikri olmayan 
kadın, fiziksel şiddete maruz kalana kadar evliliğini “kurtarma” adı altında bu şiddete adeta boyun eğmektedir. Toplumsal kar-
maşalara tanıklık ettiğimiz bu dönemde çevremizde bir tanıdığımız, arkadaşımız veya evlâtlarımız dahi farkında olmadan bu 
şiddete maruz kalmakta. İlk olarak flört söyleminin tanımını yapalım. Flört; sosyal etkileşim içeren ve ilişkiye devam ya da son-
landırma niyetiyle eylemlerde bulunulan, daha sonra bir tarafın ya da iki tarafın isteğiyle sonlandırılan ya da resmi bir ilişkiyle 
(evlilik, nişanlılık, birlikte yaşama) devam eden bir ilişki türüdür (Güliz AVŞAR BALDAN, 2017). Tanımından da anlaşılacağı 
üzere evliliğe atılan adımların en başında kurulan flört evresi çiftlerin birbirlerini tanıma aşamalarından yalnızca bir tanesi. 
Çoğu kadın daha yolun başındayken şiddete maruz kalırken evliliğe geçiş sürecine dahi gelememektedir. Sevgi ve sahiplenme 
gibi duyguların arkasına sığınılarak söylenen; bireyin özgürlüğünü kısıtlayan talepler, kadınları oldukça zor bir çıkmaz sürük-
lemekte ve ilişkiyi tanımlarken bu gibi şeylerin olmasının muhtemel olduğu algısını yerleşik hale getirmektedir. Oysaki sevgi 
ve bağlılığın yalnızca kalben olduğu bu eşsiz duygular her bireyde farklı tezahür etmekte; adeta bir kural koyucu gibi ilişki yaşa-
nırken kadının bu kurallara biat etmesi beklenmektedir. Peki flört şiddetine maruz kaldığınızı nasıl anlamalısınız? Utandırma 
amaçlı isim takma, alay etme ya da aile ve arkadaşlarla görüşmesine engel olma şeklinde fiziksel olmayan ancak ruhsal olarak 
yaralayıcı davranışları içermektedir. Kişinin isteği dışında cinsel birliktelik için zorlama ya da bu istek reddedildiğinde bu konu 
ile ilgili söylentiler yaymak gibi durumlar seksüel flört şiddeti olarak tanımlanmaktadır. ‘’ yapma, böyle konuşma, bunu giyinme, 
çıkma gibi birçok emir kipli söylemlerden en az bir tanesine maruz kalıyorsanız ne yazık ki psikolojik şiddet mağdurusunuz. Böy-
lesine rahatsız edici tavırlara maruz kalmamak adına; ilişkiye başlamadan önce, kendi öz benliğinizi ve sınırlarınızı belirlemeli, 
aynı şekilde partnerinize de bu sınırlarına saygı duyduğunuzu hissettirmelisiniz. Aksi takdirde adına sevgi,
 aşk veya tutku diye adlandırdığınız flört şiddetinin bir öznesi haline gelmeniz mümkün.

Gizem ÇATALBAŞ
Sosyolog 
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Zihnim dün gece zindanda sabahladı

Aklımın üzerine çektim demir parmaklıkları...

 

Gözümdeki inciler döküldükçe kirpiğimden göğsüme

Omzuma bir öpücük kondurup helalleştim yüreğimle

Ayrılık şairinden dinlerken şiirleri, sohbet ettim kendimle

Yanağımı okşayıp avuttum kalbimi

‘’Geçecek kuzum ‘’ ninnisiyle uyuttum bedenimi

Ben çok eşiklerden döndüm

Kâh, kendi Azrail’im olacaktım

Bir adım daha atsam

Kâh beni yok edenlerin kanı kirletecekti

Hançerin ucundan damla damla geleceğimi

‘’Sana söz’’

Umutların kurumadığı dünyalara göçüyoruz

Renklerin grileşmediği diyarlara gidiyoruz

Tut elimi küçüklüğüm;

Seni doğurup,yeniden büyütüyorum...

