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Öz 

Ülkemizde ve Dünyada genel kabul görmü� haliyle çocuk 18 ya�ını doldurmayan bireyleri 
ifade etmektedir.  Bireyin ilerleyen hayatının temellerinin atıldı�ı bu çocukluk dönemi çok hassasiyet 
ve önem arz etmektedir. Güçlü, sa�lıklı ve uzun vadeli ya�ayacak bir toplum olu�turmanın ilk 
�artlarından biri gelece�in büyükleri olan bugünün çocuklarının psiko-sosyal, fizyolojik ve cinsel 
açıdan �iddetin her türlüsünden uzak ve sa�lıklı olarak yeti�tirilmesiyle mümkün olur. 

Bu çalı�ma fiziksel �iddet ma�duru çocukların, �iddete maruz kalmalarının sebeplerini 
sosyo-kültürel, çevresel ve ekonomik faktörlerde aramı�tır. Çalı�manın bulgularına göre; Çocuklar 
ço�unlukla fiziksel �iddete maruz kalmaktadır. Fiziksel �iddete maruz kalan çocukların ço�unlu�u 
15-18 ya� grubu erkek çocuklardır. Göç, beraberinde getirdi�i geçi� kültürü ve gecekondula�ma, 
�ehirle�ememe �iddeti tetikleyen unsurlardandır. E�itim seviyesi dü�ük, kalabalık ve ekonomik 
durumu iyi olmayan ailelerin çocukları daha çok fiziksel �iddete maruz kalmaktadırlar. Fiziksel 
�iddet ma�duru çocuklar genellikle tanıdı�ı, bildi�i arkada�, akraba ve yakın çevresi tarafından 
�iddet görmektedirler. Fakat �iddet gördü�ü ki�iyi tanımadıklarını söyleme e�ilimindedirler. Ayrıca 
parçalanmı� aile, her iki ebeveynin çalı�ması ve ailenin ilk çocu�u olma ile fiziksel �iddetin ma�duru 
olma arasında mantıksal bir ili�ki kurulamamı�tır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, �iddet, Erzurum. 

 

Abstract 

In our country and in the world, children refer to individuals who are under the age of 18 
in a generally accepted term. This childhood period in which the individuals’ foundation of a future 
life is laid , is of much sensitivity and importance. One of the first conditions of creating a strong, 
healthy and long-term society is possible if today's children are brought up remote and healthy of any 
kind of psycho-social, physiological and sexual aspect of  violence. 

This work focuses on the causes of socio-cultural, environmental and economic factors on 
exposure to violence on children who are victims of physical violence. According to the findings of 
the study; Children are often exposed to physical violence. The majority of children exposed to 
physical violence are male in the age group of 15-18. Immigration, transition culture which brings 
with it, slums and non-urbanization are triggering factors for violence. Children whose families have 
low education levels , who are crowded and whose economic situations are not good are more 
exposed to physical violence. Children who are victims of physical violence are often exposed to 
violence by friends, relatives and their near environment. But they tend to say they don't know the 
person exposing them to violence. In addition, a logical relationship between broken families, both 
parents working, being the first child of a family and of being a victim of physical violence has not 
been established. 

Keywords: Child, Violence, Erzurum. 

 

������������������������������������������������������������

�
•
�Dr., �ube Müdürü, Erzurum Emniyet Müdürlü�ü.�

�� Dr., �ube Müdürü, Erzurum Emniyet Müdürlü�ü.�



Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 
The Journal of International Social Research 
Cilt: 7   Sayı: 31          Volume: 7   Issue: 31 

www.sosyalarastirmalar.com     Issn: 1307-9581 

Giri�  

�nsanın ya�amsal döngüsü içerisinde belirli bir ya� 
aralı�ını ifade eden ve devam eden ya�amının birçok 
esasının temellerinin atıldı�ı çocukluk evresi, tarihsel 
süreç içerisinden bakıldı�ında toplumdan topluma, 
ya�anılan toplumun kültürüne, sosyal yapısına ve 
inançlarına göre bireyin hayatının hangi dönemini 
kapsadı�ı anlamında farklılık arz etmi�tir. Günümüze 
baktı�ımızda ulusal ve uluslararası platformlarda halen 
de�i�iklik arz etse de üst sınır olarak 19 ya� 
belirlenmekte ve 18 ya�ını doldurmayan her birey çocuk 
olarak kabul edilmektedir.   

Bireyin ilerleyen hayatının temellerinin atıldı�ı bu 
çocukluk dönemi çok hassasiyet ve önem arz 
etmektedir. Güçlü, sa�lıklı ve uzun vadeli ya�ayacak bir 
toplum olu�turmanın ilk �artlarından biri gelece�in 
büyükleri olan bugünün çocuklarının psiko-sosyal, 
fizyolojik ve cinsel açıdan �iddetin her türlüsünden uzak 
ve sa�lıklı olarak yeti�tirilmesinden geçer. Bu gerçe�in 
farkında olan toplumlar geleceklerini sa�lam temeller 
üzerine oturtmak amacıyla konu üzerinde hem tüm 
kamu kurum ve kurulu�ları, hem de sivil toplum 
kurulu�ları ile ortakla�a olarak ciddi emek ve çaba sarf 
etmi�ler/sarf etmektedirler. 

 “Genel anlamda �iddet sahip olunan güç veya 
kudretin, yaralanma ve kayıpla sonlanan veya sonlanma 
olana�ı yüksek bir biçimde bir ba�ka insana, kendine, 
bir gruba veya bir topluma kar�ı tehdit yoluyla ya da 
bizzat uygulanmasıdır.” (Akın ve Suba�ı, 2012).  

�nsano�lunun yeryüzünde var oldu�u günden 
bugüne tarihin en aydınlık ça�larında dahi kendinden 
söz ettiren, akademik camianın üzerinde bilimsel 
ara�tırmalar yaptıkları, toplumların ve devletlerin 
sonlandırmak üzere ciddi emek ve çaba sarf ettikleri, 
dünyada ve ülkemizde hızla artı� gösteren bir kavram 
olan “�iddet” ile kar�ı kar�ıyayız.  

“Farklı sebeplerle de�i�en zaman ve mekânlarda 
�iddet türlerine maruz kalan insano�lu, sürekli ondan 
yakınmasına ra�men, onun uygulayıcısı ve üreticisi 
olmaktadır. Bu açıdan insan, �iddetin hem ma�duru 
hem de faili olmak gibi çeli�ik durumdan 
kurtulamamaktadır. Bazen savunma ve ya intikam, 
bazen ceza ve ya terbiye etme metodu olarak �iddet, 
insan hayatının bir gerçe�i olarak varlı�ını 
sürdürmektedir” (�entürk, 2012: 390). 

Çocu�a yönelik �iddetin sosyo-kültürel ve 
ekonomik boyutlarının incelendi�i bu çalı�manın 
verileri Erzurum �l merkezinde 2011 yılı içerisinde 
meydana gelen çocuklara yönelik �iddet olaylarındaki 
218 ma�dur çocuktan toplanmı�tır. Seçilen örnekleme ait 
bilgiler derlenmi� ve nicel analize tabi tutularak aile, 
sosyal çevre gibi sosyo-kültürel, sosyo-demografik ve 
sosyo-ekonomik yapısal nedenler ile çocu�a yönelik 
�iddet suçları arasında nedensel ba� kurmak 

amaçlanmı�tır. Devamında suç kayıtlarını olu�turan 
ifade metinleri tek tek incelenerek, çocu�un �iddet 
ma�duru olmasına neden olan etkenler ortaya 
konularak çözüm için öneri ve veri sa�lamak, 
amaçlanmı�tır. 

1. Çocuk 

Ülkemizin 1994 yılında kabul etti�i, bu do�rultuda 
iç hukukta birçok düzenleme yaptı�ı Birle�mi� Milletler 
Çocuk Hakları Sözle�mesinin ilk maddesinde “Bu 
Sözle�me uyarınca çocu�a uygulanabilecek olan kanuna 
göre daha erken ya�ta re�it olma durumu hariç, on sekiz 
ya�ına kadar her insan çocuk sayılır” denilmektedir.  
Böylece Uluslararası arenada istisnai durumlar hariç 0–
18 ya� arasındaki her insanın çocuk oldu�u bildirilmekte 
ve anons edilmektedir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unda çocuk : “ henüz 
on sekiz ya�ını doldurmamı� ki�i” olarak 
tanımlanmakta, Türk Medeni Kanunu da, erginli�in 18 
ya�ını doldurmayla ba�ladı�ını ve evlenmenin ki�iyi 
ergin kılaca�ını belirtmektedir. Böylece iç 
hukukumuzda çocu�un ya�ı 0-18 olarak kayıt altına 
alınmakta fakat yasada belirtilen evlenebilme ya� 
sınırından sonra evlenen ki�inin çocuk statüsünden 
çıkarak erginlik dönemine girdi�i belirlenmi� 
olmaktadır.  

