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ÖZET

Eşler Arasındaki Psikolojik Şiddetin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

Bu araştırma, evli çiftler arasındaki psikolojik şiddetin demografik özellikleri
açısından mukayese edilerek aralarındaki ilişkinin ortaya konulması açısından literatüre
katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Bu araştırma, evren olarak İstanbul ilindeki, aile danışmanlığı talebi ile gelen 14
evli çift ile mülakatlar yapılarak verilen bilgiler doğrultusunda yorumlanmaya
çalışılacaktır. Bu görüşmede bireylerin psikolojik şiddet hakkındaki bilgi seviyeleri ve
algıları değerlendirilecektir.
Çalışmada yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılacaktır. Araştırma
sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda görüşülen 14 çift arasında psikolojik
şiddetin ne şekilde uygulandığı ve en çok hangi cinse uygulandığı tespit edilmeye
çalışılacaktır. Yapılacak olan çalışmada evli bireylerin birbirlerine uyguladıkları
psikolojik şiddetin karşılıklı olarak ne şekilde algılandığı üzerine olacaktır. Demografik
özelliklerin psikolojik şiddete ne şekilde yansıdığı ve değişkenlikleri gözlemlenecektir.

Anahtar kelimeler: Aile, Şiddet, Çift, Aile İçi Şiddet ve Psikolojik Şiddet
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ABSTRACT
An Examination of the Psychological Violence between Married Couples
Regarding to Demographic Characteristics

This research aims to both make contribution on the comparison of the
psychological violence with the demographic features of married couples and to reveal
their relation between each other.
This research will try to interpret the study as group of 14 married couples who
live in Istanbul and demand to receive family consultancy. Their knowledge level about
the psychological violence and perceptions will be utilized at this interview.
Semi-structured interview will be used as the methodology of the study. This
study will attempt to determine how the psychological violence is applied and mostly to
which sex it is applied to between the 14 couples interviewed according to acquired data
from this research. The study will examine the psychological violence that married
individuals apply to each other and how this perceived by them. The variabilities of the
demographic features and in what way they reflect on the psychological violence will be
observed.
Key words: Family, Violence, Couple, Domestic Violence and Psychological Violence
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1.1

GİRİŞ ve AMAÇLAR

Problem Durumu
Günümüzde şiddetin, aile içerisinde farklı yönleri ile uygulandığı görülmektedir.

Her geçen gün şiddet uygulaması çoğalmış ve şiddeti uygulayanlar tarafından
normalleştirilmeye başlanmıştır. Uygulanmakta olan şiddet sağlıklı aile düzenini
bozmaktadır. Dejenerasyona uğrayan aile düzeni gün geçtikçe sıkıntıya düşmekte ve
şiddet her alanına nüfuz etmektedir. Şiddetten en çok etkilenen aile bireyleri kadınlar ve
çocuklardır. Şiddet ortamında yetiştirilen çocukların geleceklerinde şiddete yönelimi
daha fazla gözükebilmektedir.
Üzerinde araştırma yapacağım konu da bundan dolayı eşler arasında psikolojik
şiddetin demografik özellikler açısından incelenmesi olacaktır. Aile içerisinde maruz
kalınan psikolojik şiddet, o aile ortamında bulunan kişiler için sosyal ortamlarını da
etkileyebilmektedir.
Psikolojik şiddetin aile kültürü yönünden araştırılması ve bireyin yetiştiği aile
ortamında şiddetin uygulanıp uygulanmadığı, ne şekilde değişkenlik gösterdiği ile ilgili
araştırma yapılması gerekmektedir. Aile içi psikolojik şiddetin eşler tarafından algılanış
biçimlerini incelemek ve eşlerin birbirlerine karşı farkında olarak ya da farkında
olmadan ne şekilde uyguladıklarını araştırmaktır.

1.2

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, eşler arasındaki psikolojik şiddetin demografik özellikler

açısından incelenmesidir.
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Şiddetin ne kadar yaygın kullanıldığını görmekte, uygulamakta, maruz kalmakta
ve bir şekilde şahit olmaktayız. Yapılan literatür araştırmaları sonucunda psikolojik
şiddetin hayatımızın bir noktasında önemli yer teşkil ettiğini görmekteyiz. Buradan yola
çıkılarak, psikolojik şiddetin aile içerisinde çiftler tarafından ne şekilde, kime, ne kadar
ve nasıl uygulandığı konusunda literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir. Aile
yapısında psikolojik şiddetin demografik özellikler açısından bakılarak, benzerlikler ve
ayrılıkların anlaşılmaya çalışılarak, aile içerisindeki psikolojik şiddetin nasıl ortaya
çıktığını anlayarak, alınması gereken önlemler açısından yardımcı olabileceği
düşünülmektedir.

1.3

Araştırmanın Önemi
Araştırmanın önemi aile içerisindeki şiddeti farklı yönleri ile ele almak ve şiddet

uygulayan ve uygulanan bireylerin bu durumu ne şekilde atlatacakları konusunda bilgi
verebilmektir. Türkiye’de pek çok ailede şiddetin farklı yönlerinin görüldüğü topluma
yansıyan bir vakadır. Artık insanların yaşadıkları tüm olumsuzlukları sadece hane
içerisinde değil hane dışarısına da taşıyarak birçok kişiye uyguladıklarına şahit
olmaktayız. Toplum olarak şiddetin zararları ve açtığı yaralara bir şekilde dur demenin
yolunu bulmamız gerekmektedir. “Şiddete hayır” dediğimiz yerde aslında şiddetin
içerisinde yaşayarak buna istemli ya da istemsiz şekilde göz yumabilmekte ya da sessiz
kalabilmekteyiz. Lakin bazı durumlarda şiddete yönelik olan tepkimizi bilinçsiz bir
şekilde şiddet yönelimli olarak yapabilmekteyiz.
Öncelikle şiddet uygulanan kişinin nasıl korunması gerektiği ve kendini
koruyabilmesi için ne şekilde hareket etmesi gerektiğine yönelik bilinçlendirme ortaya
koymalıyız. Ortaya koyacağımız bilinçlendirme çalışmasını yapılacak olan görüşmeler
doğrultusunda karşılıklı olarak bir yol çizerek oluşturabiliriz.
Bu araştırmada, şiddet uygulayan bireylerin davranış sebeplerinin incelenmesiyle
onların bu davranışlardan vazgeçirecek öneriler oluşturmak amaçlanmaktadır.
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1.4

Varsayımlar
Araştırma, 14 çift ile yapılacak görüşmeler neticesinde grup çalışması oluşturan

çiftlerin yapılan görüşmelerde soruları dürüstlükle cevapladıkları varsayılmıştır.

1.5

Sınırlılıklar
Bu çalışma İstanbul ilinde aile danışmanlarından destek alan 14 evli çift ile

yapılan katılımcı görüşleriyle sınırlıdır.

1.6

Tanımlar
Aile, evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar arasındaki ilişkilerin

oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir (Türk Dil Kurumu (TDK)).
Demografik, toplumun, yakın çevre, cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, mesleği,
eğitimleri, etnik altyapıları, aile yapıları, bölge ve nüfus yoğunluğu, davranış, düşünce,
ilgi alanları, hayat tarzları vb. durumları demografik özellikleri ortaya koymaktadır.
Çift, iki farklı cinsin bir araya gelerek birliktelik kurmasıdır.
Evli çiftlerden her birine eş denir.
Sağlıklı aile, aile üyelerinin birbirine olan karşılıklı sevgi, güven duyması,
birbirlerinin algı farklılıklarına saygı göstermesi ve alamaya çalışması, birbirleri ile
iletişim kurabilme yeteneğine sahip olması, aile üyelerinin değişmeyecek durumları
kabullenir olması, ebeveyn ve çocuklar arasındaki sınırları açık bir şekilde
belirleyebilmesi ve aile bireylerinin empati yeteneğine sahip olmasıdır.
Şiddet, otoritenin, kuvvetin, üstünlüğün ve gücün kötüye kullanımı ile ortaya
çıkmakta olan sınır ihlalinin olmasını ifade eder.
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Aile içi şiddet, aile bireylerinden birinin, diğer veya eski üyeye yönelik fiziksel
veya psikolojik açıdan egemen olma veya zarar verme şeklidir. Aile içerinde aile
bireyleri arasında gerçekleşen şiddet davranışlarının hepsini kapsamaktadır. Hane içinde
gerçekleşmekte olan, kişiler arası kan bağı veya hukuki anlamda bağlı olan, birlikte aynı
evi paylaşan ve kendilerini aile gibi tanımlayan grup içerisinde, güç göstermek,
sindirmek, küçük düşürmek, öfke ve stresten kurtulmak amacı ile aile bireylerinden
birinin öbürüne yönelttiği bütün şiddet eylemleri kastedilmektedir (Madde 14, 2018)
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumuna (1995) göre aile içi şiddet;
“Bireylerin

yaralanmasına,

sindirilmesine,

öfkelendirilmesine

veya

duygusal baskı altına alınmasına yol açan fiziki veya herhangi bir şekilde
hareket, davranış veya muamele olarak tanımlanmaktadır. Şiddetin biçimi
bir yandan dövme ve yaralamadan sakatlamaya, cinsel saldırı, tecavüz
(ensest) ve öldürmeye kadar değişmekte; diğer yandan ise gözle görülmesi,
somurt olarak saptanması daha güç olan sözlü, duygusal ve zihinsel şiddet
eylemlerini kapsamaktadır.”
İstanbul sözleşmesinin (2011) aile içi şiddet için yaptığı tanım; “aile
içerisinde, aile birliğinde veya daha önceki veya şu anki eşler veya
ebeveynler arasında meydana gelen, failin aynı evi şu an veya daha önce
şiddet mağduruyla paylaşıp paylaşmadığına bakılmaksızın fiziksel, cinsel,
psikolojik ve ekonomik şiddetin bütün türleri anlamına gelir.”
Psikolojik şiddet, kişinin psikolojisini olumsuz olarak etkileyen, kişiye üzüntü
veren, kişinin kendisini tehdit ve baskı altında hissetmesine sebebiyet veren her türlü
tutum ve eylem psikolojik anlamda şiddetti oluşturur. Bu şiddet türünde kişinin
bedeninden çok ruh sağlığı hedef alınır. (Gücenmez, 2007:4)
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2.1

İLGİLİ LİTERATÜR
Aile Kavramı
Evlilik ve kan bağı bulunan, karı, koca ve çocuklar arasında oluşan ilişkiler

açısından toplum içinde bulunan en küçük birime aile denilmektedir. Aile, toplumun
biyolojik ve kültürel sürekliliğini sağlayan bir kurumdur. Ailenin işlevi ve yapısı
toplumsal değişmeye paralel olarak değişmektedir.
Türk Dil Kurumu (Aile) aileyi; “Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar,
kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik, aynı soydan gelen
veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü, Birlikte oturan hısım ve yakınların
tümü, aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü, temel niteliği bir olan
dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya.” şeklinde tanımlamaktadır.

Toplumun temel değerlerinden biri ve toplumun çekirdeği olarak görülen aile,
bireylerin beslenme, sevgi, eğitim, bakım, psikolojik gelişim, duygusal gelişim, kültürel
değerleri

kazanma

gibi

temel

ihtiyaçlarının

karşılandığı

ilk

yer

olarak

değerlendirilmektedir (Şafak, 2014: 46).
Aile insan hayatı için çok önemlidir. Ailenin bireysel ve toplumsal alan içerisinde
değerli olması, onu zorunlu bir biçimde evrensel bir boyuta ulaştırmaktadır (Tezcan,
1995:75; Sayın, 1990:2).
Aile, maddi-manevi her şeyi nesiller arası aktaran, psikolojik, biyolojik,
toplumsal, ekonomik, hukuksal vb. tarafları ile toplumsal bir kurumdur. Birincil
ilişkilerin en yoğun yaşandığı yer olarak toplumun en küçük birimi olan aile aynı
zamanda akrabalık ilişkileriyle birlikte grup dinamiğine de sahip olmaktadır (Sayın,
1990).
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Aile, toplumun değer yargılarının, normatif kurallarının ve sosyalleşmenin en
ciddi ve yoğun şekilde yaşandığı toplumsal bir yapıdır (Sayın, 1990). Her toplumda
kişiler bir aile içerisinde doğar, büyür ve orada yetişir. Aile yaşantılarındaki farklı
olmasının en önemli sebeplerinden biri, toplumsal değerler ve ilişkilerin farklı
olmasıdır. Toplum yapısı, evlilik modelini ve evlilik ile kazanılan rolleri
belirlemektedir. Aile, insanın egemenlik kurma duygusunu güçlendiren ve şekillendiren,
"sahip olma isteği"ni gösteren bir yer olarak da kabul edilir. Bireylerin sahip oldukları
duyguları belli ilkelere bağlı şekilde sosyalleşmesini de sağlayan bir süreci
kapsamaktadır (Arslantürk ve Amman, 2001:161)
Toplumsal yapıyı oluşturan kurumlar içerisinde en önemli alan ailedir. Aile
olgusu üzerinde çalışmak aynı zamanda toplumda meydana gelen değişimlerin
anlaşılması, değişimin yönü ve sonuçlarının daha net görülmesi bakımından önem arz
etmektedir. Aile, toplumun özü olarak kabul edildiğinden ailedeki değişimin toplumdaki
değişimi yansıttığını söyleyebiliriz.
Dünyanın sürekli ve en eski kurumu olan aile, farklı iki bireyin hayatı birlikte
paylaşım yapmaya başladıkları ve yeni bir hayat süreci olup iki bireyin de hayatlarında
kökten bir değişimdir. Değişik ailelerden, farklı kültür ve mekânlardan gelen bireyler
aynı evi aynı zaman diliminde paylaşmaya başlamaktadır. Bu farklılık sorunsuz bir
şekilde atlatılabilmesi için bireylerin birbirlerini iyi tanıyor olmaları, bu değişime hazır
olmaları ve evlilik sorumluluğunu kaldırabilecek olgunlukta olmaları gerekmektedir.
Bireyin psikolojik yapısı gereği hayatındaki her farklılık stres sebebi olabilmektedir
(Çiftçi, 2007:3).
Toplumsal değişimse, sosyal alandaki sosyoekonomik ayrımlar ile aile yapısının
da zaman içerisinde değişimini de göstermiştir. Toplumsal hayatın devamı için, aile
bireylerinin duygusal bir temelde şekillenen ilişkileri, bireylere sorumluluk yüklemesi,
bireylerin davranış biçimi ve kendine has kaideleri her aile için ortak özelliklerdir
(BASAGM, 2010: 27).
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Ailenin işlevlerinde önemli değişimler olmuş ve olmaya devam etmektedir.
Eskiden sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi olarak toplumsal yükümlülükleri yerine
getirmekte olan aile, süre içerisinde ekonomik üretimden ayrılmıştır. Aile böylece
neslin devamı için eşlerin ve çocukların psikolojik doyumunu sağlayan bir kurum
olmuştur (Çağan, 2011:85). İnsanlar hayat boyu öğrenme sürecinde öğrenilmiş olan
davranışların birini, birkaçını ya da hepsini kullanarak; isteyerek ya da istemeyerek
saldırgan davranışları ve şiddet eylemlerini öğrenmektedir (Bayer, 2013:30).
Ozankaya’ya göre aile, kültürünü ortaya koyarak bir sonraki nesle öğrenme yolu
ile aktarılıp ve bununla birlikte toplumsal düzenin somutlaştığı bir yerdir. Bireysel ve
toplumsal alanda en etkin olan aile, sürekli ve belli yapısal değişiklikler gösterse de
varlığını devam ettirebilen en önemli kurum olarak ön planda bulunmaktadır.
Aile, gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda, yerine getirdiği görevler açısından
büyük bir öneme sahiptir. Bireylerin güven duygusu, beslenme ve bakım gibi temel
ihtiyaçların giderildiği, ruh ve beden sağlığını koruyan aynı zamanda geliştiren bir yer
olan aile, zaman zaman şiddetin beslendiği ve uygulandığı bir yer olabilmektedir. Aile
içerisinde yaşanan şiddet özellikle kadını ve çocuğu etkilemektedir. Çünkü bu iki
tarafta, aile içerisinde bağımlı konumdadır. Bundan dolayı da yaşadıkları şiddete boyun
eğmek zoruna kalmaktadırlar (Baygal, 2012:177-178).

2.2

Şiddet Kavramı
Şiddeti anlamak, tanımlamak, nedenlerini araştırmak için psikoloji, sosyoloji ve

iletişim gibi davranış odaklı disiplinlerden yararlanılmaktadır. Saldırgan davranışların,
saldırganlığın kaynağına ilişkin çeşitli kuramlar, varsayımlar ileri sürülerek, değişik
yorumlar yapılmıştır. Bazıları saldırganlığın içgüdüsel, dürtüsel olduğunu kabul etmekte
olup, bazıları ise toplumsal kaynaklı olduğunu kabul etmektedir (Köknel, 2013:33).
Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin en çok göze çarpan kısmı kadına yönelik
şiddettir. Eşitsizlik aynı zamanda insan haklarına karşı bir tür şiddet ve cinsiyet
eşitliğinin önündeki barikattır (Avrupa Konseyi, 2017).
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Şiddet bir kişinin bedensel, cinsel, duygusal, sözlü, psikolojik davranışlarla
karşısındaki insanı zorlaması, tehdit etmesi ve aşağılamasıdır. Şiddet duygusal,
bedensel, maddi ve manevi yaralar açabilir; bu yaralardan bazısı diğerinden daha
önemli ya da daha acı verici görülmemelidir. (Kudat, 2007: 27)
Şiddet, bireylerin ruhsal ve bedensel bakımdan zarar görmesine, sakat kalmasına
ve yaralanmasına sebep olan bireysel ve toplu eylemlerin tümüdür. Şiddet eylemlerinin
yaşanmasında, psikolojik, iletişimsel, sosyokültürel ve ekonomik etkenlerin birlikte
etkisinin olduğu ve şiddetin hayatın her alanında, fiziksel, sözel, duygusal ve cinsel
daha birçok şeklinin karşımıza çıkmaktadır. Bu durumlardan birisi de aile içinde
yaşanılan ve kısmen örtük ve gizli kalan aile içi şiddet olayları olmaktadır (Baygal,
2012:177).
Şiddeti doğuran etkenler; uyarıcı, uyarıyı işleyecek zihin ve onu eyleme
dönüştürecek bir bedene gereksinim duymaktadır. Şiddeti gerçek anlamda ortaya
koyabilmek için köküne inmek gerekmektedir. Şiddet insanın başka bir canlıya zarar
vermesidir. İnsanların biyolojik bakımdan iki amacı bulunmaktadır. Bunlar hayatta
kalmak ve türünün devamını sağlamaktır. Bir canlı tehlike ile karşı karşıya kaldığı
zaman ya kaçması ya da savaşması gerekmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere şiddetin
kökeninde saldırganlık yatmaktadır.
Eşler arası şiddette, genellikle fiziksel şiddet ön plana çıkmaktadır. Şiddetin,
psikolojik, sözel, ekonomik, cinsel yönleri de bulunmaktadır. Bu şiddet türlerinin
ölçülmesinde bireylerin şiddeti açıkça dile getirmemesinden dolayı şiddet türünün
belirlenmesinde zorluk yaşanabilmektedir. Bu yüzden, eşler arası şiddet çoğunlukla
fiziksel şiddetle eş değer görülmektedir. Fiziksel şiddet, güç dengesizliğinden dolayı,
çoğu zaman erkeğin fiziksel gücünün kontrolsüzce kullanımını yansıtmaktadır. Sosyal
medya aracılığı ile kullanılan şiddette genellikle erkeğin kadına yönelik fiziksel şiddet
kullanımı akla gelmektedir. Şiddetin diğer türlerini de göz önüne aldığımızda kadının da
erkeğe yönelik şiddet kullandığı görülmektedir. Erkeğin kadına yönelik kullandığı
şiddet türünde fiziksel şiddet akla gelirken, kadının erkeğe yönelik şiddet kullanımında
ilk akla gelen duygusal ve sözel şiddettir. Şiddetin cinsiyete özgü bir davranış biçimi
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değil, kadın olsun erkek olsun her bireyin başvurabileceği bir davranış biçimi olduğu
gözlenmiştir.
Şiddetin, her iki eşin de uygulayabildiği bir davranış biçimi olduğu
anlaşılmaktadır. Aile içi şiddetin önlenmesine ve çözümüne yönelik hukuki, sosyal,
ekonomik gibi birtakım önlemlerin alınması şiddetin engellenmesinde etkili olacağı
düşünülmektedir. Fakat şiddetin tek yönlü incelenmesi, şiddetin bir hastalık gibi
anlaşılmasına neden olabilecektir (Bayer, 2013:25).
Toplumsal

gelişim

şiddetin

sonunu

getirmemiş,

şiddetin

boyutunda,

yoğunluğunda ve algısında değişiklikler meydana getirmiştir. Şiddetin her toplumda
görülmesi onun dünya çapında bir olgu olduğunu göstermektedir. Toplumları derinden
etkilemekte olan şiddet pek çok bilim dalının da incelediği bir konudur. Şiddet,
psikoloji, antropoloji, hukuk, siyaset ve en yoğun olarak da sosyolojinin ilgisini çeken
toplumsal bir olgudur (Özerkmen, 2012:2).
Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council), Şiddeti Anlama Ve
Önleme bildirgesinde tanımı “insanların insanlara yönelik isteyerek korkutma, hayatını
kastetme davranışları veya fiilen fiziksel zarar verme” olarak sınırlamaktadır.
Şiddet toplumsal cinsiyet bakımından, Birleşmiş Milletler (1992:12) tarafından
“Kadına, kadın olduğu için yöneltilen ya da kadınları orantısız bir biçimde etkileyen
şiddet” biçimi olarak tanımlanmaktadır. Kadına yönelik şiddetin rastlantı olarak ortaya
çıkmasından çok cinsiyet ayrımcılığından ötürü kadınları etkileyen bir olgu olduğunu
belirtmektedir.
Dünya Sağlık Örgütünün (2002) yaptığı tanıma göre
“Fiziksel şiddet; bir insana veya bir gruba karşı fiziksel, cinsel ve
psikolojik olarak zarar vermek amacıyla fiziksel güç kullanmaktır.
Psikolojik Şiddet ise; bir insanın veya bir grubun fiziksel, zihinsel, ruhsal,
ahlaki, sosyal gelişimine (kasıtlı olarak) zarar vermek amacıyla yapılan
saldırılardır” (ILO/ICN/WHO/PSI, 2003).

9

Dünya Sağlık Örgütünün tanımlaması çok amaçlı ve kapsamlı belirtilmiştir.
Bilinçli güç kullanımını, sosyal ve kurumsal güç ilişkilerini de kapsamaktadır. Irkçılık,
cinsiyet ayrımcılığı, kültürel baskı ve birisini görmezden gelme de şiddet unsurları
arasında sayılmıştır. Burada belirtilmek istenen fiziksel yaralanmaya değil, psikolojik
sorunlara ve mahrum bırakma da dâhil olmak üzere şiddetin yol açabileceği bir dizi
problemleri işaret etmektedir.
Zihinsel Sağlık Ulusal Enstitüsü (1998) Aile İçi Şiddet Komitesi şiddetin
tanımını; “Fiziksel veya duygusal olarak zararlı veya fiziksel zarara neden olma
potansiyeli taşıyan aynı zamanda cinsel zorlama veya saldırı, fiziksel korkutma,
öldürme veya zarar vermekle tehdit, normal aktiviteleri ve özgürlüğü sınırlama,
olanaklara erişimi kısıtlamayı da kapsayan fiilleri” aile içi şiddet tanımına eklemiştir.
Psikoloji açısından şiddet, sözlüklerde yer alan anlamıyla örtüşmektedir. Ancak
psikolojinin ilgi alanı insan olduğundan dolayı, bir gücün, davranışın, eylemin sırasıyla
önce insana, canlıya, doğaya, mala zarar vermeye yönelik aşırı kullanılması olarak
tanımlanabilir (Köknel, 2013:33).
Saldırganlık ve şiddet literatürde benzer anlamlarda kullanılan kavramlardır.
Başka insanlara zarar vermek, acı çektirmek, yaralamak için yapılan davranışları
tanımlamaktadır. Şiddette güç kullanımı temeldir (Güdek, 2016:41).
Ergenlik çağına özgü duygular ve bilişsel özellikler dikkate alınmadan ailenin,
çevrenin, toplumun gece kaba, katı, olumsuz, sert, ters davranması saldırganlık ve
şiddeti içeren koşullu davranışların oluşmasını kolaylaştırır. İnsan etkiyle-tepki
arasındaki farkı anlar, yalnız koşullandığı etkiye karşı saldırgan davranışta bulunur ve
şiddet eylemine girişirse bu durumda koşullanmanın ayırt etme aşamasına geldiği
anlaşılabilir. Şiddet ve saldırganlık içeren eylemlerin devam etmesi, karşılık olarak
ortaya çıkan saldırgan davranışlar, öfke ve kırgınlık ve aynı zamanda şiddet eylemleri
gibi koşullu davranışların pekişmesine; kesilmesi, ortadan kalkması, koşullu
hareketlerin sönmesine; belirli zaman sonra kendiliğinden veya aynı uyaranla geri
dönmesine yol açmaktadır. Fiziksel güç, kaba kuvvet, dayak, korkutma, yıldırma

10

yoluyla çevresini etkileyen insanların başkalarından anlayış, destek, yardım görmesi
olumlu pekiştirici gibi rol oynar. Bu tip davranışları içeren örnekleri çoğaltır Engel
aşmada sorun çözmede saldırgan davranışları, şiddet eylemlerini deneyen insanlar,
gruplar, toplum kesimleri ve toplumlar bunların etkili ve geçerli olduğunu gördükçe her
fırsatta tekrarlayıp günlük yaşantının ayrılmaz bölümü durumuna getirirler (Köknel,
1996:41-44).
Şiddet, özgürlüğün ve kişilik haklarının kısıtlanarak kişiler arasında, aile, bireysel
ve toplum seviyelerini birçok nedene bağımlı olduğu görülmektedir. Aile içi şiddet,
hane üyelerinin birbirleri ile olan ilişkilerinde belirgin bir gerginlik ve tehdit içeriği ile
başlamakta olup, genel olarak çocuğun fiziksel, psikolojik ve duygusal istismarı,
çocuğun ihmali, yaşlıların istismarı ve eşe fiziksel şiddet şeklinde oluşmaktadır. Eşler
arası şiddet olaylarında şiddeti uygulayan bireyin genellikle erkek, şiddet gören bireyin
ise kadın olduğu bilinmektedir (World Health Organization, 2002; Ergönen, et al.,
2006).
Nefret, öfke, kin gibi duyguların belirtilmesi, dışarıya yansıması, saldırganlığı ve
şiddet hareketlerini içeren davranış durumlarıyla olmaktadır (Köknel, 1996:131).