Eslem Civan
Eğitimci Sosyolog

SANA  SÖZ
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ŞİDDET VE TRAVMANIN 
NÖROBİYOLOJİSİ
Şiddet bireylere göre değişen bir kavramdır. Kimine göre hak aramak 
bir sorunu çözmek, kiminde iç görü eksikliği, fiziksel şiddet ile insana, 
hayvana, eşyaya zarar vermek,  hem bir duygusal şiddettir ki; duygusal 
örselenme, aşağılama ve bireylerin duygusal şiddet karşısında değersiz-
lik, yetersizlik hissetmesidir. Ekonomik şiddettir ki; zorunlu ihtiyaçların 
engellenmesi, zorunlu ihtiyaçların koşullar elverdiği hâlde karşılanma-
ması kabul edilmelidir.
 Çocuğa yönelik şiddet; çocuk istismarı ve çocuklara kötü muamele, so-
rumluluk, güven veya güç ilişkileri bağlamında, çocuğun sağlığı, yaşamı, 
gelişmesi veya onuru açısından fiili veya potansiyel zararla sonuçlanan 
her tür fiziksel veya duygusal kötü muameleyi, cinsel istismarı, ihmali 
veya ihmalkâr davranışı, ticari veya başka amaçlı sömürüyü kapsar.
Yaşlıya yönelik şiddet; duygusal, cinsel ve ekonomik olmak üzere deği-
şik türleri bulunmaktadır. Bununla birlikte yaşlı bireyin ihtiyaçlarının 
bilerek ya da farkında olmaksızın bakım veren kişiler tarafından karşı-
lanmaması da yaşlı şiddetinin diğer bir formu olan yaşlı ihmali olarak 
tanımlanmaktadır.  
Akranlar arası şiddet; akran zorbalığı, çocuk ve ergenle aynı yaş grubun-
da olan kişi veya kişilerin birbirlerine veya tek bir kişiye karşı fiziksel, 
sözel ve davranışsal olarak örseleyici, zarar verici davranışlarda bulun-
masıdır.
Kardeşler arası şiddet, flört şiddet, engelliye yönelik şiddet, LGBT şidde-
ti, mülteci şiddeti, kişinin kendine yönelik şiddeti,  cinsel şiddet,  siber 
şiddet vb. şiddeti değerlendirirken şiddete maruz kalan, şiddeti yaşayan 
gruplara göre bir sınıflama yapıldığında temel olarak gösterilen bu alt 
başlıklar karşımıza çıkmaktadır.
Şiddet, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, “fiziksel güç veya ik-
tidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygu-
lanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik 
zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” durumu olarak tanım-
lanmaktadır.
İnsanlık tarihindeki ilk şiddet, Habil ve Kabil kardeşler arasında yaşan-
mış. Kabil’in Habil’in evleneceği kızla evlenmek istemesi Kabil tarafın-
dan  Habil’in öldürülmesidir olay, aslına bakıldığında altında yatan şid-
detin göstergesidir.
Şiddetin ortaya çıkmasında sadece psikolojik değil; sosyolojik, fizyolo-
jik birçok etken etkilidir. Sigmund Freud’un çokça bahsettiği iki temel 
dürtüden biridir (diğeri cinselliktir). Bu dürtülerin öncesinde nasıl bas-
tırıldığı ve sonrasında nasıl dışarı aktarıldığı şiddeti etkileyen süreçler-
dendir.
İnsanın kendini tehlikede hissetmesi ve tehlikeyi uzaklaştırma hissi 
temel duygulardan olan saldırganlık, kişinin kendisini tehlikelerden ko-
runması için verilmiş, evrensel bir duygudur.
Erkekte saldırganlık, temel dürtüsel eğilimlerdendir. Erkeğin, kadına 
kıyasla daha güçlü bir fiziki yapıya sahip olması onun daha  koruyucu 
etken bir rol içerisine sokmuştur. Erkeğin bu çerçevede cesareti, çalış-
kanlığı, ciddiyeti, merhameti, gücü, esnek otoritesi ile aileyi dış tehli-
kelere karşı korumak ve ailenin geçimini sağlamaktır. Fakat, koruyucu 
merhamet yönünün tam zıddına  erkek daha agresif bir tutum içerinde 
şiddet eğilimini  eşine ya da evdeki sair unsurlara yöneltmesi yanlıştır.
Şiddet aklın mantığın vicdanın bittiği yerdir. İnsanın yaşama alanını 
zorlama hayat hakkına baskıdır. Gerçek bir nedeni dahi olsa şiddeti be-
nimsemek hak edilmiş görmek  doğru bir tespit değildir. Hakkın veril-
mesi, gözetilmesi için anayasal haklar düzenlenmiş. Birçok eğitsel prog-
ramlar hazırlanmıştır. 
Günümüz toplumlarında önemli sorunların içerisinde aile içi şiddet ve 
önlenemeyen bir sorundur.  Sadece Türkiye değil,  diğer ülkelerinde ge-
nel bir bir sorunudur. Eğitim seviyesi ve yaşam standarttı yüksek olan 
ABD, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerde aile içi şiddet vakalarına 
rastlamak mümkündür.
Şiddetin  altındaki nedensellik açıklanırken en yaygın kullanılan “Ekolo-
jik modeldir”  Ekolojik modele göre şiddetin kaynaklandığı dört merkezi 
dört daire ile gösterebiliriz. En içteki birincil daire kendi  içsel dairesidir.  
Biyolojik ve kendi geçmişini temsil ettirmektedir. John Locke’un da or-
taya attığı ‘tabula rasa’ (boş levha) kavramını düşünecek olursak; doğdu-
ğumuz  andan itibaren hepimizin zihni aslında  boştur.  Yaşadıklarımız, 
gördüklerimiz, duyduklarımız, o boş levhayı dolduruyor olmamızdır.
İkincil merkez dairesi kişilerin yaşadığı herkesin ilişkilendirdiği bağlı ol-
duğu kurumdur. Çoğunlukla aile ya da diğer yakınları içine alır. Çocuk  
doğduğu andan itibaren anne ve babasını  rol model alır.  Onların davra-
nışlarını gözlemler, taklit eder. Zihne öğretilerle giriş yapar.
Ailesinden iyi bir eğitim alan kişiler  insanlara, eşyaya ve hayvanlara  
şiddete de eğilimi az olmaktadır. Çocukluk dönemlerinde ailesinden şid-
det gören, duyan, travmalara maruz bırakılan kişiler ise öfke yönetimi 
becerisini  kazanmamış ise ileriki yaşlarda  yoğun sıkıntı ve stres içine 
düştüklerinde, öfkesini dışarı vurmaktadır.
 Üçüncü daire ise yaşanılan çevre,  işyeri, sosyal ağlar ve arkadaş grup-
ları gibi iletişim örüntülerini içeren hem formel hem de formel olmayan 
kurum ve sosyal yapıları temsil etmektedir.  En dıştaki dördüncü daire  
kültürel normların da dâhil olduğu ekonomik ve sosyal çevreyi göster-
mektedir.