Aynı zamanda Çocuk Koruma Kanunu’nun 3. 
maddesin (a) bendinde de ‘çocuk’ kavramı için; “Daha 
erken ya�ta ergin olsa bile, on sekiz ya�ını doldurmamı� 
ki�iyi ifade eder” denilmektedir. Çocuk Koruma 
Kanunu Türk Medeni Kanunu’nun 18 ya�ından önce 
çocukluktan çıkılabilece�ine ili�kin istisnai durumu 
ifade eden ilgili maddenin hükmüne kar�ı durmakta, 
ceza kanunu ile medeni kanun arasındaki anla�mazlı�ı 
çözmekte ve 19 ya�ın altındaki her ki�iyi çocuk olarak 
kabul etmektedir.  

2. �iddet 

�iddetin sözlük anlamı kar�ıt görü�te olanlara, 
inandırma veya uzla�tırma yerine kaba kuvvet 
kullanma, duygu ve davranı�ta a�ırılık olarak 
tanımlanmaktadır. �nsan bedenine zarar vermeye 
yönelik olan ve kültürel olarak me�ru görülmeyen 
davranı�lar �iddet kavramı içinde incelenir (Bulut, 2010: 
167). 

Etimolojik açıdan, �iddet kavramının dilimize 
Arapçadan geçti�i bilinmektedir. Kamus-ı Türk’e 
bakıldı�ında, �iddet; sertlik, sert ve katı davranı�, kaba 
kuvvet kullanma olarak geçmektedir. “�edid” ise, sert, 
katı ve �iddetli anlamına gelmektedir. “�eddat” da 
sertlik ve kızgınlı�ı ile tanınan eski Yemen 
hükümdarının adıdır. Bir Türkçe sözlükte ise, kar�ıt 
tutumda, görü�te olanlara kaba kuvvet kullanma, sert 
davranma ve sertlik olarak tanımlanmaktadır. Yabancı 
ba�ka dillerde, örne�in Fransızcada �iddet (violence); bir 
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ki�iye, güç ve baskı uygulayarak iste�i dı�ında bir �ey 
yapmak ya da yaptırmak; �iddet uygulama eylemi, 
zorlama, saldırı, bedensel ya da psikolojik acı çektirmek, 
i�kence, vurma ve yaralama olarak tanımlanmaktadır. 
Bireyin kar�ısındakine kar�ı yöneltti�i küfür ve 
hakaretten, e�lerden birinin di�erine istedi�ini kabul 
ettirmek için uyguladı�ı dayak veya evde babanın, 
okulda ö�retmenin çocu�a kar�ı cezalandırma 
yöntemine kadar bir çok tutum ve davranı� �ekli, �iddet 
olarak de�erlendirilmektedir. Dolayısıyla, �iddetin 
fiziksel, ruhsal ve duygusal olmak üzere içerik ve �ekil 
olarak birbirinden farklı türleri bulunmaktadır. �ekli ve 
niteli�i birbirinden farklılık ta�ısa da �iddetin, 
uygulanılan insanda bir takım fiziksel, ruhsal, duygusal 
açıdan bir rahatsızlık ve tahribat yarattı�ı üzerinde bir 
fikir birli�i bulunmaktadır (�entürk, 2012: 390-391). 

Ba�ka bir tanımlamayla �iddet, hukuka ra�men güç 
ve �iddet kullanılmak anlamını ifade etmektedir. Bu 
açıdan �iddet, kurallara kar�ı gelen insana özgü bir 
davranı�tır. �iddete ba�vuran ki�ide, toplumsal 
normlara ve hukuk kurallarına kar�ı bir saldırı niyeti 
bulunmaktadır. Bu nedenle sözgelimi, dikkatsizlikle 
trafik kurallarını ihlal ederek yaralama veya ölüme 
neden olan kimsenin eylemi, �iddet olarak 
görülmemektedir. Zira bu durumda her hangi bir niyet 
söz konusu de�ildir. Oranı, meydana geli� �ekli ve 
sonucu önceden kestirilemeyen �iddet kavramının 
�ngilizcedeki ve Fransızcadaki anlamlarına bakıldı�ında, 
göreceli ve ikili bir bakı� açısının bulundu�u göze 
çarpmaktadır. �iddetin �ngilizcedeki asıl anlamı; fiziksel 
saldırganlık ve yasadı�ı bir haksızlıktır. Fransızcada ise 
kavramın iki anlamı bulunmaktadır. Birincisi, 
�ngilizcedeki anlamına yakındır, öteki ise, rıza 
göstermesini sa�lamak için birine baskı uygulamak 
anlamını ta�ımaktadır. �nsanlarda kanuna uymamak, 
ki�iye zarar vermek, hakaret etmek, onurunu kırmak, 
huzura son vermek; birinin hakkını çi�nemek, 
hırpalamak, incitmek ve canını acıtmak için zor 
kullanmak; yıkıcı a�ırı davranı�larda bulunmak, a�ırı 
derecede öfke etmek �eklinde kendini gösteren �iddet, 
bir insana iste�i dı�ında kabul ettirilen bir durum, 
davranı�, v.s. ile ba�layıp manevi veya fiziksel baskı 
uygulamaya, i�kence yapmaya, sakat bırakmaya hatta 
öldürmeye kadar sonuçlar do�urabilen geni� nitelikli bir 
olgudur. Bu nedenle, toplumun, toplumsallı�ın, 
yapıların ve hiyerar�ik ili�kilerin �iddete etki etti�ini 
dikkate almak gerekmektedir (�entürk, 2012: 390-391).  

Bir birey veya bir grup, bir di�erine veya gruba 
yönelik, onların “bedensel veya törel bütünlü�üne veya 
mallarına veya simgesel ve sembolik kültürel 
de�erlerine zarar verecek �ekilde davranırsa bu �iddettir 
” (Gümü�, 2012: 15). 

�iddet, genel olarak incitme ya da taciz etmek 
amaçlı olarak fiziksel gücün kullanılması olarak 
tanımlanmakla birlikte ayrıca, “hiddetli duygu yada onu 
ifade etme ya da yo�un kavgacı ya da kızgın ve sıklıkla 
yıkıcı hareket ya da güç” ya da “çarpıtma, ihlal etme ya 
da önemli konulara saygısızlık etme yoluyla incitme” 
biçiminde de tanımlanmaktadır. �iddet, en kısa 
anlamıyla, insanların bedensel bütünlü�üne kar�ı 
dı�arıdan yöneltilen sert ve acı verici bir davranı�ı ifade 
eder. Kökeni söz konusu oldu�unda bilimsel 
ara�tırmalarda ve özellikle de psikoloji ve sosyal 
psikolojide, �iddet yerine ifade edilen kavram genellikle 
“saldırganlık”tır. �iddet, daha çok davranı�ın kendisini 
tanımlamak için kullanılmasına kar�ılık, saldırganlık ise 
daha çok bir ruh halini ifade eder. Bu nedenle, �iddet 
konusunu saldırganlık temelinde ele almak, hem iki 
olgunun ili�kisi ve hem de mantıksal geli�me açısından 
do�ru bir yakla�ım olacaktır (Çubukçu ve Dönmez, 
2012). 

Bir �eye �iddet diyebilmemiz için iki temel ö�e 
bulunuyor: (1) Güç bulundurma/zor potansiyeli, (2) 
zorlama/zorbalık (zarar verme-engelleme, yaptırtma-
yaptırtmama). Yani birincisi potansiyel, ikincisi eyleme 
denk dü�mektedir (Gümü�, 2012: 15). 

Güç, bir olaya yol açan her türlü devinim olarak 
tanımlanabilir. Saldırganlık ise öfke, dü�manlık, rekabet, 
engellenme, korku gibi durumlardan kaynaklanan ve 
kar�ısındakine zarar vermeyi, onu durdurmayı, ona 
engel olmayı ya da kendini korumayı hedefleyen; 
fiziksel, sözel ya da sembolik her türlü davranı�tır 
(Çubukçu ve Dönmez, 2012). 

Zorbalık ise saldırganlı�ın bir formudur. �ncitmeye 
ya da rahatsız etmeye yönelik, zaman içinde tekrarlayan 
ve daha güçlü biri ile daha güçsüz biri arasında bir güç 
dengesizli�i içinde geli�en bir davranı� olarak 
tanımlanabilir. Ad takma, dalga geçme, sözel olarak 
tehdit etme, vurma, dı�lama, hakaret etme, küçük 
dü�ürme, kasıtlı olarak kurbanın e�yalarına zarar verme, 
korkutarak para ve e�yalarını alma zorbalık 
davranı�larından bazılarıdır (Çubukçu ve Dönmez, 
2012). 

�iddet, kelime anlamı olarak, insanın fiziksel ve 
ruhsal bütünlü�üne yönelik her türlü maddi ve manevi 
olumsuzlu�u dile getirmektedir. Bu olumsuzlu�un 
temelinde ise dikkatimizi çeken iki kavramdan biri güç 
di�eri ise saldırganlıktır. O halde �iddet kavramının 
daha iyi anla�ılması için güç ve saldırganlık 
kavramlarının da açıklanması gerekmektedir. 

