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5
H

•5

Is Violence a Means of Communication?
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SUMMARY
Purpose: Violence is an issue that we frequently come across nowadays. It
effects individual's self-confidence,

success, education, communication,

personal improvement stages and psycological state and has unfavourable
consequences.

In this study: types, causes, influences

of

violence,

alternative approaches to change behaviour and the precautions that can be
taken are presented by literature research.
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GİRİŞ

almaktadır.

Sağlıklı

sağlıklı

Kasten başkasının vücuduna acı veren

ortamlarda mümkündür. Şiddetsiz iletişim

veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin

ortamı

bireylerin
sağlıklı

ortamının

en

ve

yetişmesi
güvenli

temel

ve

bir

eğitim

vazgeçilmez

şartlarından birisidir.
Şiddet

davranışları

bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Şiddetin pek çok biçimi olabilir: Aile,

duygusal,

çevre, sosyoekonomik değişkenler, göç,

cinsel ya da ekonomik içerikli olabilir.

fiziksel,

genetik faktörler. Özellikle aile ve genetik

Fiziksel şiddet ebeveyn ya da çocuğun

etkenlere bağlı sebeplerin kontrol altına

bakımı ve eğitimi ile sorumlu kişilerin kaza

alınması oldukça zor ve uzun bir süreçtir.

dışı sebeplerle, çocuk üzerinde fiziksel bir

Sağlıklı iletişimin temelinde öğretmenin

zarar meydana getirmesidir (1).

öğrencileri ile empati kurması, etkin bir

Bir yetişkin ya da yaşça büyük biri ta

şekilde dinlemesi önemli bir husustur (5).

rafından küçüğe yönelik aşağılayıcı, küçük

Ergenlik dönemini Unesco 12-24 yaş arası

düşürücü ve çocuğun kendine güvenini

olarak belirler. Bu çağ kızlarda 10-11 er

zedeleyeceği tutum ve davranışlar duy

keklerde 12-13 yaşlarında başlar.

gusal şiddet olarak açıklanmaktadır (2).

Ergenlik dönemi üç evreden meydana

Fiziksel şiddet yetişkinin birini elle veya

gelir:

araçla dövme, tekmeleme, kafasını duvara

a)Erken ergenlik: Puberte ile başlayıp 14

çarpma, saçını çekme ya da herhangi bir

yaşına kadar sürer. Fiziksel gelişim ön plan

şekilde sağlığını tehlikeye sokacak şekilde

dadır.

zarar verme olarak görülmektedir.

b)Orta ergenlik: 15-18 yaşlar arasındaki

Şiddetin tüm çeşitlerinde duygusal şiddetin

evre olup, ayrışma ve bireyleşmenin ya

eşlik ettiğini gösteren araştırmalar vardır (3).

şandığı bir süreçtir.

Ekonomik ve cinsel istismar da şiddetin bir

c)Son devre: Kimlik duygusunun kazanıl

başka boyutudur. TCK'nın 77. maddesin

ması ile tamamlanır, zamanı sosyo-kültürel

de işkence, eziyet, köleleştirme fiillerinin

etkenlerle belirlenmektedir (6).

toplumun bir kesimine karşı bir plan doğ

Ergenlik döneminde sürekli, kapsamlı ve

rultusunda sistemli olarak işlenmesinin in

hızlı değişim yaşanır. Bedensel ve cinsel

sanlığa karşı suç oluşturduğu belirtilmiştir.

gelişimin

yanında

kognitif, sosyal

ve

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 49. Dünya

duygusal ilerlemede önemli değişiklikler

Sağlık Asamblesi'nde şiddetin tüm bo

olur (7).

yutlarını ele alarak halk sağlığı öncelikle

Ergenlik döneminde soyutlamalar yapma,

rinden biri olduğunu kabul etmiştir. Şiddet

nesnelerden bağımsız akıl yürütme kendi

ve sağlık konusunda problemin tanımlan

düşüncelerinin

ması; şiddeti önlemeye, etkilerini azaltma

doğru olduğunu düşünme özellikleri ön

ya ve etkinliğini ölçmeye yönelik program

plandadır. Ergenlik, ergenin kendisi için

ve tedbirlerin belirlenmesi ve bu program

olduğu kadar, anne baba ve öğretmenleri

ve

söylediklerinin

en

ların uygulanması amacı ile bir entegre ha

için de zorlanmalı bir dönemdir. Ergenlik

reket planı hazırlanmıştır (4). TCK'nın 86.

devresinin başında çevreyi rahatsız eden

maddesinin 1. fıkrasında bu şu şekilde yer

davranışlar dikkati çeker. Ergenlik döne-
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minde şiddet kullanımında risk olarak

Çocukların

sosyal becerilerde eksiklik, şiddetin onay

değiştirilmesinde birtakım etkili strateji

istenmeyen

davranışlarının

lanan bir davranış olduğuna inanç, öfke ve

lerin bilinmesinin ve uygulanmasının rolü

duygularını idarede yetersizlik, gelecek

vardır.

hakkında umutsuzluk, düşük özgüven ve

Ailede babanın olmaması, boşanma, an

şiddete eğilim sayılmıştır.

nenin depresyon yaşaması, geçinemeyen

Yapılan araştırmalar düşük sosyoekonomik

anne-baba tutumları ve düşük sosyoeko

ortamdan gelen çocukların yüksek gelir

nomik düzey, saldırganlıkla ilişkili aile ö-

grubundan gelen çocuklara göre daha sal

zelikleri sayılabilir (13).

dırgan olduğunu göstermektedir (8).