ŞİDDET  VE DAVRANIŞIN NÖROBİYOLİSİ

Klinik uygulamanın ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan şiddet 
ve agresyonun kökeni ve nedenleri hakkında çok sayıda araştırma ya-
pılmış ve birçok kuram geliştirilmiştir. Psikodinamik kuramda, şiddet 
ve saldırganlık derinlemesine incelenmiş ve bu konu üzerinde kuramın 
yaklaşımcıları tarafından farklı fikirler öne sürülmüştür. Psikodinamik 
kuramın temel hipotezlerinden biri, şiddet davranışının sadece gerçeklik 
ve dış travmalarla değil, bilinçdışı düşlemlerle de harekete geçebileceği-
dir. İnsanlarda öldürme içgüdüsünün varlığından söz eden  Freud, bu 
içgüdüsel enerjinin boşaltılamaması durumunda kişinin kendisine ve 
çevresine yönelik zarar verici davranışlar sergileyeceğini ifade etmiştir. 

Sosyal öğrenme, psikanalitik ve biyolojik kuramı şiddet ve agresyonun 
karmaşık doğası yapılan değerlendirmelerde eklektik bir yaklaşımı zo-
runlu kılmaktadır.

Özellikle yüksek primatlarda korteksin devreye girmesi davranış model-
lerini karmaşıklaştırmaktadır. Maymunlar üzerinde yapılan bir deney, 
grup içerisindeki hiyerarşik yapılanmanın davranışı nasıl değiştirdiğine 
iyi bir örnek oluşturur.

BİYOLOJİK

Kişilerin doğuştan getirdiği mizaç yapısı, davranışlarında belirleyici rol 
oynamaktadır. Mizaç sosyal çevreden etkilenmeyle birlikte genetik ge-
çişlilik de yaşam boyu uzanan biyolojik yapıdır. Zor bir mizaç yapısına 
sahip çocuklar uyumsuz sağlıksız iletişimler kuramayan otokontrol be-
cerisi zayıf dürtüsel davranan çocuklardır. Yapılan araştırmalarda zor 
mizaca sahip çocukların ilerleyen yıllarda antisosyal davranışlar göste-
rebilirler.