�iddeti toplumun genelinde algılandı�ı gibi fiziksel 
zarar olarak tanımlamak oldukça sınırlı kalmaktadır. 
Uygulanı�ına göre �iddet; fiziksel, duygusal, ekonomik, 
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ihmal ve istismar olarak gruplandırılabilir. (Çubukçu ve 
Dönmez, 2012) 

2.1 Çocu�a Yönelik �iddet ve Çocuk 
Suistimali/istismarı/�hmali  

�iddet içerikli her türlü davranı� biçimleri 
insano�lunun yeryüzünde var oldukları ilk andan 
günümüze kadar bütün toplumlarda farklı içeriklerde 
ve biçimlerde uygulana gelmi�tir. Aynı �ekilde çocu�un 
büyüme ve geli�mesini olumsuz yönde etkileyen bu tür 
davranı�lar, çocu�a kar�ı olarak da hem çocuklar hem 
de büyükler tarafından uygulanmı�tır. Bu tür �iddet 
içerikli davranı�lar, derecesi ve yo�unlu�u farklı olmak 
kaydıyla insanlık tarihi boyunca her kültürde kar�ımıza 
çıkmaktadır. 

�iddet için en çözümsüz yakla�ım, �iddetin do�al 
bir e�ilim oldu�unu, kabul etmektir. E�er bir sosyal 
olay, do�al olarak kabul edilirse bu içkin olarak 
de�i�tirilemez demektir. Oysa sosyal bilimlerin geli�imi, 
insanın en ba�ta kendi yaratımı olan sosyal-kültürel 
dünya üzerinde bilinç geli�tirmesi ve kendi yarattı�ı 
sosyal ürünler üzerinde etkili olmasının, sa�lanmasıdır. 
�iddet, insanın kendini koruma güdüsünün bir yan 
ürünü olarak kabul edilebilir. Ancak, �iddetin nasıl ve 
kime kar�ı ve hangi �artlarda uygulanaca�ını belirleyen 
kültürel depomuzdur yani, eylem �emalarımız olan 
de�erlerimizdir. Ve bu kültürel depomuzun ne 
oldu�unu nasıl in�a oldu�unu hangi ko�ullarla 
olu�tu�unu analiz edersek –ki sosyal bilimler bunu 
yapar- de�erlerimizi –eylem �emalarımız- de 
de�i�tirebiliriz (Akpolat ve �nci, 2012: 867). 

Çocuk söz konusu oldu�unda �iddet kavramının 
geni� kapsamı, istismar ve ihmal kavramlarına 
ili�kindir. Buna göre ilki eylemsel etken di�eri ise 
eylemsizliktir. Çocu�un ihtiyaçlarının 
kar�ılanmamasıdır. Çocu�a aktif olarak uygulanan 
�iddet daha ziyade istismar ile ilgili bir kavramdır. 
Çocu�a yönelik �iddet sıralaması �öyledir; fiziksel, 
duygusal ve cinsel. Çocu�un bakıma muhtaç oldu�u 
tanımlaması onu konu olan eylemlerin tanımlanmasını 
da belirlemektedir (Akpolat ve �nci, 2012: 867-868). 

Töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara 
yönelik �iddetin sebeplerinin ara�tırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 
Meclis ara�tırması komisyonun raporuna göre: Çocu�a 
yönelik �iddet için yaygın olarak kullanılan terim, çocuk 
istismarıdır. Ancak, çocu�un ihmali de istismar olarak 
de�erlendirilmektedir. �stismar, çocu�un ailesi ya da 
ondan sorumlu di�er ki�iler tarafından çocu�a kar�ı 
uygulanan fiziksel, cinsel veya psikolojik nitelikli kötü 
davranı�ların tümünü kapsamaktadır. Çocukluk 
ça�ında ihmal ve istismar, aile bireylerinden 
kaynaklanabilece�i gibi, yakın çevre ya da yabancı 

ki�ilerden de kaynaklanabilmektedir. Dünya Sa�lık 
Örgütü Çocuk istismarını “çocu�un sa�lı�ını, fiziksel 
geli�imini olumsuz yönde etkileyen bir yeti�kin, toplum 
veya ülkesi tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan 
davranı�lar, çocuk istismarı olarak kabul edilir” �eklinde 
tanımlamı�tır. 

Aynı rapora göre çocu�a yönelik �iddet çocuk 
istismarı olarak uzun süredir bilimsel dokümanlarda yer 
almaktadır. Bebeklerin öldürülmesi, çocukları terk etme, 
ya da di�er  çocu�a yönelik �iddet �ekilleri insanlık 
tarihinin ilk dönemlerine kadar gitmektedir.  Ancak 
çocuk istismarının tıbbi sonuçları 1962 yılında Kempe ve 
arkada�ları tarafından yayınlanan “The Battered Child 
Syndrome” (Hırpalanmı� Çocuk Sendromu) isimli 
makalenin yayınlanmasına kadar fark edilmemi�tir. Bu 
sendrom a�ır fiziksel istismara u�ramı� küçük 
çocuklarda görülen temel sa�lık sorunlarını 
kapsamaktadır.  

Çocuk istismarı derin kültürel, ekonomik ve sosyal 
nedenleri bulunan ve de�i�ik �ekillerde ortaya çıkan bir 
sorundur. Bu sorun fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve 
ihmal olarak görülebilmektedir. 

2.2 Fiziksel istismar/suistimal/�iddet 

Fiziksel istismar (Fiziksel �iddet) çocu�a fiziksel 
olarak zarar veren ya da verme olasılı�ı bulunan 
davranı�lardır. 

Fiziksel istismar en geni� anlamda "çocu�un kaza 
dı�ı yaralanması" �eklinde tanımlanabilir. En sık 
rastlanılan olgu çocu�a fiziksel �iddet uygulamak, 
dövmek �eklindedir. "Vücutta fiziksel hasara neden 
olan  ekimozların, kırıkların, yanıkların ve benzeri her 
türlü lezyonların ortaya çıkmasına yol açan istismar"  
fiziksel istismardır. Fiziksel istismarda çocu�un kaza 
dı�ı yaralanması ve örselenmesi söz konusudur. En 
yaygın rastlanılan ve belirlenmesi en kolay olan istismar 
tipidir. Bir tokattan çe�itli objelerin kullanımına uzanan 
cezalandırma yöntemlerini kapsar (�nci, 2010; 68). 

 Fiziksel �iddet: Bireyin itaati ve disiplini sa�lama, 
cezalandırma ya da öfke bo�altma amacı ile �iddet 
uygulayarak çocu�a bir zarar verilmesidir. Bu dövülme, 
yanma, ısırılma vb. yollarla olabilir. Sadece dayak de�il, 
çocu�u yaralayan, vücudunda iz bırakan, kaza dı�ındaki 
her türlü eylem fiziksel �iddettir (Çubukçu ve Dönmez, 
2012). 

2.3 Cinsel istismar/suistimal/�iddet 

Çocu�un cinsel istismarı, dar anlamıyla öteki 
tarafından çocu�un cinsel tatmin aracı olarak 
kullanılmasıdır. 

Di�er bir ifade ile çocu�un cinsel istismarı, 
geli�imsel olarak olgunla�mamı� çocuk ya da ergenin 
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tam olarak anlayamadı�ı, bilgilendirilerek rıza gösterme 
yetisine sahip olmadı�ı,  sosyal tabu ve aile rollerini 
çi�neyen bir cinsel aktivitede yer alması �eklinde 
tanımlanmı�tır. Ba�ka bir tanım ile cinsel istismar, bir 
eri�kin ve cinsel olarak olgunla�mamı� bir çocuk 
arasındaki, eri�kinin cinsel arzularını yerine getirmek 
amacıyla ve güç tehdit ya da kandırma yolu ile 
gerçekle�en cinsel temastır. Bu eylem cinsel dokunma, 
eri�kin ve çocuk arasında cinsel ili�ki, çocukları 
pornografik amaçlı kullanma yada görüntülere maruz 
bırakmayı içerir (�nci, 2010; 73). 

 2.4 Duygusal-Psikolojik istismar/suistimal/�iddet 

Duygusal istismar, çocu�a duygusal olarak zarar 
veren, her türlü eylem yada eylemsizlikleri içerir. 
Çocu�un gereksinim duydu�u uygun ve destekleyici 
çevresel ortamın sa�lanmaması ve çocu�un geli�imini ve 
duygusal sa�lı�ını olumsuz etkileyen davranı�larda 
bulunulmasıdır. Çocu�un hareketlerinin kısıtlanması, 
a�a�ılama, suça yöneltme, suçlama, yok sayma, çocu�un 
ya�ına ve özelliklerine uygun olmayan beklentiler içinde 
olma, alay etme,  tehdit ve yıldırma, ayrımcılık, dı�lama 
ve dü�manca olan di�er fiziksel uygulamaları içerir. 