Sınıfta öğretmenin iletişim kurmada kul

Şiddete maruz kalan çocuklarda psikolojik

landığı sözcükler kadar, söyleyiş tarzı ve

olarak depresyon, anksiyete, disosiasyon ve

vücut dili önem taşır. Göz teması öğ

posttravmatik stres bozukluğu görülür (9).

renciye "Seninle ilgiliyim, senin farkın

Ergenler öğrenmeyi ve kendilerini yetkin

dayım, senin öğretmenin olmaktan mut

görmeyi isterler, daha fazla sorumluluk

luyum" mesajlarını iletir (14).

üstlenmelerinde dikkatli bir rehberlik ala

Kitle iletişim araçlarının (medya) şiddet ü-

bilecekleri ortamlara ihtiyaç duyarlar. Say

zerine dolaylı ya da doğrudan etkilerini gös

gı duyacakları yetişkinlerle sıkı ve destek

teren pek çok araştırma yapılmıştır (15).

leyici ilişkiler kurmak isterler (10).

Saldırgan davranışların duygusal düzeyinde

Okullarda yaşanan şiddet olgusunun pek

öfke ve kızgınlık ayrıca bireyin değişik dere

çok sebebi vardır:

celerde kin, nefret, düşmanlık ve şiddet gibi

• Aile

zarar veren duygular da olabilir. Saldırganlık

• Çevre

başlamış ancak engellenmiş bir davranışı son-

• Okul atmosferi

landırmak amacıyla ortaya çıkar. Güvenli

• Medya, bilgi ve iletişim teknolojileri

ortamların

• Çocukların gelişim özellikleri

davranışlarını önleyebilir (16).

• Genetik etkenler

Fiziksel ceza uygulanan çocukların kişili

meydana

getirilmesi

şiddet

• Alkollü içkiler ve madde kullanma

ğinin gelişmediği, otorite figürlerine karşı

• Göç

saygısının azaldığı sıkça görülen sonuç

İstenmeyen davranışların önlenmesinde

lardır (17).

ödül ve cezadan önce dikkat edilmesi

Erich Fromm, vital çıkarlara karşı gösterilen

gereken noktalar vardır. Bu da çocuğun

tepkilerde kaçma veya saldırganlık görül

temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır (11).

düğünü belirtmektedir (18). Şiddeti önle

Aile içinde gerçekleşen başarılı ve olumlu

mede ödül ve cezanın neler olacağı ve na

ilişkiler mutlu ve yapıcı bireylerin ortaya çık

sıl kullanılacağı tartışmalıdır.

masını sağlar. Uyum bozukluğu gösteren

Tutum, bireye atfedilen ve onun bir psiko

çocuklar genellikle başarısız anne-baba-

lojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve dav

çocuk ilişkisinin ürünüdürler. İletişimi zayıf

ranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan

aile yapısı şiddete yöneltirken, akranlar

eğilimdir (19). Tutumlar doğrudan gözle-

saldırganlığı meydana çıkararak onu uygu

nemeyen fakat gözlenebilen bazı davra

layacak ortam hazırlamaktadırlar (12).

nışlara yol açtığı varsayılan eğilimlerdir.
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Tutumların birbirleriyle ve ortamla, alış

KAYNAKLAR:

kanlık ve beklentilerle ilişkilerini daha iyi

1. Martin M.,8c Greenwood CW: Çocuğunuzun Okulla İlgili

anlamak, davranışın önceden tahmini için
büyük önem taşımaktadır.
Tutumlar zamanla öğrenilir ve pek çok
nedene bağlı olarak değişim gösterir (20).
Davranışların değişiminde, tutum değişik
liğinin, tutumların değişiminde öğrenme
ve benimsemenin yasak ve cezalardan, itaat etmekten daha önemli rol oynadığını
göstermektedir.
Tutum değişikliği her zaman davranış ka
lıplarına yansımaz (21).
Tutum değişimi "öğrenmenin bir parça
sıdır" diye değerlendiren görüşler mev
cuttur (22).
Tutumların birbiriyle, ortamla, alışkanlık ve
beklentilerle ilişkisini iyi anlamak gerekir. Bu
da davranışın önceden tahminine yol açar.
Şiddet

çağdaş

eğitimle

bağdaşmaz,

öğrencilerin gelişimini ve başarısını olum
suz etkiler. Yasalarla yasak olmasına rağ
men, şiddet uygulayanların bulunması bu
nun bir kültür problemi olduğunu da akla
getirir.
SONUÇ
Şiddet bir halk sağlığı sorunudur. Şiddet
konusunda problemin tanımlanması, şid
deti önlemeye, etkilerini azaltmaya yö
nelik program, önlemlerin belirlenmesi ve
bu programların uygulanması tüm toplum
açısından faydalıdır. Bu amaçla kitle ile
tişim araçlarından yararlanma, tutumların
değişiminde öğrenme ve benimseme ku
ralının uygulanması ve bunların çağdaş
eğitimle bağdaştırılması şiddet sorununun
azalmasına neden olacaktır.
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