Beyindeki nörotransmitter seviyelerinin değişkenlik göstermesi kişilerin 
davranışlarını olumsuz etkileyebilir. Dopamin ve seratonin  seviyeleri-
nin sürekli bir şekilde düşük olması saldırganlık davranışlar göstermesi, 
depresyona girme  ve intihar davranışları sergileme olasılığını artırmak-
tadır. Vücut  içerisinde bazı hormonlarında  saldırganlık davranışlarının 
oluşmasında etkili olduğudur. Antisosyal davranışlar sergileyen çocukla-
rın kan testleri incelendiğinde testosteron seviyelerinin yüksek olduğu 
ve stres hormonu olan kortizol seviyelerinin de  normalden daha düşük 
olduğu bulunmuştur. (Collins ve Sprinthall).

Beynin Limbik sisteminin uyarılma ve saldırgan davranışlar ile ilgi-
li olduğu bilinmektedir. Limbik sistemde bulunan amigdala duygusal 
kontrolü organize etmektedir. Amigdala bölgesinin normalden fazla 
çalışması ve aşırı uyarılmaya açık olması saldırganlık ve tetikte olma 
davranışlarını artırabilmektedir. Kromozomsal anomaliler de özellikle 
antisosyal davranışların oluşmasında rol oynayabilmektedir. Özellikle 
antisosyal davranışlarla ilişkili suç işlemiş ve hüküm giymiş erkekler 
üzerinde yapılan çalışmalar XYY( Jacop sendromu) kromozom yapısının 
antisosyal davranışlar sergilemede etkili olabilmektedir. 

Şiddet, en çok  aile şemsiyesi  altında  görünen  konulardan biridir. Şid-
detin altında yatan neden açıklanırken günümüzde en yaygın kullanılan 
aile içi şiddet, çocuk, yaşlı ve özellikle partnerin kadına uyguladığı şidde-
ti kapsayan bir terimdir. Şiddet hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ül-
kelerde önemli bir halk sağlığı problemidir. Kadına yönelik şiddette tüm 
dünyada önemli bir problemdir. Şiddeti en çok yaşayan gruplar kadınlar, 
çocuklar ve yaşlılardır. Kadın, çocuk ve yaşlıların genelde aynı ailede bir-
likte yaşıyor olmalarından dolayı aile içi şiddet kavramı hepsini birlikte 
değerlendirmek için kullanılan bir terim hâline gelmiştir. Aile içi şiddet, 
en sık erkeğin kadına uyguladığı şiddet olarak çıkmaktadır. Bunu çocuk 
istismarı ve yaşlı istismarı izlemektedir. Ancak aile içi şiddet olgularının 
büyük kısmı bildirilmemesi ve olayın uzmanlar tarafından değerlendi-
rilmemesine bağlı olarak atlanabilmekte ve gün yüzüne çıkmamaktadır. 
Aile içi şiddet her yıl milyonlarca kişiyi etkilemektedir.

İnsanlar öfkelenebilir; fakat önemli olan öfkenin şiddete dönüşmeden 
ifade edilmesidir.
Öfkenin şiddete dönüşmemesinde bizim yaklaşımımız çok önemlidir. 
Meselâ, itfaiyecinin yangını azaltması gibi, var olan öfkeyi söndürecek 
bir yaklaşım sergilenmelidir.

Yasemin TAŞ
Adli psk. Uzmani
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OTİZM; NEDİR? 
NE DEĞİLDİR

Merhaba… 
 
Sizi kısaca tanıyarak sohbetimize başlamak istiyorum. 
 
         Ben Esra Soner, otizmli ikizlerim var. Kendim özel eğitim ve uygu-
lama okulunda özel eğitim öğretmeniyim. İkizlerimin isimleri Bilgehan 
ve Metehan, şuan 12 yaşındalar. 
 
1. Otizmin; biyolojik, psikolojik, nörolojik birçok tanımı yapılsa da hep 
bir şeyler eksik bırakılmıştır. Siz otizmi bir “anne” olarak nasıl tanımlar-
sınız? 
 