Duygusal istismar, çocuk ve gençlerin, kendilerini  
olumsuz etkileyen tutum ve davranı�lara maruz kalarak 
ya da  gereksindikleri ilgi, sevgi  ve bakımdan mahrum 
bırakılarak toplumsal ve bilimsel standartlara göre 
psikolojik   hasara u�ratılmaları  durumudur. Bu 
davranı�lar; ya�, statü, bilgi, konumu gibi özellikleri ile 
çocuk veya gencin üzerinde etki sahibi olan ki�i ya da 
ki�iler tarafından uygulanır. Ayrıca çocu�un 
kötülenmesi, a�a�ılanması, bir takım �eylerle 
korkutulması, yeni do�an bebe�in büyük karde�e tercih 
edilmesi, erken ya�larda yeti�kinlere yönelik i� ve 
görevler yaptırılması, ya�ının kaldıramayaca�ı derecede 
sorumluluk verilmesi gibi uygulamaları da ‘duygusal 
suistimal’ tanımı içinde ele almaktadır (�nci, 2010; 70-71). 

Çocuklara yönelik duygusal ya da psikolojik �iddet 
fiziksel ya da cinsel �iddete göre daha az ilgilenilen 
konular olmu�tur. Anne babaların çocuklarını terbiye 
etmek için kullandıkları fiziksel olmayan disiplin 
yöntemlerinin ülkeden ülkeye kültürel nedenlerle 
farklılık gösterdi�i görülmü�tür. Bir ülkede sık 
kullanılan ve kabul gören bir yöntem, ba�ka bir ülkede 
kabul edilemez olarak de�erlendirilebilir. Çocu�a 
ba�ırmak en fazla kullanılan yöntemdir. Ayrıca çocu�a 
isim takmak ve çocu�a küfretmek de sık uygulanan 
psikolojik �iddet biçimidir. Çocu�u terk etmekle ya da 
evden atmakla tehdit etmek de ülkeden ülkeye 
de�i�mekle birlikte sık ba�vurulan bir yöntemdir. 

 

2.5 �hmal 

�hmal ise ailenin ya da di�er bakım verenlerin 
olanakları olmasına ra�men çocu�un ihtiyaç duydu�u 
sa�lık, e�itim, duygusal geli�im, beslenme, barınma ve 
güvenli bir ya�am ortamı gibi ko�ulların 
kar�ılanmamasından do�maktadır. Gerçek ihmal 
olgularını yoksulluk ko�ullarında ortaya çıkan 
gereksinim kar�ılayamama durumu ile karı�tırmamak 
gerekir. 

�hmal, çocu�a bakmakla yükümlü ki�inin bu 
yükümlülü�ünü yerine getirmemesi, çocu�u fiziksel ya 
da duygusal olarak ihmal etmesidir. Beslenme, giyim, 
tıbbi gereksinimler, duygusal ihtiyaçlar veya en uygun 
ya�am ko�ulları için gerekli ilgiyi göstermeme �eklinde 
tanımlanmaktadır. Büyüme gerili�i olan, psiko-sosyal 
uyum güçlü�ü çeken, e�itim ihtiyaçları kar�ılanmayan, 
koruyucu sa�lık hizmetlerinden  yararlandırılmayan 
çocukta ihmal akla gelmelidir. (�nci, 2010; 81) Çocu�un 
beslenme, barınma, giyim, temizlik, oyun, e�itim, 
güvenlik, sevilme ve sa�lık hizmetini sa�lama görevinin 
reddedilmesi ya da yerine getirilmemesidir (Çubukçu ve 
Dönmez, 2012). 

3. Çocuklara Yönelik Uygulanan �iddetin Sosyo-
Kültürel ve Ekonomik Sebepleri 

“21. yüzyılda bilimsel ve teknolojik geli�meler insan 
aklının sınırlarını zorlayarak ilerlemektedir. Bu hızlı 
geli�meler sonucunda bazı olumlu de�i�iklikler oldu�u 
gibi pek çok olumsuzlu�u da beraberinde getirmektedir. 
Bu olumsuzlukların ba�ında suç ve �iddet olgusu 
gelmektedir. Dünyada ve ülkemizde yapılan 
ara�tırmalar ve medyada çıkan haberlere bakıldı�ında, 
alınan tüm önlemlere ra�men suç ve �iddet olaylarının 
arttı�ı görülmektedir. �iddetin günlük ya�amımızda bu 
denli yo�un olarak yer alması da �iddetin 
ola�anla�masına neden olmaktadır. Suç,  evrensel bir 
olgudur. Toplumların tarihsel geli�im süreci 
incelendi�inde, her tür sosyal yapıda suçun her zaman 
var oldu�u görülür. Tüm toplumlarda tüm zamanlarda 
vardır, tek tek bireylerin istek ve iradelerinin dı�ında, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri birçok faktöre 
ba�lı olarak ortaya çıkar” (Temel ve Bayraktar, 2010: 
214). 

En genel anlamda, evrensel insan ihtiyaçlarının 
kar�ılanma biçimi olarak tanımlanan kültür, insan tutum 
ve davranı�larının en önemli belirleyicilerinden biridir. 
Dü�ünme, algılama, kavrama, mesafe koyma,  
reddetme, benimseme gibi sıralanabilecek “psikolojik 
süreçler”, içinde kültürün de oldu�u toplumsal olarak 
üretilen “referans çerçevesi” tarafından 
belirlenmektedir. Birey, bu referans çerçevesine ba�lı 
olarak psikolojik/zihinsel süreçleri gerçekle�tirmektedir 
(�entürk, 2012: 389). 
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Etnik farklıla�ma yada mezhepsel farklıla�ma de�il 
toplumun kana dayalı ve kapalı olması kendi içinde 
�iddete dayalı bir kültürün ba� göstermesine saik 
olmaktadır (Akpolat, 2010: 152). 

�nsano�lu do�du�u andan itibaren, içinde 
ya�ayaca�ı toplumsal çevre ve kurumlar tarafından 
etkilenerek ya�amını �ekillendirir. �çinde do�ulan 
aileden ba�lamak üzere, arkada� çevresi ve e�itim 
kurumları gibi birçok kaynak, ki�inin tutum ve 
davranı�larını belirler. “E�itim” ya da “sosyalle�me” 
süreçleriyle, ki�inin ya�ayaca�ı toplumsal kodlar, ona 
ba�ta ebeveynler, ilerleyen dönemlerde ise ileti�ime 
geçilen ki�iler tarafından aktarılır. Neden ve nasıl 
davranaca�ı, nelerden uzak durup neleri uygun görüp 
benimseyece�i, neyi de�erli bulup sürdürece�i 
konusundaki birtakım de�erleri, ki�i çevresinden teorik 
ve pratik olarak ö�renir ve belirli süre sonra uygular. 
“Kültür aktarımı”, “sosyalle�me” ya da “e�itim” 
sürecinde kaynak ki�i ve kurum, sonucu belirleyici 
olmaktadır. �lk temasa geçilip uzun süre etkisinde 
kalınan aile üyeleri ve yakın çevredeki ya�am �ekilleri, 
bu noktada oldukça önemlidir (�entürk, 2012: 390). 

Geleneksel ya�antıdan olu�turulup sürdürülen 
kadın, erkek, çocuk ve yeti�kine ili�kin “kalıp yargılar”, 
cinsiyetlere biçilen roller ya da “toplumsal cinsiyet 
algısı”, kültür aktarımında ki�inin ö�rendi�i ve ilerleyen 
sürede uygulamak durumunda kaldı�ı önemli ya�amsal 
noktalardır. Birey, do�u�tan elde etti�i cinsiyetine ait rol 
ve davranı�ları, bu süreç içinde kazanmaktadır (�entürk, 
2012: 390). 

Ba�kalarının davranı�larını gözlemleyerek ve model 
alarak kendi davranı�larını biçimlendirme süreci olarak 
ifade edilen sosyal ö�renme kuramının görü�leri Aristo 
ve Platon’a kadar uzanmakta insanların birbirinden 
ö�renmesinin vurgulayan John Dewey ve ö�renmenin 
sosyal ortamında bir ö�reten rehberli�inde 
gerçekle�ti�ini savunan Lev Vygotsky de sosyal 
ö�renmeye dikkat çekmektedirler. Kuram, sosyal 
davranı�ların ba�kalarını gözlemleyerek ya da hayal 
etme yoluyla ö�renildi�ini vurgulamaktadır.  Bu 
ba�lamda bakıldı�ında Sosyal Ö�renme Kuramı aile içi 
�iddeti en iyi açıklayan yakla�ımlardan biridir. 
Bandura’nın gözlem yoluyla ö�renmenin temel 
ilkelerini olu�turma adımlarını attı�ı ünlü “Bobo doll” 
deneylerinde de �iddetin ve saldırganlı�ın nasıl 
ö�renildi�i görülmektedir. Bu deneylerin birinde, 
çocuklar “bobo doll” isimli plastik bir palyaço ile 
saldırgan bir biçimde oynayan modelin filmini 
izlemi�lerdir. Model, oyunca�a yumruk atmı�, 
tekmelemi� ve üzerine oturmu�tur. Filmden sonra 
çocuklar, ilgi çekici oyuncakların oldu�u ba�ka bir 
odaya alınmı�lar, ancak oyuncaklara dokunmalarına 
izin verilmeyerek, çocuklarda gerginlik ve hayal kırıklı�ı 

yaratılmı�tır. Daha sonra çocuklar modelin oynadı�ı, 
Bobo filminde kullanılan oyuncakların oldu�u odaya 
alınmı� ve bu oyuncaklarla nasıl oynadıkları 
incelenmi�tir. Çocukların %88’i izledikleri modeli taklit 
ederek, saldırgan davranı�lar sergilemi�lerdir. Aynı 
çocukların %40’ı 8 ay sonra da Bobo deneyindeki 
saldırgan davranı�ları göstermi�lerdir (Kalkan ve 
Kaygusuz, 2012: 385). 