2.3

Şiddetin Tarihçesi
Dünya’da kadına yönelik aile içi şiddet konusu siyasi ve akademik alandaki

çalışmalarda yakın tarihten beri incelenmeye başlanması dikkat çekmektedir. 1960
yılının sonuna kadar aile içi şiddetin nadiren yaşanıldığı düşünülmekte ve genellikle
psikolojik problemler ve yoksulluk ile ilgili bir olgu olurken 1970 yılından beri üstünde
yoğun şekilde yayın ve araştırma yapılmakta olan bir konu olarak incelenmeye
başlanmıştır (Altınay ve Arat, 2008:50). Nicel araştırmaların kadına yönelik şiddeti çok
fazla araştırma alanı oluşturduğu görülmektedir. Araştırmaların çoğu ile aile içerisinde
kadına şiddetin tüm dünyada fazlaca yaşanılan bir problem olduğu ortaya konmaktadır
(Akpınar, 2011:14).
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İnsanın doğumuyla birlikte ortaya çıkan şiddet, bireysel ve toplumsal öğelerin
karışık yapı olarak ortaya konulmakta olduğu görülmektedir. Şiddet, zamana ve
toplumlara göre değişkenlik gösteren bir kavramdır. Şiddetin temelinde saldırganlığın
toplumsallaşma sürecinde öğrenilmekte olduğu görülmektedir (Baygal, 2012:178).
1950’li yıllarda içsalgı bezlerinin işleviyle, saldırgan davranışlar, şiddet eylemleri
ve suç arasında ilişkili olabileceği bildirilmiştir. İçsalgı bezlerinin, söz konusu duygu
durumu düzeylerinin değişmesine, yükselmesine neden olduğu, bunun da saldırganlığı
arttırdığı, insanı şiddet eylemlerine daha yatkın duruma getirdiği kabul edilmiştir.
Kanda tiroit bezinin salgısı olan tiroksinin artması bir yandan endişe, kaygı, öte yandan
kızgınlık, öfke düzeylerini yükseltir. Saldırgan davranışların ve şiddet eylemlerini
olasılığını arttırır. Doyum kaynağı ağız, dudak, dil ve amacı emme olan ilk ağız
döneminin edilgen ve bağımlı davranışlarına karşılık, ikinci ağız döneminde, etkin ve
saldırgan davranışlar ortaya çıkar. Ağızla ilgili sadistik (başkalarına acı veren) kişilik
yapısının ilk belirtileri görülür. Takılıp kalma ya da geri dönüş, saldırgan davranışların
temeli olarak kabul edilmektedir. Sözlü saldırganlıktan cinayete varan davranış
sürecinde

yer

alan

bütün

emarelerin

kökeninde

bu

döneme

ait

kalıntılar

görülebilmektedir. Başkalarını kötüleyen, çok konuşan, iğneleyen, küçülten, alaya alan,
kızan, bağırıp çağıran, çabuk öfkelenen, vurup kıran kişiler de gelişmemiş ağız
dönemini yaşamaktadır. Saldırgan hareketler dışkıl dönemden de kaynaklanabilir.
Dışkıl dönemdeki takılmalar ya da geri dönüş, anal sadistik kişilik yapısını ortaya
çıkarmaktadır. Bu yapıda olan kişilerin temel özellikleri, aşırı öfke, çabuk kızma ve
kolayca saldırganlığa dönüşen davranışlarıdır (Köknel, 1996:31-35).
İnsanlık tarihinden günümüze kadar tüm toplumlarda erkeklerin kahraman,
koruyucu, lider, mert, yiğit, savaşçı, düzenleyici, yetkili, yönetici gibi özellikler ile
anılması; kadınlara göre daha saygın ve güçlü olarak kabul edilmesi; saldırgan
hareketler ve şiddet olaylarına ilişkin kusurlu, kötü örnek oluşturmaktadır. Saldırgan
hareketler ve şiddet eylemleri ile ilişkili örnekler fazlalaştıkça, etkinliği yoğun olarak
görüldükçe kişilerin bu olayları alışması, toplumsal boyutlara gelmesi, genelleştirilmesi,
artmasını sağlamıştır. Toplum, saldırgan tavırlar ve şiddet olayları ile ilgili, yol bulucu,
yöntem oluşturucu, eğitim verici durumuna gelmiştir (Köknel, 1996:46-48).
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Şiddet, tarihi boyunca güç gösterisi ve hâkim olma duygusu ile ortaya çıkmakta
olan bir kavramdır. Kendi kendini doğurarak ve çoğaltmakta olan bir yapıya sahip
olduğu için ilk uygulama sonrası devamlılığı gözlemlenmiştir. Şiddet; bir eylem,
davranış ve sergilenen hareketleri, saldırganlık ise; bir duygu ve ruh halini ifade
etmektedir.
Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi (1993) kadına
karşı şiddeti, “İster kamusal, isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel,
cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir
eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun
bırakma” olarak betimlemektedir.
Erkeklerin eşlerinden, kadın ya da erkek sevgililerinden gördükleri şiddet tarih
boyunca saklanmıştır. Toplumsal erkeklik ideolojisinin korunması baskısı içinde
yaşayan erkekler başlarına gelenleri ne dostları ne de idari makamlarla paylaşırlar.
(Kudat, 2007:27)
Kişisel ve toplumsal şiddet ruhsal, toplumsal, doğal, bedensel gibi birçok nedeni
bulunmaktadır. Bu nedenler arasında sınırsız ilişki ve etkileşim vardır. Fakat insanlık
tarihi boyunca kişiler ruhsal yaşantıda yer alan değişik savunma mekanizmalarında
kendilerinde bulunan saldırgan davranışları doğru hatta haklı görmüşler ya da
göstermek istemişlerdir. Agresif tavırlar ve şiddet hareketleri, kaygı, korku ve öfke
benzeri duygu durumlarını anlatmaktadır. Duygu durumları kişiyi ruhsal açıdan
gerileme, geriye dönüşe yönlendirmektedir. Kişisel ve toplumsal karmaşa, saldırgan
davranışların ve şiddet olaylarının kaynağı olmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca saldırgan
davranışlar ve şiddet hareketleri bir şekilde beslenmiştir. Kargaşa, şiddet ve saldırganlık
etki-tepki biçiminde birbirini tamamlamıştır (Köknel, 1996:15-20).
İstanbul Sözleşmesi (TC.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2018) aile içi
şiddeti “Mağdurun faille aynı ikameti paylaşıyor veya paylaşmış olmasına
bakılmaksızın aile içerisinde veya hanede ya da eski veya şimdiki eşler veya partnerler
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arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet
eylemi” olarak betimlemektedir.
Cinsiyet odaklı olarak görülen kadına şiddet, kadın üzerinde baskı oluşturmak,
üstünlük kurmak, korumak amaçlıymış gibi görülebilmektedir. “Kızını dövmeyen dizini
döver” önermesi, kadına yönelik şiddeti normalizasyon olarak ifade etmektedir. Oysa
gerçek daha farklıdır. Şiddetin her formu normal değildir, şekline, biçimine göre,
öznenin cezalandırılmasını gerektirir. Bazen atılan bir tokadın fiziksel hasarından fazla,
duygusal hasarı görünmeyen gizli bağlamda saklıdır. Kalp kırıklığı, incinmiş bakışlarla,
örselenmiş “ben” ile karakterizedir (Güdek, 2016:67).
Şiddet, değişik şekiller ve boyutlar açısından dünyada genel bir problem alanı
oluşturmaktadır. Günümüzde yoğun olarak varlığını sürdüren şiddet, ev içinde, iş
ortamında, okullarda, kitle iletişim araçlarında, sokaklarda, özel ve kamusal alanlarda
değişik şekillerde görülmektedir. Şiddet, kişilerin etki ve iletişim içinde bulundukları
her ortamda karşımıza çıkabilmektedir (Baygal, 2012:178).
Sevginin yerine korku ile büyütülen kalpler, şiddeti daha da büyüterek baskın hale
getirmiştir. Birey korkusunu bastırmak için saldırmayı, problemleri çözümlemek yerine
iradedışı davranışı kullanmaktadır. İster tepki ister içgüdüsel dürtü olsun şiddeti hayatın
bir yerlerinde yaşanmakta ve yaşatılmaktadır. Duyguları bastırmak yerine, şiddeti
doğuran etkenler bastırıldığında, sevgi yeşerecektir ve sevgi çoğalarak şiddet kısmen de
olsa önlenmiş olacaktır (Gücenmez, 2007:3).
Öfke ve saldırganlık yakın bağlantılı kavramlardır. Saldırganlığa ilişkin öğretiler,
kuramlar, varsayımlar, öfke içinde geçerlidir. Öfke ve kızgınlık, saldırgan bir davranış
için kişisel ve şiddete yönelen son kademe olarak kabul edilmektedir. Saldırgan
hareketlerin duygusal düzeyinde, kızgınlık ve öfkeden hariç, farklı düzeylerde kin,
nefret, düşmanlık gibi duygularda bulunabilmektedir. Bu ve bunun gibi duygular öfke
gibi saldırgan davranışların ve şiddet eylemlerinin başladığını gösterir (Köknel,
1996:131).
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Psikolojik şiddet 1980’li yıllarda tanımlanmaya başlamış olup, günümüzde farklı
kültürlerde farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bunlara örnek olarak iş yerinde
psikolojik terör, zorbalık, duygusal saldırı, psikolojik taciz ve duygusal taciz gibi
isimler verilebilir.
Avrupa Konseyine üye olan devletlerin de kendi ülkelerinde kadına yönelik
şiddetin toplumsal yıkıcılığının bulunduğu ve devam ettiği görülmektedir. Kadına
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (2011) insan hakları ihlali açısından en yoğun şekilde ele
alınan ulusal bir anlaşmadır (Avrupa Konseyi, 2017).

2.4

Şiddet Türleri
Bireylere şiddete başvurma denildiğinde ilk akla gelen bir kişiye veya canlıya

zarar vermek, hakaret, onur kırıcı eylemlerde bulunmak, huzurunu bozmak, hak yemek,
dövmek, incitmek, can yakmak için zor kullanmak gibi kişiye yönelik yıkıcı ve
saldırgan eylemlerde bulunmak, fazla öfkelenmek gibi şekillerde kendini belli eden
davranış tutumları gelmektedir (Gücenmez, 2007:1).
Şiddeti; fiziksel, psikolojik, ahlaki, cinsel, yasal, ekonomik, sözel diye gruplara
ayırmak da mümkündür. Herhangi bir şiddet türü uygulamasında ki amaç; insanı
sindirmek korkutmak için uygulanan tutum ve davranışların tümüdür. Şiddet, kaba
kuvvet, bedene yönelik ya da psikolojik açıdan acı çektirme, saldırganlık, kişinin rızası
olmadan ya da işkence olarak uygulanabilmektedir (Gücenmez, 2007:4).

2.4.1 Psikolojik Şiddet
Psikolojik şiddet, fiziksel şiddetten bağımsız olarak gerçekleşmektedir. Fakat
fiziksel şiddete ya da diğer bir şiddete dönüşme tehlikesini içinde saklamaktadır.
Eşlerden birinin diğerini sürekli eleştirmesi, aşağılayıcı sözler söylemesi, yeterince para
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vermemesi, arkadaşları ve ailesi ile görüşmesini engellemesi, yapmak istemediği şeylere
zorlaması, çocuklarından ayırma konusunda tehdit etmesi, yardıma muhtaç ya da hasta
durumdayken yeterli desteği vermemesi, bunların yanında inancını ve geldiği sosyal
sınıfı aşağılaması psikolojik şiddet uygulamalarına birer örnektir. Yaygın şekilde
kullanılan psikolojik şiddet, aile bireylerinin psikolojik bütünlüğüne ağır şekilde zarar
vermektedir.

Psikolojik

şiddetin

en

tehlikeli

tarafı

bireylerin

durumu

normalleştirilmesinde gizlidir. Çoğu zaman psikolojik şiddet meşrulaştırılmakta, bir suç,
kişilik hakkına tecavüz olarak görülmemektedir. Aynı zamanda, şiddete maruz kalan
aile bireyinin kendine olan inancını, kimliğini kaybetmesine yol açabilmektedir.
Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet gibi görünürde iz bırakmasa da ruhsal açıdan fiziksel
şiddete göre çok daha kalıcı izler bırakabilir. Psikolojik şiddette birey genellikle sözel
metotlara maruz kalmaktadır (Baygal, 2012:184).
Psikolojik şiddet, tehdit unsuru içermektedir. Bazı araştırmacılar sözel şiddet ile
psikolojik şiddeti birlikte ele almaktadır. Duyguları ve duygusal ihtiyaçları karşı tarafa
baskı uygulayabilmek için sömürü yaparak, yaptırım ve tehdit amacı olarak
kullanılmaktadır. Eşlerin bu noktada karşı tarafı anlamayı reddederek konuşmadan,
surat asarak karşı tarafın kendini ifade etmesi, inanç ve düşüncelerini açıklamasını
engelleyerek, zayıflıkları ile dalga geçerek, duygusal sömürü yaparak, imalı konuşarak,
yanlış anlaşılmalara sebep olarak karşı tarafın kendisine olan güven ve saygıyı
yitirmesini

sağlamaktadır.

Aynı

zamanda

kişilerin

sosyal

yaşamını

kurallar

doğrultusunda sınırlamakta, sürekli eleştirmekte, baskı kurmakta, çevresiyle bağlarını
koparmakta, kıskançlık bahanesiyle kontrol altına almakta, aile ve arkadaş çevresiyle
görüşmesine izin vermemeleri de psikolojik şiddetin en büyük göstergelerindendir
(KADAV, 2008:47). Psikolojik şiddet, fiziksel şiddetin aksine görünürde bir iz
bırakmadığından daha az önemsenmektedir.
Crawford, psikolojik şiddeti doğuran davranışların temelinde kişinin çocukluk ve
gençlik dönemlerindeki okul yaşamı olduğunu ileri sürmektedir.
Bireyin psikolojisini olumsuz olarak etkileyen, üzen, kişinin kendisini baskı
altında ve korkmasına sebep olan her tür eylemleri psikolojik olarak şiddet olduğu
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bilinmektedir. Bu şiddet türünde kişinin bedeninden çok ruh sağlığı hedef alınır.
Mobing olarak da ifade edilen psikolojik şiddet; insanın ruhsal olarak acı çekmesine ve
ruhsal anlamda kendisine zarar vermesine ve ayrıca şiddet içeren davranışlara maruz
kalmasına denilmektedir. Bir defalık eylemlerden ziyade sürekli olarak tekrar eden
hareketler psikolojik şiddet olarak tanımlanmaktadır. Örneğin; kişiye yönelik sürekli
bağırıp çağırmak, korkutmak, küfretmek ya da hakaret içeren sözler söylemek,
aşağılamak vb. gibi. (Gücenmez, 2007:4)
Psikolojik yaralanmanın derecesi; psikolojik olarak yaralanma, depresyon, uyku
bozuklukları, fobiler ve anksiyete gibi strese yönelik hastalıklar için eş tarafından alınan
tıbbi tedavinin ya da psikolojik bakımın boyutu tarafından belirlenir (Irvin, 2006:250).
Fiziksel
gerçekleşmeyen

saldırı,

şiddetin

davranış

ve

içinde

değerlendirilmekte

tutumlar

“psikolojik

olup

fiziki

şiddet”

olarak

tanımında

değerlendirilmektedir. Psikolojik şiddetin yol açtığı hasarlar gözle görülür olmadığından
hafife alınmaktadır. Fakat bu şiddet türü kişilerde ağır yaralar açabilmektedir. Psikolojik
şiddet gören kişilerde, korku, bağımlılık, değersizlik, intihar eğilimi, depresyon, utanç
ve suçlu olma hissi, uyku ve beslenmeye yönelik bozuklukları, sosyal çevre ve
ilişkilerde bozulma şeklinde psikolojik ve duygusal hastalıklar görülmektedir.
(Gücenmez, 2007:8)
Psikolojik şiddet, kişiye baskı uygulayarak duygularını sömürmek ve bir gözdağı
olarak kullanılmasıdır. Kişinin yaşamı hakkındaki denetimini yok etmeye çalışmak,
çocukları ve ailesiyle bir araya gelmesine izin vermemek, kişiyi tek başına bırakmak,
kapatmak gibi kişinin kontrolünü ele geçirmeye yönelik eylemler de psikolojik şiddet
kapsamına girmektedir. Psikolojik şiddet tek olarak görüleceği gibi diğer şiddet
türlerine de eşlik etmektedir. Terk etme, çocukları ile tehdit etme, lakap takma, iletişim
kurmama, kişinin kendisine saygı ve beğenisini yok etmek, aşağılama, yok sayma,
çocukları eşe göstermeme, çocukları kaçırma, çocukları eşe karşı kullanma, ailesi ve
arkadaşları ile görüşmesini engel olmak veya kısıtlama, kışkırtma, başkalarıyla
iletişimini engelleme, bilgiye ve desteğe erişimini engelleme, hapsetme gibi birçok
biçimde uygulanmaktadır (TC.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2018).
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2.4.2 Ekonomik Şiddet
Ekonomik şiddet, aile bireylerinden birinin kaynaklara ve hizmetlere erişimini
kısıtlamak, hayata katılmasını engelleyerek ya da kişinin geliri üzerinde söz sahibi
olmasını ve ekonomik bağımsızlık kazanmasına engel olmak amacı ile kişinin gelirini
kontrol

altına

almak,

yarattığı

değerlere

ulaşmasını

engellemek

şeklinde

uygulanabilmektedir. Ayrıca ailenin kaynaklarına erişim ve kontrolünde eşitsizlik ifade
etmektedir. Ekonomik istismar genellikle aile içinde kadınların ve yaşlı bireylerin
maruz kaldığı şiddet şeklidir. Bir kişinin parasına sahip çıkmak ve yönetmek, kişiye ait
olan paraya veya para kazanmasına izin vermemektir (Baygal, 2012:185-186).
Kişiyi parasız bırakmak, elinden parasını almak, onu maddi açıdan zorlamak,
kadınların çoğu kez kocalarına bağımlı hale getirilmesi, paranın erkeğin kontrolü altında
olması, kişinin kendini doğal olarak ekonomik yönden özgür hissetmemesine, isteklere
karşı gelmemesine, itirazda bulunamamasına ve kendi kararlarını istediği gibi
uygulamamasına neden olmaktadır. Aynı ekonomik şiddet çocuklar üzerinde de
uygulanabilmektedir. Haçlıklarını kesmek, para vermemek, ihtiyaçlarını karşılamamak
gibi uygulamalar da birer şiddet türüdür. Yine yaşlılara karşı da bu şiddet
uygulanabilmektedir. Onların maaşlarına el koymak veya çok azını vermek gibi,
ihtiyaçlarını karşılamamak mallarına el koymak ve onları zor durumda bırakmak birer
ekonomik şiddettir. Ekonomik yönden güçlü olan ulusların fakir ve yoksul ülkeler
içinde aynı ekonomik şiddeti uygulamaları söz konusudur. (Gücenmez, 2007:82)
Ekonomik şiddetin en çok erkeğin kadını parasız bırakması, çalışmasına izin
vermemesi, kadına ait parayı ya da malı elinden alması şeklinde görülmektedir (Şahin,
2010:30).
Ekonomik istismar, kişinin yaşamını idame ettirebilmesi için gerekli olan
ekonomik güçten mahrum bırakılması şeklindedir. Ekonomik şiddetin uygulanış şekli
açısından; kişinin çalışma hayatını engellemek, çalışan bireyin kazancına el koyma,
kişinin kendi kazanımından ufak miktarlarda para almasına izin verme, kısıtlı bütçe ile
evi idame ettirmesini isteme, istek dışı çalıştırma, kişinin kendine ait mallarına el
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koyma, ekonomik kararlar alınırken kişiyi dışlama ve onay almama, ortak edinilmiş
mallara zarar verme olarak gösterilebilir (Aile İçi Şiddet Türleri, 2018).
Aile üyeleri tarafından kişiye karşı uygulanan ekonomik şiddet (Türkyılmaz vd,
2010:577)


Kişinin çalışmasına veya işten ayrılmasına sebep olma,



İhtiyaçları için para vermeme,



Kişinin gelirine el koyma şeklidedir.

2.4.3 Cinsel Şiddet
Cinsel şiddet, seksüel güdülenmeye bağlı şiddet türüdür. Bireyi istemediği zaman
ve istemediği şekilde ilişkiye zorlamak, seksüel yolla geçen hastalıklara yakalanmasına
sebep olmak, cinsel ilişki esnasında zarar vermek, tecavüz etmek, acı çekmesini
sağlamak, başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlamak, doğum kontrol metotlarını
reddetmek, fahişe olmakla suçlamak, ensest, cinsel organına zarar vermek, cinsel
yönelimli rahatsız edici hareketlerde bulunmak, cinsel obje şeklinde davranmak, namus
ve töre nedeni ile hükmü altına almak ve öldürmeye yönelik gibi davranışlar örnek
verilebilir. Fiziksel şiddetle birlikte görülmektedir. Cinsel şiddetin temelinde geleneksel
kadınlık ve erkeklik rolleri yattığı görülmektedir. Toplum içinde mahremiyet ve tabu
olarak görülmekte olan cinsel şiddet çoğunlukla gizlenmekte olduğundan tespit edilmesi
oldukça güç olmaktadır. Cinsel şiddet gören kişinin konuşmakta en çok zorlandığı
şiddet türüdür (Baygal, 2012:184-185).
Cinselliği bir tehdit, sindirme ve kontrol aracı ile kullanılması şeklidir. Evlilik
bağı ile ya da birlikte yaşayan eşler arasında kişinin rızası dışında cinsel ilişki şiddet
olgusu olarak ortaya çıkmaktadır (Şahin, 2010:32).
Çiftler, aşağıda belirtilmekte olan kasıtlı davranış şekillerinin cezalandırılması
için hukuki veya diğer tedbirleri almaktadır (Kadına Yönelik Şiddetle ve Aile İçi
Şiddetle Mücadele ve Önleme Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 2011, md.36);
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a.

Kişinin rızası olmadan herhangi bir organ ya da nesne ile ya da başka bir

kişi ile cinsel ilişki yaşamasına zorlanması,
b.

Kişi rıza vermeksizin cinsel içerikli hareketlerde bulunmak,

c.

Kişi rızası olmadan zorlayarak üçüncü bir bireyle cinsellik yaşamasına

sebep olma şeklindedir.
Cinsel şiddet ve fiziksel şiddet arasında güçlü bir ilişki söz konusu olabilmektedir.
Fiziksel şiddet gören kişilerin büyük bir kısmında cinsel şiddete maruz kaldıkları da
görülmüştür (Şahin, 2010:32).
Cinsel şiddet cinselliğin bir şekli değil, cinselleştirilmiş şiddet türüdür. Genellikle
cinsellik erkeğin yetki alanıdır. Cinsel şiddet kullanan kişi için iktidarlık duygusu ile
güç gösterisi, erkek kimliğinin ön plana çıkarma, isteklerini gerçekleştirmesinin yanında
kadını denetim altında tutmaya çalışması anlamlarını yüklemektedir. Bu şiddete fiziksel
ve psikolojik şiddet de eşlik etmektedir. Dünyada aile içinde cinsel şiddete maruz
kaldıkları bilindiği halde birçok gelişmiş ülke bu duruma seyirci kalmakta ya da bu
durumu yok saymakta olduğu görülmektedir (Baygal, 2012:185).
Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesinde (Aile İçi Şiddet Türleri, 2018) cinsel şiddet
ile ilgili bilgi şu şekildedir;
“Cinsel şiddet, mağdura olan yakınlığına bakılmaksızın herhangi bir
kişinin ev ya da işyeri dâhil herhangi bir ortamda cinsel içerikli eylemde
bulunması ya da buna kalkışması, istenmeyen cinsel ifadeler kullanması ya
da önerilerde bulunması, baskı yoluyla kişinin cinselliği üzerinde
dayatmada bulunmasıdır. Cinsel şiddete örnek olarak; sözle, elle
sarkıntılık; dijital ortamda cinsel içerikli fotoğraf, video, mesaj gönderme;
istenmeyen öpme, dokunma ya da okşama gibi cinsel içerikli temasta
bulunma, istenmeyen cinsel eylemlere zorlama, cinsel ilişkiye zorlama,
fuhuşa zorlama, akraba ve yakınlara yönelik cinsel saldırı ya da cinsel
istismar, erken yaşta ve zorla evlendirme, tecavüz, taciz sayılabilir.”
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Eşi ya da beraberlik sağladığı kişiler tarafından kişiye yönelik cinsel şiddet
(Türkyılmaz vd, 2010:579);


Kişinin isteği dışında cinsel ilişkiye girmesi



Kişinin rızası olmadan korkudan dolayı ilişkiye girmesi



Kişiyi cinsellikle ilgili aşağılayıcı ve küçük düşürücü davranışlara
zorlanması

ile örneklenebilir.

2.4.4 Fiziksel Şiddet
Fiziksel şiddet, aile içinde en sık görülen ve fark edilebilen şiddet türüdür.
Fiziksel şiddet, bedene yönelik yapılan eylemdir. Aynı zamanda bedensel güce
dayanmaktadır. Hedefinde kontrol etmek, korku ve acı yaşatma isteği bulunmaktadır
(Baygal, 2012). Vurma, tekmeleme, tokatlama, yakma ve benzeri eylemlerin yer aldığı
kişinin bedeni üzerinde fiziksel etkilerinin görülebildiği şiddet türüdür (Şahin, 2010:33).
Fiziksel şiddete maruz kalan kişi, şiddeti uygulayan kişinin cezalandırılması
sağlamak için hukuki ya da diğer tedbirleri alabilmektedir (Kadına Yönelik Şiddetle ve
Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Önleme Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 2011, md.35).
Aile içi şiddetin başka bir boyutunu ortaya koyan bir tanım da şu şekildedir. Bir
aileden bir kişinin aynı ailenin bir başka üyesinin psikolojik, bedensel ve yaşamsal
bütünlüğünü tehlikeye atacak şekilde ona zarar vermeye yönelik her hareketi fiziksel
şiddet olarak adlandırılmaktadır (Baygal, 2012:183).
Eşi veya beraber yaşadığı bireylerin diğer bireye uyguladıkları fiziksel şiddet
(Türkyılmaz vd, 2010:575-576);


Dayak atma ya da bir nesne atma,



İtme, tokat atma veya saç çekme
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Yumruklama veya bir nesne ile vurma



Tekme atma, vurma veya sürükleme



Boğazını sıkmaya çalışma veya kişinin bir yerini yakması



Kesici alet, silah gibi aletler ile gözünü korkutma ve kullanma

Fiziksel yaralanmanın derecesi; görünür olmayan işaretler ve hafif ağrı (Irvin,
2006)


Dikiş gerektirmeyen çürük ya da kesikler



Şiddetli ağrıyan bereler, dikiş gerektiren kesiler ya da diş kaybı



İç yaralanma, ağır yanıklar ya da kırık kemikler



Silahlı yaralanma ya da bilinç kaybı, boğulma



Yirmi dört saatten fazla hastanede kalmayı gerektiren ciddi yaralanmalar
şeklinde derecelendirilmektedir.

Fiziksel şiddet, kişinin kaba kuvveti korkutma aracı olarak görme, sindirmeye
çalışma ve yaptırım aracı olarak görerek kullanma şeklidir. Kişinin yaralanması,
doğallığını kaybetmesi veya ölmesine sebep olan her türlü şiddet hareketlerini
kapsamaktadır. Aile içi şiddet ile mücadele projesine göre (2018);
“Fiziksel şiddete; dövme, tekmeleme, aç bırakma, uyutmama, tokat
atma, sarsma, uzuvları bükme, sigarayla yakma; kesici, delici ve ateşleyici
aletlerle yaralama, organ ve uzuv kaybına neden olma, namus adına işlenen
cinayetler, intihara zorlama, intiharına neden olma gibi pek çok örnek
verilebilir”.

