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Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri “Duygusal İstismar Dersi” kapsamında “Çocuk-
lara Karşı Olan Fiziksel ve Duygusal Şiddet ve İhmal” ile ilgili farkındalık oluşturmak için 28 soruluk 
bir anket çalışması düzenlediler. Böyle bir çalışmanın, çocuklara karşı olan şiddetin görünmeyen 
taraflarının anlaşılmasında basit ama samimi bir yaklaşım olduğunu düşündüğüm için çalışmanın 
sonuçlarını sizlerle de paylaşmak istedim. Bu çalışmayı yapan öğrenci arkadaşlar, bununla da ye-
tinmeyip altı konu ile ilgili hazırladıkları broşürleri dağıtarak “Çocuğa Yönelik Görünmeyen Şiddet” 
konusunda farkındalık yaratmaya çalıştılar. Bu bağlamda böyle bir farkındalık ve gönüllülük çalışması 
yaptıkları için kendilerine teşekkürü de borç bilirim.

Anket sonuçlarına bakmadan önce bu çalışmanın temel konusu olan “şiddet” kavramını anla-
makta fayda var. Şiddeti basit bir dille tanımlarsak, insanın fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik 
her türlü maddi ve manevi olumsuzluk anlamına gelmektedir. Dahası bir başka kişiye yönelik zarar 
verici eylem olan şiddet, farklı disiplinlerin ve toplumun işbirliğini gerektiren, önlenebilir önemli 
bir toplum sağlığı sorunudur (Güler, Uzun, Boztaş, & Aydoğan, 2002). 

Çocuğa yönelik şiddet aklımıza gelebilecek her alanda karşımıza çıkan bir toplum sağlığı sorunu 
olduğu için bu çalışmada duygusal veya fiziksel şiddet olarak kısıtlama yapılmadan veya aile içi 
şiddet, akran şiddeti, toplum şiddeti, sistem şiddeti olarak sınırlamadan olabildiğince fazla alana 
değinilmeye çalışılmıştır. Kişilere sorulan sorular, anketi hazırlayan öğrenciler arasında tartışılarak 
toplumda sıkça karşılaşılan ifadelerden seçilmeye çalışılmıştır.
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Yapılan anket sonucunda toplumun bilgilendirilmesinin yerinde olduğu düşünülen konular;

• Erkek çocuklarının genital sakatlanmaya maruz kalması (sünnet edilmesi)

• Erkek çocuklarına karşı cinsi korumaları görevinin yüklenmesi

• İnterseks (çift cinsiyetli) doğan çocuklara, zorunluluk teşkil etmemesine rağmen kalıcı ope-
rasyonlarla zarar verilmesi

• Ebeveynlerin çocuk onlarla bir şey paylaşmak istediğinde sürekli meşgul olması 

• Okullarda sınıfların çocukların not durumuna göre derecelendirilerek ayrılması 

• Çocukların uyku, kurs vs. saatlerinin ebeveynler tarafından katı bir biçimde belirlenmesi ve 
çocukların sunduğu değiştirme tekliflerinin her zaman reddedilmesi

şeklinde olmuştur.

Duygusal Şiddetin Sonuçlarını Tespit Etmek Zor
Anket sonuçlarından göreceğiniz üzere 3. ve 5. soru ile ilgili olarak anket sonucu “şiddettir” 

şeklinde çıkmıştır. Fakat bu iki soru ile ilgili çıkan sonucun toplumun genelini yansıtmadığı düşü-
nülerek bu iki konu hakkında da toplumu bilgilendirme yoluna gidilmiştir.

(1.Kesinlikle şiddet değildir 2.Şiddet değildir. 3. Kararsızım 4. Şiddettir 5.Kesinlikle şiddettir.)
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Çocukken şiddete maruz kalmış birinin, hayatının sonraki dönemlerinde şiddete uğrayan veya fail 
olma olasılığı çok yüksektir. Bu yüzden toplumu, şiddet olduğunun farkında olunmayan ve çocukların 
maruz kaldığı davranışlar konusunda bilgilendirmek oldukça önemlidir ve anket çalışması da temelde 
bunu amaçlamaktadır.

Hem duygusal hem de fiziksel şiddet açısından baktığımızda fiziksel şiddetin sonuçları çok daha be-
lirginken, duygusal şiddettin belirti ve sonuçlarını anlamak biraz daha zordur. Burada şiddet olduğunun 
farkında olmayan kişilerin belli davranışlarının şiddet olduğunu öğrenmesi ve şiddetin nelere yol açacağı, 
neden bu tür davranışlarda bulunulmaması gerektiği hakkında bilgilendirilmesi önemlidir.

Sonuç olarak bu ve buna benzer çalışmaların  önemli ve gerekli olmasının  en önemli  sebeplerinden 
biri şiddetin şiddet doğuruyor olmasıdır. Nedenleri  iyi anlaşılmadığı sürece  şiddeti önlemek adına bud-
lunan çözümlerin, geçici  ve bizzat şiddetin kendisini körükleyici çözümler olduğu günümüzde yaşanan 
her örnekle bizzat karşımıza çıkmaktadır. ●
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