�iddet, her toplumun kendine özgü bir metotla 
biçimlendirdi�i kurallarla, bir kültürel ortamlar dizisi 
üzerinde ve çok çe�itli sosyal durumlar içinde 
incelendi�i taktirde en iyi �ekilde anla�ılmaktadır. Zira 
�iddet olarak de�erlendirilen eylemin, toplumdan 
topluma, kültürden kültüre, hatta insandan insana farklı 
anlamları olabilmektedir. Ancak, gerçekte hiçbir 
davranı� tek ba�ına ele alındı�ında anormal de�ildir. 
Anormallik, belirli bir sosyal ortamın içinde anlam 
kazanmaktadır. Davranı�larımıza yönelik anlam, onun 
yapıldı�ı ortamda kazanmaktadır. Nitekim insan, içinde 
bulundu�u topluma ve ko�ullara ba�lı olarak ruhi 
dengesini kazanmaktadır. De�i�menin hızlı oldu�u 
toplumlarda, bireyin de�i�imlere uyum sa�laması 
zaman almaktadır. Eski yapı, yeni sosyal tipe veya 
bireye kolay uymamaktadır. Böylece, de�i�im ki�iye 
ruhsal bozukluk olarak yansımaktadır. Bu ba�lamda 
sosyal çevre, �iddeti do�rudan etkileyen önemli bir 
faktör olmaktadır (�entürk, 2012: 392-393).    

�iddet ile fiziki çevre arasında bir ili�ki 
bulunmaktadır. �çinde ya�anılan çevrenin de�i�mesi ve 
bozulması, kültürün yozla�masına ve yıpranmasına yol 
açmaktadır. Kültürün bozulması, insanın beden ve ruh 
yapısında bozulmalar ve de�i�meler ortaya 
çıkarmaktadır. �nsanın iç aleminde meydana gelen bir 
tahribat, onun ya�antısına olumsuzluk ve iyi 
geli�tirilemeyen ili�kiler �eklinde yansımaktadır. Sosyal 
ve kültürel ortamdaki tahribat, insanların psiko-sosyal 
bütünlüklerinde, onarılması güç bir çöküntüye yol 
açmaktadır. Güvensizlik, ümitsizlik ve bastırılmı� öfke 
içinde ya�ayan ki�iler, depresif bir zeminde güvensiz ve 
ku�kucu bir davranı� kalıbı geli�tirebilmektedir. 
Saldırganlık veya �iddet, genellikle bir engelleme 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Birey kendini gerçekle�tirme 
ve geli�tirme konusunda, çok kısıtlı olanaklarla 
kar�ıla�ınca ve güçlük, sınırlı imkan �eklinde beliren 
engelleme söz konusu olunca, kendini �iddete 
ba�vurarak ifade etmek istemektedir. Uygulayan veya 
ma�duru olan ki�inin �iddet ve saldırganlık, bu 
anlamda ya�anılan fiziki mekânsal de�i�imlerden 
oldu�u kadar sosyal ve kültürel çevre ile ili�kilidir. 
Nitekim bir sosyal davranı� olan �iddetin ortaya 
çıkmasında ve ya�amasında sosyal ve kültürel çevrenin 
payı büyüktür (�entürk, 2012; 390-391). 
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Töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara 
yönelik �iddetin Sebeplerinin ara�tırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 
Meclis ara�tırması komisyonu raporuna göre çocuklara 
yönelik �iddetin sebepleri söyle sıralanmaktadır: 

 Çarpık kentle�me, dü�ük sosyo-ekonomik düzey, 
göç ve beraberinde getirdi�i sa�lıksız yerle�im bölgeleri, 
parçalanmı� aile, aile içinde �iddet, de�i�ik e�ler ve 
onların çocukları, cinsel ve duygusal �iddet e�itimsizlik 
ve her türlü istismar ve ihmal ortamında yeti�en 
çocuklar hayatlarının devamında �iddete e�ilim 
göstermektedirler. 

�iddet ortamında büyüyen çocuklar ba�kalarının 
davranı�larını gözlemleyerek ve model alarak kendi 
davranı�larını biçimlendirme süreci olarak ifade edilen 
sosyal ö�renme kuramının gere�i olarak �iddete e�ilimli 
olmaktadırlar.  

Çocukların bakımlarını üstlenen ki�ilerin psikolojik 
ve davranı�sal özellikleri ile ya�adıkları ortam, çocuk 
bakımı ve anne babalık yapma ile ilgili gelenekler 
çocukların �iddet görmesini etkilemektedir. Çocukları 
istismar eden ki�inin cinsiyeti istismarın tipine göre 
farklılık göstermektedir.  

Çocuklu�unda istismar edilen çocukların, 
yeti�kinlikte çocuklarına �iddet uygulayan anne babalar 
olma riski daha yüksektir.   

Ailede çocuk sayısının artı�ı örne�in dört ve üzerine 
çıkması da çocukların �iddet görme riskini artırıcı bir 
faktör olarak bulunmu�tur. Çocuk sayısının fazlalı�ının 
yanında hane halkı sayısının fazla olması, evde ya�ayan 
bireylerin sabit olmaması da çocukların �iddet riskini 
etkileyen bir faktör olarak saptanmı�tır.  

Toplumsal cinsiyet ayrımcılı�ının, toplum 
katmanları arasındaki ekonomik e�itsizliklerin, 
yoksullu�un ve i�sizli�in yüksek oldu�u toplumlarda 
bütün �iddet �ekillerinin yanında çocu�a yönelik 
�iddetin de arttı�ı görülmektedir.  

Toplumları bir arada tutan moral de�erlerden 
yoksunluk ve toplumsal dayanı�manın güçlü ve sa�lıklı 
bir yapılanma göstermemesi, toplumun çocu�a yönelik 
�iddeti yasaklayan bir yakla�ıma sahip olmaması, 
çocu�un içinde ya�adı�ı toplumun çocuklarla ilgili 
kültürel de�erlerinin çocu�u koruyucu ö�eler 
içermemesi çocuklara yönelik �iddeti arttırmaktadır.  

4. Ara�tırmanın Yöntemi 

Bu ara�tırmada karma bir ara�tırma dizaynı 
kullanılmı�tır. Ara�tırmanın verileri nitel bir yöntem 
olan doküman inceleme yöntemi ile toplanmı�tır. 
Toplanan veriler ise nicel yöntemler kullanılarak analiz 
edilmi�tir.  

Bu çalı�manın evrenini Erzurum Büyük�ehir 
Belediyesi sınırları içinde çocuklara yönelik meydana 
gelen �iddet eylemlerinde ma�dur olan çocuklar 
olu�turmaktadır. Bu çocuklardan 2011 yılı içerisinde 
fiziksel �iddete maruz kalan 218 çocuk örneklem olarak 
seçilmi�tir.  Örneklem olarak seçilen grup her hangi bir 
alet kullanmaksızın darp veya dövme �ekliyle 
yaralanan, kesici veya delici aletlerle yaralanan veya 
ate�li silahlarla yaralanan çocuklardan olu�maktadır. 

Ara�tırmanın verileri olu�turulurken 218 çocu�un 
dosyası tek tek incelenmi�, ifade metinlerinden ve 
dosyanın tamamından veriler toplanmı�,  her bir 
dosyadan 30 ayrı kalem veri çıkartılmı�, elde edilen 
veriler bilgisayar ortamına girilerek nicel yöntemler 
kullanılarak analize tabi tutulmu�tur.  

5. Bulgular ve Yorum 

Grafik 1: Maruz Kalınan �iddetin Türüne Göre Da�ılım 

 
Grafik 1’de maruz kalınan �iddetin türüne göre 

da�ılımlar gösterilmi�tir. Buna göre Çocuklara yönelik 
en çok uygulanan �iddet fiziksel �iddettir ve grafi�e de 
yansıdı�ı gibi toplam �iddetlerin % 57 sini 
olu�turmaktadır. Fiziksel �iddetten hemen sonra % 
19’luk oran ile cinsel �iddet gelmektedir ki hiç 
azımsanmayacak orandadır. 