2.4.5 Sözel Şiddet
Sözel şiddetin en çok görülen şekilleri, alay etme, küçümseme, ciddiye almama,
aşağılama, tehdit etme ve bezdirme gibi şekillerde görülmektedir. Kişinin özgüvenini
yok etmeyi hedefleyen etkili bir saldırı şeklidir. Küfür etme, aşağılama, aşağılayıcı isim
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takma hakaretin etme, kişinin önem verdiği şeyler ile ve aynı zamanda kişinin fiziksel
görüntüsü ile alay etme şeklinde oluşmaktadır (Şahin, 2010:30).
Sözel şiddet, şiddet türleri arasında en çok karşılaşılan şiddet biçimidir. Sözlü
saldırılar negatif iletişim olarak görülmektedir. Negatif iletişim, karşı tarafı utandırma
ve küçük düşürmeyi hedefleyen iletişim türüdür.
Sözel şiddetin uygulanış şekilleri;


Kişinin yüzüne gülünmesi,



Kişi hakkında küçük düşürücü şakalar ve imalar yapılması,



Dedikodu çıkarılması ve kişiye karşı çevreden önyargılı olunmasını
sağlanması,



Kişinin özel yaşamının kendisini karalamaya yönelik olarak olumsuz
biçimde kullanılması,



Kişiyi tutarsız göstermeye yönelik senaryolar yazılması,



Bağırma, azarlama gibi saldırgan davranışların sergilenmesi.

Şiddet uygulayıcısı karşısındakini sindirmeye çalışmak, dışlamak, küçük
düşürmek, korkutmak, cezalandırmak gibi metotlarla benlik hissiyatını ortadan
kaldırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle, kişisel bütünlüğü bozmayı hedefleyen yıldırma
eylemleri, özgüven üzerinde yıkıcı bir etki yapmaya çalışarak, “psikolojik şiddet”
sürecini başlatmış olmaktadır.

2.4.6 Duygusal Şiddet
Duygusal şiddet, fiziksel ve duygusal ihmali içeren, sevgi-sempati-anlayış
göstermeme, sınırlı monoton bir yaşama alanına zorlama anlamındadır. En yaygın
uygulanan duygusal şiddet türleri, bağırıp çağırmak, kişiyi yetersiz olduğuna söyleme,
beceriksiz olduğunu belirtme, çocukları ile ilgilenemediğini söyleme, aşağılama,
korkutma, patolojik düzeyde kıskançlık, gizliliği bozma, batıl inançlar, kişinin ne
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yaptığı ile ilgili araştırma yapma gibi şekilleri bulunmaktadır. En çok kullanılan şiddet
türüdür (Şahin, 2010:30).
Eşi ya da birlikte olduğu kişiler tarafından bireye uygulanan duygusal şiddet
aşağıdaki şekillerde görülmektedir (Türkyılmaz vd, 2010:576-577):


Hakaret etmek ya da küfür etmek,



Başka kişilerin yanında aşağılama veya küçük düşürücü eylemlerde
bulunmak,



Korkutmak ya da tehdit etmek,



Kişiye veya çevresindeki kişilere zarar vermek amacıyla tehdit etmek.

Belirtilen eylemler sözel şiddet olarak ele alınmaktadır. Göz korkutma amacıyla
davranışların eklenmesiyle de bu şiddet türü duygusal şiddet ve istismar şeklinde de
belirtilmektedir (Çavlin, Yüksel ve Kaptanoğlu, 2015:92).
Bireyin karşısındaki kişiye sesini yükseltmesi, azarlaması ve bağırmasıyla
gerçekleşen sözlü şiddet aynı zamanda kişilerin birbirlerine karşı sevgi göstermemesi de
duygusal olarak yıpratmaya neden sayılmaktadır. Duygusal şiddet gören kişi, kendini
değersiz ve yetersiz hissetmektedir. Eleştirinin çok olduğu evliliklerde yoğun olarak
görülen şiddet türüdür. Karşı tarafta suçluluk duygusu oluşturur (Tarhan, 2015:183).

2.5

Şiddetin Davranış Süreci Aşamaları
Dünya Sağlık Örgütü Cenova Raporu’nda (2002) şiddetin meydana gelmesinde

dört faktöre yer verilmiştir. Bu faktörler kişisel, ilişkiye ilişkin, yakın çevreye ilişkin ve
sosyal faktörler olarak belirtilmektedir.
Saldırganlık ve şiddet eylemlerinin, ekonomik yönden, eğitimi ve kültür düzeyi
düşük olan toplumlarda yer alan erkek bireylerde daha fazla olarak gözlenmiştir.
Belirtilen düzeyler yükseldikçe bu örneklerde azalma olduğu, fakat kişiler arası iletişimi
bozmakta olan mimik, hareket, söz gibi eylemlerin arttığı görülmüştür. Kişilik
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bozukluğu olan kişiler, ruhsal açıdan çatışma, çelişme gibi sebeplerle başkalarıyla,
ailesiyle, yakın ve uzak çevresiyle, toplumla, kültürle sağlıklı ilişki kuramamaktadır.
Toplumun davranış standartlarına, davranış hareketlerine uyum sağlayamamaktadır.
İçgüdülerinden, dürtülerinden dolayı davranışlarını bastıramamakta, denetleyememekte
aynı zamanda engelleyememektedirler. Bundan dolayı gerekli gereksiz, yerli yersiz
öfkeye kapılabilmektedirler. Doğaya, insanlara, nesnelere yönelik saldırılar yapmakta
şiddet eylemlerinde bulunmaktadırlar (Köknel, 1996:46-49).
Aile içerisinde ilişkilerin sağlıklı şekilde yürümesi sağlıklı bir topluma ulaşmak
için önemlidir. Yaşanan sosyal hayat içerisinde eşler arasında ilişkilerin her zaman
beklendiği ve istenildiği gibi gitmediği; zaman zaman çatışma, kavga ve şiddet
ortamlarının olabildiği görülmektedir. Aile içinde eşler arasında şiddetin, yaşanan
değişime uyum sağlayamamaktan dolayı gerilim ve çatışmalardan kaynaklandığı
vurgulanmakta ve bu değişime ayak uydurabilen eşlerin problemleri sağlıklı şekilde
çözümledikleri, uyum sağlamakta zorlanan eşlerin ise şiddet durumlarıyla karşılaştıkları
görülmektedir.
Lundgren’in normalleştirilme süreci modelinde savunmakta olduğu ana düşünce:
“Kadına yönelik şiddet toplumda kabul gören kadınlık ve erkeklik normları ile
ilişkilendirilerek değerlendirilmelidir; bu normlar da her zaman toplumdaki iktidar
ilişkilerinden beslenmektedir”. Lundgren, kadına uygulanan şiddeti olağandışı bir hal ve
eylem olarak görmez; bunun yerine şiddetin, toplum üzerindeki iktidar ilişkileri ile
birlikte oluşan erkeklerin gücü olarak görmektedir. Şiddetin nedenlerini veya şiddetin
engellenmesine yönelik nasıl yol izlenmesi gerektiği ile ilgili tartışmaların psikolojik
sebepleri, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ya da kullanımı, sıkıntılı bir çocukluk
geçirdiği gibi mevzular üzerinden devam etmesine yönelik eleştiri getirmesini
sağlamaktadır.
Erkeklerin şiddeti normalleştirme süreci/erkek olmak : kadınları kontrol altına
almak: Yapılan araştırmanın ilk aşamalarda şiddetin; alkol kullanımı ve kullanım
sıklığı, psikolojik sorunlar gibi “anormal” konulardan sebeplerden olduğunu
varsayarken kadınlar ile yaptığı görüşmelerde, kadınların değişik bir noktayı
25

göstermeleri üzerine durumu araştırmaya başlar. “Belki de erkekler şiddet kullanarak
bir şey elde ediyorlardı.” söylemiyle değişime başlar. Şiddet ile ulaşılmakta olduğu
çıkarların var olması ve şiddetin direk bir araç olarak kullanılmasını sorgulamaktadır.
Şiddeti tekil bir olay olarak değil, bir aşama gibi ele alarak incelemek Lundgren’in en
değerli fikirlerinden biridir. Şiddet uygulamakta olan erkek bireylerin kadınlara yönelik
“cinsiyetlenme” süreci yaşattıkları ifade edilmektedir.
Kadınların yaşam alanlarının kontrol edilmesi ve kadınlığın sınırlandırılması:
Kadınlara yaşam alanlarında kontrol sağlamakta olan şiddet, amaç ve yöntem olarak
belirlenmiş, sistemsel bir davranış şeklidir. Erkek bireyler için öne sürülmekte ve
toplum olarak da kabul gören genel yargı erkekler açısından şiddeti uygulama anında
kontrol kaybı olduğu ve hayal kırıklığı yaşamalarıdır. Şiddetin amacı belli ve
kontrollüdür. Kadına yöneltilen hareket kontrollüdür ve fiziksel şiddet karşısındaki
bireyi, yer ve zaman açısından denetim altında tutmaktadır. Fiziksel şiddet uygulama
esnasında veya eylem dışında kontrol şiddeti uygulayandadır. Kadının yaşamına ilk
müdahale duygusal kontrol ile başlar ve tecrit ile devam eder. Tecrit sonrası ruhsal ve
fiziksel yönden belirlenen alana sıkışır. Görüşeceği kişiler, düşünceleri ve hissiyatı
kendi kontrolünden çıkmaktadır. Çekilen setler ardında hayata mahkûm edilmektedir.
Bu setler zamanla yaşam hakkına el koymaya kadar gidebilir. Kadın bu süreçte ölüm ve
yaşam hakkının erkekte olduğunu düşünmektedir (Lundgren, 2012:17-26).
Kadınların şiddeti normalleştirme süreci: Normalleştirme sürecine girmiş olan bir
kişi eşini şiddet uygulayıcısı rolüne tanıklık etmek istemez ve bu sebeple şiddet gören
kişi ile görmeyen kişi arasındaki farkı kendine göre kaldırmaktadır ve zamanla
aynılaştırır. Doğru-yanlış, iyi-kötü arasındaki farklar ayrışma aşamasında değişir,
fiziksel ve ruhsal olarak soyutlanmış olan kadın sosyal hayattan yoksun kalmaktadır.
Süreç içerisinde şiddet ve sevgi ayrımı olmamaktadır. Şiddetin normalleşmesi
aşamasında, kadın kendisini şiddet eylemine ve erkeğin gücünü kadın üzerindeki hak
üstünlüğünü kabul etme aşamasına başlamaktadır. Kadının alışması sonucunda, hayatı
üzerindeki hâkimiyet durumunu yitirmektedir. Fakat içselleştirme kadınlar açısından
durumun ağırlığını kaldırabilmeleri için geliştirmiş oldukları bir strateji türüdür
(Lundgren, 2012:42).
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Sevenler arasında oluşan şiddet genelde çarklı döngü bir olaydır. Şiddet eşlerden
birinin diğerini bırakmaya, terk etmeye çalıştığında doruğa ulaşır. Şiddet hem ayrılma
gerekçesi olan hem de ayrılma niyetini artıran bir olaydır. Şiddete uğrayan eş, kendini
yalnız, terk edilmiş hisseder ve korku içinde yaşar. Sadece kadınların erkekler
tarafından şiddete uğradığı doğru değildir. Şiddet karşı taraf üzerinde egemenlik kurmak
için başvurulan bir davranış olmakla birlikte, her zaman bu sonucu yaratmaz ya da
yaratamaz.

Eşler

arasındaki

şiddet

ölümcül

sonuçlar

verebilir;

bu

şekilde

sonuçlanmayan ve aşağılanma, çürüme, yaralanma, üzülmeyle sonuçlanan şiddet
ölümcül şiddetten çok daha yaygın bir olgudur. (Kudat, 2007:27-28)
Uluslararası incelemeler fiziksel şiddetin daha rahat gözlenebilir olması nedeniyle
sözlü, duygusal ve diğer tür saldırıların saptanmasının güçlüğüne değinmişlerdir. Oysa
sorulduğunda birçok insanın duygusal baskıyı ve aşağılanmayı fiziksel şiddetten daha
kötü addettiklerini göstermektedir. Ayrıca, fiziksel şiddet gören kadın ve erkeklerin aynı
zamanda duygusal baskı altında da bırakıldığı gözlemlenmiştir (Kudat, 2007:116).

2.5.1 Çatışma
İlişkilerin faktörleri arasında; evlilikte çatışma, ilişki de yaşanan problemleri
çözümlememe, aile içinde erkek egemenliği, aileyi koruma ve destek olma işlevini
yerine getirilmemesi sayılmaktadır (Akpınar, 2011:31).

2.5.2 Saldırgan Eylemler
Saldırgan

eylemlerin

engellenmesi, öfke düzeyini

yükselterek saldırgan

davranışların artması ve düş kırıklığı şiddet eylemlerinin ortaya çıkmasını
kolaylaştırmaktadır (Köknel, 1996:38).
Şiddet riskini arttıran bazı etmenler bulunmaktadır. Bunların başında yoksulluk,
işsizlik, suçluluk ve gecekondu tipi evlerde yaşayan ailelerde ebeveynler daha gergin ve
saldırgandır. Kuşkusuz işinde başarılı olup, ekonomik sorunu olmayan şiddet uygulayan
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kişiler de vardır. Bu kişiler insan ilişkilerinde dengeyi kuramamaktadır. Ebeveynin
diğer yargıları içinde yaşadığı toplumun değer yargıları ile çatışma içinde yaşaması
kişilerin toplumda yabancılaşmasına neden olmakta ve şiddetin ortaya çıkması
kaçınılmaz olmaktadır (Yanıkkerem, 2002:9).

2.6

Şiddetin Yönü ve Etki Alanları
1999’da Amerikan Adli İstatistik Kurumu’nun düzenlediği bir araştırma ile eşler

arasında gerçekleşen 791.000 adet şiddet vakası ortaya koymuştur. Bunların %85
oranındaki kısmı kadına yönelik iken, %15 oranındaki kısmı ise erkeğe yönelik olarak
kaydolmuştur (Macionis, 2003).
Aile içerisinde eşler arası şiddete ilişkin yapılan bazı diğer araştırmalar sonucunda
olayların %90’dan fazlasında şiddet görenin kadınlar olduğu ve şiddeti uygulayıcılarını
%95’ten fazlasının da erkek olduğunu gösterirken; %20- 40 kadının partnerlerinden
şiddet gördüğünü ortaya koymaktadır (Humphreys, 2003).
Dünya Sağlık Örgütü’nü (2002) düzenlediği ve bütün dünya nüfusunu baz alan 48
adet araştırmasında, kadınların eş veya partnerleri kaynaklı fiziksel şiddete görme oranı
%10-69 arasında görülmüştür.
Dünya Sağlık Örgütü (2005) tarafından hazırladığı “Çok Ülkeli Kadın Sağlığı ve
Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddet Raporu” ise kadınlar içerisinde ömür boyu fiziksel
anlamda şiddete maruz kalma sıklığının %6-50 arasında değişmekte olduğu görülmüş
ve eşleri tarafından kadınlara silahla tehdit edilme, tekmelenme, yumruklanma, yerde
sürüklenme gibi ağır şiddet biçimlerinin uygulanmasına ait sıklık oranı ise %4-49
arasında tespit edilmiş, ayrıca, cinsel şiddetin sıklığı ise %6-59 değerleri arasında
görünmüştür.
Uluslararası Af Örgütü (2003) yılında yayınladığı, Dünya Sağlık Örgütü,
Birleşmiş Milletler, hükümetler ve hükümet dışı diğer örgütlerin istatistiksel verilerini
baz alan raporunda yer alan kadına yönelen şiddet ile ilintili bilgiler önemlidir. Bu
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bilgilere göre, dünya üzerindeki üç kadından en azından bir tanesi ya da başka bir
ifadeyle bir milyar civarında kadın, hayatlarının bir anında, genellikle ailelerinden ya da
tanıdıklarından biri tarafından; cinsel ilişkiye zorlanmakta veya farklı bir biçimde tacize
uğramakta ya da dayak yemektedir. Bununla beraber, gelişme aşamasında olan
ülkelerde kadına yönelik şiddetin yoğun olarak yaşandığı görülmüştür (Akpınar,
2011:3).

2.6.1 Hiyerarşik (Dikey) Şiddet
Aile içi şiddet dünya ve ülkemizde yoğun şekilde görülen bir sorun olmaktadır.
Kişinin, eğitim durumu, yaş, kültür, statü ve çevresi fark etmeden aile içi şiddetin
fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şeklinde uygulandığı görülmektedir (Başbakanlık
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2009; World Health Organization, 2002). Şiddet,
bireyin bağlı bulunduğu aile içerisinde gizliliği gerektiren bir mevzu değil, mücadele
edilmesi gereken sorunu ele alınarak ve kişilerin insan haklarına ihlali olarak
değerlendirilmektedir. Aile içi şiddet gören bireyin kendini güvende hissetmesi, fiziksel
ve ruhsal açıdan sağlığını koruması, iş ve sosyal yaşama katılması, eğitim hakları gibi
kişinin hayata katkısını ve katılmasını sağlayan eylemleri yerine getirememesi anlamına
gelmektedir (World Health Organization, 2002). Şiddet mağduru kişi için fiziksel
sağlığı, psikolojik sağlığı ve aynı zamanda sosyal hayatı açısından bir takım olumsuz
etkilere sebep olabilmektedir (Akpınar, 2011:5; World Health Organization, 2002).

2.6.2 Fonksiyonel (Yatay) Şiddet
Şiddetin kişiler üzerindeki fiziksel sonuçları somuttur. Fakat, kişinin ruh sağlığına
yönelik gözle görülemeyen sonuçları olduğu da bir gerçektir. Şiddet, kişinin öz
varlığına hasar verdiği görülmektedir (Yanıkkerem, Kavlak, ve Sevil, 2008,s.114.).
Kendine güvenini yitirmeye başlayan kişilerde “depresyon, kaygı, intihar düşünceleri,
psikosomatik hastalıklar ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)” gibi rahatsızlıklar
sıkça görülmektedir (Akpınar, 2011:5).
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2.7

Şiddetin Toplumsal Kültürel ve Psikolojik Yönleri
Cinsiyete dayalı oluşan şiddet, kadınlar ve erkeklerin eşit temel hak ve

özgürlüklerinden yararlanmasını ciddi olarak kısıtlamakta olan bir ayrımcılık türüdür
(Kahdem, 2009).

Şiddet toplum içerisinde, toplum tarafından ne şekilde sunulduğu ve nasıl kabul
edildiği önemlidir. Toplum tarafından kabul edilen şiddet meşrulaşmaktadır. Şiddet
yaşam

tarzı

şeklinde

devam

ediyorsa

ve

benimseniyor

ise

sorun

olarak

görülmemektedir. Problemi çözmek için bir aracı olarak da onay görmektedir. Kişinin
kendini boşlukta hissetmesi ya da değersizmiş gibi hissetmesi ile beslenen duyguları
öfkeye dönüşmekte olup bu durum toplumun alt kesimlerinde aniden şiddete
dönüşebilmektedir (Kocacık, 2001:4).

2.8

Şiddetin Nedenleri
Aile içi şiddet, ailede görülen ekonomik yetersizlik, eğitimsizlik, işsizlik gibi

sebeplerden dolayı ortaya çıksa bile bunlar sebep olarak yeterli değildir. Alkol ya da
benzeri madde kullanımının, erkekle kadın arsındaki fiziki değişikliğin, aile içi şiddetin
temel nedenlerinden olduğuna ilişkin düşünceler doğru değildir. Alkolün muhakeme
gücünü azalttığı ve kişinin kendine ve etrafına zarar verme yeteneğini oluşturduğu genel
olarak kabul görmektedir (Karınca, 2010:15).
Aile içinde şiddetin neden olduğu etmenler kadar sonuçları da dikkat çekmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (2002) yaptığı açıklamada;
“Her yıl dünya üzerinde yaklaşık 1,6 milyon insan şiddet sonucunda hayatını
kaybetmektedir. Bu 1,6 milyon ölümün yaklaşık yarısı intihar, üçte biri de cinayet
sonucudur. Şiddet içeren davranışların kurbanları, yakınları veya tanıkları
oldukları için sakatlanan, psikolojik problemler yaşayan veya diğer sağlık
sorunlarına maruz kalan insan sayısı ise ölüm sayısından çok daha fazladır. Dünya
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ve bölgelerin istatistiklerine göre şiddet sonucu etkilenen dezavantajlı gruplar
arasında özellikle gençler yer almaktadır.”

Genç bireylerin kullandığı şiddet türleri toplum tarafından en çok kullanılan şiddet
türlerinden biri olmaktadır. Genç bireylerde görülen şiddet, süreklilik arz etmekte ve her
geçen gün artan bir problem olmaktadır. Bundan dolayı gençlerde şiddet eğiliminin
farklı değişkenler açısından incelenerek bu doğrultuda çalışmalar

yapılması

gerekmektedir (Haskan ve Yıldırım, 2012:169).
Erken dönemde karşılaşılan saldırgan davranışların ve kötü muamelenin şu
mekanizmalarla bireyi etkileyerek gelecekte şiddete dönüştüğü düşünülmektedir
(Güdek, 2016:45).


Çocukların aile içinde öğrendikleri şiddet kötü örnek oluşturmaktadır.



Aile içinde yaşanan şiddetler pekiştirme yoluyla çocuk üzerinde saldırgan
davranışların oluşmasına ve kişilik özelliğine dönüşmesine neden olmaktadır.



Bireyin aldığı darbeler sonucunda kafa travmalarına bağlı olarak ileride saldırgan
ve şiddet davranışlarına yol açabilecek nöroanatomik hasarlar görülebilmektedir.



Aile içi şiddetin varlığı çocuğun gerçeklik kavramının etkilenmesine neden
olmaktadır.



Birey duygularını sözleriyle değil hareketleriyle ifade etmektedir.
Kadına yönelik şiddetin nedenleri; kültürel ve geleneksel faktörler, kişilik

bozuklukları kadının statüsü, ekonomik sıkıntılar, alkol ve maddenin kötüye kullanımı,
savaşlar ve diğer kitlesel çatışmalardır (Güdek, 2016:63).
Şiddetin boyutu; kişinin artan saldırgan hareketleri ile içsel kontrol sistemi
arasındaki dengenin bozulmaya başladığı görülmektedir. Kişinin saldırganlığa eğilimi
ve şiddete yönelik içgüdüsel davranışları olabilmektedir. Ancak bu durum birey
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kontrolünü kaybetmedikçe eyleme dönüşmez ve şiddet olarak ortaya çıkmamaktadır
(Gücenmez, 2007:17).
Şiddetin oluşması ve meydana gelmesinde ekonomik, kültürel, psikolojik, politik
birleşenleri içeren birçok neden bulunmaktadır. Sosyal işsizlik, işsizlik, refah kaybı,
gelir dağılımındaki eşitsizlikler, yoksulluk, adaletsizlik, doğal hakların ve kaynakların
gaspı, sömürgeleştirme, özelleştirmeler, etnik köken, ırk ayrımcılığı gibi unsurları
bulunmaktadır. Şiddeti ele alıp sorgulamaya çalışırken şiddete yol açmakta olan sosyal,
psişik, ekonomik, kültürel, politik, yapısal unsurları göz ardı etmemek gerekir. Şiddet
tek bir nedenden dolayı doğmamaktadır (Gümüş, 2006:3).
Şiddet toplumsal bir problemdir. Oluşumunda çevrenin etkin rolü bulunmaktadır.
Bu sebeple şiddeti fiziksel olarak bedene, şiddet kurbanlarına, koşullara, çevresel
koşullara, aktörlere, araçlara, indirgeyerek tek bir nedenle açıklamaya çalışmak bilimsel
gerçeklerle bağdaşmaz. Sosyolojik çalışmalar da şiddetin birçok nedenlere bağlı olarak
ortaya çıktığını göstermektedir. İnsanı şiddete götüren önemli etkenlerden biri de
yetersiz olan ana-baba çocuk aile ilişkisi, aile şefkatidir. Aile içi sevgisizlik ve
ilgisizliğin doğurduğu travmalar nesilden nesle aktarılan şiddet içerikli davranış
biçimleri olarak devam etmektedir (Gücenmez, 2007:36).
Son yıllarda yapılan araştırmalar, aile içi şiddete gören bireylerin yaşamakta
olduğu psikolojik sıkıntılar göz önüne çıkarmaktadır. Bireylerde görülmekte olan
problemler; düşük öz saygısı, depresyon, anksiyete, travmaya bağlı stres bozukluğu ve
madde kullanımı gibi görülmektedir. Bireyin şiddete maruz kalması ile kendine
güvenini, benlik saygısını ve kendisiyle ilgili değerlilik duygularının incinmesine sebep
olmaktadır. Şiddetin yoğunluğu fazlalaştıkça, öz saygısı düşmektedir. Birey kendini
yetersiz, aptal, çirkin vb. duyguları hissetmesine neden olmaktadır. Birey başından
geçen bu olumsuz durumların sürekli böyle olacağını düşünerek çıkmazın içerisinde
yaşamını sürdürmeye devam etmektedir. Hayatından ve manevi alanından eşini
çıkartamamakta ve kendine için hissettiği kötü duygular devam edebilmektedir (Mavili
Aktaş, 1997; Sevil ve Ünsal Atan, 2006:48.). Aile içi şiddet gören kişiler ailevi sorunlar,
sosyal yalıtım ve cinsel sorunlar yaşamaktadırlar (Akpınar, 2011:36).
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İstanbul Sözleşmesi (2011), kadına yönelik şiddeti,
“Bir insan hakkı ihlali ve kadına yönelik ayrımcılığın bir biçimi… Kamusal
veya özel alanda meydana gelmesine bakılmaksızın, kadınlara fiziksel,
cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veya ıstırap veren veya
verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle
tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlüklerinden yoksun bırakma”
şeklinde tanımlamaktadır (TC.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2018).
Aile içi şiddet, kişinin hak ve özgürlüklerinin ihlali olarak, kadın ve erkek
arasındaki eşitsiz güç ilişkilerinin bir sonucu olmakta olan önemli bir problemdir.
Toplumsal değerlerde aile bütünlüğü, güvenliği ve üstünlüğü açısından bu problemin
objektif olarak araştırılması zorlaşmaktadır. Kişiye yönelik aile içi şiddet özel mekânda
meydana geldiğinden dolayı gizli tutulmakta ve bundan dolayı boyutlarının tespiti güç
olmaktadır. Kişiye yönelik şiddet, fiziksel, psikolojik, cinsel veya acı çekmesine bağlı
olarak sonuçlanan baskı yöntemidir. Kadına Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi
Komitesi’ne (2018) göre, kadına yönelik toplumsal cinsiyet odaklı şiddet, “bir kadına
sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da oransız bir şekilde kadınları etkileyen” şiddettir
(Baygal, 2012:186-187).
Kadınlara yönelik aile içi şiddet, bir toplumun ataerkil yapısından dolayı
kaynaklanmaktadır. Ataerkil toplumsal, politik ve iktisadi yapılar, aile içi şiddete sebep
olmakta ve kadınların şiddetten kaçış yollarını engellemektedir. Aile içi şiddeti çoğaltan
dinamikler, sadece aile üyelerinden değil, ekonomik, toplumsal, geleneksel, hukuksal,
siyasal ve eğitim yapısı içerisinde, kadın ayrımcılığı yapan ve erkeğe bağımlı kılan
mekanizmalardan kaynaklanmaktadır. Erkekler, yasalar ve toplumun ataerkilliğinden
kaynaklı kadına göre daha üstün varlık niteliğinde, kadının erkeğe görevlerini yerine
getirmesi ve erkeğin aile içerisinde alınacak kararlara kadına göre çok daha fazla söz
sahibi olması ve bunun normal görülmesi de şiddeti tetikleyen sebeplerdendir. Erkekler
kadına karşı şiddeti, kadınlara karşı üstünlük kurma anlamında kullanılmaktadır.
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Erkekler, öfke ve sinirlilik hallerini göstermelerini hak olarak düşünmektedir. Duygusal
şiddet bakımından; kişinin kendini kötü hissetmesini sağlamak, küçük düşürmek,
küçümsemek, akıl oyunları oynamak kişinin kendini deli sanmasını sağlamak, , kadını
söylediği veya yaptıkları şeylerden dolayı utandırmak, dalga geçmek, kişi ile muhabbet
etmemek kişiye sevgi şefkat göstermemek, ve kişinin kendini suçlu hissetmesini
sağlamak amaçlanmaktadır (Yanıkkerem, 2002:12).
Sürekli olarak kadını eleştirmek, lakaplar takmak, kadının arkadaşlarını veya
ailesini dışlamak, aşağılamak, kadını özel veya genel mekanlarda aşağılamak, kadını
sürekli ayrılmakla tehdit etmek, kadına sinirlendiğinde çocukları cezalandırmak, kadın
erkeği terk ederse, çocukları kaçırmakla tehdit etmek, kadının duygularını
önemsememek, kadınları bir grup olarak aşağılamak veya alay konusu yapmak, ihanet
etmek, kadın için değerli olan inançlarını, dinini, ırkını, soyunu, sınıfını veya ailesini
aşağılayıp, dalga geçmek, intihar edeceği tehdidinde bulunmak duygusal şiddetin diğer
göstergeleridir (Yanıkkerem, 2002:13).