         Ben otizmi bir anne olarak “baş edilmesi zor fakat imkânsız olma-
yan” olarak tanımlıyorum. 
 
2.Otizmin genetik kökenli olduğu, aşılardan kaynaklandığı, ağır 
metallerin yol açtığı gibi birçok araştırma bulunmaktadır. Sizin bilimsel 
olarak takip ettiğiniz çalışmalar var mı? 
 
         Benim bilimsel olarak takip ettiğim çalışma “bağırsak florası” 
yapısıdır. Tabi ki bununla birlikte bol eğitim. Boş verip ya da pes edip 
başıboş bırakmamak en önemlisi. 
 
3.Toplumumuzda otizm hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir? 
Düzeltilmesini istediğiniz kalıp yargıları açıklar mısınız? 
 
              En önemlisi eğitimdeki yaptırım gücünün yanlış anlaşılmasıdır. 
Örneğin; otizmli çocuğun eğitimcisinin bağırıp çağırarak, çocuğu kor-
kutarak yaptırdığı şeyin kalıcı olmayacağına inanıyorum. Onda derin 
yaralar açar, bunu istemeyiz. Tatlı-sert olmak lazımdır, en önemlisi de 
kararlı olmak gerekir. 
 
4. Otizmde görülen belirli davranışlar vardır. Tekrarlayan hareketler, 
ışığa veya sese karşı hassasiyet, dönen nesnelere ilgi duyma gibi. Aileler 
hangi davranışları gözlemlediğinde bir uzmana başvurmalıdır? 
 
              En önemli özellik ilk etapta göz temasının azlığıdır. Saniyelik 
bakışlar ya da isme hiç tepki verilmemesidir. Diğer belirgin özellik 
amaçsız şekilde oyuncaklarla oynamasıdır. Örneğin; arabayı sürerek 
değil, altını çevirip tekerleklerini döndürmesi gibi. 
 
5. Otizmde özel eğitim son derece önemli, bu anlamda destek aldığınız 
özel eğitim kurumları nelerdir? 
 
           Küçük yaşlarda tabi ki ilk başta özel eğitim kurumu,  okul çağında 
özel eğitim okulları ya da özel alt sınıflar. 
 
6. Otizmli bireylerin nörolojik olarak beyin fonksiyonlarının farklı oldu-
ğu, bu sebeple özel ilgi alanları ve yeteneklerinin olduğu bilinmektedir. 
Sizin çocuklarınızda gözlemlediğiniz farklılıklar nelerdir, onlara yol 
göstermek adına pedagojik yaklaşımınız nasıl? 
 
            Otizm: İçe kapanıklık anlamına gelir. Bu çocuklarımızın sağ lob-
ları daha iyi ve hızlı çalışır. Dolayısı ile renkler, hızlı geçişler dikkatlerini 
çeker. Görsel hafızaları belki de hepimizden üst düzeydedir, gördükleri 
ya da yaşadıkları şeyleri unutmazlar. İkizlerimden birinin burnu, beş 
duyu organları içinde en önde. Çok iyi koku alır, bizim alamadığımız 
kokuları bile. Bunun sebebi ise; dokunma, tat alma duyularının geride 
kalıp, burun ve görme duyularının öne geçmesi olarak kabul edilir. 
 
            Diğer oğlumun ise; takvim, tarihler, aylar, günler ve yabancı dile 
olan ilgisi. Örneğin; herhangi bir tarihi gün/ay/yıl olarak söyleyin, ken-
disi size hangi güne geldiğini çok kısa sürede (5 sn.) söyler. Takıntıları 
ortadan kaldırmanın en iyi yolu o takıntıya anlam yüklemektir. Biz de 
anlam yükledik. Ona bir takvim koleksiyonu yapmaya başladık, dolayısı 
ile takıntısı azaldı. 
 

7. Aileler sosyal hayatta birçok önyargı ile başa çıkmaya çalışmakta, 
birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Sizin ve çevrenizdeki kişilerin 
karşılaştıkları problemler nelerdir, bu konuda hangi noktalarda hassasi-
yet göstermeliyiz? 
 