Grafik 2: Fiziksel �iddete Maruz Kalan Çocukların Olayın Türüne 
Göre Da�ılımı 

 
Grafik 2’de fiziksel �iddete maruz kalan çocukların, 

maruz kaldıkları olayın türüne göre da�ılımlar 
gösterilmi�tir. Buna göre fiziksel �iddetin ma�duru olan 
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çocuklar büyük ço�unlukla kasten yaralama olayının 
ma�durudurlar. Kasten yaralamalar herhangi kesici, 
delici ya da ate�li silah kullanılmaksızın meydana 
gelmi�tir. Bu �iddet türünde ço�unlukla her hangi bir 
alet kullanılmamı�tır, fakat bazı olaylarda ta�, sopa gibi 
aletlerin kullanıldı�ı tespit edilmi�tir. 

Bıçakla yaralama �eklinde gerçekle�en olayların 
oranı % 15 tir ki bu azımsanmayacak bir orandır. Çünkü 
uygulanan �iddette bıça�ın varlı�ı ölüme sebebiyet 
verme yada kalıcı hasar bırakma noktasında daha da 
ciddidir. 

Grafik 3: Fiziksel �iddete Maruz Kalan Çocukların Ya� Da�ılımı 

 
Grafik 3’de fiziksel �iddete maruz kalan çocukların 

ya� da�ılımları gösterilmi�tir. Buna göre fiziksel �iddete 
maruz kalan çocukların ya� da�ılımı incelendi�inde 
a�ırlıklı olarak 15, 16 ve 17 ya�ları görmekteyiz ki 
örneklemimizin %61’ini olu�turmaktadır.  

Kanımızca bu ya� grubundaki çocuklar ergenli�in 
vermi� oldu�u ba�ımsız hareket etme güdüsü ve 
toplumun bu çocukları daha yeti�kin görme algısı ile 
birlikte sosyal ya�amın içerisine daha fazla 
girdiklerinden �iddete daha çok maruz kalmı�lardır. 

Grafik 4: Fiziksel �iddete Maruz Kalan Çocukların Do�um Yerine Göre 
Da�ılımı 

 
Grafik 4’te fiziksel �iddete maruz kalan çocukların 

do�um yerlerine göre da�ılım gösterilmi�tir. Buna göre 
do�um yerine göre da�ılım incelendi�inde �iddete 

maruz kalan çocukların büyük ço�unlu�u Erzurum 
ilinde do�mu� görünmektedir.  

Grafik 5: Fiziksel �iddete Maruz Kalan Çocukların Cinsiyete Göre 
Da�ılımı 

 
Grafik 5’te fiziksel �iddete maruz kalan çocukların 

cinsiyete göre da�ılımları gösterilmi�tir. Buna göre 
cinsiyete göre da�ılım incelendi�inde fiziksel �iddete 
maruz kalan çocukların büyük ço�unlu�unun erkek 
çocukları oldu�unu görmekteyiz.  

Akpolat ve �nci, 2012 çalı�malarında kız 
çocuklarının daha çok �iddete maruz kaldı�ı sonucuna 
varmı�tır. Aile içi �iddete maruz kalan çocuklar ile 
fiziksel �iddete maruz kalan çocukları cinsiyetlerine göre 
kar�ıla�tırdı�ımızda birincisinde kız çocuklarının, 
ikincisinde ise erkek çocuklarının daha çok �iddete 
maruz kaldı�ı sonucuna varılmaktadır. Ayrıca Bu 
çalı�mada erkek çocuklarının daha çok �iddete maruz 
kalması kanımızca sosyal hayatın içerisinde erkek 
çocukların daha fazla rol alması ile erkek egemen bir 
toplumun incelenmesinden kaynaklanmaktadır. 

Grafik 6: Fiziksel �iddete Maruz Kalan Çocukların E�itim 
Durumlarına Göre Da�ılımı 

 
Grafik 6’da fiziksel �iddete maruz kalan çocukların 

e�itim durumlarının da�ılımları gösterilmi�tir. Buna 
göre daha çok lise ö�rencileri �iddete maruz 
kalmaktadırlar ki bu ya� ile ilgili yukarıda verilen 
grafikle uyumludur. Di�er taraftan ilkö�retim 
ö�rencilerinin % 38 lik oranı da azımsanmayacak bir 
durumdur. �lkö�retim ö�rencileri de dikkate de�er bir 
oranda �iddetin ma�duru olmaktadır. 
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Grafik 7: Fiziksel �iddete Maruz Kalan Çocukların Anne Baba E�itim 
Durumlarına Göre Da�ılımı 

 
 

 
Grafik 7’de fiziksel �iddete maruz kalan çocukların 

anne ve babalarının e�itim durumlarının da�ılımları 
gösterilmi�tir. Buna göre örneklem dü�ük e�itim seviyeli 
ailelerden gelmektedir. E�itim seviyesi dü�ük aileden 
gelen çocuklar daha çok �iddetin ma�duru olmaktadır.  

Grafik 8: Fiziksel �iddete Maruz Kalan Çocukların Karde� 
Sayısına Göre Da�ılımı 

 
Grafik 8’de fiziksel �iddete maruz kalan çocukların 

karde� sayısı da�ılımları gösterilmi�tir. Buna göre 
örneklemin %55’i 4 ve daha fazla karde�e sahiptir. 
Kalabalık aileden gelmek ve çok karde�e sahip olmak 
fiziksel �iddete maruz kalma oranını arttırmaktadır. 
Buradaki temel etken çok karde�e sahip olmak de�il 
kalabalık ailelerde çocu�un psiko-sosyal ve fizyolojik 
geli�imi için ihtiyaç duydu�u gereksinimlerinin 
kar�ılanma güçlü�üdür.  

 

Altında yatan gerçek sebebe bakılmaksızın 
kalabalık aileden gelmek �iddetin ma�duru olma riskini 
artırmaktadır. Nitekim ara�tırmadan çıkan sonuç da 
bunu do�rular nitelikte olup, örneklemde kendisi dahil 
üç ve daha fazla karde�e sahip olanların oranı % 75 tir. 

Grafik 9: Fiziksel �iddete Maruz Kalan Çocukların Ailenin Kaçıncı 
Çocu�u Oldu�una �li�kin Da�ılımı 

 
Grafik 9’da fiziksel �iddete maruz kalan çocukların 

ailenin kaçıncı çocu�u oldu�una ili�kin da�ılımlar 
gösterilmi�tir. Buna göre Örneklemin %71 ‘i ailelerinin 
1., 2. Veya 3. çocuklarıdır. �iddet uygulayan yada suça 
sürüklenen çocuklar ile ilgili yapılan ara�tırmalar ailenin 
ilk çocuklarından olmanın, suç i�lemeyi tetikleyen bir 
durum oldu�unu göstermektedir. 

�iddete maruz kalan çocukların ailenin ilk 
çocuklarından olma durumu incelendi�inde ilk bakı�ta 
öyle gibi görünse de, karde� sayısına göre ili�ki 
arandı�ında böyle olmadı�ı anla�ılmaktadır. Sonuç 
olarak �iddete maruz kalma ile ailenin ilk çocuklarından 
olmanın mantıksal bir ili�kisi yoktur.   

Grafik 10: Fiziksel �iddete Maruz Kalan Çocukların Anne Babaları �le 
Birlikte Ya�ama Durumlarına �li�kin Da�ılımı 

 
Grafik 10’da fiziksel �iddete maruz kalan çocukların 

anne babaları ile birlikte ya�ama durumlarına ili�kin 
da�ılımlar gösterilmi�tir. Buna göre örneklemin %75’i 
anne ve babası ile birlikte ya�amakta, % 12’si ise anne 
veya babasından ayrı ya�amaktadır.  
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Türkiye �statistik Kurumu verilerine göre Erzurum 
ilinin 2011 yılı bo�anma oranı %6.98 dir.  Parçalanmı� 
ailenin suç i�lemeye yada �iddet uygulamaya etkin bir 
saik oldu�u genel kabul görmü�tür. Aynı durumun 
�iddete maruz kalmaya etken olup olmadı�ı 
incelendi�inde ise örneklemden parçalanmı� aileden 
gelenlerin oranı ile Erzurum ilinin bo�anma oranı 
neredeyse yarı yarıya oldu�u görülmektedir. Bu sebeple 
parçalanmı� aileden gelmek fiziksel �iddetin ma�duru 
olmaya etkendir sonucunu çıkartmaktayız.  

Grafik 11: Fiziksel �iddete Maruz Kalan Çocukların Ebeveynlerinin 
Çalı�ma Durumuna �li�kin Da�ılımı 

 
Grafik 11’de fiziksel �iddete maruz kalan çocukların 

ebeveynlerinin çalı�ma durumuna ili�kin da�ılımlar 
gösterilmektedir. Buna göre örneklemin %64’ünün 
babası çalı�makta, % 13’ünün ise ebeveyni 
çalı�mamaktadır.  

Grafik 12: Fiziksel �iddete Maruz Kalan Çocukların Çalı�ma 
Durumuna Göre Da�ılımı 

 
Grafik 12’de fiziksel �iddete maruz kalan çocukların 

çalı�ma durumuna ili�kin da�ılımlar gösterilmektedir. 
Buna göre örneklemin büyük ço�unlu�u % 69’u ö�renci, 
%18’i herhangi bir yerde çalı�mamaktadır.  

Grafik 13: Fiziksel �iddete Maruz Kalan Çocukların Anne ve 
Babalarının Mesleklerine Göre  Da�ılımı 

BABA MESLEK 

 

 
Grafik 13’te fiziksel �iddete maruz kalan çocukların 

anne ve babalarının mesleklerine ili�kin da�ılımlar 
gösterilmektedir. Buna göre örneklemin anne ve baba 
meslekleri incelendi�inde babalarının büyük 
ço�unlu�unun serbest meslek sahibi –ki i�siz olarak 
de�erlendirebiliriz- yada hizmet sektöründe çalı�tı�ını, 
annelerinin de ev hanımı oldukları görülmektedir. 
Buradan hareketle ekonomik durumlarının çok iyi 
olmadı�ı kanaatine varmak mümkündür. Bu ba�lamda 
dü�ük gelirli ailelerin çocuklarının daha çok fiziksel 
�iddete maruz kaldıkları hükmüne varılabilir. 

Grafik 14: Fiziksel �iddete Maruz Kalan Çocukların �iddeti 
Uygulayanı Tanıyıp Tanımadı�ına �li�kin Da�ılımı 

 
Grafik 14’te fiziksel �iddete maruz kalan çocukların 

�iddeti uygulayanı tanıyıp tanımadı�ına ili�kin 
da�ılımlar gösterilmektedir. Buna göre örneklemin 
büyük ço�unlu�u tanıdı�ı ki�iler tarafından �iddete 
maruz kalmı�lardır. Tanımadı�ı ki�ilerden �iddet 
görenlerin oranı % 28 dir. Buradan hareketle Fiziksel 
�iddetin ma�duru olan çocuklar ço�unlukla tanıdı�ı, 
bildi�i ki�iler tarafından �iddet görmektedirler. 

Grafik 15: Fiziksel �iddete Maruz Kalan Çocukların �iddeti Hangi 
Ayda Gördü�üne �li�kin Da�ılımı 
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Grafik 15’te fiziksel �iddete maruz kalan çocukların 

�iddeti hangi ayda gördü�üne ili�kin da�ılımlar 
gösterilmektedir. Buna göre çocuklara yönelik fiziksel 
�iddet Erzurum ili için genellikle yılın her ayında 
meydana gelmektedir. Fakat Mayıs, Temmuz, Ekim ve 
Aralık Aylarında daha fazla meydana gelmektedir. 

Grafik 16: Fiziksel �iddete Maruz Kalan Çocukların Vücudunun Hangi 
Bölgesine �iddet Uygulandı�ına �li�kin Da�ılımı 

 
Grafik 16’da fiziksel �iddete maruz kalan çocukların 

vücudunun hangi bölgesine �iddet uygulandı�ına ili�kin 
da�ılımlar gösterilmektedir. Buna göre fiziksel �iddete 
maruz kalan çocukların birinci olarak gövde bölgesine, 
ikinci olarak da ba� bölgesine darbe aldıkları 
görülmektedir. 

Fiziksel �iddet olaylarında kar�ılıklı arbedelerde 
veya �iddeti uygulayanın darbeleri genellikle gövde 
kısmına olmaktadır. Sözlü tartı�manın ardından gelen 
bu durum ola�andır. Saldırganın ani hareketlerinde ise 
ço�unlukla ba� bölgesine kafa atmak suretiyle 
gerçekle�mektedir. Kesici delici alet ile uygulanan 
fiziksel �iddette ise genellikle kullanılan alet rastgele 
sallanmakta ve vücudun her hangi bir yerine isabet 
etmektedir. 

Sonuç ve De�erlendirme 

Suç ve suçla mücadele konusunda çalı�an bilim 
adamları konu ile ilgili olarak sayısız bilimsel ara�tırma 
yapmı�lar ve suçun önlenmesi ve meydana geli�ine 
ili�kin farklı kuramlar geli�tirmi�lerdir. �lk ba�larda 
suçun çe�itli kalıtsal özellikler ve fiziksel yapıdan 
kaynaklandı�ı görü�üne varmı�ken ilerleyen süreçlerde 
suçun tek bir noktadan açıklanamayacak kadar 

karma�ık bir yapının ürünü oldu�u noktasında 
birle�mi�ler. 

Literatür incelendi�inde suç ve suçlulukla ilgili 
kuramlar; Antropolojik yakla�ım, sosyolojik yakla�ım, 
sosyo-kültürel ve çevresel etkenler, ekonominin etkisi, 
iklimin etkisi vb. olarak sıralanabilir. 

Meydana gelen suç olaylarının büyük 
ço�unlu�unun bir den fazla tarafı vardır. Bu taraflar 
genellikle olayı gerçekle�tiren ve olaydan zarar gören, 
olayın ma�duru olmaktadır. Bu genellemeden hareketle 
�iddet olaylarının da tarafları, olayı gerçekle�tiren ve 
olayın ma�duru vardır. Dolayısı ile �iddet konusu 
ara�tırılırken hem olayın failini hem de olayın 
ma�durunu ve olaya sebep olan di�er saiklerle birlikte 
konuya bütüncül bakarak incelemek gerekmektedir. 

Ülkemizde yapılan ara�tırmaların büyük bir 
bölümü fail üzerine yapılan çalı�malardır. Bu çalı�ma ile 
fiziksel �iddet ma�duru çocukların, �iddete maruz 
kalmalarını sosyo-kültürel etkenler ve çevresel 
faktörlerin etkisi tespit edilmeye çalı�ıldı.  

Çocuklar genellikle fiziksel �iddetin ma�duru 
olmaktadırlar. Uygulanan bu �iddet de ço�unlukla alet 
kullanmaksızın tokat, yumruk vb. yöntemlerle darp 
�eklinde gerçekle�mektedir. Di�er taraftan dikkate de�er 
bir �ekilde de kesici, delici alet ile gerçekle�mektedir. Az 
miktarda da ate�li silah ile gerçekle�mektedir. Hem 
kesici, delici alet hem de ate�li silah ile meydana gelen 
�iddet olayları rakamsal olarak az olsa da ölüme 
sebebiyet verme ya da kalıcı hasar bırakma noktasında 
daha da ciddidir. 

Fiziksel �iddetin di�er �iddet türlerine göre daha 
yo�un ya�anmasının birçok sebepleri vardır. Öncelikle 
insanımızın çabuk sinirlenmeye ve öfke patlamalarına 
müsait bir yapısının olması, meydana gelen sözlü 
tartı�maların hemen fiziksel temasa yönlenmesi ve 
devamında, tarafların yanında veya yakınında bulunan 
malzemelerle fiziksel �iddete dönü�mesidir.  

Erzurum genelinde konu de�erlendirildi�inde; 
toplumun bıçak ta�ımayı sevdi�i hatta alı�kanlık haline 
getirdi�i gözlenmektedir. �nsanların yanında ta�ıdıkları 
bu bıçaklar, küçük çakı bıça�ı olabildi�i gibi kar�ıla�ılan 
olaylarda ekmek bıça�ı, döner bıça�ı, sallama tabir 
edilen bıçaklar ile kar�ıla�ılmaktadır. Bıçakla yaralama 
olayları öncesinde genellikle sözlü tartı�ma ve 
devamında öfke patlaması ya�anmakta, kesici ve delici 
aletler faillerin üzerinde oldu�u için, ula�mak kolay 
oldu�u için olayın seyri de�i�mekte ve bu bıçaklar 
kullanılmakta, normal darp ile sonlanabilecek bir olay 
daha ciddi yaralanmalara hatta ölümlere sebep olarak 
sonlanmaktadır.  
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Göç, beraberinde getirdi�i geçi� kültürü ve 
gecekondula�ma, �ehirle�ememe �iddeti tetikleyen 
unsurlardandır.  

Erzurum yıllardır hem göç veren hem de 
ço�unlukla kendi ilçeleri ve kırsalı ile çevre illerden göç 
alan bir ildir. Türkiye �statistik Kurumunun verilerine 
göre 2012 yılı nüfus sayımına göre Erzurum �linin 
merkez nüfusu (Yakutiye, Palandöken, Aziziye 
ilçelerinin toplam nüfusu) 384399’dur. Son be� yıldaki 
ildeki göç hareketlili�i incelendi�inde verilen göç 
179860, alınan göç ise 117393’dür.  Bu durumda 
Erzurum �li 15 yılda bo�alıp tekrar dolmaktadır. Di�er 
bir ifade ile 15 yılda �ehir yenilenmektedir. 

�nsanlar bir yerden ba�ka bir yere ta�ındı�ında 
kendi kültürünü de beraberinde getirmekte ve 
ya�atmaya çalı�makta dolayısı ile gitti�i yerdeki kültür 
ile çatı�ma içerisine girmektedir. Di�er taraftan hayalleri 
ile gitti�i yerde bu hayallerini gerçekle�tirememe riski 
ile kar�ı kar�ıya kalmaktadır.  

Gidilen yerdeki zorluklar, kültür çatı�ması, geçi� 
kültürü, hayallerini gerçekle�tirememe ve di�er 
zorluklar ile birlikte bireyin kendi içerisindeki bu 
çatı�ma neticesin de daha çabuk öfke patlaması 
ya�ayabilmekte ve fiziksel �iddet uygulayabilmekte ya 
da fiziksel �iddetin ma�duru durumuna 
dü�ebilmektedir. 

Erzurum �ehir merkezi yerle�im olarak geni� bir 
alana yayılmasına kar�ın �ehirde ya�ayan kalabalı�ın 
ço�unlukla 1 veya 1,5km lik cadde üzerinde 
yo�unla�ması yada �ehrin tek alı�veri� merkezinde 
toplanması, yapılabilecek aktivitelerin sınırlı olması, 
iklimin so�uk geçmesi gibi bir takım Saikler �iddeti 
artıran etkenler arasında sayılabilir. Kanaatimizce dar 
alandaki kalabalıklar �iddeti arttırmaktadır. 

�ehirle�menin, geni�, ferah, temiz, sosyal ya�am 
alanlarının fazla olması, kültürel ve sportif faaliyetlere 
imkân tanıyan yerlerin fazlalı�ı, �ehrin aydınlatmasının 
iyi olması, metruk ve kullanılmayan binaların olmaması 
ya�anılan toplumda �iddet olaylarını azaltması 
beklenmektedir. 

Bu ba�lamda; Erzurum genelinde devam eden 
kentsel dönü�ümün hızlandırılması, projelerin tekrar 
gözden geçirilerek geni�, ferah, sosyal ya�am alanları 
fazla olan, kültürel ve sportif faaliyetlere imkân tanıyan 
yerler ayrılması ve nefes alan bir �ehir in�a edilmesi, 
�ehrin aydınlatmasına dikkat edilmesi, kullanılmayan ve 
metruk binaların kaldırılması ayrı bir önem arz 
etmektedir. 

 Fiziksel �iddete daha çok 15-18 ya� grubu çocuklar 
maruz kalmaktadırlar. Kanımızca bu ya� grubundaki 
çocuklar ergenli�in vermi� oldu�u ba�ımsız hareket 

etme güdüsü ve toplumun bu çocukları daha yeti�kin 
görme algısı ile birlikte sosyal ya�amın içerisine daha 
fazla girmelerinden �iddete daha çok maruz 
kalmaktadırlar. 

Fiziksel �iddete maruz kalan çocukların ço�unlu�u 
erkek çocuklardır. Fakat bazı spesifik olaylarda aile içi 
�iddet vb. �iddetin ma�duru kız çocuklarıdır. 

Aile içi �iddet ile ilgili olarak Erzurum il 
Merkezinde yapılan bir çalı�maya göre (Akpolat ve �nci, 
2012 )  kız çocukları daha çok �iddete maruz 
kalmaktadır. Bu çalı�mada ise erkek çocuklarının daha 
çok �iddete maruz kalması, kanımızca sosyal hayatın 
içerisinde erkek çocukların daha fazla rol alması ile 
erkek egemen bir toplum yapısına sahip olunmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Çocukların ya�ı ile ilgili konuya bakıldı�ında 15-18 
ya� grubu olan lise ö�rencileri daha çok �iddete maruz 
kalmaktadırlar. �lkö�retim II. Kademe ö�rencileri de 
dikkate de�er bir oranda �iddetin ma�duru olmaktadır. 
Çocuklar için �iddetin ma�duru olma konusu ile ilgili 
ya� arttıkça �iddet ma�duru olma durumu da 
artmaktadır. Ya� ile �iddete maruz kalma arasında 
do�rusal bir ili�ki vardır. 

Ailelerin e�itim seviyesi dü�tükçe çocuklarının 
�iddete maruz kalma riski artmaktadır. E�itim seviyesi 
dü�ük aileden gelen çocuklar daha çok �iddetin 
ma�duru olmaktadır.  

Kalabalık aileden gelmek ve çok karde�e sahip 
olmak fiziksel �iddete maruz kalma oranını 
arttırmaktadır. �üphesiz burada ki temel espri çok 
karde�e sahip olmak de�il kalabalık ailelerde çocu�un 
psiko-sosyal ve fizyolojik geli�imi için ihtiyaç duydu�u 
gereksinimlerinin kar�ılanma güçlü�üdür. Altında yatan 
gerçek sebebe bakılmaksızın kalabalık aileden gelmek 
�iddetin ma�duru olma riskini artırmaktadır.  

�iddet uygulayan yada suça sürüklenen çocuklar ile 
ilgili yapılan ara�tırmalar ailenin ilk çocuklarından 
olmanın, suç i�lemeyi tetikleyen bir durum oldu�unu 
göstermektedir. �iddete maruz kalan çocukların ailenin 
ilk çocuklarından olma durumu incelendi�inde ilk 
bakı�ta öyle gibi görünse de, karde� sayısına göre ili�ki 
arandı�ında böyle olmadı�ı anla�ılmaktadır. Sonuç 
olarak �iddete maruz kalma ile ailenin ilk çocuklarından 
olmanın mantıksal bir ili�ki kurulamamı�tır.  

Parçalanmı� aile suç i�lemeye ya da �iddet 
uygulamaya etkin bir saiktir. Aynı durumun �iddete 
maruz kalmaya etken olup olmadı�ı incelendi�inde 
böyle bir sonuç ile kar�ıla�ılmamı�, fiziksel �iddetin 
ma�duru olan çocuklar ile parçalanmı� aile arasında 
mantıksal bir ili�ki bulunamamı�tır.  
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Annenin ya da ebeveynin her ikisinin çalı�ması 
veya her ikisinin çalı�maması çocu�un suça yada 
�iddete yönelmesini kolayla�tırır hükmü genel kabul 
görmü� bir durumdur. Bu hükmün �iddetin ma�duru 
olmaya bir etkisinin olup olmadı�ına baktı�ımızda, 
böyle bir ili�ki tespit edilememi�tir.   

Serbest meslek sahibi ya da hizmet sektöründe 
çalı�an baba ile ev hanımı olan annelerin çocukları daha 
çok �iddete maruz kalmaktadır. Bununla beraber 
ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocukları da 
�iddetin daha çok ma�duru olmaktadır. 

Fiziksel �iddet ma�duru çocuklar genellikle 
tanıdı�ı, bildi�i arkada�, akraba ve yakın çevresi 
tarafından �iddet görmektedirler. Fakat �iddet gördü�ü 
ki�iyi tanımadıklarını söyleme e�ilimindedirler. 

Çocuklara yönelik fiziksel �iddet Erzurum ili için 
genellikle yılın her ayında meydana gelmektedir. Fakat 
Mayıs, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında daha fazla 
meydana gelmektedir. 

Fiziksel �iddete maruz kalan çocuklar birinci olarak 
gövde bölgesine, ikinci olarak da ba� bölgesine darbe 
almaktadırlar. Fiziksel �iddet olaylarında kar�ılıklı 
arbedelerde veya �iddeti uygulayanın darbeleri 
genellikle gövde kısmına olmaktadır. Sözlü tartı�manın 
ardından gelen bu durum ola�andır. Saldırganın ani 
hareketlerinde ise ço�unlukla ba� bölgesine kafa atmak 
suretiyle gerçekle�mektedir. Kesici delici alet ile 
uygulanan fiziksel �iddette ise genellikle kullanılan alet 
rastgele sallanmakta ve vücudun her hangi bir yerine 
isabet etmektedir. 

Toplumsal cinsiyet ayrımcılı�ının, toplum 
katmanları arasındaki ekonomik e�itsizliklerin, 
yoksullu�un ve i�sizli�in yüksek oldu�u toplumlarda 
bütün �iddet �ekillerinin yanında çocu�a yönelik 
�iddetin de arttı�ı görülmektedir. Göç hareketlerinin 
fazlalı�ı çocu�a yönelik �iddeti artıran di�er bir 
etkendir. Di�er yandan toplumları bir arada tutan moral 
de�erlerin varlı�ı ve toplumsal dayanı�manın güçlü ve 
sa�lıklı bir yapılanma göstermesi, toplumun çocu�a 
yönelik �iddeti yasaklayan bir yakla�ıma sahip olması, 
çocu�un içinde ya�adı�ı toplumun çocuklarla ilgili 
kültürel de�erlerinin çocu�u koruyucu ö�eler içermesi 
çocukları �iddetten koruyan faktörlerdir. Toplumsal 
cinsiyet rolleri, anne-baba çocuk ili�kisi, toplumun aileye 
bakı�ı gibi konularla ilgili olarak toplumun benimsedi�i 
kültürel ölçütler bu konuda etkili olmaktadır. 
Devletlerin çocu�u ve aileyi destekleyen politikalarının 
bulunması çocukların �iddet görmesini engellemektedir. 
Ayrıca sa�lık sisteminde çocukların istismarını 
önlemeye yönelik koruyucu yakla�ımlar, sosyal 
güvenlik sistemi ve çocukları koruyucu yasal 

düzenlemelerin varlı�ı da çocu�a yönelik �iddeti 
önleyen di�er faktörlerdendir. (TBMM, 2006) 
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