2.8.1 Şiddet Uygulayan Kişilerin Özellikleri
Aile içi şiddetin, çocukluk döneminde erkeklerde daha kalıcı bir etkisi olmaktadır.
Bu etkinin yetişkinlik döneminde yaşadığı ilişkilerde kadınlara yönelterek daha fazla
şiddet uyguladıkları görülmektedir (İbiloğlu, 2012:212). Aile içerisinde şiddet
uygulayan kişilerin geçmişte şiddete maruz kaldıklarını söylemek mümkündür (Türk ve
Çimen, 2015:3).
Şiddet uygulayan erkekler, çocukluk döneminde sözlü olarak şiddete maruz
kalmış veya ailesinde şiddete tanık olmuştur. Erkek düşük özsaygıya sahip olabilir.
Cinselliği, erkekliklerini göstermek, düşük özsaygılarını yükseltmek için kullanırlar.
Aşırı derecede paylaşımsız ve kıskançtır. Eşlerini kontrol etme isteği yoğundur. Kadına
şiddet uygulayan kişi, genellikle kadının kocasıdır. Bu kişiler, ailede erkeklerin üstün
olduğuna inanırlar. Erkeklik duyguları ile hareket ederler. Erkek eşinin uysal, itaatkâr
ve kendisine bağlı olması gerektiğini düşünür (Yanıkkerem, 2002:21).
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Şiddet uygulayan bireyler istediklerine ulaşmak için karşı cinsin engel olduğunu
düşünerek karşı tarafa bu eylemi uygulamaktadır. Boyun eğmek istemeyen birey,
isteklerini elde etmesine engel oluşturan kişilere istediklerini yaptırmak amacıyla şiddet
uygulamaktadır (Haskan ve Yıldırım, 2012:168).
Engel ve zorlanma karşısında erkeklerde kaygıyı korkuyu, kızgınlığı, öfkeyi
arttıran, adrenalin ve noradrenalinin kan düzeyinin, kadınlara oranla daha fazla
yükseldiği saptanmıştır (Köknel, 1996:31).
Kuşkusuz erkekler de kadınlar kadar duygusal, psikolojik sorunlar yaşayabilirler.
Ama kadınlardan farklı olarak sorunlarından bahsetmek, uzman kişilerden yardım
istemek yerine sorunu yok sayarak çözümü alkol almada, fazla ya da az uyku uyumada
veya daha ağır durumlarda hayatlarına son vermede arıyorlar. (Kudat, 2007:137)
Psikolojik şiddete ilişkin bir karakter örneği vermek gerekirse, nevrotik kişilik
verilebilir. Nevrotik kişiliğe sahip olan bireyler, endişeli ve karamsar, başarısız
olduklarına inanan ve başarısız olacağı hedeflere özellikle giden, sürekli ilgi bekleyen
bir yapıdadır. Verdikleri tepkiler serttir ve esnek değildir. Nevrotik kişiliğe sahip
bireyler daha az esnek ve katı olmaları sebebiyle psikolojik şiddette daha çok direnç
gösterebilmektedir.

2.8.2 Şiddet Mağdurlarının Özellikleri
Çocukluk döneminde aile içi şiddet yaşayan ya da tanık olan erkek çocuğun
yetişkinlik döneminde birlikte olduğu kadına ya da kadınlara şiddet uygulamasında
geçmişin etken olduğu düşünülmektedir. Bu sebepler aile içi kadına yönelik şiddet başta
olmak üzere sorumlu tutulmuş olsa da günümüzde bunun sebebinin temel nedeni
cinsiyet ayrımcılığı olarak kabul edilmektedir. Cinsiyet odaklı ayrımcı değerler, eşitliğe
engel olarak kadını haklarından yoksun bırakarak ve şiddet genellikle, kadın erkek
eşitsizliğini devam ettirmede araç olarak kullanılmaktadır. Kadına aile içinde uygulanan
şiddet,

kadınla erkek

arasındaki

güç
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eşitsizliğini

sürdürmekte

aracı

olarak

yaşanmaktadır. Erkeğin kadın üzerinde denetim sahibi olma isteğinin sağlanmasından
dolayı uygulanmaktadır. Çözüm olarak, geleneksel rol ve davranış kalıpları değişmeli
ve kadın ile erkek arasındaki eşitliğin sağlanması gerekmektedir. Devletlerin konu ile
ilgili kesin tutum alması ve ayrımcı değer yargılarını ortadan kaldırmak için çaba
göstermeleri gerekmektedir. Özel ve geçici önlemler alınmalıdır (Karınca, 2010:15).
Şiddete uğrayan bireyler, katı bir aile ortamında pasif olmaya yöneltilerek
yetiştirilmişlerdir. Ailede cinsiyet rolü gelenekselci olduğundan dolayı genellikle
kadınlar evlilik hakkında geleneksel yaklaşımlara sahip olmaktadır. Mağdur kadın,
anneye kötü davranılan bir aileden de gelmiş olabilir, bu kadınlarda anne ile özdeşleşme
ve bağımlı kişilik özellikleri sıktır. Bir kısmı sadist baba ile özdeşleşmiştir, annelerine
ve kendilerine kızarlar. Bu ilişkiyi sürdüren kadınlarda anksiyete, depresyon ve intihar
eğilimleri sıklıkla görülmektedir. Aile içinde şiddet yaşamış kişiler, kendisine yöneltilen
şiddeti daha fazla tolere etme eğilimi göstermektedir. Çocukluğunda şiddete uğramış
kişiler, şiddetin olduğu bir ilişkiye daha fazla bir olasılıkla katlanabilir, çünkü şiddet
onun için doğal hale gelmiştir (Yanıkkerem, 2002:21).

2.9

Şiddetin Sonuçları
Aile içerisindeki şiddet, çoğunlukla kadınları ve çocukları fiziksel ve ruhsal

bakımdan olumsuz etkilemektedir. Fiziksel, sözel, duygusal ve ekonomik olan aile içi
şiddetten, sadece kadınlar ve çocuklar değil, aileler ve toplumda bir o kadar
etkilenmektedir. Sıkıntı toplumun ruh sağlığı açısından ve çocuk gelişimi açısından ele
alındığında, şiddet olan ortamda yetişmenin, kişilik yapısında bozulma, psikopatolojiye
yatkınlık ve intihar girişiminde artma gibi ruhsal bakımdan olumsuz etkileri
görülmektedir. Duygusal sonuçlar, özgüvenin azalması, kaygı oluşması, depresyon,
madde kullanımı, kendine zarar verme gibi davranışlar ile intihar girişimleri bakımından
değişiklik göstermektedir. Bilişsel yetiler çoğunlukla aile içi şiddet yaşayan kişileri
olumsuz yönde etkilemektedir. Davranışsal olarak, fiziksel saldırı olan akran ilişkileri
ve şiddet içeren psikopat nitelikteki davranışlar olmaktadır. Fiziksel bakımından,
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önemsiz yaralanmalardan beyin hasarı, hatta ölüm gibi değişiklik şekillerde
sonuçlanmaktadır (İbiloğlu, 2012:212).
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3

PSİKOLOJİK ŞİDDET
Fiziksel şiddetin yoğunluğu ile psikolojik şiddetin yoğunluğu arasında çok fazla

olumlu ve anlamlı ilişki bulunmaktadır. Zamanla fiziksel şiddet azalmış olsa da
psikolojik şiddet sürekliliğini devam ettirmektedir (Foa vd, 2000). Dünya Sağlık Örgütü
(2002)’nin yaptığı araştırma ile bazı ülkeden kaynak toplanarak ulaşılan sonuç, bireyler
psikolojik (sözel ve psikososyal) şiddetin, şiddet türleri içerisinde en zarar verici
olduğunu belirtmişlerdir (Akpınar, 2011:5; WHO, 2005).
Psikolojik şiddete maruz kalan bireylerin şiddete maruz kalmayan bireylere oranla
fiziksel ve ruhsal açıdan daha kötü durumda oldukları görülmüştür. Bu bireylerde,
çalışmayı engelleyen bozukluklar, kronik ağrılar, migren ya da diğer türlerde baş
ağrıları, eklem ağrıları ve kekeleme daha yüksek oranda bulunmuştur. Yapılan
araştırmada, fiziksel ve cinsel şiddet kadar psikolojik şiddetin de izlenmesinin önemli
olduğu sonucuna varılmıştır (Akpınar, 2011:9).

3.1

Psikolojik Şiddet Nedir?
Psikolojik şiddet, tacizci bir davranış türü olmakla birlikte özellikle alışılmış ve

güç dengesinin olmadığı ilişkilerde başkalarını etkilemek için onları zorlama ya da kişi
üzerinde baskı kurma şeklinde görülmektedir. Sözel şiddet, fiziksel şiddet ya da baskı
içeren hareketlerden oluşmaktadır. Güç eşitsizliğinden dolayı kasıt sosyal güç ya da
fiziksel güç olarak da nitelendirilmektedir. Psikolojik şiddet üç şekilde görülmektedir;
duygusal, sözel ve fizikseldir.
Psikolojik şiddet, şiddetin en saydamlaştırılmış halidir. Fiziksel şiddet gibi somut
izler bırakmadığından dolayı kanıtlanması zor olmaktadır. Psikolojik şiddetin ne zaman
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başladığı ve kimin tarafından başlatıldığının tespiti yoğun bir takip gerektirmektedir. Bu
durumda konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmak önem kazanmaktadır. Sorunun ne
olduğunu belirlemeden kaynağa inip onu yok etmek mümkün olmamaktadır.
Taraflar birbirlerini tehdit ya da zorlayarak kişinin psikolojik varlığına ciddi
anlamda zarar verici kasıtlı davranışların cezai suçlar olarak da değerlendirilmesini
sağlamak üzere hukuki ya da diğer tedbirleri almaktadırlar (Kadına Yönelik Şiddetle ve
Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Önleme Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 2011,md. 33).
Zaman içerisinde psikolojik şiddet; acı verici ve rahatsız edici davranışlar
sürecine dönüşmektedir. Psikolojik şiddet sendromu olarak da adlandırılmaktadır.
Haksız suçlamalar, duygusal eziyetler, küçük düşürmeler, fiziksel tacizler gibi eyler ile
kişiyi dışlamayı amaçlayan kötü niyetli hareketlerden meydana gelmektedir (Gücenmez,
2007:25)


Çatışmanın ilk belirtileri



Çatışmanın çözümlenmeyişi



Psikolojik şiddetin başlaması



Psikolojik şiddetin kuvvetlenmesi



Psikolojik şiddetin yoğunlaşması



Psikolojik şiddetin devamı



Hastalık ve Terk

Psikolojik şiddet uygulayanlar bu gücü karakterlerinin dışında bir özelliklerinden
almaktadır. Güçlerinin kaynağı kişiliklerinden değil, ekonomik, fiziksel, duygusal,
cinsellik gibi hâkimiyet becerilerinden gelebilmektedir. Psikolojik şiddet ve karakter
özellikleri arasında ilişki görülebilmektedir.
Bir kişiye ruhsal açıdan zarar vermek, mahcup etmek, aşağılamak, hakaret etmek,
aile, arkadaşları ile görüşmesini yasaklamak psikolojik şiddettir. (Yanıkkerem,
2002:13).
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Psikolojik şiddete ilişkin bir karakter örneği vermek gerekirse, nevrotik kişilik
verilebilir. Nevrotik kişiliğe sahip olan bireyler, endişeli ve karamsar, başarısız
olduklarına inanan ve başarısız olacağı hedeflere özellikle giden, sürekli ilgi bekleyen
bir yapıdadır. Verdikleri tepkiler serttir ve esnek değildir. Nevrotik kişiliğe sahip
bireyler daha az esnek ve katı olmaları sebebiyle psikolojik şiddette daha çok direnç
gösterebilmektedir.
Dışadönüklük ise, insancıl ve cana yakın kişi tipleridir. Kolay ilişki kurar ve hızlı
çevre edinirler. Heyecanlı, neşeli ve hareketlidirler. Nevrotik kişilik tipine göre
kaygısızdırlar. Bundan dolayı psikolojik şiddet kurbanı olma eğilimleri daha düşüktür.
Davenport, Schwartz ve Elliott (1999)’un deneyine göre; psikolojik şiddet içeren
hareketler, uygulayan kişinin hayata ve farklılıklara değersiz gibi bakması, sahtekârlık
ve numaracılığın ön planda olduğu düşüncesi, kendini büyük göstermek isteminden
dolayı belirdiğini öne sürmektedir. Tacizcinin kişisel yapısı; nevrotik, aşırı kontrolcü,
iktidar eksikliği duyan ve korkak gibi niteliklerle belirtilirken; uyguladığı hareketlerin
birçoğunun güvensizlik ve korkudan dolayı kıskançlık ve hasetlikten kaynaklandığı
vurgulanmıştır.
Psikolojik şiddetin amacı; kişinin kendi bütünlüğünü koruması ve varlığını devam
ettirmesi ve de karşısındakini korku ve yıldırma ile kontrol altında tutmasıdır.

3.2

Psikolojik Şiddetin Algılanması
Şiddetin tanımlanması kadar önemli olan asıl mevzu neyin şiddet sayılıp

sayılmayacağı, şiddet algısı ile ilgilidir. Şiddet bir algı sorunu olduğu için psikolojik
şiddet, bireyin psikolojik sağlık durumunu olumsuz yönde etkileyen, onu üzen, bireyin
kendisini baskı ve tehdit altında hissetmesine neden olan her türlü davranışı ve tutumu
içinde barındırmaktadır. Aynı tutum ve davranış, kişinin psikolojisi ve kişilik tiplerine
göre de farklı anlaşılabilmektedir. Bazıları aynı tutum ve davranışı şiddet olarak görüp
onunla mücadele ederken bazıları da bu gibi eylemleri şiddet olarak görmemekte onu
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normal bir davranış olarak değerlendirmektedir. Bahis konusu olan tutum ve
davranışlara meşruiyet kazandırabilmektedir. Bir ailede, bir bölge ya da bir belde de
hangi davranış ve tutumların şiddet olarak kabul edildiği, orada bulunan halkın kültürel
ve inanç yapısına, ahlak anlayışlarına, değerlerine göre değişkenlik göstermektedir.
Şiddetin iş yerinde ve toplumsal yaşamda nasıl uygulandığı ve ne şekilde kabul gördüğü
önemlidir. Şiddet, şiddete maruz kalan kişiler tarafından normal görülüyorsa, şiddet
olmaktan çıkıp bir alışkanlığa, hatta töreye dönüşmektedir. Daha da önemlisi şiddet
yaşam biçimi olarak benimseniyorsa, sorun olarak görülmemektedir. Bir yönetim tarzı
ve üslubu olarak görülebilmektedir. Bu gibi durumlarda, problemin çözülmesi için bir
araç olarak da kabul görmektedir (Tutar, 2004:14-15).

3.3

Psikolojik Şiddet İle Mücadele Etme Yöntemleri
Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan şiddet ve şiddetin sonuçları ile başa

çıkma sürecinde toplumsal kaynakların harekete geçirilmesi önem arz etmektedir. Bu
süreç bireysel olarak değerlendirildiğinde, şiddete maruz kalan bireyler yaşadıkları
şiddet eylemleri ile başa çıkmalarında bireysel bir kaynak olan başa çıkma
yöntemlerinin de önemli bir yere sahip olduğu bilinmelidir (Akpınar, 2011:8).
Folkman (1984) stresle başa çıkmayı, “stresli durumlar sonucu ortaya çıkan içsel
ve dışsal belirtileri yenmek, azaltmak ya da tahammül etmek için bilişsel ve davranışsal
çaba” olarak tanımlamaktadır. Folkman ve Lazarus (1980)’a göre stres ile iki değişik
başa çıkma yöntemi bulunmaktadır. Bunlar, problem odaklı başa çıkma ve duygu odaklı
başa çıkma yöntemleridir.
Problem odaklı başa çıkma yönteminde; kişi kendini kontrol altında tutma,
sorumluluk alma, planlı bir şekilde problem çözme, problemin üzerinde olumlu durma
gibi eğilimler bulunmaktadır (Folkman ve Lazarus, 1980; Türküm, 2001). Sorumluluğu
kabul etmek; yaşanılan olayın ortaya çıkmasıyla kişinin kendi rolünü sorgulaması,
bireyin kendisini gözlemlemesi, içinde bulunduğu ortama tekrardan olumlu değer
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biçmesini içermektedir (Türküm, 2001). Genellikle probleme yönelik aktif başa çıkma
yöntemleri olarak nitelendirilmektedir (Akpınar, 2011:9).
Duygu odaklı başa çıkma yöntemi ile inkâr, kuruntulu düşünme, uzaklaşma,
kendini suçlama, zihinsel anlamda problemle meşgul olmamak gibi bilişsel ve
davranışsal yöntemlerdir (Folkman ve Lazarus, 1980). Genellikle duygulara açısından
pasif başa çıkma yöntemleri olarak nitelendirilirler (Akpınar, 2011:10).
Şiddete maruz kalan bireyler, büyük oranda güvensizlik, kırılganlık, utanç,
yetersizlik, tutarsız düşünceler, terk edilmişlik, bağımlı olma ile ilgili fikirlere sahip
oldukları görülmüştür (Calvete, Estevez, ve Corral, 2007). Aynı zamanda devamlı
şekilde, beklenmeyen zamanlarda ve kontrolsüzce şiddete maruz kalmak da bu
bireylerin çaresizliği açısından şemalarını anlaşılır hale gelmekte olduğu ifade
edilmektedir (Foa vd, 2000; Celements vd, 2004; Calvete, Estevez, ve Corral, 2007).
Çaresizliğe yönelik bu hareketlerin kendini suçlama, inkâr, kaçınma gibi etkili
olamayan başa çıkma yönlerinin kullanımına öncülük edebileceği düşünülmektedir.
Aksine şiddete maruz kalan bireyler güven duyma, kabul görme, yeterlilik, umut
etmeye ilişkin uyum sağlamaya yönelik hareketlere sahip olur ise karşılaştığı şiddet ile
etkin bir biçimde başa çıkma yöntemlerinin tercih edeceği düşünülmektedir (Akpınar,
2011:10).
Şiddeti önlemek için her şeyden önce düşünce düzeyinde saldırganlık ve şiddetin
hedefe ulaşmak, engel aşmak, sorun çözmek amacıyla kullanılan yol, yöntem
olmadığını, olmaması gerektiği kabul edilmelidir (Köknel, 1996:15).
Psikolojik şiddeti önlemek veya çözümlemek için ilk olarak psikolojik şiddetin
neden kaynaklandığını araştırmak ve aynı zamanda psikolojik şiddeti önleyici ve
çözücü en uygun eylemleri uygulamaya yönelik önlemleri almak gerekmektedir.
Psikolojik şiddetin yok olması ya da en aza indirilmesi için yapılması gereken birtakım
adımlar bulunmaktadır. Bu adımları aşağıda belirtilmiştir (Tutar, 2004:145):
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Kaçınma: Psikolojik şiddete maruz kalan kişinin korkudan ve ne
yapacağını bilemediğinden dolayı şiddeti uygulayan kişiden kaçınmasıdır.



Dondurma: Ortam duruluncaya kadar beklenmesini gerektiren bir
harekettir.



Psikolojik şiddeti çözme yaklaşımı: Psikolojik şiddeti çözmeye yönelik
iletişim becerilerini kullanmak etkili olmaktadır. Sağlıklı bir iletişim
kurularak şiddeti önlemeye yönelik adımlar atıldığı yöntemdir.



Güç ve otorite kullanma: Güç ve otorite kullanımında eşler arasına aile
büyüklerinden sözü dinlenen kişi ya da profesyonel yardım alınıyorsa eğer o
kişinin hakemliğinde ilişkiyi düzenlemeye ilişkin adımlar atılmasıdır.



Ödün verme: Eşler ortak bir nokta bularak hareket etmeye başlanmasıdır.

Psikolojik şiddet ile başa etmenin yolu toplumun tüm organları ile birlikte ve
bilinçli hareket etmesi gerekmektedir. Şiddet ile mücadele etme de bilgilendirme esastır.
Kişi psikolojik şiddetin ne olduğunu bildiği ve anladığı zaman mücadele etmekte fazla
zorlanmayacaktır. Psikolojik şiddet ile ilgili alınması gereken önlemler (Canbaz,
2014:28);
-

Yaşanılan olgu ve sürecin ismi konulmalı

-

Önlemler alınmalı

-

Toplumun her birimine bilgilendirme yapılmalı

3.3.1 Şiddetin Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenler
Başa çıkma öz yeterliği, kişiyi tehdit edici ortamda ya da durumda etkili ve tepki
vermesiyle ilgili manevi inancı olarak tanımlanmaktadır (Ozer & Bandura, 1990:472;
Bandura, 1993:118; Benight & Bandura, 2004:1133); Kişinin başa çıkma öz yeterliği,
olumsuz hayat şartlarının uyumlamayı kolaylaştıran önemli bir bilişsel kaynak olduğu
söylemektedirler. Belirtilen bu kaynak, bireyin stres ortamı karşısında daha fazla çözüm
bulmasına ve bulduğu çözümleri kullanarak motivasyonunun yüksek olmasına olanak
sağlamaktadır (Bandura, 1997:79). Örnek olarak, tehdit edici durumla başa
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çıkabileceğine inanan kişi, karşılaşmakta olduğu olayda ya da durumda kendini güvenli
ve sakin olarak yaklaşmaktadır (Bandura, 1993:122). Kişinin kendine güvenli ve sakin
yaklaşımı olaylar karşısındaki kontrol gücünü arttırmaktadır. Bu kontrol gücü ile çözüm
yollarını daha iyi görebilmesine ve çözüme yönelik daha etkili hareket planı yapmasına
olanak sağlamaktadır. Tersi durumda, kişinin başa çıkma becerileriyle ilgili şüphe
duyan kişi, felaket beklentisi içinde olabilir. Etkili başa çıkma yöntemiyle çatışan bir
takım duygusal uyarılmalar üretmektedir (Bandura, 1993:130). Bu durumda, olayı veya
problemi çözümlemek yerine kaçınma ve vazgeçme eğilimi olarak gözükebilir
(Bandura, 1997:106). Yaklaşılan bu eğilim ise bir takım psikolojik zorlukların ortaya
çıkmasına neden olduğu düşünülmektedir (Akpınar, 2011:11).
Benight ve Bandura (2004:1134)’ya göre kişinin başa çıkma öz yeterliği, şiddete
maruz kalan bireylerin yaşadıkları şiddet karşısında psikolojik güçlük yaşamamasına ve
etkili başa çıkma yöntemlerini tercih etmelerine aynı zamanda bu yöntemleri
kullanabilmeleri hakkında da önemli bir öz kaynaktır. Buradan yola çıkarak ortaya
atılan aile içi şiddetle başa çıkma öz yeterliği kavramı için, travma sonucu iyileşme
sürecinde bireyin şiddetten sonra yaşadığı travmayla başa çıkma maharetine ilişkin
algısı olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram ile iyimser olma, soruna yönelik aktif başa
çıkma yöntemi ve psikolojik iyi olma hali ile pozitif; buna karşın travmaya bağlı stres,
negatif duygu durum ve vazgeçme tarzı başa çıkma yöntemi arasında negatif yönde
ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır (Harding-Taylor, Midboe, Durham, & Benight,
2004:506; Akpınar, 2011:12).
Aile içi şiddet dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak rastlanılan bir sorundur. Aile
içi şiddeti halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilip bilimsel araştırmalarda ele alınması
batılı toplumlarda 50 yıllık; ülkemizde ise 20 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bazı
araştırmaların sonuçlarına göre, dünyada her üç bireyden en az birinin (genellikle
kadınlar) fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik şiddet türlerinden bir veya birkaçına
maruz kalmaktadırlar. Aile içi şiddet konusunu inceleyen araştırmacıların bir kısmı ise
şiddetin kadınların fiziksel veya psikolojik sağlıkları üzerinde olumsuz sonuçları
gözlenmiştir. Son zamanlarda aile içi şiddete yönelik yurt dışında yapılan araştırmalarda
şiddetin yaygınlığı ve olumsuz sonuçlarının yanında aile içi şiddetle başa çıkma
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yöntemleri konusunda da çalışmalar yapılmaktadır. Aile içi şiddetle başa çıkma
yöntemlerinde bireysel kaynakların önemi vurgulanarak, aile içi şiddetle başa çıkma
yeterliliği kavramı ortaya konmuştur (Harding-Taylor, Midboe, Durham, & Benight,
2004:506). Aile içi şiddet araştırmalarında aile içi şiddete maruz kalan bireylerin başa
çıkma yöntemi konusu da incelenmeye başlanmıştır. Aile içi şiddetle başa çıkma
konusunda yeterli sayıda araştırma bulunmamaktadır (Akpınar, 2011:13).
Şiddete maruz kalan bireylerin başa çıkma öz yeterliğine sahip kişiler olmalarının,
gerçeği doğru olarak değerlendirmelerine, gerçek dışı korkularının ve diğer yanlış
bilişlerin azalmasına, en önemlisi kişinin korkularının üzerinde denetim kurmaların
sağlayan

birtakım

değiştirmelerinin

hareketlerde

aynı

zamanda

bulunmalarına,
hayatlarının

şiddet
kişinin

ile
kendi

ilgili

algılarını

sağlayabileceği

anlaşılmaktadır (Ozer & Bandura, 1990:482; Benight & Harper, 2002:183; Benight &
Bandura, 2004:1131).
Şiddet ve terör, bireyin ruhsal, bedensel, duygusal ve zihinsel gelişimine olumsuz
etkiler yapmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için bireyler sağlık kuruluşlarından yardım
talep etmelidirler. Bireyin almış olduğu yardımlar ile olumlu kişilik kazanmalarına
yardımcı olunmaktadır. Şiddetin önüne geçilmesi için aile, okul ve öğrenci iş birliğine
gerekli önem verilmelidir. Problemlerin belirlenerek yerine çözüm üretilmelidir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de, çocukların şiddet, ihmal ve
istismardan korumak amacıyla önemli hükümlere yer verilmelidir (Gücenmez,
2007:79).
-

Psikolojik şiddetin çocukluktan yetişkinlik döneminde kadar geçen süre
içerisinde çocuklara yönelik yapılması gereken tutumlar aşağıda belirtilmek
istenmiştir (Gücenmez, 2007:93).

-

Şiddet ve terörle ilgili çözüm ve mücadeleye önce aileden başlanmalıdır; bu
konuda ailelere rehberlik eğitimi verilmelidir. Bu ve benzeri konuların
eğitim ve tanıtımında medya, yayın kuruluşlarına ve televizyonlara çok
büyük işler düşmektedir.
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-

Çocuklar karşısında anne baba tutumları her zaman tutarlı olmalıdır. Aileler,
çocuklarını sıkmadan ve bezdirmeden; ama sürekli kontrol altında
bulundurmalıdır.

-

Şiddet polis veya medya ile çözmek uygun değildir. Özellikle aile ve
okullarda, eğitim kurumlarında ahlak ve değerler eğitimine önem verilmeli,
öğrencilere bu eğitimin gerektirdiği davranışlar kazandırılmalıdır.

-

Okul yönetimi tarafından yapılan denetimler daha sıkı, rehber öğretmenler
etkinleştirilip ihtiyaç sahibi öğrencilere okullar, tüm toplum ve özellikle de
devletin sosyal içerikli kurumları sahip çıkmalıdır.

-

İlkokuldan itibaren iletişimlerini geliştirecek derslere önem verilmeli, okul
içerisinde sosyal etkinliklere, kültürel, bilimsel, sportif ve sanatsal
faaliyetlere ağılık verilmeli, öğrencilerin okul yönetimine kolay ulaşacağı,
kendini ifade edebileceği ve alınan kararlara katılabileceği organlar
oluşturulmalıdır.

-

Ara tatillerde öğretmenler ile öğrencilerin birlikte yürütebileceği sosyal
sorumluluk projeleri hazırlanmalıdır.

3.3.2 Psikolojik Şiddet İle Bireysel Mücadele Etme Yolları
Psikolojik şiddet ile bireysel başa çıkma yöntemlerinde bazı adımlar
bulunmaktadır. Bireysel başa çıkma yöntemlerinde mağdur ilk olarak kişiliğini
geliştirecek ve direncini arttırmaya yönelik çabalar içinde olmalıdır. Bundan dolayı
alınacak önlemler açısından birtakım adımlar şu şekildedir:


Öz-saygının geliştirilmesi: Bireylerin psikolojik şiddete dayanma gücü
farklılık göstermektedir. Öz-saygı bireyin uyum düzeyini ve direnme
sınırlarını belirlemektedir. Psikolojik şiddete direnç gösteren ve onunla başa
çıkması

için,

başvurulması

gereken

yollardan

biri

özsaygının

geliştirilmesidir. Bireylerin kişilik yapısına göre, değişkenlik gösteren
mücadele stratejisi bulunmaktadır. Kişi ne kadar kendi olabiliyorsa,
psikolojik şiddete karşı koyma yeteneği o derece yükselecektir.
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Denge bölgeleri oluşturmak: Psikolojik şiddet mağdurunun istikrarını ve
yaşam düzenini bozmaktadır. Kişinin düzensizliğine karşı denge bölgeleri
şiddetle başa çıkmaya yardımcı olmaktadır. Denge bölgesi, her tür
düzensizliğin ve güvensizliğin yok olduğu, mağdurun kendini güven ve
huzur içinde hissettiği bir bölgedir. Denge bölgesi, mağdurun istemediği
değişimlerin bulunmadığı ya da çok sınırlı kaldığı güvenli bir ortamdır.



Ruh sağlığını korumak: Psikolojik uyum sağlama, mağdurun psikolojik
yara almasını engelleyerek psikolojik şiddet karşısında kişiyi daha
donanımlı kılmaktadır. Ruh sağlığı yerinde olan bireyin psikolojik şiddete
direnci daha fazla olmaktadır.



Algılama stratejilerini güçlendirmek: Psikolojik şiddetin algısı bireyin
kişilik özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Bu özellikler bireyin
psikolojik şiddete tepkisinin ne kadar dayanıklı olacağını belirlemektedir.
Bazı kişilik tipleri psikolojik şiddete karşı güçlü bir direniş gösterirken,
bazıları da en basit psikolojik şiddette bile çöküntüye uğramaktadır. Bu
direnişin

ölçüsü,

psikolojik

şiddeti

tolere

etme

katsayısı

olarak

değerlendirilmektedir.


Değerleri açıklamak: Bireysel değerlerin farkındalığına varmak ve hayatın
bu değerler ile normal bir uyum sağladığından emin olmak, psikolojik
şiddete karşı direnç göstermede etkin bir rol oynamaktadır. Şiddet mağduru
değerleri sebebiyle seçildiğinin farkında olmalıdır.

Mağdurun hayatı gerçek değerler ile uyum içerisinde olduğu sürece psikolojik
şiddete karşı güç ve direnç kazanmaktadır. Mağduru zayıflatacak en büyük hata,
psikolojik şiddete karşı kendini yargılayarak yabancılaşmaktadır. Bu tutum kişinin ele
geçirilmesi ile sonuçlanmaktadır.
Psikolojik şiddet ortamında mağdurun hayatı, yaşanılır olması için; kendisine göre
uygun bir perspektif geliştirmesi, risk almaktan çekinmemesi, güçlü ve maharetli
olduğu konulara yoğunlaşması, rekabetçi hissiyatlardan ve kendisi ile yarışmaktan
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vazgeçmesi, çok fazla zihinsel ve psikolojik ağırlık getirecek her türlü olaylardan
kaçınması, güçlü inançlar ve idealler geliştirebilmesi, kişiliğini yeniden eskisinden daha
güçlü olarak kurgulaması, psikolojik şiddetle bireysel başa çıkma yöntemlerinde takip
edilecek stratejiler olarak görülebilir.
Şiddet uygulayanın yöntemlerinden biriside, mağduru yalnızlık ve izolasyona
itmek olduğu için sosyal destek önem kazanır.
“Sosyal destek, bireyin ait olma, sevgi, takdir ve kendini gerçekleştirme
gibi temel ihtiyaçlarının, başka bireylerle kurduğu etkileşim sonucunda
tatmin edilmesini sağlar ve onu yalnızlıktan kurtarır.”
Yeterince sosyal destek elde edebilmek, şiddet mağduruna güven hissi
vermektedir.
Yalnızlık arzu edilen bir durum olmasa da kişinin kendi seçimi sonucunda ortaya
çıkan yalnızlık, kendisine yönelmesi, kendi güvenli bölgeler oluşturma açısından yararlı
bir strateji olmaktadır.
Şiddetle mücadele içinde “geriye dönme davranışı göstermek” yanlış bir taktiktir.
Geriye dönük kişi, önceden hesaplanmış kararlara ve alışkanlıklara, sıkı ve
vazgeçmeyecek şekilde bağlanmaktadır. Kendisini geçmişte başarılı yapan değerleri ve
kuralları, temel bilgi olarak almaktadır. Bireyi psikolojik şiddetten kurtaracak olan
geçmiş

başarısı

değil,

ileriye

yönelik

yeniden

yapılanmasındaki

başarıya

odaklanmasıdır.
Şiddet gören kişi mücadele esnasında engellenmiş hissetmemelidir. Engellenme
hissi ile kendi hayal dünyasını kurup oraya kapanmamalıdır. Yoksa kişinin gerçekle
olan ilişkisi kesilir, hayal dünyasıyla gerçekler birbirine karışabilir. Bu gibi durumlarda
mağdurun gündelik hayata uyumu zorlaşmış olacak ve mücadele azmini kırılacaktır.
Psikolojik şiddetle mücadele yönteminde yapılan hatalardan biriside, olayları
basite indirgeyen bir kişilik tipinin oluşturulmasıdır. Birey, her yorumu alıp üzerine
yatırım yapmaktadır. Basite indirgeyen kişi için genellemeler geçerlidir. Belli bir
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durumun, her zaman herkes için geçerliliği olduğunu düşünür hale gelir. Genelleme
yapanlar, bütün ile parçalar arası farkları göremeyebilirler. Bu kişilik tipine sahip olan
kişiler, esnek tavır ve davranışta bulunamadıkları için herkes, her zaman, daima, asla
gibi kesin kavramlar ile konuşmaktadırlar. Genelleme yaklaşımı, yalnızca gerçeği
saptırmaktadır. Olaylar her zaman veya hiçbir zaman gibi koşullarda meydana
gelmemektedir. Bu yaklaşım, psikolojik şiddetle mücadele yönteminde gereken azmi ve
çabayı sağlamak yerine, olağan durumu kabulden başka bir şeye yaramamaktadır.
Genelleme durumu bireyin seçici bakışını yok eder ve aynı zamanda da farkındalığını
ortadan kaldırabilmektedir. Ayırt etme gücü, genellemenin zıttı olmaktadır. Genelleme
benzerliklere karşı oluşan bir tavırdır, ayırt etme ise varlıklar için geçerli olmaktadır.
Ayırt etme mağdura sağlam bir sağduyu sunmaktadır. Sağduyusu güçlü olan bireyin
psikolojik şiddete karşı mücadelesi kolaylaşmaktadır (Tutar, 2004:169).

Psikolojik Şiddetle Bireysel Başa Çıkma Yolları
Her tür baskı ve yıldırma eylemine karşı insanlar sıklıkla üç tür davranış şekli
göstermektedirler. Psikolojik şiddet karşısında verilecek tutum ve davranış şekilleri:
a.

Psikolojik

şiddete

tepkisiz

Psikolojik

kalmak:

şiddete tepkisiz

kalmak onun yoğunluğu veya etkisine göre değişmektedir. Sistematik olarak
uygulanıyor ve artma eğilimi gösteriyorsa, şiddete tepkisiz kalmak doğru bir
tutum olmamaktadır. Şiddet düzenli bir şekilde geliyorsa ve stres katsayısı
düşük

ve

dayanılabilir

ise,

zayıflık

işareti

göstermeden

tepkisiz

kalınabilmektedir.
b.

Tepki verme: Psikolojik şiddetle mücadele etmenin başka bir yolu da tepki
vermektir. Tepki
seçilmemelidir.

verme
Şiddeti

halinde
uygulayan

asla

şiddet

birey

her

uygulayanın
tür

etik

yöntemi
dışı

yolu

kullanabilmektedir. Mağdur ise onurlu, dürüst, ilkeli, güvenilir ve erdemli
olduğu için seçilmiştir. Bu sebeple karşı tarafın yöntemine başvurmak kişiyi
haklı iken haksız, güçlü iken güçsüz duruma sokmaktadır.
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Mağdur, şiddet uygulayanın metodunu kullanarak, durumla başa çıkamayacağını
farkında olmalıdır. Ortaya konulması gereken tutum, bireyin psikolojik şiddet mağduru
olmasının sebebi olarak gördüğü kendi değerlerini sorgulamayıp, onlara daha çok
tutunarak, istikrarlı bir kişilik sergilemesini gerektirir. Sağduyulu, onurlu ve erdemli
şekilde tavır sergilemelidir. Mağdur, ahlak ve yasaya uygun tavırlarla hareket ederek
çözüme yönelmelidir. Mağdur kendini soyutlayarak çevreden uzaklaşmayı tercih
etmemeli, sosyal destek almaya açık olmalıdır.
c.

Geri çekilme: Mağdur ile şiddeti uygulayan arasında farkın fazlalığı
halinde istenmese de seçilen bir yöntem olmaktadır. Geri çekilme yöntemi
daha etkili bir strateji olmaktadır.

Psikolojik şiddetle bireysel başa çıkma yönteminde mağdur kendi içine kapanma
şeklinde bir tutumu göstermemelidir. Birey özgüvenli olmalı ve özsaygısını yüksek
tutmalıdır.
Özgüven kişiye her zaman yapıcı, gerçekçi ve girişimci bir psikoloji
kazandırmaktadır. Özgüven kaybı yaşayan kişi; hayalci, gerçek dışı ve bir bakıma
savunmacı bir tutum ve davranışlar gösterebilmektedir.
Öğrenilmiş acizlik, insanların geçmişte yaşadıkları olumsuz olaylara ait fikirlerini
diğer ortamlara taşıyarak, başarısını engelleyerek, özsaygı kıtlığına, depresyona ve
kronik kaygıya neden olmaktadır.
Depresyonun başlayışını açıklamakta kullanılmak üzere Abramson, Seligman,
Tasdale (1978),

tarafından

düzenlenen

öğrenilmiş

çaresizlik

modeli, önceki

tecrübelerinde istediği vaziyeti ortaya çıkaramayan ve davranışları bu sonucu kontrol
edemeyeceğini düşünen bir birey, gelecekte bu sonucu etkileyebilecek bile olsa, bunu
sağlayacak davranışları göstermeyecektir.
Araştırmalar, davranışlarıyla sonucu belirleyemeyen organizmanın başlangıçta
hareketsiz kaldığını, denemeler arttıkça, pasifleştiğini ve ilerleyen adımlarda vaziyetin;
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davranış-sonuç alakası açısından tam bir çaresizlik durumu doğduğunu ortaya
koymaktadır.
Neden-sonuç ilişkisi açısından çaresizliği doğuran ve bir öğrenme süreci olan bu
durum, sosyal psikolojide “öğrenilmiş çaresizlik” olarak isimlendirilmekte ve iki
aşamada ortaya çıkmaktadır.
-

Birey ilk başta davranışlarıyla engelleyemeyeceği bir sonuç ile karşılaşmalı
ve amacına ulaşamamalı,

-

Davranışlarıyla engelleyebileceği benzer bir durumla karşılaşmalıdır.

Seligman ve Maier (1972)’in araştırmalarıyla ortaya konulan bu olgunun
(öğrenilmiş çaresizlik), bunu takip eden diğer araştırmalarla da tüm canlılarda bulunan
ortak bir davranış türü olduğu gözlenmiştir.
İnsan kontrol edemeyeceği negatif sonuçlarla yüzleştiğinde güdüsel, bilişsel ve
davranışsal yetersizlik tavrı ortaya koymakta ileride olumsuz sonuçlanan tecrübeye
benzer, ancak sonucun kontrolü imkân dâhilinde olan koşullarda gerekli davranışları
uygulamamakta, ya da bunda eksik kalmaktadır. Bu gibi yapılarda tanımlanan tavır ve
davranışlar, “öğrenilmiş çaresizlik” ya da “öğrenilmiş acizlik” olarak belirtilmektedir.
Öğrenilmiş çaresizlikten uzaklaşabilmek, psikolojik şiddetle mücadelede direnme
imkânı sağlamaktadır. Söz konusu direnme, mağdurun, yaptığı işle ilgili sonucun kendi
davranışına bağlı olduğunu fark etmesi ve sonucu kontrol etme ihtimalinden emin
olması sayesinde görülmektedir.
Şiddetle mücadelede; “Şiddetin her çeşidine karşıyız” demekle işler bitmez;
sadece hukuki çözümler de bu konuda yeterli değildir. Meseleye hukuk, siyaset,
yönetim sosyolojileri ve sosyal psikoloji, toplumsal ahlak vb. gibi çok geniş açılarından
bakılması gerekir. Burada sadece fiziki şiddet değil, dolaylı şiddet de göz ardı
edilmemelidir. Egemen gücün uluslararası globalleşme etkinliklerini ve bunun şiddete
dönüşmesini engellemek ve bununla mücadele etmek pek kolay değildir. Ulusal
düzeyde de sadece fiziksel şiddete değil, gizli şiddete, yeni şiddet türlerine karşıda
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duyarlı olmak, yeni tedbirler almak, çözümler üretmek gerekmektedir (Tutar, 2004:150151).
Öfke ve şiddetin eline geçen bireyler, utanç, kontrol kaybı, suçluluk gibi
duygularla dönüşü olmayan yolda ilerlemekteyken, saldırıya maruz kalan bireyler de
karşı şiddetin ilk adımını atmaktadırlar. Yani şiddet şiddeti doğurur; sonuçta kazananda,
kaybeden de zarar görür (Gücenmez, 2007:4).
Psikolojik şiddet sürecinde erkek ve kadınlar birbirlerinden farklı tepkiler ortaya
koymaktadırlar. Kadınlar konuşarak ve yazarak erkeklere oranla daha olumlu şeylerle
kendilerini ifade ederken, erkekler doğalarının gereği öfke, şiddet, bağırıp çağırma,
bazen saldırganlık yoluyla tepkilerini açığa vurur. Şiddeti yaşayan kimselerin endişe ve
çöküntü içinde olmaları pek doğaldır fakat ömürlerinin sonuna kadar böyle
yaşayamazlar (Çobanoğlu, 2005:105).
Tutar (2004:138-140), psikolojik şiddetle başa çıkmak için: Özgüven ve özsaygıyı
yükseltmek, öğrenilmiş acizlik ve siniklik içinde olmamak gerektiğini söylemiştir.
Araştırmacılar psikolojik şiddet davranışlarına maruz kalan kişilerin, en az düzeyde
zarar görmeleri için aşağıdaki önerilerde bulunmaktadırlar.

3.4

Psikolojik Şiddet ve Hukuk
Psikolojik şiddet, kanıtlanması çok zor olan, mahkemelerce açılan davaların kanıt

gösterme zorluğunun (yaklaşık %1) yaşandığı duygu odaklı saldırılardır. Bu zorluk
kurbanların başa çıkmakta ne kadar zorlandıklarını göstermeye yetmektedir.
Günümüzde dünyanın hemen her yerinde iş yerlerinde psikolojik şiddet eylemlerinin
artması sonucunda çalışanların korunması ve psikolojik şiddet eylemlerinin azaltılması
için yasal düzenlemeler yapılamaya başlanmıştır. İş hayatına ilişkin hakların sağlandığı
gelişmiş ülkelerde, psikolojik şiddet kavramı hakkında farkındalık düzeyi yüksek olup,
bu ülkelerde psikolojik şiddet davranışlarının cezai müeyyideleri bulunmaktadır. Yasal
düzenlemelerin önleyici ve engelleyici etkileri olduğu düşünülürse, Türk hukuk
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sisteminde psikolojik şiddet ile ilgili doğrudan bir hüküm bulunmaması, mağdurların bu
konuyla

ilgili

yapabileceklerinin

ne

kadar

sınırlı

olduğunu

göstermektedir

(Mercanlıoğlu, 2010).
Dünyanın birçok yerinde insanlar işyerlerinde psikolojik şiddeti yaşamakta ancak
bunu bazen utandıkları için, bazen işten atılma korkusuyla, bazen de başka sebeplerden
dolayı dile getirememektedirler. Birçok yabancı ülke bu konu ile ilgili kanunlar
oluşturarak psikolojik şiddet uygulayıcılarını toplumun ihtiyaçlarına göre cezalandırmak
istemiştir (Canbaz, 2014:31).

3.4.1 Uluslararası Hukukta Şiddet
Birleşmiş Milletler sözleşmesi; devletlerin, insan haklarını ve temel özgürlüklerini
korumak ve desteklemek ile ilgili sorumluklarını hatırlatmaktadır. Cinsiyete yönelik
ayrımcılığın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre, Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nde ve diğer uluslararası insan hakları belgelerine
ters olduğunu belirtir. Bu gayretler kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesine vurgu
yapmaktadır (Birleşmiş Milletler, 1993).
Model mevzuatına yönelik bu çerçeve, aile içi şiddete ilişkin kapsamlı mevzuatın
ayrılmaz unsurlarını özetlemektedir. Bu model mevzuatın amacı, aile içi şiddete ilişkin
kapsamlı mevzuat için yasama organlarını kulis yapmaya mecburen yasama organlarına
ve örgütlerine bir taslak kılavuzu olarak hizmet etmektir (İnsan Hakları Komisyonu,
1996).
İnsan Hakları Komisyonu (1996) beyanına göre bu mevzuatın maksadı: aşağıda
belirtilmiştir.
-

Aile içi şiddeti cezalandıran uluslararası standartlara uymak;

-

Aile içi şiddetin, kadına yönelik, ailede ve kişilerarası ilişkilerde
gerçekleşen toplumsal cinsiyete özel şiddet olduğunu kabul etmek;
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Aile içi şiddetin, mazeret edilmeyecek veya tolere edilmeyecek bireye ve

-

topluma karşı ciddi bir suç teşkil ettiğini kabul etmek;
Kişilerarası ve aile ilişkileri içinde kadına yönelik şiddeti yasaklayan, bu

-

türden şiddete maruz kalanları koruyan ve daha fazla şiddeti önleyen özel
mevzuatın oluşturulması;
Aile içi şiddeti ve kadınların kişilerarası ilişkilerde ve aile içinde taciz

-

edilmesini engellemek ve bu tür şiddet olaylarının yaşandığı kadınları
korumak için çok çeşitli esnek ve hızlı çözüm yolları (özel aile içi şiddet
yasası, ceza ve medeni hukuk yolları altında iç hukuk yolları dâhil)
oluşturma;
Aile içi şiddet mağdurlarının, fiziksel ve cinsel psikolojik şiddete kadar

-

değişen durumlarda azami koruma sağlaması;
Aile içi şiddet mağdurlarına yardım etmek için barınaklar, danışma

-

programları ve iş eğitimi programları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere bölümler, programlar, hizmetler, protokoller ve görevler kurmak;
Özel kişiler arası ilişkilerde kadına yönelik şiddeti caydırıp cezalandırarak

-

ceza kanunlarının uygulanmasını kolaylaştırmak;
Aşağıdakileri içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan, kapsamlı destek

-

hizmetleri sağlayın:


İstismar mağdurları ve aileleri için acil servisler;



İstismar mağdurlarının ve ailelerinin özel ihtiyaçlarını karşılayan
programları desteklemek;



İstismar ve mağdur için eğitim, danışmanlık ve tedavi programları;
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Halkın bilinçlendirilmesini ve bu konuda halk eğitimini içeren aile içi
şiddetin önlenmesine ve ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak
programlar.

-

Ceza infaz memurlarının mağdurlara yardım etme ve ev içi şiddet
olaylarında etkili bir şekilde kanunun uygulanmasını ve istismar olaylarının
önlenmesi için kabiliyetlerini genişletmek;

-

Aile içi şiddeti önemsizleştirmeyen koruma emirleri ve ceza hükmü
kurallarına ilişkin kurallar oluşturarak aile içi şiddet olaylarında mağdurlar
için çocuk nezareti, ekonomik destek ve güvenlikle ilgili hususların farkında
olmak için hâkimlerin eğitilmesi;

-

Polisin, hâkimlerin ve aile içi şiddet mağdurlarının desteklenmesi ve aile içi
şiddetin faillerinin rehabilite edilmesi için danışmanların sağlanması ve
eğitilmesi;

-

Aile içi şiddetin insi dansı ve nedenleri hakkında toplum içinde daha iyi bir
anlayış geliştirmek ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak için toplum
katılımını teşvik etmek.

2012 yılında onaylanan AB Mağdur Yönetmeliğine göre, AB’de işlenen suç
mağdurlarının haklarının korunması ve desteklenmesi ile ilgili asgari standartların
belirlenmesi ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına, eş şiddeti mağdurlarına
ve cinsel şiddet mağdurlarına, özellikle gönderme yapmaktadır. 2011 yılında onaylanan
İstanbul Sözleşmesi (2011), kadına yönelik şiddet türlerini tespit etmektedir, bunlar
psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet ve cinsel taciz olarak belirlenmiştir ve
yasalar gözetiminde ilk bağlayıcı nitelikte olan sözleşmedir. (Avrupa Birliği Temel
Haklar Ajansı, 2014).
Uluslararası alandan da kadına ve aile içi şiddete yönelik düzenlemeler;
Kadın hakları alanında en önemli uluslararası sözleşme, Birleşmiş Milletlerce
1979’da kabul edilmiş olan ve Türkiye’nin 1985 yılında taraf olduğu “Kadınlara Karşı
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Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” (Birleşmiş Milletler, 1992) Birleşmiş
Milletler tarafından kabul edilmiş olan temel insan hakları sözleşmelerinden biridir.
Sözleşmede, taraf olan devlet sayısının çokluğu ve kadınlara yönelik olan ayrımcılığı
ortadan kaldırmak adına devletlere önemli sorumluluklar getirmesi sebebiyle en önemli
sözleşmelerden biri olması ile birlikte, doğrudan şiddete yönelik tasarlanan hükümler
bulunmaktadır. Bahsi geçen sözleşmede bulunan “ayrımcılığın önlenmesi” kavramı ile
kadına yönelik şiddeti, kadınların erkekler ile aynı hak ve özgürlüklerden
yararlanmalarına engel olan bir ayrımcılık şekli olduğu CEDAW Komitesi’nin
oluşturduğu tavsiye kararlarında da açıkça ifade edilmiştir.
Birleşmiş Milletler kapsamında kadına yönelik şiddeti konu alan raporlar ve
toplantılar yapılmıştır. 1989 yılında Kadına Yönelik Aile içindeki Şiddetin Önlenmesine
ilişkin bir rapor hazırlanmıştır. 1993’de BM Genel Kurulu, Kadına Yönelik Şiddetin
Ortadan Kaldırılması Hakkında Bildirge (Birleşmiş Milletler (DEVAW), 1993)
yayınlamıştır. Bildirgenin 2. maddesinde aile içi şiddetin kapsamı ilk kez bir
uluslararası düzeyde tanımlanmıştır.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (2002)’nin
“Nisan 2002 tarihli 2002/5 sayılı Tavsiye Kararında, üye devletlerin,
şiddet mağdurlarının güvenliğinin sağlanması ve korunması, ceza
hukukunun ve medeni hukukun bu doğrultuda yeniden ele alınması,
kamusal bilincin arttırılması, kadına yönelik şiddetle karşı karşıya kalan
meslek sahiplerinin eğitilmesi ve şiddetin önlenmesine dayalı olarak
şiddete karşı ulusal politikalar üretilmesi gibi ihtiyaçları dile getirilmiş;
ayrıca ev içi şiddete ilişkin hukuki düzenlemelerin nasıl olması gerektiği
konusunda da tavsiyelere yer verilmiştir.”
1980 yılından itibaren pek çok uluslararası kadın konferansları, BM bünyesinde
Beijing Beyannamesi ve Hareket Platformu ile Amerika kıtasındaki ülkeler tarafından
imzalanan “Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi,

Cezalandırılması ve Ortadan

Kaldırılmasına Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi”, Haziran 2000 yılında New
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York’ta “Kadının İnsan Hakları Projesi” çerçevesinde gerçekleşen özel oturumda
kararlaştırılan “Birleşmiş Milletler Pekin+5 Sonuç Belgesi” ve benzer şekilde
uluslararası düzeyde kadına karşı şiddet belirlenmiş ve engellenmesine yönelik
devletlere bazı sorumluluklar getirilmiştir (Sever, 2012:5).
Kadına Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kadına yönelik uygulanan şiddeti ilk kez insan hakkı
ihlali ve ayrımcılık olarak tanımlamış, bağlayıcı uluslararası norm niteliğinde
olmaktadır. Sözleşmenin uygulanmasına yönelik denetleyici işleyişe de yer verilmiştir.
Devletler kadına yönelik şiddetin engellenmesi bakımından "yargılama, koruma,
önleme ve politika" olmak üzere dört başlık altında toplanmıştır. Bu sözleşmenin diğer
uluslararası metinlerden farkı, uzmanların eğitimi, gerekli yasal değişiklikler, sığınma
evleri, eşitliğin yaşama geçirilmesi için izlenecek politikaların oluşturulup düzenlenmesi
gibi önerilere yer vermesidir. Sözleşmenin sağladığı yükümlülükleri yerine getirebilmek
için Türkiye’nin yasalarda düzeltme yapması gerekmektedir (Avrupa Konseyi
Sözleşmesi, 2002).
“Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 26 Kasım 2009 Tarihli
Avrupa Parlamentosu Kararı, Üye Devletlere kadına karşı türlü şiddetin
engellemesi ve koruyucu tedbirlerin alınmasının yanı sıra kadına karşı
şiddeti doğuran nedenlerin de ortadan kaldırılması amacıyla ulusal
yasalarını ve politikalarını geliştirme çağrısında bulunmaktadır. Bu karar,
ayrıca Birliğe bütün şiddet mağdurlarının yardım ve destek alma
haklarının garanti altına alınması çağrısında bulunmaktadır” (AB
Mağdur Hakları, 2012).
Avrupa Parlamentosu (2015) Türkiye’de kadına ve aile şiddete yönelik
endişelerini “2014 Yılı Türkiye İlerleme Raporu”nda şu şekilde belirtmiştir:
“1 Ağustos 2014 tarihinde Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Edilmesine ilişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) yürürlüğe girmesi konusunda,
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Türkiye'nin sağlamış olduğu katkıyı kaydeder; ancak, kadına yönelik
şiddet vakalarının hâlâ yüksek oranlarda seyretmesinden ve kadına
yönelik

şiddetin

önlenmesine

yönelik

olarak,

iç

hukuk

koruma

mekanizmaların uygulanmasının yetersiz kalmasından dolayı kaygı duyar;
Türk makamlarına, şiddet kurbanı olan kadınların ve çocukların
korunması için yeterli sayıda sığınma evi açması çağrısında bulunur;
Hükümete, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki veya diğer alanlarda
toplumsal cinsiyet eşitliğinin iyileştirilmesi yönünde tavsiyede bulunur;
sivil toplum ve ilgili iş ve meslek örgütleri ile işbirliği yaparak, kadınların
girişimciliğini kolaylaştırması ve kadınların ekonomik faaliyetlere
erişimlerinin önündeki engelleri azaltması için Türk Hükümetine çağrıda
bulunur ve bu bağlamda, Türkiye’yi, kadınların istihdama erişimi
konusunda iddialı bir hedef belirlemeye davet eder; Türkiye’nin, Dünya
Ekonomik Forumu'nun 2014 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu
Raporuna göre 142 ülke arasında 125. olduğuna dikkat çeker; Türk
toplumunda kadınların rolüne ilişkin olarak bazı devlet görevlileri ve
Hükümet temsilcileri tarafından yapılan yorumları derin üzüntüyle
karşılar ve toplumda kadın karşıtı klişe ve önyargılarla mücadele etmenin
önemini vurgular.”
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (2010)’inde doğrudan kadınlara yönelik bir
hükme veya eşitlik ilkesine yer verilmemiştir. Sözleşmenin değişik öğelerinde eşitlik
ilkesinin belirtildiğine rastlanmaktadır. Eşitlik ilkesine göre; ayrımcılığın yasaklanması
ile maddî anlamda eşitlik sağlanması olarak iki boyutu ile ele alınmıştır. Bunların
haricinde, temel hak ve özgürlüklere yönelik sözleşmelerde bulunan yaşam hakkı,
sağlık, işkence yasaklanması ve benzeri hükümler de kadınlara yönelik şiddet
mevzusunda dikkate alınması gerekmektedir.
Aile içi şiddetle ilgili ek önlemler (Avrupa Konseyi, 2002)
Üye devletler,
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Her türlü aile içi şiddeti cezai suç olarak sınıflandırmalı;



Aile içinde taammüden işlenen müessir fiil için, hangi aile bireyi işlemiş
olursa olsun, uygulanacak cezaları gözden geçirmeli ve/veya artırmalı;



Zinanın aile içi şiddete bahane olarak öne sürülmesine meydan vermemeli;

Aşağıda sayılanları olanaklı kılmak için önlemler alma ihtimalini gündeme almalı:
-

Polis güçlerinin tehlikede olan bir kişinin evine girmesini, faili
yakalamasını ve failin hâkim önüne çıkarılmasını mümkün kılmak;

-

Yargının kurbanların korunmasını hedefleyen ihtiyati tedbir olarak, bir
failin kurbanla bağlantı ve iletişim kurma veya ona yaklaşmasını, belirli
alanlara girmesini ya da böyle alanlarda ikamet etmesini yasaklamasına
olanak vermek;

-

Polis, tıp ve sosyal hizmet kurumlarının aynı prosedürü izlemesi için bir
zorunlu işleyiş protokolü oluşturmak;

-

Polise bir rapor ulaşır ulaşmaz kurbanla bağlantıya girme inisiyatifini
gösterecek proaktif kurban koruma servislerini geliştirmek;

-

Kurbanın yardıma ulaşabilmek ve faile karşı -belli süre sınırlamaları
dâhilinde ve faille istenmeyen herhangi bir bağlantı kurmak zorunda
kalmadan- girişimde bulunabilmek için bütün yasal ve pratik önlemleri
almasına olanak vermek amacıyla, polis yetkilileri, mahkemeler, kurban
koruma servisleri vb. ilgili bütün kurumların uyumlu iş birliğini
sağlamak;

-

Yetkililerin faili uymaya zorladıkları önlemlerin her türden ihlalini
cezalandırmak.
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-

Aile içi şiddet kurbanı olan/olmuş göçmen kadınlara, ev sahibi ülkeyi
terk etmek zorunda kalmadan, şiddet kullanan eşlerinden ayrılabilmeleri
için, gerektiğinde eşten ayrı oturum hakkı vermeyi gündeme almalıdır.

Günümüzde İsveç, Fransa, İngiltere, Belçika ve Polonya psikolojik şiddet ile ilgili
yasal düzenlemelere yer vermiştir. Ancak Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya, Amerika
Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerde ise psikolojik şiddet ile ilgili çok sayıda araştırma
yapmış olmalarına karşın direk yasal bir düzenleme bulunmayıp, psikolojik şiddet
mağdurlarını çeşitli mevcut düzenlemelerle korudukları görülmektedir. Ayrıca Avrupa
Birliği’ne üye ülkelerde işverenlerin çalışanları her türlü şiddetten koruma
yükümlülüğüne ilişkin yasal düzenlemeler getirme sorumlulukları vardır. Hukuk
karşılaştırması yapıldığında psikolojik şiddet kavramına farklı ülkelerin farklı
düzenlemeler getirdiği görülmektedir. Avrupa’da psikolojik şiddet işçi onuruna yapılan
bir davranış olarak değerlendirilirken, Amerika Birleşik Devletleri’nde konu eşitlik
ilkesi ve cinsiyete bağlı ayrımcılık kapsamında değerlendirilmektedir. Çeşitli ülkelerin
psikolojik şiddete karşı hukuki tutumları farklıdır (Canbaz, 2014:31).

3.4.2 Türk Hukuk Sisteminde Şiddet
Mutlak boşanma sebebi; hayata kast, zina, pek kötü ve onur kırıcı davranış, terk,
anlaşmalı boşanma eylemli ayrılık sebepleridir. Nisbi boşanma sebebi; evlilik birliğinin
sarsılması, şiddetin türleri, geleneklere aykırı davranış, yazılı veya görüntülü aykırı
davranış sebepleridir (Gençcan, 2011). Psikolojik şiddet de boşanma sebepleri açısından
bakıldığında nisbi boşanma sebeplerinden biri olarak görülmektedir.
“I. Ailenin Korunması”
MADDE 41. – (Değişik: 3.10.2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun
temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
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“Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların
korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için
gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar” (TBMM, 1982).
Aile içindeki şiddet son yıllara kadar suç unsuru olarak görülmemektedir. Kadına
ve çocuklara yönelik şiddeti suç unsuru olarak görmeyi engelleyen birtakım koşullar
hala toplumsal yapıda devam edebilmektedir. Ülkemiz ve uluslararası hukuk sisteminde
eskiye göre çocuk hakları, kadın hakları, İstanbul sözleşmesi vb. uygun bir şekilde
düzenlemeler ve aynı zamanda değişiklikler yapılmış-yapılmaya devam edilmektedir.
1990’lardan günümüze kadar sürdürülen ve halen devam eden yasal düzenlemelerde,
kadın ve çocuklara yönelik şiddetin olmaması yönünde devletin yaptırımını ortaya
koyduğunu söyleyebiliriz (Aliye, 2014:16).
Ev içi şiddetle ilişkili Anayasal hükümler (TBMM, 1982), 17. maddesinde
bulunan “Yaşam Hakkı”, 10. maddesinde “Kanun Önünde Eşitlik” ve 41. maddesinde
“Ailenin Korunması”na ilişkin hükümle yer almaktadır. 41. maddeye göre
“Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların
korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için
gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.”
41. maddeye 2010’da çocuklara karşı şiddetin önlenmesine yönelik; “Devlet, her
türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır” hükmü eklenmiştir
(Sever, 2012:6).
Anayasamızda, yasalarımızda aile içindeki kadın ve çocuklarla ilgili devletin
koruma ve destek sorumluluğunun varlığı hukuk devleti olmanın gereğidir. Ancak ister
gelişmiş ister gelişmekte olan ülkeler olsun böylesi önemli bir orunun varlığı, bu sorunu
tek başına hukuki düzenleme ve yasalarla ortadan kaldıramayacağımız gerçeğini de
gündeme getirmiştir (Aliye, 2014:17).
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Anayasamızda bulunan bu hükümlerin ev içi şiddeti önlenmesi amacıyla ilkesel
olarak uzak olduğu görülmektedir. Ev içi şiddetin aile kapsamında incelenmesi, kadına
yönelik de ana sıfatıyla korunması açısından değersiz görülen bir yaklaşımdır (Sever,
2012:6).
Hukuk sistemlerinde Anayasaların temel esasları belirleme fonksiyonu olan genel
esaslar içermekte ve doğrudan uygulanmayan hükümlerin görülmesi ve önemli olan
direkt olarak uygulamayı belirleyecek yasaların içeriğidir. Dünyadaki örneklere benzer
olarak Türkiye’de uzun süre kadına yönelik ev içi şiddet hukuksal açıdan çok üzerinde
durulmayan aile meselesi olarak görülmektedir. Yargıya taşındığında da ceza hukuku
alanında yer almakta olan yaralama ve öldürme gibi fiziksel istismara yönelik eylemler
için uygulanmaktadır. 765 sayılı eski Ceza Kanunu (T.C. Adalet Bakanlığı, 1926),
öncelikle kadına yönelik koruma ve ayrımcılığı yasaklayıcı değerle eleştirilen bir
yasadır. 26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Ceza Kanunu eski kanuna kıyasla kadın ve erkek
eşitliği ile yazım dili açısından daha pozitif düzenlemeler sağlamıştır. Birtakım suçların
eşe karşı işlenmesinin yasada ağırlaştırıcı bir sebep olarak görülmesi, evlilik içinde
kalan tecavüzün de suç kapsamına alınması, bir önceki yasada eşitsizlik bulunan bir
takım suç tanımlarında değişim yapılması ya da bütün olarak ortadan kaldırılması gibi
düzenlemeler akla öncelikle gelen ilerlemelerdir.
Hane içi şiddet açısından daha doğrudan ve şiddetin engellenmesi yönünden daha
efektif olabilecek yasa ise 1998 yılında çıkarılan Ailenin Korunması Hakkında
Kanun’dur. Ceza kanunun kadına yönelik hane içi şiddet bakımından uygulanması
gereken hükümler eylem gerçekleştikten sonra devreye girmekte ve bunların temelinde
var olan toplumsal düzeni sağlama, ıslah, ödetme, caydırma vb. unsurlar mevcuttur.
Oysa Ailenin Korunması hakkında Kanun’un hedefi bu yasadan bağımsız şekilde
şiddetin gerçekleşmeden önlenmesi veya uygulanan eylemin devam etmesini
engellemektir ve medeni hukuk ve ceza hukukundan farklı bir amaca yönelmektedir.
Yasaların uygulamasında mahkemelerde kullanılan yöntemlerin de değişime ihtiyacı
vardır. Ceza yargılamasında geniş bir sürecin nihayetinde somut delillerin ortaya
çıkması halinde cezalandırmaya yönelik hapis, para cezası şeklinde uygulamalar ortaya
çıkarken ailenin korunmasına yönelik yargılamada daha hızlı şekilde alınması gereken
62

ve şiddet eylemini önleyici özellikte olan tedbir kararı, evden uzaklaştırma, tedbir
nafakası şeklinde daha ayrı özellikte uygulamalar hesaplanmıştır. Benzeri ayrımlar
sebebiyle bu iki yasa farklı başlıklar altında değerlendirilmiştir (Sever, 2012:7).
Ceza Kanunu’ndaki ilgili suçlar (Sever, 2012:7-8)
Ceza Kanunu’nda yer alan ve kadına karşı ev içi şiddet bakımından önemli suç
tipleri şunlardır:


Kötü muamele: “Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü
muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.”



Eziyet: Türk ceza hukukuna yeni bir suç tipi getiren 96. maddeye göre “Bir
kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi
hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”



Kasten yaralama: 86. maddeye göre “Kasten başkasının vücuduna acı
veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”



Cinsel saldırı: 765 sayılı eski Ceza Kanunu ırza geçme veya tasaddi suçları
bakımından bir sınırlandırma getirmemişse de bu suç tipinin evlilik içinde
işlenemeyeceği yönünde bir içtihat bulunuyordu.

Ailenin Korunmasına Dair Kanun (TBMM, 1998)
17.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair
Kanun’un 1. Maddesine göre aşağıdaki tedbirler bulunmaktadır.
-

Kusurlu kişinin aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve
davranışlarda bulunmaması,
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-

Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu
bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine
yaklaşmaması,

-

Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi,

-

Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi,

-

Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi,

-

Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet
mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu
yerlerde bu maddeleri kullanmaması,

-

Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması şeklinde
olabilecektir. Yargıç, ayrıca tedbir nafakasına da re’sen hükmedebilecektir.
Kanunda yer alan bu maddeleri sağlamak için 2. maddede uygulanacak yaptırım

şu şekildedir:
“Koruma kararına uyulmaması halinde durum genel kolluk kuvvetleri
tarafından şikâyete gerek kalmaksızın re'sen soruşturma yapılarak en kısa
zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilecek ve savcılık Sulh
Ceza Mahkemesinde kamu davası açacaktır. Bu durumda fiil başka bir suç
oluştursa bile, koruma kararına aykırı davranan eş veya diğer aile
bireyleri hakkında ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis cezasına
hükmolunacaktır” (TBMM, 1998).
Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve etkilerinin giderilmesinde devletin rolü;
kadına karşı ev içi şiddette, şiddetin engellenerek önlemlerin alınması, şiddette maruz
kaldığında ve bu durumdan kaçıldığında güvenliğin sağlanması, aynı zamanda maddi ve
fiziki koşullarını devam ettirilmesi gibi uygun tedbirleri devletin tasarlaması ve
uygulaması gerekmektedir (Sever, 2012:10).
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Türk hukukunda doğrudan doğruya psikolojik şiddet ile ilgili bir madde
bulunmamaktadır. Kişilik haklarının korunmasıyla ilgili kanunlarla psikolojik şiddet
mağdurlarının hakları korunmaya çalışılmaktadır. Ayrıca 2011 tarih ve 27879 sayı ile
resmî gazetede yayınlanan psikolojik şiddetin önlenmesine dair başbakanlık genelgesi
ve Yeni 32 Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan işverenin iş yerinde psikolojik şiddeti
engelleme yükümlülüğü maddesi de artık psikolojik şiddetin Türkiye’de de tanınmaya
başlanan bir kavram olduğunu göstermektedir (Canbaz, 2014:32).
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4

YÖNTEM
Tezin bu bölümünde araştırma metodu, çalışma grubu, veri toplama araçları ve

verilerin analizi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

4.1

Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada eşler arasındaki psikolojik şiddetin demografik özellikler

açısından incelenmesi amacıyla nitel araştırma modeli kullanılmıştır.
Araştırmada veriler nitel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış
mülakat aracılığı ile elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, nitel
araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. (Edwards & Holland, 2013:2-3) Örneğin,
çift görüşmeleri gibi hanehalkı araştırmalarında ve çift görüşmelerinde yarı
yapılandırılmış mülakat yöntemi “gözlemsel veriler dâhil olmak üzere zengin verilerin
üretilmesi” ile sonuçlanabilir (Bjornholt & Farstad, 2012:3).
Nitel araştırma toplanan verilerin niteliklerinin belirli şekillerde değerlendirilmesi
ile sonuca varmayı hedefleyen bir araştırma modelidir. İncelenenin sayılabilir ve somut
gözlemlenebilir özellikleri yerine sayılamaz soyut özelliklerini ön plana çıkarmayı
hedeflemektedir (Yıldırım & Şimşek, 2008). Bu sebeple yarı yapılandırılmış mülakat ile
kişilerin psikolojik şiddete olan bakışını anlamlı bir ölçüte getirmek için nitel araştırma
yönteminin kullanımı uygun görülmüştür. İçerik analizi, metinden çıkarılan geçerli
yorumların bir dizi işlem sonucu ortaya konulduğu bir araştırma tekniğidir. Bu
yorumlar, mesajın göndereni, mesajın kendisi ve mesajın alıcısı hakkındadır (Weber,
1969). Nitel araştırmanın algı ölçümü gibi konulardaki uygunluğu sayesinde bu
araştırma sonuçlanmış olup nitel bir metot olan içerik analizi sayesinde mülakat
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esnasında elde edilen veriler anlamlandırılmış ve ölçülebilir hale getirilerek bu
araştırmanın bulgularını oluşturup neticesinin ortaya konulmasını sağlamıştır.

4.2

Araştırmanın Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ilinde psikolojik şiddet yaşama sebebiyle

veya farklı bir sebeple aile danışmanlarından destek alan 14 evli çift olmak üzere
toplam 28 kişi oluşturmaktadır. Görüşülen çiftlere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ve 14 kodları verilmiştir. Görüşülen çiftler ile yapılan görüşmelerde en kısa 25 dakika
en uzun 45 dakika olmasına dikkat edilmiştir.
Görüşme yapılan çiftler arasında aile danışmanlığı ya da psikolojik danışmanlık
hizmetine başvuru nedenleri fiziksel şiddet olmamaktadır. Fiziksel şiddet gören bireyler
konu ile ilgili aile danışmanlarından ya da psikolojik danışmanlık yapan kişilerden
yardım almamaktadır.
Yapılan görüşmelerde etik kural ve ilkelere uyulacağına dair bireylere bilgi
verilmiştir. Etik kural ve ilkeler çerçevesinde görüşmeler sağlanmıştır. Bireylere
görüşme esnasında ses kaydı almak ya da not alarak görüşme yapılacağı bildirilmiştir.
Görüşme sağlanan çiftelere ilk olarak demografik sorular yöneltilmiş ve genel
bilgileri alınmıştır. Demografik bilgileri alınan kişilere sonrasında psikolojik şiddet
görüp görmediklerine anlamaya yönelik hazırlanan sorular sorulmuştur.
Bireylerden alınan cevaplar doğrultusunda gördükleri psikolojik şiddetin
bireylerin demografik özelliklerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, demografik
özelliklerin şiddet üzerindeki etkileri anlaşılmaya çalışılmıştır.
Görüşmeler esnasında bireyler sorulara cevap verirken yüz ifadeleri, mimikleri,
hareketleri, davranış ve tutumları da incelenerek verdikleri cevapların doğruluğu ve
dürüstlüğü açısından incelenmeye çalışılmıştır. İçerik analizi yapılması esnasında
bireylerin tüm tutumları da göz önüne alınarak analiz sonucuna varılmıştır.

67

Görüşme yapılan çiftlere cinsiyet, yaş, eğitim, gelir düzeyleri vb. demografik
bilgiler araştırmacı tarafından görüşmelere başlamadan önce not edilmiştir.

Tablo 1 Görüşme yapılan kişilerin yaş aralıkları

Erkek
Kadın

25-34
6
7

35-44
5
5

45 ve Üzeri
3
2

Görüşme yapılan çiftler 25- 65 yaş aralığında 14 erkek ve 14 kadından
oluşmaktadır. 6 erkek, 7 kadın 25-34 yaş aralığında, 5 erkek, 5 kadın 35-44 yaş
aralığında, 3 erkek, 2 kadın 45 yaş üzerindedir.

Tablo 2 Bireylerin eğitim durumları

İlkokul
3

Ortaokul
1

Lise
6

Ön Lisans
1

Üniversite
11

Yüksek Lisans
6

Yapılan görüşmelerde bireyleri eğitim durumları yukarıdaki tabloda verilmiştir. 2
kadın 1 erkek ilkokul mezunu, 1 erkek ortaokul mezunu, 2 kadın 4 erkek lise mezunu, 6
kadın 5 erkek üniversite mezunu, 3 kadın 3 erkek yükseklisans mezunudur.

Tablo 3 Bireylerin gelir durumları

Alt
2

Orta
16

Ortaüstü
10

Bireylerin beyanına göre 2 kişi alt gelirli olduğunu, 16 kişi orta gelir düzeyinde
olduklarını ve 10 kişi de orta ve üstü düzeye yakın olduklarını beyan etmişlerdir.
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Tablo 4 Bireylerin memleketleri

Memleket
Amasya
Ankara
Çankırı
Erzurum
Giresun
Isparta
İstanbul
Mardin
Ordu
Samsun
Şebinkarahisar
Tokat

4
4
1
1
4
1
6
1
1
2
1
2

Bireylerin memleketleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 5 Bireylerin evlilik süreleri ile çocuklu olan çiftler

Evlilik Süresi
Çocuk
Grup Sayısı

4-14 yıl
Var
Yok
7
3
10

15-24 yıl
Var
Yok
3
0
3

25 ve üzeri yıl
Var
Yok
1
0
1

Çiftlerin evlilik süreleri ve çocuk varlığının durumuna bakıldığında, 4-14 yıl
aralığında evli olan çiftlerde 7 çocuk, 15-24 yıl aralığında evli olan çiftlerde 3 çocuk ve
25 ve üzeri yıllarda evli olan çiftlerde 1 çocuk olduğu tespit edilmiştir.
Araştırma eşler arasındaki psikolojik şiddetle sınırlı olmakla birlikte çocuğu olan
çiftlerin çocuklara yönelik şiddete de rastlanmıştır.
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4.3

Veri Toplama Aracı
Mülakat yapılan çiftlere aile danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık yapan kişiler

aracılığı ile görüşmeler sağlanmıştır. Danışmanların ikisi Anadolu yakasında biri
Avrupa yakasında hizmet vermektedir.
Görüşülen çiftlere mülakat esnasında ses kaydı alınarak ya da not alınarak
mülakat yapılabileceği ifade edilmiştir. Bireyler ses kaydı alınmasına sıcak
bakmadıklarından not alınarak görüşme sağlayabileceklerini belirtmişlerdir. Bununla
beraber bazı çiftler görüşmeyi tamamen reddetmiştir. Görüşmeyi kabul eden bayanların
konunun hassasiyetinden dolayı eşlerinin görüşmeye sıcak bakmadıklarını beyan
etmişlerdir. Bu sebeple çift bulmakta zorlu bir süreç yaşanmıştır.
Çift bulmak için belediye ve başka aile danışmanlığı ve psikolojik
danışmanlıklara başvurulmuştur. Bu kurumlar görüşme yapılmasını kabul etmediği için
çift bulmak daha zorlu bir sürece girmiştir.
Yapılan araştırmada yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler yoluyla veriler elde
edilmiştir. Çiftlere yöneltilen sorular tez danışmanım, iki aile danışmanı ve psikolojik
danışmanlık yapan uzmanlar ile birlikte istişare edilerek hazırlanmıştır. Görüşülen
kişilere 13 demografik, 9 psikolojik şiddet algısını ölçmeye yönelik toplam 22 soru
sorulmuştur.
Görüşme yapılan çiftler ile konu hassasiyetinden dolayı her biri ile ayrı ayrı
görüşme yapılmıştır. Eşlerin bir arada olması yapılan görüşmenin doğru ve dürüstlük
açısından çok verimli olmayacağı ve de paylaşımların kısıtlı kalacağı düşünüldüğünden
dolayı çiftler ile ayrı yarı görüşülmesi uygun olacağı düşünülmüştür.

4.4

Verilerin Analizi
Verilerin analizi nitel yöntem kullanılarak yapılmış ve içerik analizine tabi

tutularak nicel verilere ulaşılmıştır. Psikolojik şiddet algısının sayılabilir ve somut
gözlemlenebilir özellikleri bulunmadığı için sayılamaz ve soyut özelliklerini ön plana
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çıkartacak şekilde içerik analizi yapılmıştır. Yapılan içerik analizi ile bulgular kısmında
da görülecek olan sayısal veriler elde edilmiştir.
Yapılan araştırma 14 çift toplamda 28 kişi ile birlikte katılımcıların izni
doğrultusunda not alınarak yapılmıştır.
Öncelikle her bireyin demografik sorulara verdikleri cevaplar tablolar halinde
düzenlenmiştir. Benzerlikleri saptanmış olan cevaplar gruplara ayrılmış ve uygun
gruplara yerleştirilmiştir.
Çiftlere yöneltilen psikolojik şiddeti anlamaya yönelik sorular için araştırmacı
tarafından alt başlıklar oluşturulmuştur. Yapılan görüşmelerde alınan bilgiler tek tek
kelimeler şeklinde ayrım yapılmış her kelime soruların alt başlık gruplarına
yerleştirilmiştir. Yerleştirilen bilgilerin sıklığı tablolanmıştır. Tablolanan veriler sayısal
olarak değerlendirilmiştir.
Yapılan araştırmada bireylerin demografik özellikleri ile psikolojik şiddete
yönelik sorulan sorular karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda bireyin hangi
demografik özelliği ile psikolojik şiddetin yoğunluğu ya da seyrekliği anlaşılmaya
çalışılarak tablolar haline dönüştürülmüştür.
Her çift bir grupta kodlandırılmıştır. Görüşme yapılan çiftlere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 ve 14 kodları verilmiştir.
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5

BULGULAR VE YORUMLAR

Bu araştırmanın genel amacı, eşler arasındaki psikolojik şiddeti demografik
özellikler açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ilinde aile
danışmanlarından destek alan 14 evli çift olmak üzere toplam 28 kişi oluşturmaktadır.
Görüşülen çiftlere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 kodları verilmiştir.
Araştırmada nitel araştırma yaklaşımıyla yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler
yoluyla veriler elde edilmiştir. Görüşmelerde psikolojik şiddetin algılanmasına yönelik
sorular sorulmuş ve verilen cevaplar içerik analizine tabi tutulmuştur.

5.1

Bulgular

5.1.1 Psikolojik Şiddet Algılarının Çeşitli Demografik Değişkenler Açısından
İncelenmesi
Bu araştırma 25-65 yaş aralığında olan evli çiftler ile yapılmıştır. Yapılan
görüşmeler sonucunda yaş faktörü dikkate alındığında 30 yaş ve üzeri çiftlerde şiddetin
yoğun olarak beyan edildiği görülmektedir. Gruptaki her bireyin eğitim durumları
incelendiğinde, şiddet

yöneliminin

eğitim

düzeyi

açısından çok değişkenlik

göstermediği gözlenmiştir.
Gelir düzeyine bağlı olarak üst gruba yakınlığını ifade eden ve orta grupta eşit
ücret alan çiftlerde şiddetin varlığına yönelik ifadelerin olmadığı görülmektedir. Orta
grup olarak kendini ifade eden ve ücret düzeylerinin farklı olduğu çiftlerde şiddet
olduğu yönde beyanlara rastlanmaktadır. Eşlerden herhangi birinin çalışmadığı ve orta
gelir grubunda olan çiftlerde şiddetin daha yoğun ifade edildiği görülmektedir. Şiddet
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toleransı gelir düzeyi yükseldikçe artmakta aksi yönde gelir azaldıkça tolerans da
düşmektedir. Memleket değişkenliklerinin şiddet yöneliminde çok fazla etkisinin
olmadığı değerlendirilmektedir. Diğer yandan birden fazla çocuk sahibi olan eşlerin
ifadelerinden şiddetin daha yaygın olduğu söylenebilir. 10 yıl ve üzeri evlilik süreleri
olan çiftlerde şiddet düzeyinin yoğunlaştığı, ancak politik görüşlerin farklılığı ya da
benzerliğinin şiddet düzeyini etkilemediği anlaşılmıştır.
Çalışma saatleri açısından şiddet yönelimine bakıldığında 40 saat ve üzeri çalışan
bireylerin şiddete daha yatkın olduğu görülmektedir. Çalışan ve çalışmayan çiftler
bölüştürüldüğünde şiddet yönelimleri değişmektedir. Çalışmayan bireylere ekonomik
şiddet uygulanmaktadır. Çalışan bireyler yaptıkları iş ile mutlu ise şiddet düzeyleri
azalmaktadır.

5.1.1.1 Psikolojik Şiddet Algılarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesine
Yönelik Bulgular ve Yorum
Tablo 6. Cinsiyet Değişkeni

Cinsiyet

Sayı

Kadın

14

Erkek

14

Yapılan araştırma sonucuna göre, çiftlerden kadın olanların psikolojik şiddet ile
daha yoğun şekilde karşılaşmakta oldukları gözlemlenmiştir. Erkekler gördükleri şiddet
türlerini paylaşmakta zorlanmaktadır. Bu sebepten dolayı kadınlar yaşadıkları şiddeti
rahat bir şekilde ifade etmektedirler.
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5.1.1.2 Şiddete Maruz Kalan Eşlerin Yaş Değişkenine Göre İncelenmesine
Yönelik Bulgular ve Yorum

Tablo 7. Eşlerin Psikolojik Şiddet Algılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş
Olumsuz
Olumlu

25-35
6
7

35-45
7
2

>45
2
4

Eşlerin psikolojik şiddet algılarının yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde;
kadınların daha fazla psikolojik şiddete maruz kaldıkları, erkeklerin ise 25-35 yaş
aralığında psikolojik şiddete maruz kaldıkları görülmektedir.

Tablo 8. Eşlerin Fiziksel Şiddet Görenlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş

25-35

35-45

>45

Olumsuz

10

7

2

Olumlu

3

2

4

Fiziksel şiddet gören bireylerin yaş gruplarına göre dağılımını incelendiğinde, 45
yaş ve üzeri grubunda daha fazla olduğu görülmektedir. Bu da gösteriyor ki psikolojik
şiddet bir süre sonra yönünü değiştirmektedir.

Tablo 9. Eşlerin Hakaret Algılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş

25-35

35-45

>45

Olumsuz

10

6

3

Olumlu

3

3

3
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Eşlerin hakaret algılarının yaş grubu açısından incelendiğinde, her yaş grubunun
hakaret düzeyleri aynı seyretmektedir. Bireylerin birbirlerine hakaret içerikli davranış
ve tutumları sistematik olarak devam etmektedir.

Tablo 10. Kötü Söz Algılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş

25-35

35-45

>45

Olumsuz

8

4

3

Olumlu

5

5

3

Bireylerin kötü söz söylemelerine ilişkin sözel davranışın yaş gruplarına göre
incelendiğinde, 25-35 yaş ile 35-45 yaş arasında bulunan kişilerin kötü söz algıları eşit
görülmektedir. 25-45 yaş aralığındaki bireyler kötü sözleri daha yoğunlukta
kullanmaktadırlar.

Tablo 11. Saygı Duymamak Algılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş

25-35

35-45

>45

Olumsuz

9

6

4

Olumlu

4

3

2

Kişilerin birbirlerine karşı duydukları saygıyı yaş gruplarına göre incelendiğinde,
25-35 yaş aralığındaki bireylerde daha fazla görülmektedir. 35 yaş sonrasında bireyler
birbirlerine olan saygı düzeyini daha az koruyabilmektedirler.
Tablo 12. Kıskançlık Algılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş

25-35

35-45

>45

Olumsuz

12

8

6

Olumlu

1

1
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Kişilerin kıskançlık algılarını yaş grubunda incelendiğinde, 35-45 yaş aralığında
ki bireylerde daha fazla olduğu ve 45 yaş ve üzeri olan çiftlerde kıskançlık bulgusuna
rastlanmadığı görülmektedir. 45 yaş üzeri bireylerin eşlerini daha az kıskandığı daha
önceki zamanlarda kıskançlığın daha yoğun yaşandığı görülmektedir.

5.1.1.3 Psikolojik Şiddet Algılarının Eğitim Durumu Değişkenine Göre
İncelenmesine Yönelik Bulgular ve Yorum

Tablo 13. Sözel Şiddet Ve Eğitim Arasındaki İlişki

Eğitim
Olumsuz
Olumlu

İlkokul

Lise

1
2

1
6

Ortaokul

Ön Lisans

Üniversite

Yüksek Lisans

1

3
7

2
3

2

Sözel şiddet ve eğitim arasındaki ilişki incelendiğinde; erkekler yoğunlukta sözlü
şiddete maruz kaldıkları, kadınların ise 35-45 yaş grubu aralığında sözel şiddete maruz
kaldıkları görülmektedir. Erkeklerin genel olarak gördükleri şiddet sözel olduğundan
her yaş grubunda buna rastlanmaktadır. Kadınlar da ise sözel şiddet belli bir yaştan
sonra yönünü değiştirdiğinden dolayı çok fazla rahatsız edici olmamaktadır.

Tablo 14. Arkadaş Ve Çevre İle Yapılan Paylaşımın Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Eğitim

İlkokul

Lise

Ortaokul

Olumsuz
Olumlu

2
1

6
1

1
1

Ön lisans

Üniversite

Yüksek Lisans

1

9
1

4
1

Arkadaş ve çevre ile yapılan paylaşımın eğitim durumuna göre incelendiğinde,
erkekler yaşamakta oldukları şiddeti çevreleriyle paylaşamadıklarını, kadınların
yaşadıkları şiddeti arkadaşları ve yakın çevresi ile paylaştıkları gözlemlenmiştir.
Erkeklerin gördükleri şiddetin çok fazla bilincinde olmadığı ya da erkeklik gururuna
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yediremedikleri için paylaşımda bulunmadıkları lakin kadınların eşlerinde rahatsız edici
tutumları olduğunda bunu rahatlıkla dile getirebildikleri görülmektedir.

Tablo 15. Danışman İle Yapılan Paylaşımın Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Eğitim
Olumsuz
Olumlu

İlkokul
2
1

Lise

Ortaokul

Ön Lisans

7

2

1

Üniversite
4
6

Yüksek Lisans
3
2

Danışman ile yapılan paylaşımın eğitim durumuna göre incelendiğinde, çiftler
yaşamakta oldukları şiddeti danışmanları ile daha rahat paylaştıkları aşağıdaki tabloda
da görülmektedir. Profesyonel yardım almakta olan çiftler şiddetin yok olması ya da
hane içerisindeki bu durumun düzelmesi açısından kendilerini daha rahat ifade ettikleri
görülmektedir.

Tablo 16. Bireylerin Psikolojik Şiddet Algılarıyla Eğitim Arasındaki İlişki

Eğitim
Olumsuz
Olumlu

İlkokul
1
2

Lise
4
3

Ortaokul
1
1

Ön lisans
1

Üniversite
6
4

Yüksek Lisans
1
4

Bireylerin psikolojik şiddet algılarıyla eğitim arasındaki ilişki incelendiğinde; lise,
üniversite ve yüksek lisans mezunu olan kadınların daha yoğun şekilde psikolojik şiddet
gördükleri anlaşılmaktadır. Erkekler açısından bakıldığında ise lise ve üniversite
mezunlarının psikolojik şiddeti yoğun olarak gördükleri görülmektedir. Eğitim yönüyle
bakıldığında bireylerde farkındalık oluşması sebebiyle gördükleri şiddeti daha kolay
tanımlayabilmektedirler.

77

Tablo 17. Kendini İfade Etme İle Eğitim Arasındaki İlişki

Eğitim

İlkokul

Olumsuz
Olumlu

3

Lise

Ortaokul

Ön lisans

Üniversite

Yüksek Lisans

4

2

1

5

2

5

3

3

Bireylerin kendilerini ifade etmeleri gerekliliğini belirten kadınlar üniversite
mezunu, erkekler ise lise ve üniversite mezunu oldukları çoğunlukta görülmektedir.
Lise ve üniversite mezunu olan grupta bireyler kendilerini karşı cinse ifade etmeleri
gerekliliğini ifade yetersizliğinde şiddetin daha fazla görüldüğünü belirtmektedirler.

Tablo 18. Empati İle Eğitim Arasındaki İlişki

Eğitim

İlkokul

Olumsuz
Olumlu

3

Lise

Ortaokul

Ön Lisans

Üniversite

Yüksek Lisans

4

2

1

5

2

5

3

3

Bireylerin birbirlerine karşı empati kurmalarında fazla aktif olmadıkları
görülmektedir. Sadece üniversite ve yüksek lisans mezunlarında empati yeteneği
kısmen bulunmaktadır. Bireylerin kullandıkları davranış ve tutumlar da karşı tarafın
empati kuramadığından dolayı şiddet düzeyini arttırmaktadır.

5.1.1.4 Psikolojik Şiddet Algılarının Gelir Durumuna Göre İncelenmesine
Yönelik Bulgular ve Yorum
Tablo 19. Ekonomik Şiddet İle Gelir Düzeyi Arasındaki İlişki

Gelir Düzeyi

Alt

Orta

Orta Altı

Orta-Üst

Olumsuz

1

19

1

5

Olumlu

2
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Orta gelir grubundaki kadınlar daha yoğun şekilde şiddete maruz kaldıkları
gözlemlenmiştir. Ekonomik olarak orta-üt grubunda olan bireyler şiddeti bir şekilde
tolere ettikleri anlaşılmıştır. Ailelerin gelir düzeylerinin şiddeti olumsuz yönde
etkilediği görülmektedir.

5.1.1.5 Psikolojik Şiddet Algılarının Memleket Değişkenine Göre İncelenmesine
Yönelik Bulgular ve Yorum

Tablo 20. Memlekete Göre Dağılım

Şehir Adı

Kişi Sayısı

Giresun

4

İstanbul

5

Ankara

4

Şebinkarahisar

1

Mardin

1

Tokat

2

Isparta

1

Amasya

4

Çankırı

1

Samsun

2

Van

1

Kars

1

Sinop

1

Memleket açısından incelendiğinde farklı memleket de olsa aynı memlekette olsa
bireyler şiddete maruz kalabilmektedirler. Memleket değişkenliği şiddeti artıran ya da
yok sayan bir unsur olarak görülmemektedir. Çiftler aynı memleketli olsa dahi şiddet
görebildikleri anlaşılmaktadır.
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5.1.1.6 Psikolojik Şiddet Algılarının Bireylerin Yetiştikleri Aile Geleneklerine
Göre İncelenmesine Yönelik Bulgular ve Yorum

Tablo 21. İki Ailenin Geleneklere Bağlılığı Kültürler Arası Benzerlikler ve Farklılıklar

İki Ailenin Geleneklere
Bağlılığı
Kültürler Arası
Benzerlikler
Kültürel Farklılıklar

Kişi Sayısı
17
11
21
7
11
17

Durum
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Var
Yok

Eşler kendi ailelerinde yetiştikleri gelenek ve görenekler göz önüne alındığında
ataerkil aile yapısında yetişen erkeklerin daha fazla şiddete meyilli oldukları
görülmektedir. Farklı memleketli olup İstanbul da yaşamakta olan bireyler bir zaman
sonra kültürel ögelerden ve geleneklerinden koptukları anlaşılmaktadır.

5.1.1.7 Psikolojik Şiddet Algılarının Çocuk Değişkenine Göre İncelenmesine
Yönelik Bulgular ve Yorum

Tablo 22. Psikolojik Şiddetin Engellenmesinde Eğitimin Öneminin Algısı ile Çocuk Sahibi Olunması
Arasındaki İlişki

Var

Yok

Olumsuz

15

3

Olumlu

7

3

Çocuk sahibi olan ailelerde şiddet daha yoğun olarak gözlemlenmiştir. Eşlerden
erkeklerin şiddetin kaynağının karşı taraftan kaynaklandığını dile getirmektedirler.
Kadınlar şiddetin çocuk olduktan sona daha fazla görülmeye başladığını ve kaynağının
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karşı taraf olduğunu belirtmektedirler. Eşlerin her biri açısından şiddetin kaynağı karşı
taraf olarak belirtilmektedir.

5.1.1.8 Psikolojik Şiddet Algılarının Evlilik Süresi Değişkenine Göre
İncelenmesine Yönelik Bulgular ve Yorum

Tablo 23. Cinsel Şiddet İle Evlilik Süresi Arasındaki İlişki

Evlilik
süresi
Olumsuz

10

4

6

6

15

35

16

23

11

8

20

4

2

1

2

2

2

1

Olumlu

1

1

Evlilik yılları açısından incelendiğinde, 10 yılı aşkın evlilikler de şiddete daha
yoğun bir şekilde rastlanmaktadır. Evlilik sürecinde zaman uzadıkça şiddet bir şekilde
ortaya çıkmakta ve bireylerin birikmişliklerinden dolayı yoğunluğunda daha fazla artış
olduğu gözlemlenmiştir.
Yapılan görüşmelerde 1 çiftte akraba evliliğine rastlanmaktadır. Bu durum şiddet
açısından önem arz etmemektedir. Bireyler akraba olsa dahi şiddet görebilmektedirler.

Tablo 24. Sözel Şiddet İle Evlilik Süresi Arasındaki İlişki

Evlilik süresi

4-14

14-24

Olumsuz

5

7

Olumlu

11

3

34-44

2

Sözel şiddet ile evlilik süresi arasındaki ilişkiye bakıldığında, 4-14 yıl arası evli
olan çiftlerde daha çok yoğun görülmektedir. Çiftlerde şiddetin sözel olarak başladığı ve
zaman geçtikçe şiddet yönünün ve şeklinin değiştiği anlaşılmaktadır.
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5.1.1.9 Psikolojik Şiddet Algılarının Politik Görüşlerine Göre İncelenmesine
Yönelik Bulgular ve Yorum

Tablo 25. Bireylerin Politik Görüşleri

Politik görüş

Kişi Sayısı
22
5
1

Aynı
Yakın
Farklı

Bireylerin politik görüşleri açısından şiddetin yönünü değiştirmediği ve politik
görüşlerinin bir etken olmadığı anlaşılmaktadır. Genel olarak çiftler politik görüşleri
açısından birbirlerine yakın ya da aynı görüşte olduğu gözlemlenmiştir.

5.1.1.10 Psikolojik Şiddet Algılarının Çalışan Bireylerin Çalışma Sürelerine Göre
İncelenmesine Yönelik Bulgular ve Yorum

Tablo 26. Çalışan Bireylerin Haftalık Çalışma Saatleri

Çalışan Bireyler İçin Haftalık Çalışma Süresi

Kişi Sayısı

5-20

2

21-30

2

31-40

5

40 ve Üzeri

9

Çalışan bireyler açısından incelendiğinde çalışma saatleri 40 saat ve üzeri olan
bireylerin şiddete daha meyilli oldukları gözlemlenmiştir. Çalışma süreleri uzayan
bireyler de şiddet daha fazla görülmekte ve bu durum gün içerisindeki sarf ettikleri
gayret ile ilişkilendirilmektedir.
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5.1.1.11 Psikolojik Şiddet Algılarının Çalışan Bireylerin İşlerindeki
Mutluluklarına Göre İncelenmesine Yönelik Bulgular ve Yorum

Tablo 27. Şiddetin Oluşma Sebebi İle Çalışan Bireylerin İş Memnuniyeti Arasındaki İlişkisi

Evet

Hayır

Olumsuz

9

7

Olumlu

10

2

Çalışan bireylerin çalıştıkları işteki memnuniyetleri ve mutlu olma durumları
açısından şiddete bakıldığında işlerinde mutlu olan bireylerin şiddet düzeylerinin daha
az olduğu görülmektedir. Bu da bireylerin iş yerlerindeki mutluluk ve mutsuzluk
durumlarının

şiddetin

yönünü,

sıklığını

ve

meylini

değiştirmekte

olduğunu

göstermektedir.

5.1.1.12 Psikolojik Şiddet Algılarının Ev İçin Yapılan Alışverişlerde Söz Sahibine
Göre İncelenmesine Yönelik Bulgular ve Yorum

Tablo 28. Hane İçi Alışverişler İçin Karar Vericiler

Karar Verici
Ortak
Ben
Eşim
Ortak
Ben
Eşim
Ortak
Ben
Eşim

Hane İçi Alişveriş
Büyük
Küçük

Hane

içi

yapılan

büyük

ve

küçük

alışverişler

Kişi Sayısı
16
6
6
16
6
6
12
6
10

açısından

şiddet

ile

ilişkilendirilmemektedir. Bireyler genellikle yapılacak olan alışverişler de ortak karar
vererek birlikte yapmaktadırlar. Yapılan alışverişler şiddet ile ilişkilendirilmemektedir.
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5.2

Yorumlar
Yapılan araştırma da çiftlere yöneltilen sorular üzerinden bireylerin cevapları ve

yorumlamalar bulunmaktadır. Her bireyin vermiş olduğu cevap şiddet düzeyini,
sıklığını, türünü ve boyutunu göstermektedir.
Şiddete mağduru bireyler genellikle sessiz, sakin, duygularını ifade edemeyen,
kendisini ifade edemeyen, karşı tarafın göstermekte olduğu hareket ve tepkilerden
korkan, kendi içlerinde bu durumu kabul etmese de bunu karşı tarafa yansıtamayan,
karşı tarafın tehditleri karşısında ailesini bir arada tutmaya çalışan ve özellikle çocuklu
çiftlerin bu durumda büyük sıkıntılar yaşamakta olduğu anlaşılmıştır. Şiddet uygulayan
kişiler de bu durumun farkında olarak şiddetin derecesini arttırabilmektedir.
Bireylerin evlenmeden önceki ailelerinde şiddetin varlığı ile ilgili yapılan
araştırma sonucunda eşlerden her ikisi de evlenmeden önce ailelerinde şiddete maruz
kalmış ise evlendikten sonra çiftler arasındaki şiddet düzeyi daha kuvvetli olmaktadır.
Bu da şiddetin öğrenilmiş bir davranış tutumu olduğunu göstermektedir.
Eşlerden birinin aile içerisinde şiddet görmesi evlendikten sonra kendi için
savunma mekanizması geliştirdiğini göstermektedir. Kişinin kendisini savunabilmesi
için şiddet meylimi artmaktadır.
10. grup kadının ifadesi; “Abimden şiddet gördüm. Her şeyde döverdi. Sözlü ve
fiziksel uygulardı. Abime karşı aşırı şekilde sevgi bağlılığım var. Ama yaşattıklarından
dolayı o zamanlar hissettiğim kırgınlık, öfke, korku, sinir var. Aile olgusunun dağılması
korkusu da diyebiliriz. Bundan dolayı sessiz kalıyorum. Bende öfkeleniyorum. Sakin
insan olmayı istiyorum. Ama olamıyorum. Saldırgan olursam kimse bana zarar
veremez.” bu şekildedir.
Yapılan görüşmelerde bireylere karşı tarafın hangi hareket ve davranışını
psikolojik şiddet olarak yorumladıkları sorulduğunda, çoğunluğun sözel şiddeti
psikolojik şiddet olarak algıladıkları anlaşılmıştır. Fiziksel şiddet uygulayan eş için
şiddete maruz kalan eş bu durumun ilk başlarda psikolojik ve sözel şiddet ile
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başladığını, ilerleyen zamanlarda şiddet yönünün fiziksel şiddete dönüştüğünü
belirtmektedir.
4. grup kadının ifadesi; “Psikolojik şiddete evet. Üzdü, manevi olarak yara
bırakıyor. Şu an gayet iyi. Kavgaların sürekli olduğu dönemlerde yetersiz değilim diye
ağladım. Evi çekip çevirememek, güzel olmamak, zayıf olmamak bunlardan. Annesi ve
arkadaşları müdahale ediyordu. Kayınvalidem kendi de bunu uyguluyordu. Kendime
bakmamamdan dolayı şikâyet ederdi. Oğluna bağımlı, kıskançlık hep önde olma isteği
kendinden üstün birine dayanamıyor. Karalama yapıyor ve aileden uzak tutmaya
çalışıyor. Beni sürekli gözaltında tutmak istiyordu. Bütün hayatımı kontrol ediyordu.
Benim becerikli olduğum durumlarda kendini ön plana çıkarıyor. Bir araya
gelmediğimizde hastalık ve nöbetleri tutuyor.”
10. grup kadının ifadesi; “11 yıllık evliyim 2 kez tokat attı. Duygusal şiddet had
safhada var. Üzgünüm, üzülüyorum. Önceki hayatımda zaten sindirilmişlik var aynı şeyi
farklı bir türden eşimden görünce sevilmiyorum duygusu oluşuyor. Fikrimi beyan
etmekte karasız kalıyorum.”
Şiddete maruz kalan bireyler şiddet derecesinin bir sonraki sefer daha fazla
olduğunu belirtmektedir. Şiddet uygulayan kişiler başlarda şiddet uyguladığının
farkında olmadığını ve profesyonel yardım almaya başladıktan sonra bu durumu fark
ettiklerini belirtmektedir.
3. grup erkeğin bu durumla ilgili ifadesi; “Hatalıymışım, demek ki yaptığım
şeyleri yapmamak lazımmış.” şeklindedir.
Bireyler karşı tarafa uyguladıkları şiddeti farkında olmadıklarını ve evliliklerinde
oluşan problemleri düzeltmek için aldıkları yardım sonucu bunu fark edebildiklerini
belirtmektedirler.
4. grup erkeğin ifadesi ise; “Aile danışmanına devam ediyoruz ve çok fazla fayda
sağlıyoruz. Farkındalığım arttı ve hatalı olarak görmediğim birçok şeyi yanlış
yorumlamışım. Bize, özellikle de bana farklı bir gözle bakmamı sağladı.” olmuştur.
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Ekonomik şiddete maruz kalan, çalışmayan eş kendi özgürlüğünün tamamen
kısıtlamak amacı ile hayatı idame ettirebilmesi için ekonomik açıdan mahrum
bırakıldığını çevresinden ve sosyal yaşamdan soyutlanmaya çalışıldığını ifade
etmektedir. Hane içi alışverişlerde genel olarak ortak karar veririz cevabı alınmıştır.
Fakat büyük-küçük alışverişlerde ekonomik gücü olan kişiler büyük alışverişlerde,
ekonomik gücü az olan ya da olmayan çiftler küçük alışverişlerde karar
verebilmektedir. Hatta küçük alışverişler genellikle ortak yapılmaktadır.
Çalışmayan bireyler eşi tarafından ekonomik şiddete maruz kalmasa da kendi
ekonomik

gücü

olmadığından

dolayı

kısıtlı

bütçeyi

bir

şiddet

olarak

algılayabilmektedir. Bununla beraber bu kısıtlara karşı bir savunma olarak psikolojik ve
duygusal şiddeti kullanarak kendi konumunu korumaya çalışabilmektedir.
Çalışan bireyler gün içerisinde iş ortamında ya da yolda geçirdikleri süre
içerisinde yaşadıkları stresi eşlerine şiddet olarak yöneltmektedirler. Şiddete maruz
kalan

eş

bunu

kabullenmek

istememekte,

konuyu

tamamen

şahsi

değerlendirebilmektedir. Şiddet uygulayan birey de bu durumu doğru bulmamakta fakat
hane içinde rahatlamak gerektiğini belirterek şiddet uyguladığının farkında olmadan
yaşadığı stresi eşine şiddet olarak yönelttiğini belirtmektedir. Özellikle erkek bireylerde
bu durum daha fazla gözlemlenmiştir.
Bireylere psikolojik şiddetin tanımı sorulduğunda daha önce yöneltilen sorular da
şiddet gördüğünü gizlemeye çalışsa da bu soru ile birlikte yaşadığı şiddet
anlaşılmaktadır. “Psikolojik şiddeti tanımlar mısınız?” sorusu her bireyin kendi algısını
ortaya koymaktadır.
1.grup kadının ifadesi; “Baskıdır. Düşünce özgürlüğünün kısıtlaması, ezilmek
düşünsel olarak, düşüncelerini ifade edememek, sözleriyle yaralamak, sözleriyle seni
çöküntüye sebep vermesi. Psikolojik şiddete maruz kaldığım zamanlar çok oluyor. Eşim
savaş tekniklerini iyi bilir. Psikolojik savaş tekniklerini de bana uygular (eş asker).
Sistematik, sebebe bağlı devam ediyor.”
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10. grup erkeğin ifadesi; “Karşıdaki insanın kendi düşüncesinin baskısı altına
almak” şeklindedir.
Evliliğin ilk yıllarında münferit vakalar ile başlayan şiddetin evlilik süreleri
uzadığında sistematik şekle dönüştüğü anlaşılmıştır. Profesyonel yardım almaya
başladıktan bir süre sonra münferit şekle tekrar geri döndüğü görülmektedir.
4. grup erkeğin ifadesi; “Evliliğimizin ilk senelerinde kavgalarımız çok şiddet
düzeyi azdı, daha sonraki zamanlarda kavgalarımız azaldı ancak şiddet düzeyi artmaya
başladı.” şeklindedir.
Kadınlar görmüş olduğu şiddeti yakın çevreleri ile daha rahat paylaşırken,
erkekler bu durumu çevrelerinde dile getiremediklerini ve bunu erkeğin güçlü olması
gerektiği, aile içerisindeki yaşadıkları durumu anlatmaktan hoşlanmadıklarını
söyleyerek belirtmektedir.
4. grup erkek; “Kimseyle paylaşımda bulunmadım. Biz erkekler böyle şeyleri fazla
konuşmayı sevmeyiz.” şeklinde duruma yorum getirmiştir. Anlaşıldığı üzere erkeklerin
yaşadıkları duygusal birikimin dışa yansıması, sessizlik durumu başkalarına
anlatamama olmaktadır.
12. grup kadın paylaşım ile ilgili; “Paylaştım. Kayınvalidemle, kendi anne
babamla ve doktora geldim. Ailem sabırlı olmamı söyledi.” ifadesini kullanmıştır.
Çiftler şiddetle başa çıkamayarak durumun farkına vardıklarında profesyonel
yardım almaya başladıklarını belirtmişlerdir. Profesyonel yardım alan çiftler kendilerini
ya birinin yönlendirdiğini ya da kendileri yardım almaya karar verdiklerini
belirtmişlerdir.
5. grup erkeğin ifadesi şu şekildedir; “Kendimi huzursuz hissettiğim için yardım
aldım. Kimseyle konuşamadığım için profesyonel yardım almak istedim.” aldıkları
yardım ile yaptıkları yanlış davranış ve tutumları düzeltme yönüne gittiklerini
belirtmektedirler.

87

İlişkilerinin düzelme aşamasındaki çiftler genel olarak karşı tarafla daha iyi
empati kurabildikleri ve yaptıkları hareket ve davranışlarına farklı bir gözle bakmaya
başladıklarını,

yanlış

hareketi

bu

yöntemle

daha

rahat

durdurabildiklerini

söylemektedirler. Düzelme aşamasında kişisel farkındalık eylem öncesinde bu eylemin
olası etkisi hakkında düşünmeyi getiriyor.
4. grup erkeğin yorumu; “Her şey göründüğü kadar normal ya da anormal değil,
bunu fark etmem çok güzel. Hayatımın yönü değişmeye başladı. Eşim ve çevremdeki
beni tanıyan kişiler çok fazla değiştiğimi dile getiriyorlar. Artık ilişkimi ve hayat
düzenimi ne şekilde yaklaşmam gerektiğini ve yönetmem gerektiğini biliyorum.”
şeklindedir.
Çiftler ile yapılan görüşmelerin sonucunda saygının evlilik içerisinde çok önemli
bir unsur olduğu ortaya çıkmıştır. Eşlerin birbirlerine karşı saygıyı yitirmeye
başlamaları ya da saygının tamamen ortadan kalkması ile eşler arasındaki şiddetin
özellikle sözel olarak artışa geçtiği görülmüştür. Saygının bittiği ya da yara almaya
başladığı yerde eşlerin birbirlerine olan tahammülü ortadan kalkmakta ve ilişkileri çok
fazla yıpranmaktadır.
4. grup erkeğin yorumu; “Çiftlerin karşılıklı saygılı olması gerekiyor. Saygı
anahtar kelime bence saygı olduğu yerde her şey önlenebilir. Saygın yitirildiği yerde
sorunlar daha çok ortaya çıkıyor diye düşünüyorum.”
Çiftlerin şiddet gördüklerinin farkına varması özellikle erkek bireylerin bunu itiraf
etmeleri zor olabilmektedir. Şiddet gördükleri, bunu tanımlayabildikleri halde şiddete
maruz kalmadıklarını belirtebilmektedirler. Şiddet gördüğünü söylemekten kaçınan
erkek bireyler ataerkil aile yapısından gelmekte olup erkeği üstün nitelikli
kıldıklarından şiddeti kabullenişleri zor olmaktadır. Toplumsal öğretiler ile tezat bir hal
almayı kabullenmemek için ya şiddet gördüğünü reddedip duruma farklı isimler
vermeye veya gizlemeye çalışmak ya da toplumsal öğretiyi yanlış görüp değişimini
savunmak görülebilen bir tepkidir.
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5. grup erkeğin ifadesi şu şekildedir; “En çok kadın şiddete maruz kalır.
Genellikle dayak yer. Sonucu ölüme kadar gidebilir. Sözel şiddete ve psikolojik şiddete
erkek maruz kalır. Kadın tetikler erkek karşılık verir.”
5. grup kadın bu durumu şu şekilde ifade etmektedir. “Açıkça söylemek gerekirse
eşim profesyonel yardım almaya başladığından beri çok sakin bunu bir yüzdelik
dilimine vurmak gerekirse eğer %100 şiddet uygularken şimdi şiddet düzeyi %1-2’lere
düştü. Bunun da olması için gerçekten bir olay olması gerekiyor.”
Bir kişinin şiddete neden maruz kalabileceği ile ilgili çiftler genellikle karşı
taraftan kaynaklı olduğunu beyan etmişlerdir. Şiddeti uygulayan da şiddet mağduru olan
kişilerde aynı cevabı vermişlerdir. Bir tarafın tutum ve davranışları diğer kişiyi
etkilemektedir. Bu sebepten dolayı şiddet ortaya çıkmaktadır. Kişinin şiddet görmesi
için herhangi bir sebep ve neden olmasına gerek olmadığı şiddet uygulayan kişinin her
şey için bir sebep üretebileceği anlaşılmıştır.
11.kadın, “Şiddet görmem için herhangi bir sebep olmasına gerek yoktu. Birçok
önemsiz konu için bile şiddet uyguladığı olmuştur. Mesela, sehpa üzerinde bir bardak
duruyor ise bundan dolayı bile sözel şiddet uygulamaktadır. İnsanlık hali dört dörtlük
olamıyoruz.” şiddeti her şekilde gördüğünü ifade etmiştir.
Şiddeti uygulayan kişinin cinsiyetin öneminin olup olmadığı sorulduğunda,
cinsiyetin çok önem arz etmediği ve her cinsten bireyin şiddet türlerinden herhangi
birini ya da hepsini uygulayabildikleri anlaşılmaktadır.
7. grup kadın; “Cinsiyet önemli değil. Çoğu erkek de şiddet görüyor. Artık
erkekler de eşleri tarafından fiziksel şiddet görebiliyor.” ifadesini kullanmıştır.
9. grup kadın; “Eskisi gibi cinsiyet farkı yok. Kadın erkek birbirini dövüyor.
Kadınlar daha çok şiddete maruz kalıyor.” bilgisini vermektedir.,
10. grup erkek; “Kadınlar medyadan dolayı daha çok şiddet görüyor gözüküyor.
Ama erkekler daha çok şiddet görüyor. Kadın cinsel şiddet, erkekler duygusal şiddet
görüyor.” paylaşımını yapmaktadır.
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Tablo 29. Şiddetin Cinsiyet Açısından Öneminin Olup Olmadığı

Cinsiyet

Cinsiyetin Önemi

Kişi Sayısı

Var

4

Yok

10

Var

3

Yok

11

Kadın

Erkek

Bireylerin cinsiyetleri açsından şiddete maruz kalma durumu açısından
incelendiğinde; erkekler açısından şiddet gören kişinin cinsiyeti açısından bir öneminin
olmadığı, her cinsiyette olan kişinin şiddete maruz kaldığını, kadınlar da erkekler gibi
şiddetin cinsiyet açısından bir öneminin olmadığını ve erkeklerin de kadınların da bir
şekilde şiddete maruz kalabildiklerini belirtmişlerdir.
Şiddete karşı alınacak önlemlerden biri olarak şiddetin ortaya çıkamaması için
çiftlerin çoğunluğu çocukluk döneminde aile içi şiddetten çocukların uzak tutulması
gerektiğini, her ebeveynin çocuklarına bu konuyla ilgili eğitim vermeleri gerektiğini
belirtmişlerdir. Okul ve sosyal ortamlarda verilen eğitimle birlikte destek olunması ve
eğitimin devam etmesi gerektiğini dile getirmişlerdir.
1. grup kadın “Kesinlikle eğitim şart. Empati şart. Bireyin çocukluk döneminden
itibaren şiddete yönelik eğitim verilmesi gerekiyor. Anne bunun eğitimini verecek.
Şiddetin her türlü boyutu ve karşılığında neler görebileceğinin ve nasıl davranması
gerektiğinin

bilincinde

olmalı.

Bu

eğitimde

öncelikle

ebeveynlere

düşüyor.

Çocuklarımızı şiddet ortamından uzak tutmalıyız.” durumu bu şekilde ifade etmektedir.
4. grup erkek şiddeti önlemenin yolu olarak şu ifadeyi kullanmıştır; “Çocuklar
öncelikle evde aileleri tarafından daha sonra da anaokulu itibari ile eğitime girmelidir
ki sağlıklı bireyler yetişebilsin ve şiddete karşı olan bireyler olacağından şiddeti
önlemek daha kolay olabilir. Ortadan kalkmaz belki ama en aza indirebiliriz. Hane
içerisinde çocuk anne ve babayı kopyaladığından dolayı çocukların yanında kesinlikle
şiddetin hiçbiri uygulanmamalı buna aileler önem göstermeli. Tabi ki anlaşmazlıklar
olabilir. Kavgalar çıkabilir ama bunları şiddet boyutuna getirmemek gerekiyor.
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Çiftlerin karşılıklı saygılı olması gerekiyor. Saygı anahtar kelime bence saygı olduğu
yerde her şey önlenebilir. Saygın yitirildiği yerde sorunlar daha çok ortaya çıkıyor diye
düşünüyorum. Bundan dolayı çocuklarımıza saygılı olmayı öretmeliyiz. Bunu da eşler
birbirine saygı duyarak yapabilirler. Çocuk en çok kiminle kalıyorsa onun etkisi daha
büyük oluyor. O kişi her kimse anne ya da baba fark etmiyor. Bilinçli olması yeterli.”
4. grup kadının önerisi; “Şüphe etmememiz gerekiyor kendimizden. Kendini ifade
edebilmek, kendinden şüpheye düşmemek, bir şeyler kanıtlama anlamına gelir. Kendimi
suçluyordum. Kitap okuyarak, kendini geliştirerek. Karşılıklı olarak varsa bunları
anlamak ve yapmamak empati kurmak. Görmek istemediğin tepkinin kendisi olmak.
Karşılık vermemek misilleme yapmamak.” şeklindedir.
5. grup erkeğin şiddeti önlemede çözüm ve önerisi; “Yardım almalıyız. Gerekirse
ilaç kullanmalıyız. Şiddet olacağı zaman ortamdan uzaklaşılabilir. Sakinleşmemiz
gerekir. Sakinleştikten sonra konuşulmalı. Destek çok önemli. Her şey daha çabuk yola
giriyor. Şiddet kesinlikle olmamalı.” şeklindedir.
Medya ve iletişim araçlarında, sosyal medyada şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik
eğitsel paylaşımların yapılması gerekliliğini ifade edilmektedir.
9. grup kadının çözüm ve önerisi; “Erkekleri bilinçlendirmeli, eğitim verilmeli,
medya aracılığı ile bilinçlendirme yapılabilir. Çocuklarımızı yetiştirirken öğreterek
yetiştirmek lazım. Özellikle erkek çocuklarını. Eğer şiddet uygulayarak yetiştirilirse
çocuklar onlarda ileri de şiddet uygulayan bireyler olacaktır.” bu şekildedir.
Yapılan görüşmelerde cinsel şiddete az sayıda rastlanmaktadır. Birey cinsel şiddet
görüyor ise de bunu açıkça ifade edememektedir.
8. grup kadının ifadesi; “Alkol kullanımından sonra böyle bir şey oluyor. Normal
zamanlarda böyle bir durum yok. Sözel ve cinsel anlamda tutumlarında şiddeti
düşünürüm.” nde olduğu gibi cinsel şiddet gördüğünü açıkça ifade edememiştir.
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5.3

Psikolojik Şiddetin Eşler Tarafından Algılanış Şekilleri
Görüşmelerin sonucunda çiftlerin birbirlerine uyguladıkları psikolojik şiddet ve

bunun nedenleri ile bireylerin birbirlerine yaklaşımlarındaki tutumların hangilerini
psikolojik şiddet olarak algıladıkları değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Doğumdan itibaren başlayarak evden ayrılma süresine kadar ailesi tarafından
şiddete direkt ya da dolaylı olarak maruz kalan bireyler gördükleri şiddeti hayatlarının
devamında belirli yerlerde kullanmaktadırlar. Özellikle evlendikten sonra bu şiddet
yönelimlerini eşlerine uygulamakta oldukları görülmektedir. Bu da gösteriyor ki,
öğrenilmiş olan davranış ve tutumlar insanın bilincinde bir şekilde yer edinmektedir. Bu
davranış ve tutumlar bireylerin yeni yaşam sürecinde de ortaya çıkmaktadır. Aile
bireyleri tarafından şiddetin herhangi bir türüne maruz kalmış olan kişiler bu davranış
şekillerini ve tutumlarını çocukluk döneminde şiddet olarak algılamamaktadır.
Kendilerinin yapmış oldukları hatalardan ya da yanlışlardan dolayı ceza aldıklarını
düşünmektedirler. Bu durumu normalleştirmektedirler. Bazı bireyler ise, aile
bireylerinden gördükleri şiddeti kendi aile hayatına taşıdığını fark ederek bunu
çözümleyebilmek için çözümler aramış ve aile danışmanlığı yardımı almayı kendileri
istemiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda çiftlerin psikolojik şiddeti nasıl algıladıkları
anlamaya çalışılmıştır. Her bir bireyin şiddeti algılayışı farklıdır. Bazı bireyler şiddeti
sadece sözel olarak gösterilen tutumlar olarak algılarken, bazıları da karşı cinsin şiddete
yönelik

uyguladığı

tüm

hareket

ve

davranışları

psikolojik

şiddet

olarak

yorumlamaktadırlar.
Bireylerin şiddete yönelik algı durumlarında yaş, eğitim, çocuk, çalışsan bireyler
için çalışma saati süreleri, iş yerlerinde ve yapmış oldukları işteki mutluluk doyumu ve
gelir durumları etken olmaktadır.
25-45 yaş arasındaki bireylerin psikolojik şiddete daha fazla maruz kaldıkları
yapılan inceleme sonucunda anlaşılmaktadır. Buradan anlaşılacağı gibi bireyler belirli
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bir yaşa kadar şiddeti yoğun şekilde yaşıyor ve belirli bir yaştan sonra gördükleri şiddet
ya ortadan kalkıyor ya da devam ediyorsa kişi bunu normalleştirebiliyor.
Psikolojik şiddeti bireylerin eğitim durumlarına göre incelediğimizde ortaya çıkan
tablo da birey bilinçlendikçe şiddetin daha fazla farkında olduğudur. Eğitim açısından
lise dönemine kadar eğitimini tamamlayan bireyler bu durumun başlarda çok fazla
farkında olmadıkları ya da çevre ve ailelerinin etkisiyle normal olarak algıladıkları
anlaşılmaktadır. Şiddetin boyutunun artması ve yönünün değişmesi ile birlikte farkına
varabildikleri görülmektedir.
Aile içerisinde uygulanan şiddetin çocuk olduktan sonra daha fazla artarak ve
yönü değişmektedir. Çevresel unsurlar da şiddetin düzeyini tetikleyici rol oynamaktadır.
Bireylerin birbirlerine eskisi gibi vakit ayıramaması, kişilerin çocuk yetiştirme
geliminde farklı fikirlere sahip olmaları ve ortak nokta bulmakta zorlandıkları bu
durumun en tetikleyici özelliklerindendir. Fikir uyuşmazlıklarından doğan problemleri
bireyler şiddet olarak algılayabilmektedir.
Çalışan bireyler, çalışma saatlerinin süreleri ile birlikte şiddetin yönü ve sıklığı
artmaktadır. 40 saat ve üzeri çalışan bireyler gün içerisinde maruz kaldıkları olumlu ya
da

olumsuz

durum

sergileyemedikleri

ve

olayları

tavırları

aile

aile

içerisine

içerisinde

yansıtmaktadır.
rahatlıkla

ve

İşyerlerinde
kolaylıkla

uygulayabilmektedirler. Bunun sebebini de iş yerindeki stres ve sıkıntıyla kaynaklı
olduğunu belirtmektedirler. Burada bireyin yaptığı işteki mutluluk düzeyi devreye
girmektedir. Kişi işinde mutsuz ise şiddet artmakta, yaptığı iş ile mutlu olan bireylerde
şiddet düzeyi daha az görülmektedir.
Ailelerin gelir durumu ve gelir düzeylerindeki algıları da şiddeti tetikleyici bir
unsur olmaktadır. Gelir düzeyinin “orta-üst” grubunda olduğunu belirten bireyler de
şiddet algıları düşmektedir. Gelir düzeyinin “orta” grubunda olan aileler de şiddet
sistematik olmakta ve şiddetin yönü değişebilmektedir. Orta grupta bulunan bireylerde
şiddet fiziksel ve ekonomik olarak da görülmektedir.
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6

6.1

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuçlar
Yapılan araştırmada, eşler arasındaki psikolojik şiddetin demografik özellikler

açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi,
meslek, sosyo-ekonomik düzey gibi değişkenler ile bireylerin psikolojik şiddet algıları
anlaşılmaya çalışılmıştır.

Ayrıca, bu bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda

yapılan bulgular sonucunda sunulan analizlerin sonuçları değerlendirilecektir.
Bu amaç doğrultusunda, yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile görüşülen
çiftlerin demografik özellikleri ile birlikte psikolojik şiddet algılarının arasında bir
etkileşim olup olmadığı incelenmiştir.
Eşlerin birbirlerine alışma sürecinde gelişen hareketlerin tümü her bir eş
tarafından farklı yorumlanarak kişide psikolojik izler bırakmaktadır. Bu durum
psikolojik şiddetin başlangıcı olarak görünmektedir. Her bir eşin sergilediği, mimik,
tavır, söylem, ev içi düzeni, kişilik özellikleri gibi hareketleri karşı taraf normal
olduğunu düşünmüyorsa bu hareket ve davranış türleri bir süre sonra kişide psikolojik
şiddete dönüşebilmektedir. Karşı tarafın uyguladığı bu hareketlerin her birinde diğer eş
kendini kötü hissederek saygı görmediğini ve eskisi kadar sevilmediğine inanmaya
başlayabilmekte, karşı tarafın davranışları psikolojik olarak derin etkiler bırakmaktadır.
Eşin

uyguladığı

psikolojik

şiddet

belirtilen

sebeplerden

hangisinden

kaynaklanıyor ise şiddet uygulanan eş bir süre sonra bu durumu kabullenir bir hale
gelmektedir. Bu kabullenme sonrası kendini daha çaresiz bulan eş daha fazla şiddete
maruz kalmaktadır. Belirli bir süre geçtikten sonra eşlerin birbirlerine karşı tahammülü
kalmadığı süreçte her iki eşten biri, genellikle kadınlar profesyonel yardım alma
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çabasına girmektedir. Eşler arasında başlayan problemler ve şiddet sonucunda
profesyonel yardım almayı hedeflemeyen eşler ise ilişkilerini toparlamakta güçlük
çektiklerini ve aile birlikteliğini sonlandırmaya yönelik tutumlar göstermeye
başladıklarını belirtmektedirler. Profesyonel yardım almaya başladıktan ilişkilerinin
düzene girdiği ve kişiye doğru ya da normal gelen davranış tutumunu düzeltmeye
başlamaktadırlar. Yönlendirme ya da tavsiye üzerine profesyonel yardım almaya
başlayan çiftler bu durumu ilk zamanlarda kabul etmekte zorlandıklarını söyleseler de,
profesyonel yardım aldıktan sonra ilişkilerinin düzene girdiğini ifade etmektedirler.
Aile içerisinde bireylerin uyguladıkları şiddet türleri genel olarak; erkekler için
fiziksel, ekonomik, sözel ve psikolojik şiddeti içermektedir; buna karşılık kadınların,
çoğunlukla sözel ve psikolojik şiddet uyguladıkları görülmektedir. Erkekler fiziksel ve
ekonomik gücü ellerinde bulundurdukları için bu alanlarda şiddet göstermeye daha fazla
meyilli oldukları gözlemlenmiştir. Kadınlar ise şiddet uygularken kendilerini daha güçlü
hissettikleri noktaları olan, sözel şiddeti uyguladıkları görülmektedir. Toplumun ve
ailelerin öğretimi ile genellikle kadınların uyguladıkları şiddet türleri kendilerini
savunma mekanizmalı olup, erkeklerin uyguladıkları şiddet türleri karşı tarafa yaptığı
fiilden dolayı haz almıyor ise eşten gelecek olan herhangi bir tepkiyi önleme ve
bastırma amaçlı olmaktadır.
Yapılan

görüşmeler

sonucunda;

çiftlerin

şiddetin

herhangi

bir

türünü

kabullenmedikleri lakin günün getirmiş olduğu koşulları göz önüne aldıklarında şiddeti
bir türlü uygulamaya yönelik hareketlerde bulunduklarını belirtmişlerdir. Eşler şiddetle
başa çıkamadıkları durumlarda profesyonel yardım alarak aile içi bütünlüğü korumaya
ilişkin karşılıklı olarak şiddeti ortadan kaldırmayı hedeflemektedirler. Şiddetin yoğun
olarak yaşandığı ailelerde çözümlenmesinin daha zor ve zaman almakta olduğu
anlaşılmaktadır.
Yaşanmışlıkların birikimiyle birlikte geçmişten gelen durumlar göz önüne
alındığında eşler birbirlerine karşı tutumlarını hızlı bir şekilde düzeltememektedirler.
Ama ortadan kaldırabilmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar.
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Görüşmeler sonucunda eşler arasındaki iletişimin önem arz ettiği görülmektedir.
İletişim bozukluğu olmayan ya da daha az olan eşler ilişkilerini düzeltme konusunda
daha hızlı sonuç alabilmektedirler. İletişimi doğru kuramayan çiftlerde çözüme doğru
daha yavaş ilerlendiği görülmektedir.
Aile danışmanlığı yardımı alan çiftlerin çözemedikleri durumları daha rahat
çözümledikleri anlaşılmaktadır. Bu sayede eşler birbirlerine karşı kendilerini daha rahat
ifade edebilmekte ve böylece sıkıntılı durumları ilişkilerinde daha kolay çözümlemekte
ve daha etkin roller üstlenmektedirler. İkili ilişkilerinde iletişimi rahatlıkla kullanır hale
gelen çiftler bu durumun çevrelerinde de fark edildiğini ifade etmektedirler. Çiftler
arasındaki değişimin başladığı yer iletişim kanallarının düzelmeye başladığı nokta
olduğu anlaşılmaktadır.
Profesyonel yardım alan çiftler daha önceleri şiddet ve benzeri unsurlar ile başa
çıkamadıklarını ve kendilerini ifade etmekte zorlandıklarını belirtmektedirler. Yardım
aldıktan sonra öz güvenleri yavaş yavaş gelen bireyler kendilerini rahatlıkla ifade
ederek ve karşı tarafla kolaylıkla empati kurup, birbirlerinin ne söylediğini ne istediğini
daha iyi anlamaya başladıklarını ifade etmektedirler.
Her kişinin özel alanı olması gerektiğini ve kişinin eşi dahi olsa özel alanına
girmemesi ve karşı tarafa saygı duyarak kişiyi özel alanında rahat bırakmaları gerektiği
anlaşılmaktadır. Bireyler kendi özel alanlarında iken daha rahat hareket ettiklerini ve
kendileri için oluşturdukları bu alanda mutlu huzurlu oldukları anlaşılmaktadır. Bu
durum da şiddet düzeyinin azalmasına neden olmaktadır.
Çiftler birbirlerine her konuda saygı duymalıdır. Saygının yitirilmesi ile birlikte
çiftler problemi daha yoğun yaşamaktadırlar. Her durum ve koşulda saygı aile içerisinde
önem arz etmektedir.
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6.2

Öneriler
Bu araştırmanın sonucunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir;
Bu araştırmada bireylerin psikolojik şiddet algıları yorumlanmıştır. Bir başka

araştırmada diğer şiddet türlerinin psikolojik şiddete etkisi incelenebilir.
Bu çalışma bazı sınırlılıklar içermektedir. Çalışmanın başlıca sınırlılığı, evrenin
İstanbul ili olmasıdır. Bu araştırma farklı metropollerde de uygulanılması ile daha farklı
sonuçlar elde edilebilir.
Ayrıca kırsal da sağlık ocakları ve benzeri kurumların yardımlarıyla benzer
değerlendirmeler yapılabilir.
Bu çalışma evli olmayan çiftler ile ilgili medeni kanundaki değişikler göz önüne
alınarak evli olmayan çiftlere de uygulanabilir.
Bir başka sınırlılıkta görüşülen bireylerin aile danışmanı uzmanlarından yardım
almaları olduğundan dolayı profesyonel yardım almayan çiftler içinde yapılabilir.
Erkeklerin karşı cins tarafından maruz kaldıkları şiddetin araştırılması
önerilmektedir.
Bu araştırma eğitimsel açıdan farklı gruplar yapılarak tekrarlanabilir.
Her iki bireyinde çalışmadığı gruplar İŞKUR ve benzeri kurumlar yardımlarıyla
tespit edilerek araştırma uygulanabilir.
Yakın akraba evliliklerinde benzer bir çalışma yapılarak olası farklılıklar tespit
edilebilir.
Benzeri bir çalışma çocuğu olan ve çocuğu olmayan çiftleri ayrı gruplarda
incelenerek karşılaştırılabilir.
Benzeri bir çalışma ikinci evlilikleri bulunan çiftlere uygulanarak etkileri
ölçülebilir.
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Evlenmeden önce çiftlere yönelik şiddet ailelerde yaptığı tahribat ile ilgili bilgi ve
eğitimler verilerek bireylerin şiddete meyilleri önlenebilir.
Evlilik aşamasına gelen bireyler karşılıklı iletişim konusunda destek almaları
faydalı olacaktır.
Şiddet gören ve görmekte olan bireyler için semtlerde şiddeti önlemeye ve şiddet
karşısında bireylerin sergilemesi gereken tutumlar üzerine eğitimler verilmesi uygun
olacaktır.
Aile içerisinde çocuklara uygulanan şiddete yönelik araştırma yapılması uygun
olacaktır.
Çocuklara ve ergenlere yönelik okullarda şiddeti önlemek üzere şiddetin yanlış bir
davranış tutumu olduğunu vurgulayan ve kişilerin bu tavırdan uzaklaştıran eğitimler
verilmeli ve olası şiddet karşısında bireyin kendini korumasına yönelik bilgilendirmeler
yapılmalıdır.
Yoğunluk durumuna göre belirli bölgelerde devletin sağladığı sağlık hizmetlerinin
yanına aile danışmanlığı hizmetinin de eklenmesi hem toplumun kavrama alışmasını
sağlayacak hem de olası şiddeti azaltacaktır.
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EKLER

EK 1 Çiftlerin Demografik Özellikleri İle İlgili Sorular

1- Cinsiyetiniz
-

Bayan

-

Erkek

2- Yaş
-

18-25

-

26-32

-

33-39

-

40 ve üzeri

3- Eğitim durumu
-

İlkokul

-

Ortaokul

-

Lise

-

Üniversite

-

Yüksek lisans

-

Doktora

4- Gelir düzeyi
-

Aile ortalama geliri nedir?

-

Gelir durumunuzu nasıl algılıyorsunuz?

-

Ortalama gelir-gidere en çok katkı/etki tarafı kimdir?
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5- Kültürel farklılıklar
-

Memleket

-

Her bireyin aile gelenekleri var mı?

-

Her birey aile geleneklerine bağlı mı?

-

Kültürler arası benzerlikleriniz nelerdir?

-

Kültürler arası farklılıklarınız nelerdir?

6- Çocuğunuz var mı?
-

Var ise;

-

Sayısı

-

Yaşları

7- Evlilik süresi
8- Akraba evliliği var mı?
9- Politik görüşleriniz benzer mi?
10- Çalışan bireyler için; haftalık çalışma süreniz nedir?
11- Mesleğiniz nedir?
12- Yapmış olduğunuz işinizde mutlu musunuz?
13- Hane içi alışverişlerde kim karar verir?
-

Büyük alışveriş (mobilya, beyaz eşya vb..)

-

Küçük alışveriş (ev içi gerekli malzemeler; gıda, deterjan vs..)
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EK 2 Psikolojik Şiddete İlişkin Mülakat Soruları

1- Evlenmeden önce kendi aileniz içerisinde (anne, baba, kardeş vs..) herhangi biri
tarafından şiddete maruz kaldınız mı? Kaldıysanız şiddet anında ya da
sonrasında neler hissettiniz? Bu durum sizi ne kadar etkiledi?
2- Eşiniz tarafından herhangi bir şiddet türüne maruz kaldığınızı düşünüyor
musunuz? Eğer hane içerisinde eşiniz tarafından şiddet görüyorsanız bu ne tür
bir şiddettir? Sizde bıraktığı psikolojik etkileri nelerdir?
3- Karşı tarafının hangi davranışlarını şiddet olarak yorumluyorsunuz? Hangi tür
davranış veya hareketler şiddet içermektedir?
4- Psikolojik şiddeti tanımlayabilir misiniz? Günlük zaman diliminde ne kadar ya
da

ne

sıklıkta

psikolojik

şiddet

gördüğünüzü

düşünüyorsunuz?

(münferit/sistematik)
5- Eğer şiddete maruz kalıyorsanız bunu birileriyle paylaşıyor musunuz? Paylaşmış
olduğunuz kişilerin size yakınlık derecesi nedir? Profesyonel yardım alıyor
musunuz? Size nasıl çözüm yolu bulmaktadırlar?
6- Bir kişi neden şiddete maruz kalır? Şiddete maruz kalması için bir sebep olması
gerekir mi? Gerekirse bu sebepler neler olabilir?
7- Şiddet uygulayan ve uygulanan kişi için cinsiyetin bir önemi var mıdır? Varsa
bu cinsiyetin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Sizce hangi cins (kadınerkek) daha fazla ve hangi şiddet türüne maruz kalmaktadır?
8- Konuştuklarımızı göz önüne alarak sizce eşiniz tarafından psikolojik şiddete
maruz kalıyor musunuz?
9- Size göre şiddeti önlemek, başa çıkmak amacı ile bireysel olarak neler
yapabiliriz?
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