             İnsanlar otizmi ve diğer ruhsal hastalıkları bilmiyorlar. Dolayısı 
ile bizim çocuklarımızdan onlara bir zarar gelir diye düşünüp, çocukla-
rını ve kendilerini uzaklaştırıyorlar. Bizlerin isteği bu değil. Hiçbir canlı 
canı yanmadan can yakamaz, dolayısı ile bizim çocuklarımızda öyle. Bir 
annenin en büyük isteği evladının üstünde farklı, ötekileştiren bakış 
olmamasıdır. Ya da; “işin zor, yazık” denmemesidir, bunları biz zaten 
biliyoruz. Onun yerine “sana yardımcı olabileceğim bir şey varsa söyle” 
denebilir. Çünkü insanların insanlara ihtiyacı var. Bizim çocuklarımızın 
da kendi akranlarına ihtiyacı olduğu mutlaktır. 
 
8. Özel eğitim öğretmeni olarak görev yapmaktasınız. Son olarak, 
eğitim konusunda ailelere tavsiyelerinizi alabilir miyim? 
 
           Bu çocuklarımızın görsel hafızaları; renkler, film şeridi gibi hızlı 
geçişli reklamlara karşı ilgileri yüksek olduğundan bu araçları tamamen 
kapatmak, yasak etmek yerine bu cihazları kendi amacımıza uygun kul-
lanabiliriz. Örneğin; öğretmek istediğimiz hayvanlar ise bir video kaydı 
yapıp bu videoyu televizyona vererek öğretmek istediğimiz şeyi çocuğu 
krize sokmadan, mutsuz etmeden yapmış oluruz. Onun bağımlılığını 
lehimize çeviririz. 
 
         Ailelerin çocuklarını çok iyi gözlemlemesi gerekir. Çocuğu nelerden 
zevk alıyor, mutlu oluyor; eğitimlerini ilgi alanlarına göre yönlendirebi-
lirler. Son olarak, otizmli bir çocuğa olumsuz bir cümle kurmak çözüm 
değildir. Ancak aileler olumsuz davranışlara genelde kızıyor, dolayısı 
ile de bu davranış pekişiyor. Örneğin; “dışarı çıkma” yerine “içeri gel” 
denilmeli, bunlar ince detaylardır. Çocuklarımıza davranışlarımızda 
empati kurmamız gerektiğini unutmamalıyız. 
 

Hazırlayan
Eslem CİVAN

Eğitimci Sosyolog
ESRA SONER İLE RÖPORTAJ
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İNSAN ÖMRÜ MÜ, 
PROTEZ ÖMRÜ MÜ?
Sizce dikkate alınması gereken; protezin ömrü mü? İnsanın ömrü mü? Hangi hekime giderseniz gidin yaşınız 50 veya üzeri değilse protez 
takmak istemez. Nedeni ise tıp dünyasının belirlediği, ön gördüğü protezin 25 yıllık veya 30 yıllık kullanımı olduğu için. Bir hastanın yaşı 
20 veya 20’den de azsa hekimler ona diyor ki ‘Sen bugün git. Bir 55 yaşına gelince gel ya da 60 doldur öyle gel.’ Nedeni ise çok manidar 
cevaplar; ‘Yaşın genç. Şimdi 20 yaşındasın. Şimdi takılırsa protezin ömrü var.’ cümlesi çok duyulmuştur... Protezin ömrü var evet ama asıl 
unutulmaması gereken insanın ömrünün de olması! Onu da bir kenara bırakalım en aktif yaşları 18 -55 yaş arası değil mi?  O yaşlar arasın-
da takılmayan protezin ömrünün düşünülmesi çok doğru olmayacaktır. Unutmayın ve lütfen farkına varın! Kaliteli yaşam, ağrısız yaşam 
ile doğru orantılıdır. Hastalarınızın endikasyonu protezse, yaşını düşünmeden protezi takın. İnsanların yaşam kalitesini artırın. İnsanın 
ömrü protezin ömrüyle hesaplanamaz. Bırakın protez düşünsün ne kadar dayanabileceğini. Tıpkı bu bakış açısını kazanıp genç hastaları-
mızı hayata kazandıran doktorumuz Seçkin Basılgan gibi. Seçkin Basılgan bir akşam aldığı mesaj ile hayata olan bakış açısını değiştirip 16 
yaşındaki hastası ve birçok hastasına umut olup hastaları için elinden geleni her zaman yapmaya çalışıyor

Bu farkındalığın artmasını diliyorum. 
Tüm ortopedistlerimize mesleklerinde başarılar, kolaylıklar diliyorum... 
. 
 

 

Seda ÇALIŞKAN
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN


