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ÇOCUĞUN ŞİDDET ALGISI ARAŞTIRMA PROJESİ 

SONUÇ RAPORU 

1- GİRİŞ 

Bu rapor Tarlabaşı Toplum Merkezi ve Bernard van Leer Vakfı işbirliği ile 

yürütülen kapsamlı bir uygulama projesinin araştırma ayağının çıktılarını 

sunmaktadır. Çocukların gözünden şiddetin nasıl algılandığını araştırmayı, çocukları 

şiddet içeren etkileşimlere karşı güçlendirmeyi ve çeşitli iletişim kampanyaları 

aracılığıyla toplumda bu konuda farkındalık yaratmayı hedefleyen bu projede 

Tarlabaşı’nda yaşayan 7-15 yaş arası çocuklarla çeşitli oturumlar ve atölye çalışmaları 

yürütülmüştür. Sözel paylaşımlara ek olarak resim, hikaye yazımı, fotoğraf gibi 

sanatsal ifade araçlarının da kullanıldığı bu çalışmalarda çocukların günlük 

hayatlarında ne tür şiddet yaşantılarına maruz kaldıkları, şiddet yaşantılarını nasıl 

algıladıkları ve kavramsallaştırdıkları araştırılmıştır.  

Türkiye, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 1994 yılında kabul 

etmiştir. Buna karşın UNICEF (2010) tarafında yapılan araştırma, Türk halkının 

çocuğa karşı şiddetin kabul edilmez olduğunu içselleştirmekte zorlandığını 

göstermiştir. Raporda çocuğa karşı şiddetin görmezden gelinmesi ve rapor 

edilmemesinin ana sebeplerinden birinin şiddetin belli türlerinin sosyal ve hukuksal 

düzlemde halen kabul edilebilir olarak algılanması olduğu not edilmiştir.  

 Literatüre göre şiddet uygulayan kişilerin birçoğu çocukluk dönemlerinde 

şiddete maruz kalmış kişilerdir. Şiddetin kısır döngü halinde ortaya çıkıyor olması, bu 

konunun çok katmanlı bir şekilde incelenmesi gerektiğini göstermektedir (Dodge, 

Bates, & Pettit, 1990; Genç Hayat Vakfı, 2012). Şiddet ile ilgili araştırmaların 

genelde yetişkin katılımcılarla konuyu inceledikleri görülmektedir. Ancak çocukları 

yetişkin dünyasından farklı bir alt kültür olarak kabul etmek gerekmektedir (Lloyd-



 5 

Smith & Tarr, 2000). Dolayısıyla, bu çalışma şiddet algısını doğrudan çocukların 

perspektifinden araştırmayı ve onların algısını yetişkinler için görünür kılmayı 

hedeflemiştir.  

 

1.1 Şiddetin Türkiye ve Dünya Genelinde Yaygınlığı 

 

 Dünya genelinde 96 ülkeyi ve 2-17 yaş arası çocukları kapsayan bir araştırma 

verilerine göre 2014 yılı içerisinde Asya’daki çocukların %64’ü, Kuzey Amerika’daki 

çocukların %56’sı, Afrika’dakilerin %50’si, Latin Amerika’dakilerin %34’ü ve 

Avrupa’daki çocukların %12’si şiddete uğramıştır (Hillis, Mercy, Abomi, & Kress, 

2016). 190 ülkeyi kapsayan UNICEF’in yürüttüğü araştırmaya göre 2012 yılında 20 

yaşın altındaki her beş çocuktan biri (95,000) cinayete kurban gitmiştir. 2-14 yaş 

arasındaki beş çocuktan dördü ise psikolojik ve fiziksel şiddeti de barındıran disiplin 

yöntemlerine maruz kalmışlardır. Dünya genelinde her 10 çocuktan 6’sı ise 

kendilerine bakım veren kişilerden düzenli olarak fiziksel şiddet görmüşlerdir. 

Ortalama 120 milyon 20 yaşın altındaki kız çocuğunun da cinsel istismara uğradığı 

bildirilmiştir (UNICEF, 2014). Türkiye’de yapılan araştırma verilerine göre ise 

Türkiye’de yaşayan 7-18 yaş arasındaki çocukların %51’i psikolojik şiddete, %45’i 

fiziksel şiddete, %25’i  ihmale, %3’ü de cinsel istismara uğramıştır (UNICEF, 2010). 

İstanbul’da yürütülen ve 50 farklı okuldan 6., 7., ve 8. sınıf öğrencilerini kapsayan 

araştırma sonuçlarına göre çocukların %73.4’ü en az bir kez ev içi şiddete maruz 

kalmıştır. Çocuklar sık sık ebeveynlerinin kavgalarına, bağırmalarına, birbirlerine 

fiziksel olarak zarar vermelerine (dövmek, vurmak vb.) şahit olduklarını ve bundan 

dolayı korku duyduklarını belirtmişlerdir. Araştırmacılar, ebeveynlerin şiddete şahit 

olmanın veya şiddete maruz kalmanın çocuklar üzerindeki etkilerinin farkında 

olmayabileceklerini belirtmişlerdir (Genç Hayat Vakfı, 2012). Yine 2013 yılında 
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Türkiye’nin 26 ilinde yürütülen bir araştırmada katılımcıların %74’ü 0-8 yaş 

arasındaki çocuklarının şiddetin en az bir türüne maruz kaldığını bildirmiştir (Bernard 

van Leer Vakfı, 2013) 

 Günümüz Türkiyesi’nde çocuklar ev içinde ya da okulda maruz kaldıkları 

şiddetin yanısıra toplumsal boyutta da giderek dozu artan bir şiddet döngüsünün 

içinde yaşamaktadırlar. Savaş, göç, mülteciler ve toplumda giderek tırmanan politik 

gerginlik çocukların sokakta ve medyada maruz kaldıkları şiddet malzemesini 

arttırmaktadır. Bu çalışmanın katılımcılarını oluşturan İstanbul’un yoğun göç alan ve 

son yıllarda bir kentsel dönüşüm alanı haline gelmiş olan Tarlabaşı semtinin çocukları 

fiziksel olarak ciddi yoksunlukları içeren bir bölgede yaşamanın ötesinde Suriyeli 

mülteci krizi, politik gerginlikler gibi sorunlara yoğun bir şekilde maruz 

kalmaktadırlar. Toplumun en kırılgan kesimini oluşturan bu çocuk grubu aynı 

zamanda sesleri en az duyulan grubu da oluşturmaktadır. Bu çalışma en temelde 

çocukların deneyimlerini ifade edebilmeleri için bir alan oluşturmayı ve bu 

deneyimleri toplumun gündemine taşımayı hedeflemektedir.  

 

1.2 Şiddetin Gelişimsel Etkileri 

 

Şiddet yaşantıları çocukların duygusal, sosyal, zihinsel ve biyolojik gelişimlerini 

çok katmanlı bir şekilde sekteye uğratmaktadır. Şiddet yaşantısı gerçekleştiği yaş 

dönemine ve boyutlarına bağlı olarak çocuk üstünde uzun süreli etkiye sahip 

olabilmektedir. Şiddete maruz kalmak ya da şahit olmak herşeyden once sosyo-

duygusal gelişim için çok temel bir işlevi olan güven hissini zedelemekte ve çocukların 

beyin gelişimini etkileyebilmektedir (McCrory , De Brito,& Viding, 2010). Şiddete 

maruz kalmak stres hormonlarının salgılanımı arttırmakta, fiziksel büyümeyi sekteye 

uğratabilmekte, limbik sisteme zarar vererek duygu regülasyonu, dikkat, hafıza, 
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öğrenme işlevlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Şiddete uğrayan çocukların çevresel 

uyaranlara karşı aşırı duyarlı hale geldikleri, kendilerini yatıştırmakta, dürütülerini 

düzenlemekte, duyguları anlamlandırmakta ve ifade etmekte zorluk yaşadıkları 

gözlemlenmektedir (Carpenter & Stacks, 2009).  

Erken dönemde ebeveynlerinden şiddet gören çocukların ayrıca güvensiz 

bağlanma örüntüleri gösterdikleri de tespit edilmiştir (Hyde-Nolan & Juliao, 2012). Bu 

da pozitif ve güçlü bir kendilik gelişimini, zihinselleştirme kapasitelerini (kendisinin ve 

diğerlerinin düşüncelerin, duygularını doğru bir şekilde anlayıp değerlendirme 

kapasitesini) ve ileriki yaşlarda güvenli ilişki kurma becerilerini olumsuz etkilemektedir 

(Fonagy, 2003; Carpenter & Stacks, 2009). Şiddet gören çocuklar için hem kendi ruhsal 

dünyaları hem de dış dünya güvensiz ve yıkıcı bir hal almaktadır (Shonk & Cicchetti, 

2001; Pelendecioğlu & Bulut, 2009). Şiddete maruz kalan veya aile içi şiddete şahit 

olan çocuklar kendini suçlamaya meyilli olabilmektedirler ve özgüvenleri olumsuz 

yönde etkilenmektedir (Singh, 2001). Genel olarak şiddete uğrayan ya da tanık olan 

çocuklar hafıza ve dil gelişimiyle ilgili sorunlar yaşamakta, uyku problemleri, yalnız 

kalma korkusu, tuvalet eğitimi problemleri ve duygusal sorunlar (fobiler, tik 

bozuklukları, vb.) yaşamaktadırlar (Bayat & Evgin, 2015; Ybarra , Wilkens, & 

Lieberman,2007). Şiddete maruz kalmanın yanı sıra şahit olmanın da çocukların 

üzerinde belirgin etkileri vardır. Bakım verenleri tehdit altında olan çocuklarda travma 

sonrası stres bozukluğu görüldüğü tespit edilmiştir (Scheeringa & Zeanah, 1995).   

 

2- YÖNTEM  

2.1 Çalışmanın Tanımı: 

 Bu projeye Tarlabaşı’nda yaşayan  7-15 yaşları arasındaki çocuklar katılmıştır. 

7-9; 10-12 ve 13-15 yaş grupları için ayrı oturumlar düzenlenmiştir. Ortalama 7 ila 10 
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çocuktan oluşan her bir grup için 4’er oturum düzenlenmiştir İlk oturum çocukların 

aileleriyle yürütülmüş olan kapsamlı bir bilgilendirme oturumudur. Bu bilgilendirme 

sırasında ailelere projenin işleyişi açıklanmış ve izinleri alınmıştır. Ailelerden ayrıca 

Demografik Anket’i ve çocukların farklı ortamlardaki yaşantılarıyla ilgili Yaşantı 

Anketi’ni doldurmaları istenmiştir (Bakınız Ek.1 ve Ek 2). Aynı anketi bir sonraki 

oturumda çocukların da doldurması istenmiştir. 

 Sonrasında her bir çocuk grubuyla 3’er oturum gerçekleştirilmiştir. Bu 

oturumların ilki çocukların farklı ortamlarda deneyimledikleri olumsuz yaşantıları 

tartıştıkları bir grup oturumudur. İkinci oturumda bu tartışmalar ekseninde çocukların 

bir sanatsal üretim gerçekleştirmeleri istenmiştir. 7-9 yaş grubunda resim, 10-12 yaş 

grubunda hikaye yazımı ve 13-15 yaş grubunda fotoğraf kullanılmıştır. Üçüncü 

oturumda ise çocukların şiddete karşı sloganlar üretmeleri ve bir afiş hazırlamaları 

istenmiştir. 

Bu araştırma kapsamında çocukların atölye çalışmalarındaki sözel 

paylaşımları ve sanatsal üretimlerinin içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Faklı yaş 

gruplarında  ortaya çıkan temalar irdelenmiş, çocukların şiddeti nasıl 

kavramsallaştırdığı ve nasıl deneyimlediği araştırılmıştır.  

Ayrıca çalışmaya katılan çocuklardan ve ailelerden toplanan Demografik 

Anket ve çocukların Yaşantı Anketi istatiksel olarak değerlendirilmiştir.  Toplam 9 

maddeden oluşan ve bu çalışma için geliştirilmiş olan Yaşantı Anketi çocukların okul, 

ev ve mahalledeki olumlu ve olumsuz yaşantılarının sıklığının 3 dereceli likert ölçeği 

üzerinden değerlendirilmesini istemektedir. Bu anketi hem çocuklar hem de anneleri 

doldurmuştur. Bu şekilde çocukların ve ailelerinin algılarına göre çocukların farklı 

ortamlardaki olumsuz yaşantı sıklığına dair genel bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.  
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Bu araştırmada cevaplanması hedeflenen sorular şunlardı: 

1)  Çocukların ve gençlerin gözünden şiddet nasıl görünüyor ve nasıl 

deneyimleniyor. 

2) Çocuklar ve ergenler şiddeti nasıl tanımlıyorlar, hangi davranışları şiddet 

olarak nitelendiriyorlar?  

3) Çocuklar ve ergenlerin dünyasında en çok hangi tür şiddet davranışları 

belirgin, şiddetin en sık deneyimlendiği ilişki ve alan hangisi? 

4) Çocuklar ve ergenlere göre şiddet uygulayan ve maruz kalanda ne gibi 

duygulara, düşüncelere, etkilere yol açıyor?  

5) Çocuklara göre mazur görülebilecek şiddet davranışları var mı?  

6) Deneyimlenen şiddet davranışlarında 7-9 (ilkokul çağı) ; 10-12 (önergenlik) 

ve 12-15 (ergenlik) yaş dönemlerinde belirginleşen farklılıklar var mı?  

  

2.2 Grup Oturumlarının Yapısı  

 

Şiddet kavramı çocuklar için fazla uyarıcı ve tetikleyici olabileceği için ilk 

oturumda bu kavram doğrudan getirilmemiş, çocuklara onlar için olumlu ve olumsuz 

olan çeşitli günlük deneyimleri sorulmuştur. Çocuklardan hem iyi hissetikleri hem de 

kötü hissettikleri yaşantılara dair ev, okul, mahalle ve medya ortamlarıyla ilişkili 

çeşitli örnekler vermeleri istenmiştir. Ayrıca çocuklara bu deneyimlerin onlarda ne 

gibi duygu ve düşünceler uyandırdığı da sorulmuştur. Cevaplar toplandıktan sonra, 

çocuklara bu etkileşimlerden hangilerinin şiddet olarak tanımlanabileceği, bu 

davranışların ne gibi etkileri olabileceği ve bu davranışların kabul edilebilir olup 

olmadığı sorulmuştur.  
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İkinci oturumda bir ısınma çalışmasından sonra çocuklara ilk oturumda 

paylaşılan başlıklar ve örnekler hatırlatılarak tercih ettikleri olumsuz bir yaşantıyla 

ilgili sanatsal bir üretimde bulunmaları istenmiştir. (yaş grubuna göre resim, hikaye ya 

da fotoğraf kullanılmıştır). Sonrasında çocuklar resimleri, fotoğrafları ya da 

hikayelerini grupla paylaşmışlardır. Üçüncü oturumda ise çocukların şiddete karşı 

sloganlar üretmeleri ve bir poster hazırlamaları istenmiştir. Çocukları güçlendirme 

amacını güden bu slogan ve afiş üretme çalışmasının aynı zamanda bir kapanış 

deneyimi de sunması ve kamuoyuyla paylaşılabilecek çıktılar üretmesi amaçlanmıştır. 

 

2.3 Araştırma Yöntemi 

 Bu araştırma için çocukların ve annelerinin doldurdukları demografik veri 

formu ve Yaşantı Anketi istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Çocukların 

oturumlardaki sözel paylaşımları ve sanatsal ürünleri (resim, hikaye ya da fotoğraf) 

içerikleri açısından niteliksel olarak incelenmiştir. 

Çocukların katıldıkları bütün oturumlar videoya kaydedilmiştir. Daha sonra bu 

kayıtlar deşifre edilmiştir. Bu oturumlarda şiddet yaşantılarıyla ilgili paylaşımlar 

MAXQDA 12 programı kullanılarak çeşitli şiddet kategorileri açısından kodlanmıştır. 

Bu aşamada üç araştırmacı çalışmıştır ve kodlama kategorileri üç araştırmacının 

ortaklaşa değerlendirmeleri sonucunda oluşturulmuştur. Araştırmanın başlangıcında 

araştırma sorularına cevap vermek üzere belli kategoriler tanımlanmıştır. Daha sonra 

oturumlarda çıkan içerik üzerinden yeni kategoriler eklenmiştir: 

MAXQDA 12 programıyla tanımlanan kategorilere denk düşen her ifade kesiti 

içerdiği bütün kategoriler için kodlanmıştır. Örneğin; ‘Okulda arkadaşım bana vurdu, 

hakaret etti’ cümlesi hem fiziksel şiddet, hem sözel şiddet kategorilerinde kodlanmış, 

ayrıca şiddetin ilişkisel bağlamı (arkadaş) ve  alanı (okul) için kodlanmıştır. 
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Oluşturulan kategoriler her yaş grubu için hem görülme sıklığı açısından hem de 

içerik açısından değerlendirildi.  

Resim, hikaye ve fotoğraflar ve çocukların bunlara dair paylaşımları da 

içerdikleri öğeler, yapısal özellikleri ve  ele aldıkları temalar açısından 

değerlendirildi.  

2.4 Araştırma Etiği 

 Şiddet yaşantılarının ele alınması oldukça hassas bir konu olduğu için hem 

araştırma verilerinin toplanması süreci hem de atölye çalışmaları titizlikle düzenlendi. 

Hem ailelere hem de katılımcı çocuklara araştırmanın gizlilik ilkesi üzerine kurulduğu 

açıklandı. Oturum çıktıları değerlendirilirken çocukların kimlik bilgilerine yer 

verilmeyeceği, temaların genel bir şekilde ele alınacağı açıklandı. Çocukların 

ürettikleri sanat eserleri de paylaşılırken çocukların kimlik bilgilerine yer 

verilmeyeceği vurgulandı. Atölye çalışmalarının videoya kaydedileceği ama sadece 

araştırma ekibi tarafından izleneceği ve deşifrelerinin çalışmaya dahil edileceği 

aktarıldı. Ayrıca katılımın gönüllülük esasına dayandığı ve çocukların istedikleri 

noktada çalışmalardan çekilebilecekleri açıklandı.  

Atölye çalışmalarının çocuklar için fazla uyarıcı olmaması için çalışmalarda 

doğrudan şiddet kavramını getirmek yerine günlük hayattaki olumlu ve olumsuz 

yaşantılar üzerinde duruldu. Çalışmanın ilerleyen evrelerinde hangi yaşantıların şiddet 

tanımı altına girebileceği çocuklara soruldu. Yine her atölye çalışmasına ısınma 

çalışmalarıyla başlanması,  olumsuz bir yaşantıyı ele alan bir sanatsal üretimden sonra 

olumlu bir yaşantıya odaklanan bir çalışmayla atölyenin sonlanması gibi dengeleyici, 

kaynakları güçlendirici yöntemlere yer verildi. Atölye çalışmalarının Tarlabaşı 

Toplum Merkezi’nin tam zamanlı çalışanı olan bir psikolog tarafından yürütülmüş 

olması ve TTM’nin yıllardır bu mahalledeki çocuk ve ailelerle çalışıyor olması bu 
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hassas konu ele alınırken ek koruyucu etkenlerdi. Bir diğer koruyucu tedbir olarak 

çalışma sırasında fazla tetiklenen ve yoğun stres belirtileri gösteren çocukların 

TTM’de psikolojik hizmetlere yönlendirilmesi öngörülmüştü ancak böyle bir ihtiyaç 

hissedilmedi. Bu çalışma İstanbul Bilgi Üniversitesi Aarştırma Etik Kurulu tarafından 

onaylanmıştır. 

2.5  Katılımcıların Demografik Yapısı 

 

 Projenin katılımcıları yaşları 7 ile 15 arasında değişen, Tarlabaşı’nda ikamet 

eden 67 tane çocuktur. Oturumlara  7-9 yaş grubunda toplam  28 çocuk (15 kız, 13 

oğlan); 10-12 yaş grubunda toplam 27 çocuk (15 kız, 12 oğlan) 

ve 13-15 yaş grubunda toplam 13 çocuk (12 kız, 1 oğlan) katılmıştır. 

Ayrıca Suriyeli çocuklarla iki grup çalışması yapılmış, bu çalışmalara toplam 19 

çocuk (8 kız, 11 oğlan) katılmıştır. Tüm projeye toplamda 87 çocuk (50 kız, 37 oğlan) 

katılmıştır. Bu rapor sadece Türkiyeli çocukların atölyelerdeki sözel ve sanatsal 

paylaşımlarını içermektedir. Suriyeli çocuklarla yapılan sözel paylaşım atölyelerine 

dair video kaydı alınamadığı için ve bu çalışmaya katılan Suriyeli çocuklar her ne 

kadar Tarlabaşı’nda yaşamakta olsalar da gerek önceki deneyimleri gerekse şu andaki 

yaşam koşulları açısından farklı bir grup oluşturdukları için onların paylaşımlarının 

ayrı bir raporda incelenmesinin daha doğru olacağı düşünülmüştür.  

Türkiyeli çocuklar ve ailelerinden alınan demografik bilgilere göre ailelerin 

sahip olduğu çocuk sayısı geniş bir dağılım göstermektedir. Ailelerin en az 1 (4 aile), 

en çok da 9 (5 aile) çocuğa sahip olduğu görülmüştür. Ortalama çocuk sayısı 4 (SS=2) 

olarak bulunmuştur. Çocukların biri hariç tümü okula gitmektedir. Annelerin %73’ü 

çocuklarının gelişimsel problemleri olmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte, 

annelerin %23’ü çocuklarının gelişim problemlerinin bir türünü yaşadıklarını 

bildirmiştir. Bu problemler erken doğum, konuşma bozuklukları, yaşına göre fiziksel 
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olarak çok küçük olmak ve astım olarak detaylandırılmıştır. Annelerin sadece %8’i 

çocuklarının bir psikolojik sorun yaşadığını belirtmiştir. Bu sorunlar genelde sinirlilik 

ve içe kapanık olmak olarak tanımlanmıştır. Ayrıca altına kaçırma da belirtilen 

sorunlardandır.  

Tablo 1. Katılımcı Ailelere Dair Temel Demografik Veriler  

Aile Demografik Verileri 

           Ortalama  SS   Minimum     Maksimum 

Annenin yaşı   35,55  4,93  26            45 

Babanın yaşı   38,58  4,95  27            57 

Tarlabaşı’nda yaşanan  13,30  5,38  0            29 

yıl sayısı  

İstanbul’da yaşanan   13,52  4,44  7            26 

yıl sayısı  

Aileler, 1 yıldan az bir süre ile ile 29 yıl arasında değişen bir süreden beri 

Tarlabaşı’nda yaşamakta olduklarını belirtmişlerdir (Ort.=13.30, SS =5.3). Ailelerin 

çoğunluğu İstanbul’a başka şehirlerden göç etmiştir. Ortalamada 13 yıldır İstanbul’da 

yaşamaktadırlar (SS= 4.4). Ailelerin çoğunluğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 

göç ettiklerini belirtmiştir. Annelerin yaş ortalaması 35.5 (SS= 4.9), babaların yaş 

ortalaması 38.5 (SS= 4.9)’dur.  

Annelerin eğitim seviyelerine dair edinilen bilgiye göre annelerin %59’u 

okuma yazma bilmemektedir, %13’ü okuma yazma bilmektedir ama ilkokul mezunu 

değildir, %14’ü ilkokul mezunudur, %3’ü ortaokul, %4’ü lise mezunudur. Annelerin 

sadece % 4’ü evin dışında çalıştığını bildirmiştir.  

Tablo 2. Annelerin Eğitim Durumu 

 

     Sayı         Yüzde 

Okuma yazma bilmiyor  40         58,8 

Okuma yazma biliyor               9                 13,2 

İlkokul mezunu   10               14,7 

Ortaokul mezunu     2          2,9  
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Babaların %22’si okuma yazma bilmemektedir, %10’u okuma yazma 

bilmektedir ama ilkokul mezunu değildir, %44’ü ilkokul mezunudur, %4’ü ortaokul 

mezunudur ve %12’si lise mezunudur. Geriye kalan %10’a dair eğitim durumu bilgisi 

bulunmamaktadır. Babaların %84’ünün çalıştığı belirtilmiştir.   

Tablo 3. Babaların Eğitim Durumu 

 

     Sayı         Yüzde 

Okuma yazma bilmiyor  15         22,1 

Okuma yazma biliyor               7                10,3 

İlkokul mezunu   30               44,1 

Ortaokul mezunu    3          4,4 

Lise mezunu     8         11,8 

Ailelerinin %54’ünün aylık geliri 1000 ile 2000 TL arasında değişmektedir. 

Yüzde 35’inin aylık geliri 1000 TL’ye eşit ya da 1000 TL’nin altındadır. Ailelerin 

%6’sının geliri 2000 ile 3000 TL arasında olarak belirtilmiştir. Bir çocuk hariç, tüm 

anneler çocuklarının babaları ile evli ve beraber yaşamaktadır. Annelerin %91’i evli 

olduklarını bildirmişlerdir. %4’ü ise boşanmış olduğunu bildirmiştir. Ailelerin %9’u 

evde anne babanın dışında akrabalar ile yaşadıklarını belirtmiştir. 

Tablo 4. Ailelerin Aylık Toplam Geliri 

 

   Sayı        Yüzde  

0-1000 TL  24        35,3 

1000-2000 TL             37        54,4 

2000-3000 TL  4         5,9 

 

Lise mezunu      3          4,4 
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Bu çalışmaya katılan çocukların %68’i daha once Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde bir 

çalışmaya katıldıklarını bildirmişlerdir.  

3-BULGULAR 

3.1 Anket Bulguları 

Araştırma ekibi tarafından hazırlanmış olan 9 soruluk Yaşantı Anketi hem 

çocuklar hem de anneleri tarafından doldurulmuştur. Bu anket çocuklara ev, okul ve 

mahalle ortamlarında kendilerini ne sıklıkla rahat, kötü ve korkmuş hissettiklerini 

soruyor ve her yaşantıyı ‘hiçbir zaman’, ‘bazen’ ve ‘genelde’ şıklarından oluşan üçlü 

likert ölçeğinde değerlendirmelerini istiyordu. Annelerin de kendi algılarına göre 

çocuklarının yaşantılarını yine bu ölçek üstünden değerlendirmeleri istenmiştir. 

Uygulama sırasında araştırma asistanları çocukların anketi doldurmalarına yardım 

etmişlerdir. Ancak 7-9 yaş grubunda bazı çocukların bu süreçte bir miktar zorlandığı, 

bazı anket sorularını anlamakta güçlük çektikleri gözlemlenmiştir. 

Aşağıdaki tabloda çocukların ev, okul ve mahalle ortamlarında farklı 

duyguları yaşantılama sıklıkları verilmektedir. Bu sonuçlara göre çocuklar her üç 

ortamda da en sık olarak rahat hissettiklerini belirtmişlerdir. Korku hissetme deneyimi 

ise en çok mahalle ortamı için ifade edilmiştir.  

Tablo 5. Çocukların Ev, Okul ve Mahallede Farklı Yaşantı Ortalamaları 

 

              Okul            Mahalle                         Ev                       

                    Ort      SS                    Ort  SS                     Ort         SS             

Kötü       1,54       0,50               1,57           0,66                   1,55          0,64 

Hissetme 

Korku       1,34       0,54              1,40            0,52                    1,74         0,68 

Hissetme 

  

Rahat         2,75       0,43             2,76            0,43                    2,70          0,47 

Hissetme  
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 ‘Kötü hissetme’ ve ‘korku duyma’ değişkenlerini içeren sorular her ortam için 

ayrı ayrı birleştirilmiş ve üç yeni ‘toplam olumsuz hissetme’ değişkeni elde edilmiştir.  

Tablo 6’da farklı ortamlarda deneyimlenen olumsuz yaşantı oranları ve bu oranların 

kızlar ve erkeklere göre dağılımı görülmektedir. Her ne kadar farklı ortamlardaki 

olumsuz deneyim oranları arasında istatistiksel açıdan belirgin bir fark görülmese de 

ortalama değerlerin incelenmesi toplam olumsuz deneyimlerin en çok mahalle için 

bildirildiğini göstermektedir. (Ort. = 3.27, SS = 1.15).  

Kızların ve erkeklerin farklı ortamlarda bildirdikleri olumsuz yaşantı oranları 

Varyans Analizi yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Bu analize göre hiçbir ortam için kızlar 

ve erkekler arasında istatistiksel olarak belirgin bir farklılık görülmemiştir. Ancak 

ortalama değerlerin incelenmesi kızların her üç ortam için de erkeklerden daha yüksek 

olumsuz yaşantı bildirmiş olduklarını göstermektedir.  

Tablo 6.  Kızlar ve Erkekler için Farklı Ortamlarda Olumsuz Yaşantı Oranları 

 

              Okul            Mahalle                       Ev                       

                  Ort           SS                 Ort SS                      Ort         SS             

Kız       2,92        8,62               3,34         1,30                    2,95         0,87 

(n=41) 

Erkek       2,89         0,91              3,20         0,94                    2,73         0,83 

(n=26)  

Total          2,90         0,87             3,27         1,15                     2,86         0,85 

(N=67)  

 

Yaş gruplarına göre farklı ortamlardaki olumsuz deneyim sıklığı açısından 

fark olup olmadığını anlamak için Varyans Analizi kullanıldı. Buna göre ev, okul, ve 

mahalle ortamlarından hiçbiri için yaş grupları arasında istatistiksel olarak belirgin bir 

fark bulunamadı (Okul ortamı için F (2,62)= 1,16, p>0.05; Mahalle için F (2,62) = 

0,11, p >0.05; Ev için F (2,62) = 1,70, p>0.05).  

Tablo 7. Yaş Gruplarına göre Farklı Ortamlarda Negatif Yaşantı Oranları 
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                          Okul           Mahalle                Ev                         

                  Ort           SS               Ort          SS         Ort           SS  

7-9 yaş                 2,96         0,82             3,34         1,01               3,03         0,94          

(n=26)   

10-12 yaş             2,72         0,89             3,24         1,2                 2,84         0,85          

(n=27)  

13-15 yaş            3,17         0,94              3,17         1,4                 2,5           0,52           

(n=14)  

Total                     2,90         0,87            3,27         1,15               2,86         0,85          

(N=67)  

 

Ayrıca, yaş gruplarına göre farklı ortamlardaki rahat yaşantı sıklığı açısından 

fark olup olmadığını anlamak için Varyans Analizi kullanıldı. Buna göre okul ve 

mahalle ortamları için yaş grupları arasında istatistiki olarak belirgin bir fark 

bulunamadı (Okul ortamı için F(2,65)= 0,99, p>0.05; Mahalle için F (2,65) = 0,42, 

p>0.05). Ancak  ev ortamı için yaş grupları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur (F(2,65) = 6,55, p <0.05). 13-15 yaş grubu 7-9 yaş grubuna göre daha 

çok rahat yaşantı deneyimi bildirmiştir.  

Tablo 8. Yaş Gruplarına göre Farklı Ortamlarda Rahat Yaşantı Oranları 

 

                          Okul           Mahalle                Ev                         

                  Ort           SS               Ort          SS         Ort           SS  

7-9 yaş                 2,38         0,57             2,48         0,65               2,52         0,65          

(n=26)   

10-12 yaş             2,40        0,63             2,62         0,56                 2,88         0,32          

(n=27)  

13-15 yaş           2,64         0,50             2,57         0,51                 3,00         0,00 

(n=14)  

Total                    2,45        0,58             2,56         0,58                 2,77          0,49        

(N=67)  

    

 Annelerin çocuklarının üç ortamdaki  ‘kötü hissetme’, ‘korku duyma’, ‘rahat 

hissetme’ sıklıklarına verdikleri cevaplar ayrıca değerlendirilmiştir (Tablo 9). 

Değişkenler arasında belirgin istatistiki farklar görünmese de ortalama değerler 

incelendiğinde beliren tabloya göre anneler çocuklarının en sık okulda kötü 

hissettiklerini (M = 1.56, SD = 0.66), en sık mahallede korku duyduklarını (M = 1.68, 
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SD = .69), ve en sık okul ortamında huzurlu hissettiklerini (M = 2.76, SD = .40) 

düşünmektedirler.  

 

 

 

Tablo 9. Annelerin Değerlendirmelerine göre Çocukların Okul, Mahalle ve Evde 

Farklı Yaşantı Ortalamaları 

 

              Okul           Mahalle                        Ev                       

                    Ort      SS                     Ort         SS  Ort       SS             

Kötü       1,56       0,66               1,55         0,64                   1,54         0,50 

Hissetme 

Korku       1,36       0,51              1,74         0,67                    1,34         0,54 

Hissetme 

  

Rahat         2,76        0,42             2,69         0,46                   2,75          0,43 

Hissetme  

 

 Annelerin ‘kötü hissetme’ ve ‘korku duyma’ değişkenlerine verdikleri 

cevaplar birleştirilmiş ve çocuklarda olduğu gibi anneler için de ‘total olumsuz 

hissetme’ değişkeni elde edilmiştir (Tablo 10). Annelerin çocuklarının farklı 

ortamlardaki olumsuz yaşantılarını değerlendirişlerinde belirgin bir istatistiki fark 

bulunmamıştır. Ancak ortalama değerler karşılaştırıldığında mahalle ortamının en 

olumsuz değerlendirilen ortam olduğu görülmüştür. (M = 3.28, SD = 1.14). Mahalle 

ortamından sonra okul ortamı gelmektedir (M = 2.94, SD = 0.91). Annelerin 

cevaplarına göre ev ortamı ‘toplam olumsuz hissetme’ değişkeni için en düşük 

ortalama değeri almıştır (M = 2.87, SD = 0.85).  

 Annelerin ve çocukların ‘toplam olumsuz hissetme’ değişkeni için ortalama 

değerleri incelendiğinde her iki grup için de mahalle ortamının en yüksek sıklıkla 
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olumsuz yaşantıları kapsadığı görülmektedir (Anneler için; M = 3.28, SD = 1.14, 

Çocuklar için; M = 3.26, SD = 1.15). (Tablo 10) 

 

 

 

Tablo 10. Anne ve Çocuk Değerlendirmelerine Göre Farklı Ortamlarda Olumsuz 

Yaşantı Oranları 

 

              Okul           Mahalle                        Ev                       

                  Ort        SS                   Ort  SS     Ort         SS             

Çocuk       2,90        0,87               3,26         1,15                    2,85         0,85 

(N=63) 

Anne       2,94         0,91             3,28         1,14                     2,87         0,85 

(N=63)  

 

 

    3.2 Oturum İçeriği Analizleri 

Çocukların oturumlar sırasındaki paylaşımlarından günlük hayatta şiddeti nasıl 

yaşantıladıkları ve algıladıklarını değerlendirmek için sözel paylaşımlarında adı geçen 

maruz kaldıkları ya da tanık oldukları şiddet yaşantıları kodlanmıştır. Araştırmanın 

başında araştırma sorularına cevap vermek için belli ana kategoriler belirlendi. 

Bunlar: şiddetin türü, şiddetin alanı, şiddetin ilişkisel alanı (şiddet kimler arasında 

gerçekleşiyor), şiddetin etkileri, şiddeti mazur görme, çözüm önerileri idi. 

Oturum içerikleri incelendikçe bazı ek kod kategorileri tanımlandı. Bunlardan üçü 

Şiddetin Türü ana kategorisi altına giren  çevresel şiddet, siber şiddet ve politik şiddet 

kategorileri idi. Ayrıca Suriyeli mültecilerle ilgili yeni kategoriler tanımlandı. Bunun 

dışında tam anlamıyla şiddet tanımı altına girmeyen ama çocukların dünyalarında 

önemli yeri olan çeşitli Olumsuz Yaşantı kategorileri tanımlandı. Aynı şekilde farklı 
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Olumlu Yaşantı kategorileri de ileri aşamalarda tanımlandı. Bu farklı kodlar hem 

çocukların anlatımlarında ortaya çıkış sıklıkları hem de içerikleri açısından incelendi. 

3.2.1 Şiddetin Türü 

Çocukların oturumlarda günlük yaşantılarında karşılaştıkları olumsuzlukları 

tanımlarken verdikleri örneklerden şiddet yaşantısı kapsamına girenler şiddetin türü, 

alanı, hangi ilişkide gerçekleştiği üzerinden kodlandı. Bu kodlamaların dökümüne göre 7-

15 yaş arasındaki tüm çocukların paylaşımları birlikte değerlendirildiğinde en çok dile 

gelen şiddet türünün fiziksel şiddet olduğu görüldü. Paylaşılan şiddet yaşantılarından 

%35’i fiziksel şiddet öğeleri içeriyordu. Vurmak, saçını çekmek gibi eylemlerden dayak 

atmak, bıçaklamaya kadar çok geniş bir yelpazeyi içeren örneklerin verildiği fiziksel 

şiddet kategorisi özellikle 7-9 yaş ve 10-12 yaş gruplarında en çok bahsedilen şiddet türü 

oldu. Verilen fiziksel şiddet örnekleri çocuklar arasında gerçekleşmenin yanısıra sıklıkla 

öğretmenden öğrenciye yöneliyor olması dikkat çekiciydi. 

‘Mesela ben bir kere geç kalmıştım lavaboya gitmiştim hemen zil çalmıştı, geç 

kaldığım için sopa yemiştim. Vuruyor. Ben istemiyorum. Eeen gıcık kaptığım şey.’ 

 

Bunun yanısıra ailede anne babadan çocuklara yönelen fiziksel şiddet örnekleri de 

özellikle 7-9 ve 10-13 yaş grubunca sıkça paylaşıldı: 

‘Zorla bi şey yaptırıyorlar ya baba ya da anne, yapmayınca vuruyorlar hocam.’ 

 

Tablo 11. Şiddetin türü alt kategorileri ve sıklıkları 

Şiddetin Türü Adet Yüzde 

Fiziksel şiddet 123 35,04 

Çevresel şiddet  68 19,37 

İlişkisel şiddet  61 17,38 

Sözel şiddet  43 12,25 

Siber şiddet  28   6,67 

Cinsel şiddet  14   3,99 

İhmal    6   1,71 

Hayvanlara şiddet    4   1,14 

Politik    3   0,85 
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Diğer    1   0,28 

Total                               351 100,00 

 

Çevresel Şiddet: Fiziksel şiddetten sonra en sık ifade edilen şiddet türlerinden birinin 

çevresel şiddet olduğu görüldü. Özellikle 13-15 yaş grubunda çok sık dile gelen çevresel 

şiddet örnekleri yaşanılan mahalle, sokak, ev, okul gibi ortamların  kirli ve bakımsız 

olmasını ve güvensiz olmasını kapsıyordu. Örneğin sokakta ve okulda eksik altyapı, 

çöpler, güvenli oyun alanlarının, sokak lambalarının olmaması, uyuşturucu satıcılarının 

olması, çocuk kaçırma gibi olaylar, gözlemler ve yaşantılar bu kategorinin kapsamına 

girmektedir. 

Okulda, spor salonu, derse özel laboratuarlar, müzik ve resim odalarının 

olmaması, bahçenin ve sınıfların küçüklüğü çevresel şiddet ifadelerinin belirgin bir 

kısmını oluşturmakta ve fiziksel yetersizliğe vurgu yapmaktaydı. Özellikle engellilere 

yönelik altyapının olmayışı vurgulanan noktalardan biri olmuştur. Bu konuda bir 

çocuğun paylaşımı belirgindi: 

“…Bizim okulda 3. katta engelli lavabosu vardı, okulda hiç bir öğrenci yoktu 

orada ayrı bir ironi var ama 3. kata çıkmak için engelli yolu yoktu…”  

 

Yine okulda; tuvaletlerin kirliliği, yetersiz sayıda olması, kapıda kilidin 

olmaması , çöp kovalarının eksikliği ifade edilen sorunlardandı.  

Mahallede belirtilen çevresel şiddetin kapsamında yerlere tükürülmesi, 

çöplerin camdan aşağı sokağa atılması, çöp arabalarının mahalleye az uğraması, 

mahallede çöp konteynırının olmaması, oyun oynayacak ve araba park edecek 

alanının olmaması ifade edilmiştir. Güvenliğe dair ise sokak lambalarının olmayışı ve 

arabaların arasında oyun oynamak zorunda kalma, park eden arabalar yüzünden 

mahalleye itfaiyenin giremeyişi ifade edilmiştir. Bir çocuğun güvenli oyun alanı 

arayışını ifade edişi oldukça çarpıcıydı: 
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A:.’Mesela bizim evimiz yokuş üstünde. Mesela bizim anne babamız diyor ki 

kardeşimi getiriyorum yanıma mesela dışarı çıktığımda. Annem mesela diyor 

ki caddede oynamayın, caddenin üstünden araba geçip gidiyor. Araya 

giriyoruz yani, ara mahalledeki kızlar erkekler diyor ki burası bizim 

mahallemiz. İstemiyorlar orada oyun oynamamızı. Kovuyorlar, Öbür tarafa 

gidiyoruz. O da istemiyor. Mecbur kendi yerimize dönüyoruz ama güvenli 

değil.’ 

 

Tüm değişkenler bir arada yorumladığında çocukların mahallede güvenle ve 

sağlıklı olarak oyun oynayamadıkları ve sosyalleşemedikleri görülmektedir. Buna ek 

olarak diğer yerlerde park varken kendi mahallerinde olmadığı, mahalleye çöp 

arabalarının az uğradığı gibi ifadelerden çocukların kendi yaşadıkları muhitin ihmal 

ediliyor olduğu duygusuna sahip oldukları yorumu yapılabilir.   

İlişkisel şiddet: İfade edilen şiddet yaşantılarının %17’sini oluşturan ilişkisel 

şiddet başlığı altında oldukça çeşitli yaşantılar dile gelmekte, çoğunun okul ve 

mahallede geçtiği görülmektedir. “Engelli olmasak bile bana bazen dört göz 

diyorlar.”, “balina diyorlar” gibi dalga geçme, küçük düşürme, alay etme; 

‘Kabadayılık taslama’, korkutarak baskı kurmak, zorlamak,  dedikodu yapmak gibi 

zorbalık kapsamına girecek yaşantılar sıklıkla paylaşılanlar arasındaydı. Bu yaşantılar 

içerisinde özellikle arkadaşlar tarafından dışlanma, sevilmediğinin hissettirilmesi ya 

da annelerinin kendilerine soğuk ve sert davranması yaşantılarının çocuklar üstünde 

yoğun iz bıraktığı görülmektedir.  

‘Mesela öğretmenim... benle benle ilgili bi şey konuşmaları bana, beni 

üzmüyor; onun için bana iyilik yapmış oluyorlar, ben öyle sayıyorum yani. 

Ama genellikle tüm sınıf gerçekten de benim hakkımda konuşuyorlar. 

(arkasından konuşmaları)’. 
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‘Ben zaten bugün bi şey öğrendim, bizim sınıfta zaten hiç kimse beni sevmiyor 

zaten. Ben onlarla arkadaşlık kurmaya çalıştıkça onlar benden uzaklaşıyorlar, 

ben bunu anladım.’ 

13-15 yaş grubundaki paylaşımlar arasında erkek arkadaş tarafından zorlanma, 

ve “mesela sen bir caddeden yürüyorsan tüm kız erkek fark etmiyor, sana bakıyor.”  

gibi çevrenin baskısını üzerinde hissetme ve kısıtlanma ifadeleri de göze 

çarpmaktadır.  

Sözel şiddet oturumlarda dile gelen yaşantıların %12’sini oluşturmaktaydı. 

Küfür etmek, bağırmak, hakaret etmek gibi yaşantıları içeren sözel şiddet örneklerinin 

sıklıkla okulda ya da evde yaşandığı görüldü. Okulda özellikle öğretmenler ve 

yöneticilerin bağırma, hakaret etme davranışları, evde de ebeveynlerin sözel şiddet 

davranışları sıkça dile gelen örneklerdendi. 

  

‘Sadece geç kaldım öğretmenler bağırıyor. Çok bağırıyor.’ 

 

 

 

Siber şiddet özellikle 10-12 ve 13-15 yaş grubu tarafından sıkça örneklenen 

bir şiddet türü olmuştur ve tüm yaş grupları birarada düşünüldüğünde verilen 

örneklerin %18’ini oluşturmuştur. Özellikle izinsiz olarak fotoğraflarının internet 

ortamında paylaşılması, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla kandırılmak, 

istismar edilmek sıkça anlatılan örnekler arasındaydı. Ayrıca ailelerin izinsiz bir 

şekilde telefonlarını karıştırmaları, sosyal medya hesaplarını takip etmeleri gençlerin 

epey rahatsızlık duyduğu mahremiyetlerinin ihlal edildiği yaşantı örneklerindendi.  

Cinsel şiddet örnekleri ağırlıklı olarak 13-15 yaş grubu tarafından verildi ve 

mahalle, okul medya olmak üzere farklı alanları kapsadığı görüldü. Okulda, 

mahallede ve toplu taşımada istenmeyen fiziksel temaslar, bakma gibi eylemler ve 

kadınların özellikle “büyük adamlar” tarafından taciz edilmesi dile gelmiştir. Yaşıtlar 
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arasında yaşanan cinsel şiddet yaşantısı olarak ise “Erkeklerle kızlar yakalamaç 

oynadığı zaman kızların istemediği bazı organlarına dokunabiliyor.”, ‘Okuldaki 

erkeklerin bakması, hep bakıyorlar’, “Mesela sevgilin olduğu zaman öpmek zorunda 

değilsin” ifadeleri kullanılmıştır.  

Engellilerin bu alanda daha korumasız ve istismara açık olması da özellikle 

ergen grubu tarafından farkedilen ve dile getirilen bir olgu olmuştur.   

“Şey yapıyorlar engelli kişiler oluyor. Görme engelli veya konuşma engelli 

gözü kapalı falan. Onlarda çok taciz oluyor. Bir de söyleyemediklerinden 

dolayı onlarla daha çok uğraşıyorlar.”  

Ergen grubu ayrıca medyada, yeşilçam filmlerindeki tacizlerin özendirici nitelikte 

olduğunu da belirtilmiştir. Çocukların özellikle toplu taşıma ve sokaklarda şahit 

oldukları cinsel taciz yaşantılarının onlar için epey ürkütücü ve kafa karıştırıcı olduğu 

gözlemlenmiştir. Taciz yaşantılarını ifade edecek doğru sözcüklere sahip 

olmamalarının, bu konuda konuşmakta güçlük çekmelerine ve deneyimlerini 

tanımlamakta zorlanmalarına katkıda bulunduğu düşünülmüştür. 

‘Çocuk1: hocam ayıptır söylemesi. Hocam ee mesela hocam bir tane kadın 

yoldan gidiyo hocam. Onu hiç sevmiyorum hocam. İşte 2 tane de adam 

arkasından gidiyo hocam. Onun adını söyleyemem 

Çocuk2: taciz  

Çocuk1: tecavüz işte hocam.  

Grup yürütücüsü: şimdi ama hoşlanmadığın şeyi anlayamadım.  

Çocuk1: hocam mesela bir tane kadın yolda gidiyo hocam. Benim en çok 

korktuğum şey hocam 2 tane adam böyle yanından geliyor hocam. Onlar 

böyle sapık sapık şeyler söylüyolar hocam.’ 

 

İhmal: Çocukların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmayışını 

örnekleyen paylaşımları da ‘ihmal’ başlığı altında kodlandı. Toplam şiddet ifadelerinin 

yüzde 1,7’sini oluşturan ihmal yaşantılarının ifade edilme sıklığı görece daha az olsa da 

duygusal ağırlığının yüksek olduğu görüldü. Özellikle anne babaları ve öğretmenleri 

tarafından onlara yeterince zaman ayrılmaması, yeterince ilgi görememek sık ifade 
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edilen yaşantılardandı. 

‘ İlgi göstermiyorlar…Mesela günümüzün nasıl geçtiğini sormaları gerekiyor 

veya ödevim falan olduğunu. Hiç değilse gelip beni okula götürsünler ya. Tek başıma 

yolda zavallı zavallı yürüyorum.’ 

İki çocuk öğretmenlerin onlarla yeterince ilgilenmemesinden yakındı: 

 ” A: Bize bir şey olduğunda aramıyorlar. İlgilenmiyorlar. 

 B: Bir şey olduğunda ölmemizi istiyorlar.” 

 

Politik Şiddet: Çocukların anlatımlarında onları en çok etkileyen başlıklardan 

birinin de sokakta karşılaştıkları politik şiddet olayları olduğu görüldü. Bu başlık 

altında sokakta TOMA’larla karşılaşmak, gaz bombasına maruz kalmak, eylemciler 

ve polisler arasında çatışmalara şahit olmak, toplu taşıma araçlarında bomba korkusu 

yaşamak gibi ifadeler sayılabilir. Bu yaşantıların çocuklarda korku, kızgınlık, 

çaresizlik gibi çeşitli duygulara yol açtığı, bu olayları anlamlandırmaya çalıştıkları 

ama epey kafa karışıklığı yaşadıkları gözlemlenmiştir. 

.  “Hani mesela, eylem olunca bazı gazlar kullanıyorlar ve gaz kullanmak 

istedikleri kişi dışında bir sürü kişi etkileniyor. Gaz atıyorlar, onlar zaten 

yüzlerini kapatmış, işte eylemciler etkilenmiyor ama onun dışında evdeki 

küçük, küçük bebek, hastalar, yaşlılar falan tamamen etkileniyor ve bence bu 

çok hatalı.”  

 

 

“Çok rahatsız ediyorlar bizi. Ben mesela okuldan eve geldiğimde, TOMA’yı 

görüp tedirgin olmak zorunda değilim bence.”  

 

Bir diğer çocuk toplu taşımada yaşadığı bomba korkusunu şu şekilde ifade 

etti: 

‘Ama çok tehlikeli bir yere geldi. Ben metroya binemiyorum mesela korkarak 

biniyorum.’ 
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Hayvanlara Karşı Şiddet: Çocukların dikkatini ve tepkisini çeken bir diğer 

şiddet türü de hayvanlara uygulanan şiddetti. Bu kategori paylaşımların %4’ünü 

oluşturuyordu. Hayvanlara yapılan kötü muamelenin çocuklarda yoğun duygulara yol 

açtığı görüldü.  

‘Mesela bir mesela örnek veriyim kediden. Mesela biri araba sürüyor. O kedi 

görmeden hemen eziyor geçiyor.İşte ölüyor, ardına bakmadan gidiyor. Ya ben 

mesela bakamıyorum. Ben bir sürü, bir sürü demiycem de dün hatta bugün mü 

dün mü bir tane kuş gördüm. Bakamadım bile.’ 

 

3.2.2 Şiddetin İlişkisel Alanı: 

 Oturumlarda dile gelen şiddet yaşantı örneklerinin hangi ilişkide 

deneyimlendiği ayrıca kodlandı. Aşağıdaki tabloda tüm yaş grupları birarada 

değerlendirildiğinde farklı şiddet ilişkisi kategorilerinin dile geliş sıklıkları 

verilmektedir. 

Tablo 12. Şiddetin İlişkisel Alanı 

Hangi İlişkide Şiddet Adet Yüzde 

Yaşıtlar 73 29,20 

Aile üyeleri 58 23,20 

Öğretmen-müdür 40 16,00 

Diğer yetişkinler 30 12 

Suriyeliler 16   6,40 

Güvenlik görevlileri  1   4,40 

Politik 10   4,00 

Yasadışı  6   2,40 

Komşular  6   2,40 

Total 250 100,00 

 

 Bütün yaş grupları birarada değerlendirildiğinde çocukların en çok yaşıtlarıyla 

olan ilişkide şiddet yaşantılarından bahsettikleri görüldü. Şiddetin ilişkisel alanına 

dair tüm kodlamaların %29’unu oluşturan yaşıtlar kategorisi özellikle 7-9 ve 10-12 

yaş gruplarının anlatımlarında çok yer tuttu. Özellikle okul ortamında yaşıtlarla olan 

yaşantılarda fiziksel şiddet örneklerinin yanısıra, alay etmek, küçümsemek,dışlamak 

gibi ilişkisel şiddet örnekleri çok yer tutuyordu.  
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 Arkadaşlardan sonra en sık anlatılan şiddet yaşantıları aile üyeleri arasında 

gerçekleşen etkileşimlerdi (%23). Bu alanda verilen örneklerin yarından fazlasını 

anneden çocuğa yönelen şiddet davranışları oluşturuyordu. Bu alanda kızmak, 

bağırmak gibi sözel şiddet öğelerinin yanısıra fiziksel şiddet ve ihmal yaşantıları göze 

çarpıyordu. Annelerden sonra en çok babalardan çocuklara yönelen şiddet 

davranışları ve kardeşler arasında şiddet dolu etkileşimler paylaşıldı. Aile içinde 

şiddet paylaşımlarının onda biri ise anne-baba arasındaki tartışma, kavga gibi 

yaşantılardan oluşuyordu. Bu yaşantıların çocuklarda yoğun güvensizlik hislerine yol 

açtığı görülüyordu. 

‘Hocam onlar kendi aralarında kavga ediyorlar belki bizi de dövebilirler. 

Şiddet yok!’ 

 Tüm yaş grupları birarada değerlendirildiğinde en sık dile gelen şiddet 

aktörlerinden biri de öğretmenler ve okul müdürleriydi (%16). Bu alanda sıkça 

bağırma, hakaret etme gibi sözel şiddet davranışları ve vurma, saçını çekme, sıraları, 

kitapları yere atma gibi fiziksel şiddet davranışları paylaşıldı. Çocuklarda yoğun 

korku, kızgınlık ve haksızlığa uğrama duygularına yol açan bu davranışların epey iz 

bıraktığı anlaşılıyordu. 

A: Müdür var ya okul müdürü ama bu sevmediğimiz şey işte okul müdürü işte. 

Biz okuldaydık biz oradaydık müdür hepimizi çağırdı. Sonra sıraları yere attı 

bağırdı bağırdı. Biz çok korkmuştuk ondan beklenmeyen bir şeydi çünkü. 

Otopark vardı o köşede erkekler onun üstüne çıkmıştı. Sonra bize de suç 

attılar işte müdür de sıraları yere attı. Bize öyle çok bağırdı. Ondan hiç 

hoşlanmıyorum işte. 

 

 Okul çalışanlarından sonra çocukların anlatımlarında en sık beliren şiddet 

aktörleri ‘diğer yetişkinler’ başlığı altında topladığımız çocukların sokakta, toplu 

taşımada karşılaştığı geldiği yetişkinlerdi (%12). Bu yetişkinler çevreye zarar verme, 

çocukların sokakta oynamasına engel olma ya da çocukları kandırma, kaçırma, cinsel 

tacizde bulunma gibi çocuklarda yoğun korkuya neden olan davranışlarla gündeme 
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geldiler. Özellikle çocuk kaçırma hikayelerinin çocuklar arasında paylaşılma sıklığı 

dikkat çekiciydi.  Bunun dışında çocuklar uyuşturucu satıcıları, hırsızlar gibi yasadışı 

faaliyetlerde bulunan yetişkinlerden de bahsettiler (%6). 

Çocukların anlatımlarında yer bulan yetişkin figürlerinden biri de güvenlik 

görevlileriydi (%4). Güvenlik görevlileri özellikle sokak gösterileri sırasında gaz 

atma, göstericileri kovalama gibi eylemlerle gündeme geldiler. Sokak gösterileri 

sırasında göstericilerin ateş yakması, polise taş atması gibi eylemler de çocuklar 

tarafından paylaşılan onları etkilemiş olan yaşantılardandı. 

 Çocukların şiddete dair yaşantılarını anlatırken gündeme gelen aktörlerden biri 

de Suriyeliler’di. Tarlabaşı’nda yaşayan bu çocuk grubunun yaşam alanlarını 

paylaştıkları Suriyeli mülteci çocuklar şiddet eylemlerinin bazen aktörü bazen de 

mağduru olarak tasvir edildiler. Çalışmaya katılan çocuklar bir yandan Suriyeli 

çocukların hırsızlık, taş atma gibi eylemlerinden yakınırken bir yandan da onların 

maruz kaldıkları ayrımcılığa dair rahatsızlıklarını da ifade ettiler.  

‘Onlar mesela Suriye’den geldi diye onları küçük görüp dalga geçiyorlar ama 

biz de onların yerinde olabilirdik.’ 

 

13- 15 yaş ergen grubunda ise Suriyeliler sosyo-ekonomik düzen içindeki yerleri, hem 

mağdur oluşları hem de neden oldukları mağduriyetler bağlamında gündeme geldi. 

‘R: Suriyeliler çok çalıştırılıyor ama paraları az veriliyor diğer insanlara 

göre. 

K:Nereden biliyorsun? 

Ş:Biliyorum 

Ş:Mesela benim amcam var Suriyeliler olduğu için yarı fiyatına maaş 

veriliyor onlara.’ 

 

3.2.3 Şiddetin Alanı 

Oturumlarda dile gelen şiddet yaşantıları en çok hangi ortamda geçiyor diye 

baktığımızda tüm yaş grupları birarada ele alınınca en sık dile gelen şiddet ortamının 

mahalle olduğu görüldü (%34). Özellikle 12-15 yaş grubu tarafından vurgulanan 
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deneyimlerde mahalle ortamında en çok sokakların temiz olmaması, güvenli ve temiz 

oyun alanlarının olmaması ve genel olarak altyapı eksiklikleri gibi çevresel şiddet 

örnekleri dile geldi. Ayrıca sokakta şahit oldukları fiziksel ve sözel şiddet eylemleri 

ve uyuşturucu satıcılığı gibi yaşam ortamlarını güvensiz hale getiren eylemler de 

vurgulanan deneyimlerdendi.  

 

Tablo 13. Şiddetin Alanları 

Şiddetin Alanı Adet Yüzde 

Mahallede  98 34,88 

Okul 94 33,45 

Ev 43 15,30 

Medya 32 11,39 

Toplu taşıma 8 2,85 

Diğer 6 2,14 

Total 281 100,00 

 

 Mahalle kadar sık dile gelen diğer alan da okul ortamıydı (%33). Okul 

özellikle 7-9 ve 10-12 yaş grupları için en sık dile gelen şiddet ortamıydı. Okulda  

yaşıtlar arasında çoğunlukla dışlama, aşağılama gibi ilişkisel şiddet örnekleri verildi. 

Öğretmenler ve yöneticiler ise fiziksel ve sözel şiddet örnekleriyle gündeme geldiler. 

‘İngilizce öğretmenimiz bazen saçımızı çekiyor. Öğretmenimiz böyle yapıyor, 

alıyor, (Ayağa kalkıp canlandırma yapıyor. Etrafı dağıtırmış eşyaları itermiş gibi 

hareketler) saçını çekiyor. Otur yerine dersini yap! Öyle bir acıyor ki.’  

Üçüncü sırada ev ortamında verilen şiddet örnekleri yer almaktadır (%15). Ev 

ortamında özellikle annelerden çocuğa yönelen fiziksel şiddet eylemleri vurgulanmıştır. 

Bu konudaki paylaşımlar fiziksel şiddetin yaygın bir disiplin yöntemi olarak 

kullanılmakta olduğunu göstermektedir. Çocular ayrıca evde annelerinin onlardan 

beklediği evişlerini yapmadıklarında dayakla cezalandırılabildikelrini anlatmışlardır.   

‘Annem sanıyor ki yorulmuyoruz. Ben uzanıyorum, tv izliyorum. Bana bağırıyor 

diyor ki niye onu kaldırmıyon bunu kaldırmıyon şunu kaldırmıyon diyorlar… 

Sonra da dövüyor.’ 
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 Bir diğer önemli şiddet alanı medya olarak belirmiştir. Bu alanda özellikle 

sosyal medya ortamında şifrelerinin çalınması, fotoğraflarının izinsiz paylaşılması gibi 

mahremiyetin ihlaline dair örnekler sıklıkla dile gelmiştir. Ayrıca sahte sosyal medya 

hesapları üzerinden dolandırılmak, istismar edilmeye dair örnekler paylaşılmıştır. 

Çocuklar ayrıca televizyonda ya da sosyal medyada şiddet içeren imgelerin 

paylaşılmasından da yoğun rahatsızlık belirtmişlerdir. 

‘Mesela insanların psikolojisini bozuyolar. Savaşları gösteriyolar. Işid şeyleri 

kafa kesiyo ya onları anlatıyolar.’ 

‘Hastanede çocuk varmış, üstüne yok… ölü insanlar… koyup Facebook’a 

atmışlar. Böyle şeyler göstermesinler.’ 

 

3.2.4 Şiddetin Sebepleri ve Mazur Görülmesi 

 Çocukların ifadelerine göre ebeveynlerin fiziksel şiddete başvurmalarının 

nedenleri arasında kendilerinden beklenilenleri yerine getirmemeleri; ebeveynlerin 

öfkelerini kontrol edememesi ve kendilerini tutamamaları, ve başkalarına duydukları 

kızgınlığı çocuklara yansıtmaları vardır. Örneğin çocuklar anneleri kardeşlerine veya 

başka bir aile bireyine kızdıklarında yanlış bir şey yapmamalarına rağmen bu kızgınlığı 

kendilerine yansıttıklarını ve şiddet kullanabildiklerini ifade etmişlerdir.  

Çocuklar bu davranışların pek çocuğunu kendilerine yapılmış bir haksızlık 

olarak yorumlarken bir yandan da bazı şiddet davranışlarının mazur görülebileceğini 

düşündükleri farkedildi. Özellikle kendi yanlış davranışları sonucunda ebeveynlerden 

veya öğretmenlerden kendilerine şiddet uygulanmasını mazur görebilmektedirler. 

‘Odanın ampulü bozuldu. 2-3 gün oldu. Babam da çalıştığı için yapamıyor. 

Sonra ben gittiğimde kapıyı açık bırakıyorum ışık gelsin diye. Annem beni 

dövüyor diyor soğuk içerisi oldu. Dövüyor. O haklı mesela annem.’ 
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Çocukların anlatımlarında şiddete karşı şiddet davranışının da yer yer mazur 

görülebildiği ortaya çıkmaktadır. Örneğin kendilerine vuran bir çocuğa vurmak normal 

karşılanan bir tepki ya da diğerlerine şiddet uygulayan bir çocuğun öğretmen tarafından 

dövülerek cezalandırılması beklenilen bir davranış olarak tasvir edilebiliyor. 

‘Öğretmenim o beni dövüyo bende onu dövüyorum.’  

3.2.5 Şiddetin Etkileri: 

 Çocukların anlatımlarından şiddet deneyimlerinin çocukların üzerindeki fiziksel, 

duygusal, düşünsel ve davranışsal etkileri de analiz edildi. Çocukların tasvirlerinden 

şiddetin neden olduğu yaralanma, ölme gibi dramatik fiziksel etkilerin ve hasarın 

yanısıra fiizksel acı yaşama, sağlığın bozulması gibi örnekler vardı. 

‘Şimdi mesela kirli yerlerde yaşayamaz çocuklar. Mesela astım hastası bir çocuk 

yaşayamaz orda, kokudan yaşayamaz.’   

Şiddet yaşantılarının çocuklarda yoğun duygusal tepkilere neden olduğu da 

görülmektedir. Bunlar arasında korkmak, kendini kötü hissetmek, ağlamak, bir sahneyi 

aklından çıkaramamak, kabuslar görmek, ağlamak dile gelen örneklerdendi.  

“Mesela hocam öğlen haberleri mesela orda kendi yakınımız çıktı hocam, 

akrabamız çıktı hocam; ona üzülürsünüz, kırılırsınız, dağılırsınız. Hocam ondan 

üzüntücü, üzüntücü olaylar yaşanır.” 

 

Ayrıca çocuklar içinde yaşadıkları ortamın onların üstündeki yaygın etkisinden de 

bahsettiler: 

‘KÇ: Çevremizde olan helikopter, akrep ve TOMA vb. görüp o psikolojiye 

girmek istemiyoruz.  

EÇ: Hangi psikoloji, TOMA psikolojisi diye bir şey yok. 

KÇ: TOMA psikolojisi diye bir şey yok ama görsel ... vücudunda bıraktığı 

psikolojik etki.’ 
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Çocukların anlatımlarında onlara şiddet uygulayan ya da yaşam alanlarını kısıtlayan 

otorite figürlerine karşı öfke ifadeleri de dile geldi. Bazı çocukların anlatımlarında 

şiddet yaşantıları sonrasında dayanıklılık kazanmaya, başetme mekanizmalarını 

geliştirmeye dair örnekler de vardı: 

‘Ben korkarım, kötü hissederim, ama bi yandan da cesaretlenirim; çünkü o şeyi 

… hepsini yaşadım ya, biraz kendimi cesaretli hissederim.’ 

 

Şiddetin davranışsal etkileri arasında sıklıkla kaçınma davranışı örnekleri 

verildi. Metroya binmemek, mahallede bazı sokaklara girmemek, yolunu değiştirmek, 

erkeklerle arkadaşlık kurmamak gibi. Ergenler grubunda özellikle kadınların maruz 

kaldıkları cinsel şiddet eylemlerinden sonra kendilerini sansürlemeye başlamaları da 

vurgulanan etkilerden biriydi. 

Şiddetin belki de en düşündürücü sonuçlarından birisi çocuklar için yer yer 

kabul edilebilir bir problem çözme aracı ya da meşru bir ceza yöntemi olarak 

görülebilmeye başlamasıydı. Özellikle kendilerine şiddet uygulayan yaşıtlarının şiddetle 

cezalandırılması çocukları tatmin eden bir durum olarak betimlenebiliyordu. 

‘…Başka sınıflarda mesela beni bilerek yere düşürmesi. Yani mesela bir 

öğretmen onu dövüyorsa içimden diyorum Allahım sana şükürler olsun. İyi ki bu 

çocuğun cezasını…İçimden oh diyorum hocam. Yani Allah onun cezasını 

veriyor.’  

 

Hatta oturumlar sırasında yer yer çocukların birbirlerine sözel ve fiziksel şiddet 

davranışlarında bulunabildikleri görüldü. Bu gözlemler çocukların günlük ilişkilerinde 

bu kadar yer etmiş olan şiddet içeren etkileşim tarzının ne kadar kolay içselleştirildiğini 

ve bir döngü içerisinde tekrarlanarak büyüdüğünü göstermektedir. Belki de en tehlikeli 
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etkilerden birisi şiddetin kanıksanması ve sıradanlaşmasıdır. Bu etki bir çocuğun basit 

ama çarpıcı ifadesinde yer buluyordu: 

 ‘ Ben dayak yemeye alışkanım. Hocadan alıştım.’ 

3.2.6 Olumsuz Yaşantılar 

Çocukların oturumlar sırasında ifade ettikleri, kendileri için önemli olan ve 

onları rahatsız eden çeşitli yaşantılar da ‘Olumsuz Yaşantılar’ başlığı altında kategorize 

edildi. Bu başlık altında şiddet tanımı altına girmese de çocukların günlük yaşantılarında 

önemli bir yer tutan ve onlar için belirgin olan deneyimler yer almaktadır. Bu 

deneyimlerin çocukların dünyasını anlamak için önemli bir pencere oluşturduğunu 

düşünüyoruz.  

Tablo 14. Olumsuz Yaşantı Kodlamalarının Dağılımı 

Olumsuz Yaşantılar Adet Yüzde 

Ayrımcılık 66 26 

Eğitim Sistemi 50 19 

Kısıtlanmak 41 16 

Haksızlık 37 14 

Saygısızlık 22   8 

Zorlanmak 21   8 

Kendinin temsil edilmemesi   7   2 

Mahrum bırakılmak   6   2 

Gelişimsel uygunsuz   3   1 

Yetersiz hizmet   3   1 

Total  253 100 

 

Bu kategoride dile gelen yaşantılar yaş gruplarına göre önemli farklılıklar 

gösterdi. Yukarıdaki tabloda bütün yaş grupları bir arada düşünüldüğünde tanımlanan 

temalar ve sıklık yüzdeleri gösterilmektedir. Bu tabloya göre en sık dile gelen tema  

çocuk ve gençlerin farklı alanlarda deneyimledikleri ayrımcılıktı (%26). Ayrımcılık tüm 
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yaş gruplarında bir düzeyde dile gelse de özellikle 13-15 yaş grubunda oldukça hakim 

bir temaydı.  

Ayrımcılık başlığı altında en çok dile gelen konu cinsiyetçilik oldu. Bu 

alandaki paylaşımların yaklaşık yarısı cinsiyetçilik üzerineydi. Cinsiyetçilik özellikle 

kızların kılık kıyafetten, sosyal medyada izin verilen özerkliğe (‘sosyal medya 

hesaplarının aile üyeleri tarafından denetlenmesi’), oynanacak spor oyunlarına 

(‘kızlar voleybol erkekler futbol oynar’), oturma şekillerine (‘babanın yanında bacak 

bacak üzerine atamazsın’), evdeki rol dağılımına kadar hayatın her alanında 

hissettikleri bir öğe olarak belirdi. 

‘T:’Kızım annene yardım et. Oğlum gel yanımda otur.’  

….Kız sabah kalkınca şurayı topla,şunu yap. Yatakları topla, yemek 

hazırla,kahvalt; erkek hadi oğlum yüzünü yıka gel içeri kahvaltı hazır.’ 

 

“ A: Hep mesela dizilerde kadınları bir kişilik özelliğine koyuyorlar. Yemek 

yapar, evde durur, çocuklara bakar, çocuk doğrurur. Erkekler işe gider, eve 

gelir, istediğini yapar.” 

 

 

Çalışmaya katılan genç kızların en temelde kızlara erkeklerle aynı ölçüde değer ve 

önem verilmediğine dair hisleri de belirgindi. 

“Ö:Mesela benim ailemde şöyle bir şey var. Biz Doğulu’larda şöyle bir şey 

var; erkek çocuk olana kadar doğuracaksın. Biz de hep kız, en sonuncusu 

erkek. Erkekte durmuş. Erkek olmuş veliahtları, tövbe estağfurullah.” 

 

Cinsiyetçilikten erkekler de özellikle okul ortamında şikayetçilerdi. Özellikle 

10-12 yaş arası erkeklerin okul ortamında ‘yaramaz olmak’, ‘tembel olmak’ gibi 

vasıflarla çok daha kolay yaftalandığından şikayet edildi. Erkeklerin çok daha kolay 

cezalandırılması, onlara kızlara göre daha düşük not verilmesi ve sıklıkla dövülmeleri 

yaygın olarak dile getirilen bir durumdu. Bunun dışında etnik ayrımcılık örnekleri, 

engellilere karşı ayrımcılık, ekonomik ayrımcılık dile getirilen diğer örneklerdendi.  
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Eğitim Sistemi: İkinci sırada  dile gelen olumsuzluklar eğitim sistemi ile 

ilgiliydi (%19). Bu alan  özellikle 13-15 yaş ergenler tarafından yoğunlukla tartışılan bir 

başlık oldu. Bu başlık altında gençler eğitim sistemindeki değişikliklerden, 

belirsizliklerden ve haksızlıklardan yakındılar. Ayrıca sınav sistemi hem gençler hem de 

10-12 yaş grubu için önemli bir olumsuzluk kaynağıydı. Sık yapılan sınavlar, 

müfredatın yoğunluğu ve bunun üstlerinde kurduğu baskı dile gelen temalardandı. Bir 

gencin deyimiyle sınavın onları belirleyen birşey olmasından şikayetçilerdi. 

“N: 5 gün içinde 10 tane sınav oluyoruz. Hepsi ardarda.” 

 

“SG: Sınavsız hava sahası istiyoruz!” 

 

“KÇ: Bir öğrencinin karne korkusu, not korkusu, notla tehdit... 

EÇ: Not ve ortalama kaygısı öğrencilerde gelecek kaygısı oluşturuyor.” 

 

Gençler ayrıca üniforma giymek zorunda olmaktan, kızlar ve erkeklere bu 

konuda uygulanan farklı standartlardan da şikayetçilerdi. Bunun dışında spor ve sanat 

faaliyetlerinin kısıtlanması, bu konudaki imkanların sınırlılığı (branş odalarının 

olmaması, bahçenin küçük olması gibi) ve sınava hazırlanma kaygısının sosyal 

faaliyetlerin önüne geçmesi gençler için çok belirgin bir olumsuzluktu. 

‘Okul yönetimi sosyal faaliyetlere çok izin vermiyor; mesela geziler olsun, 

festival olsun, takımların antremanları olsun, tiyatro olsun; öğrencileri daha 

fazla derse zorlayarak daha başarılı olacağını düşünüyorlar oysa ki bu çok 

saçma.’ 

 

Özellikle gençler için okul yönetiminin veliler ve kendileriyle ilişkileri yürütüş 

şekli de önemli bir problem kaynağı idi. Kendileriyle ilgili sorunları ele alırken 

öğretmenlerin onlara saygılı,duyarlı ve onları birer birey olarak ciddiye alan bir 

şekilde yaklaşmamasından şikayetçilerdi.  
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“KÇ: Veli toplantılarında sanki öğretmenler fırsatını bulmuşlar şikayet etmek 

için. Velilere şikayet edince, zannediyorlar ki öğrenciler daha iyi olacak; 

bence öğrenciler daha kötü oluyor. “ 

 

“EÇ: Veli toplantısında madem öğrenciyle ilgili konuşuyorlar, bunu neden ilk 

önce öğrenciyle konuşup hallolmadığı ya da bu sorun devam ettiği halde 

veliyle görüşmüyorlar ki? Bir sorun olduğunda sorununun kaynağıyla 

konuşursunuz, sorunun annesiyle veya babasıyla değil.” 

 

Kısıtlanmak: Çocuklar için olumsuz yaşantılar başlığı altında beliren bir 

diğer tema ‘Kısıtlanmak’ olarak tanımlandı (%19). Bu tema altında yaş gruplarına 

göre farklı yaşantılar vurgulandı. 7-9 ve10-12 yaş grupları için bunlar daha çok 

ebeveynlerin oyun oynamalarına izin vermemesi, dışarı çıkamamaları, öğretmenlerin 

bazı aktiviteleri veya oyunları kısıtlaması olarak belirdi. Bazı paylaşımlarda 

çocukların gelişmekte olan özerklik becerilerini gösterme arzularının anne babalar 

tarafından kısıtlanması teması belirgindi; 

‘Öğretmenim ben bunu istiyorum; annem ya da babam gelirse beni 

bıraksınlar ben kardeşim filan hepimiz ben onları götürürüm yolu filan 

ezberledim. Ara sıra tek başıma gideceğim diyorum annem hayır diyor.’ 

 

Bazı kısıtlamaların anne babaların yaşadıkları çevreye dair güvenlik 

kaygılarından kaynaklandığı anlaşılıyordu. Ergenler grubunda ise dile getirilen 

kısıtlanma deneyimlerinin çoğunluğunun kız çocuklarının giyim ve hareket alanına 

dair kısıtlamalar ve çevre baskısıyla ilgili paylaşımlardan oluşması  çok çarpıcıydı. 

‘KÇ: Bir de şey yapıyorlar. Kızlar dışarı çıkmasın, evde dursun. 

KÇ2: Kim yapıyor?  

KÇ: Komşular. Mesela işte kız dışarı çıkıp da futbol, futbol değil de voleybol 

oynasın... Diyorlar ki, evde dursun, yemek yapsın, niye dışarı çıkıyor.’ 

 

“T:Ve dar giymeme karışıyor….Erkekler bakıyor diye.. 

… Diyorlarki hani dar giymeyin bir daha onların yanında, uzun bir şey giyin. 

T:Onlar da bakıyor biz de rahatsız oluyoruz. Önemli olan bu. 

T:Hani şey onlar bakıyor diye bir daha bir şey değiştirmek zorunda değilim”. 
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Haksızlığa uğramak: Çocukların olumsuz yaşantı deneyimlerinden çıkan bir 

diğer tema da ‘Haksızlığa uğramak’ idi (%16). Özellikle 7-9 ve 10-12 yaş grupları 

ağırlıklı olarak öğretmenler ve ebeveynler tarafından haksız yere suçlanmak ve 

cezalandırılmak, böyle durumlarda kendilerini savunamamaktan şikayetçilerdi. 

Saygı Gösterilmemesi: Çocukların iç dünyalarında önemli bir yer tutan bir 

diğer tema da kendilerine ve haklarına saygı gösterilmemesi olarak belirdi (%8). 

Öğretmenlerin ve anne babaların verdikleri sözleri tutmamaları, çocukların fikirlerini 

almamaları, çocukların eşyalarını izinsiz karıştırmaları ve onlara güvenmemeleri 

sıklıkla dile gelen yaşantılardandı. Ayrıca sınıf arkadaşlarının sınıf ortamında 

haklarına saygı duymamaları, fikirlerini saymamaları çocuklar için belirgin 

yaşantılardandı. Bunun dışında okul ortamında büyük çocukların küçüklerin önüne 

geçmesi, haklarını gasp etmesi çocukların şikayetçi oldukları durumlardandı. Bu 

başlık altında özellikle 13-15 yaş grubu tarafından dile getirilen ve onlar için epey 

belirgin olan bir diğer yaşantı da bazı öğrencilerin öğretmenlere karşı saygısız 

davranışlar göstermeleriydi. 

  Zorlanma: Çocuklar için önemli olan olumsuz yaşantılardan biri de farklı 

ortamlarda yaşadıkları zorlanma hissi idi. Özellikle okul ortamında forma giymek, 

törenlere katılmak gibi pek çok şeye zorlanmak, evde de anneleri tarafından evişi 

yapmaya zorlanmak çocuklar için önemli başlıklardandı.  

Mahrumiyet hissi de önemli bir tema olarak ortaya çıktı. Bu alanda özellikle 

ailelerin ekonomik kısıtlılıklarının çocukların iç dünyasına mahrumiyet deneyimi 

olarak yansıması çarpıcıydı.  

“Hani bayram oluyor ya. Şeker dağıtıyorlar. Annemiz bize kıyafet almıyor. 

Ama başkaları çok güzel böyle havalarını atıyorlar. Ona gıcık oluyorum 

annelerimiz bize elbise almıyorlar.” 
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Medyayda temsil edilmeme özellikle 13-15 yaş grubunun dile getirdiği bir 

başka belirgin yaşantıydı. Özellikle televizyon dizilerinde kadınların cinsiyetçi bir 

yaklaşımla sergilenmesi, hep belli siyasi görüşlerin temsil edilmesi, kendi hayatlarının 

farklı yönlerinin temsil bulmaması eleştirdikleri bir durumdu. 

 

“Hep işte sevgili, hiç mesela zorluk olan bir dizi yok. Dünya’nın mesala 

zorlukları, fakirliğin zorlukları olan bir dizi yok.” 

  

Gelişimsel uygunsuzluk:İfade edilen yaşantılardan çıkarsanan bir tema da 

çocukların çeşitli ortamlarda yaşlarına uygun olmayan içeriğe maruz kalmaları ya da 

kendilerinden yaşlarına uygun olmayan beklentilerin olması idi. Özellikle 

televizyonda, sosyal medyada gelişimsel olarak uygun olmayan şiddet içeren film ve 

haberlere maruz kalmanın onları epey etkilediği görülüyordu. Aileleri tarafından evde 

çok fazla iş yapmalarının beklenmesi de bir diğer önemli yaşantıydı. 

Kamu Hizmetleri: 13-15 yaş grubunun ifade ettiği bir diğer olumsuzluk alanı 

da kamu hizmetlerinin yetersizliği idi. Özellikle hastaneler ve toplu taşımadaki 

yetersizlik onların için önemli bir temaydı. 

 

3.2.7 Olumlu Yaşantılar: 

 Çocuklara oturumlar sırasında gün içinde farklı etkileşimlerde onlara kendilerini 

iyi hissettiren olumlu yaşantıların ne olduğu da sorulmuştur.  Çocukların en sık 

bahsettikleri olumlu yaşantılar ebeveynlerden ve öğretmenlerden gördükleri ilgi, şefkat 

ve sevgi alma yaşantılarını içermektedir. Ebeveynlerinin kendileriyle vakit geçirmesi, 

okula götürüp getirmesi, derslerinde yardımcı olmaları sık dile gelen örneklerdendi. 

Öğretmenlerin onlara ‘aferin’ demesi, öpmesinin de onlar için çok belirgin deneyimler 
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olduğu anlaşılıyor. 

Anne babaların onlara hediye alması, harçlık vermesi ya da doğumgünü partisi 

yapmaları da çocukların en sık bahsettiği olumlu yaşantılardı. Aynı şekilde okulda 

ihtiyacı olan aileler için yardım toplanması da dile getirilen bir olumlu yaşantı 

örneğiydi. Yetişkinlerden hediye, para, harçlık almanın çocuklar için ihtiyaçlarının 

görülmesinin, değer verilmenin somut bir göstergesi olarak önem kazandığı düşünüldü.  

 Ayrıca öğretmenlerle ders dışı aktiviteler yapmanın da çocuklar için belirgin 

olduğu görülmüştür. Okulla gezilere katılmak, okulda spor, resim gibi aktivitelere 

zaman ayrılması çocukları mutlu eden deneyimlerdendi. Bir başka olumlu deneyim ise 

iyi arkadaşlık ilişkileri kurmakla ilgilidir. Arkadaşlarının onlara iyi davranması, beraber 

oyun oynamaya davet edilmeleri, birbirlerinin sırlarını saklamak ve arkadaşlıklarına 

sadık kalınması çocuklar için oldukça önemli ve olumlu deneyimlerdi.  

Bu alanda çarpıcı gözlemlerden bir tanesi çocuklara anne babalarının onları 

mutlu eden davranışlarının neler olduğu sorulduğunda çocukların sık sık kendilerinin 

anne babalarını nasıl mutlu edebileceklerinden bahsetmeleri oldu. Özellikle annelere ev 

işlerinde yardım ederek onları mutlu etmek, bu şekilde annelerinin de onlara iyi 

davranması sıklıkla anlatılan bir davranış kalıbıydı; 

‘Benim annem mesela iş yapıyor çok zor, yardım ediyorum daha çok çabuk 

bitiriyor, öyle mutlu oluyor.’ 

Bu paylaşımlar aile içinde çocukların yetişkin rolünü üstlenmiş olma 

olasılıklarını akla getiriyor. Çocukların özellikle annelerinin duygu durumlarını 

yakından takip ettikleri, annelerin de sıklıkla kendi zorluklarını çocuklarla paylaştıkları, 

onların desteğini bekledikleri görülüyor. 
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 Yer yer de çocukların olumlu bir durum hatırlamakta zorlanması dikkat 

çekiciydi. Olumlu durumları olumsuzluğun olmaması haliyle tanıma eğilimi vardı. 

Örneğin öğretmenlerinizin hangi davranışı hoşunuza gidiyor diye sorulduğunda, ‘bizi 

dövmemeleri’ denmesi ya da ‘çizgi filmleri seviyorum çünkü orada kimse ölmüyor’ 

ifadesi bu anlamda düşündürücüydü. 

EÇ: Bazı aileler çocuklarının isteklerini karşılamaya özen gösteriyorlar. Daha 

doğrusu, onların kendileri olmalarına izin veriyor ve bu çok iyi bir şey. 

 

Çocuklar güvenli alanları tarif ederken genelde ihtiyaç duydukları ve eksikliğini 

hissettikleri isteklerden bahsetmişlerdir. Çocuklar güvenli bir alanın çok temiz 

olacağını, ağaçlarla ve oyun alanlarıyla dolu olacağını, sokaklarda bekçiler ve güvenlik 

kameraları olacağını ifade etmişlerdir. Çocuklar için güvenli algılanan kişiler ise 

ebeveynler, öğretmenler, arkadaşlar, akrabalar, polis, güvenlik görevlileri, ve itfaiyeciler 

olmuştur.  

3.2.8 Şiddete Karşı Çözümler 

Şiddet davranışlarına karşı çocukların ürettikleri çözümlerden biri anne baba, 

öğretmen, güvenlik görevlisi gibi yetişkinlerden yardım istemek oldu. Bunun dışında 

getirilen çözüm önerileri; karşısındakini uyarmak, anlatmak, şiddete başvurmak 

yerine ceza vermek olarak sıralanabilir. Bunun dışında özellikle taciz durumlarında 

pasif kalmamak, ses çıkartmak 13-15 yaş grubunda önerilen çözüm yollarından 

biriydi; 

‘Ü:Otobüste mesela 6 saniyeden fazla bakıldığında taciz diyip ben ne 

bakıyorsun yapıyorum.’ 

 

‘E:Mesela bizim iş yerinde iki kız var. Ona çok bağırıyorlar. Keşke bana 

bağırsa, ben karşılık veririm. O kız ona karşılık vermediği için o çok 

bağırıyor.’ 



 41 

  

Buna karşılık şiddete şiddetle karşılık vermek de sıklıkla dile gelen bir yöntem 

oldu ve bir hak olarak görülmesi dikkat çekiciydi. Bir diğer çarpıcı gözlem de pek çok 

çocuğun şiddete karşı çok etkin bir çözüm önerememesi, pasif bir çaresizlik hissinin  

baskın olmasıydı. 

‘Ben bir kere top sektiriyordum evde hocam. Hocam bir kafa attım pat burdan 

aşağıya indi hocam. Babam gelmeden önce korkudan hocam gittim, bilerekten 

uyuyormuş gibi yaptım. Dövmedi beni.’ 

 

 

 

 

3.2.9 Yaş Gruplarına Göre Farklılıklar: 

Yaş gruplarına göre çocukların şiddet deneyimlerindeki farklılıklara 

bakıldığında özellikle 7-9 ve 10-12 yaş gruplarının 13-15 yaş grubundan pek çok 

açıdan farklılaştığı görüldü. 7-9 ve 10-12 yaş gruplarında en sık sözedilen şiddet türü 

fiziksel şiddetti. Bunu ilişkisel şiddet ve sözel şiddet takip etti. Fiziksel şiddetin 

özellikle 7-9 yaş grubunda çok yoğun olarak yaşantılanan bir şiddet türü olması 

çarpıcıydı. Tüm paylaşımların %52’si fiziksel şiddet örneklerindnen oluşuyordu. Bu 

oran 10-12 yaş grubunda %38’e gerilemiş olsa da fiziksel şiddet bu yaş grubu için de 

en çok sözedilen şiddet türü oldu. İki yaş grubu için de ikinci sırada yer alan şiddet 

türü ilişkisel şiddetti. Özellikle arkadaş grubunda deneyimlenen bu şiddet türünün 

ağırlığı 10-12 yaş grubunda biraz daha fazla idi (%21). 7-9 yaş grubunun 

anlatımlarının da %19’unu ilişkisel şiddet örnekleri oluşturuyordu.  İki grup için de 

üçüncü sırada sözel şiddet geliyordu. İki yaş grubu için de dördüncü sırada çevresel 

şiddet örnekleri yer alıyordu. Yaşam alanlarının hem güvensiz hem de sağlıksız 

oluşuna dair çeşitli örnekleri barındıran bu kategoriye dair farkındalığın özellikle yaş 

büyüdükçe gelişmekte olduğu fark edildi.  
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Şiddetin gerçekleştiği alanlara bakıldığında 7-9 yaş grubu en çok mahallede 

deneyimledikleri ya da tanık oldukları şiddet olaylarından sözetti. Bunu okul ve ev 

ortamları takip ediyordu. 10-12 yaş grubu için ise okul en çok sözedilen alandı. Bu 

yaş grubu için neredeyse okulla aynı yoğunlukta sözedilen alan mahelleydi ve bunu 

ev takip ediyordu. Medyada maruz kalınan şiddet ya da sosyal medya aracılığıyla 

gerçekleşen ilişkisel şiddet ve mahremiyet ihlalleri her iki yaş grubu için de dördüncü 

sırada sözedilen şiddet alanı oldu. 

Şiddetin ilişkisel alanına bakıldığında 7-9 yaş grubunda en sık verilen örnekler 

arkadaşlarla ilgili olmuştur (%29). İkinci sırada eşit yoğunlukta aile üyeleri arasında 

şiddet davranışlarından ve okulda öğretmenler ve müdür tarafından uygulanan şiddet 

davranışlarından bahsedilmiştir (iki kategori için de %16). Diğer yetişkinler ise %11 

ile dördüncü sırada yer almıştur. 10-12 yaş grubu için %30 ile aile içi şiddet ilk sırada 

yer almıştır. Bunu arkadaşlararası şiddet davranışları (%27), diğer yetişkinler (%15), 

öğretmenler-müdür (%14) izlemiştir.  

Bu yaş gruplarının iç dünyalarında en çok yer tutan olumsuz davranışlar 

haksızlığa uğramak ve haksız yere verilen sert cezalar olmuştur. Evde ve okulda 

haksız yere suçlanmak, cezalandırılmak çocukların en şiddetle şikayet ettikleri 

yaşantıdır. 7-9 yaş grubu için bir diğer önemli tema okulda ve evde maruz kaldıkları 

zorlanma davranışıdır. Okulda dersler, okul kuralları, katılmak zorunda oldukları 

törenler, evde ise özellikle bazen yaşlarını aşan düzeyde ev işlerine katılmaya 

zorlanmak en yoğun deneyimledikleri olumsuzluklardandır. Bir diğer önemli tema 

kısıtlanmak olmuştur. Oyun zamanlarının, bağımsız hareket edebilme alanlarının 

kısıtlanması bu yaş grubu için önemli bir temadır. Bunun dışında özellikle 10-12 yaş 

grubu yetişkinlerden ve yaşıtlarından saygı görmemeye ve özellikli cinsiyet bazlı 

ayrımcılık içeren davranışlara karşı yoğun hassasiyet ifade etmiştir. 7-9 yaş için ise 
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ailelerinin ekonomik sıkıntılarından kaynaklı yaşadıkları mahrumiyet hissi bir diğer 

önemli nokta olmuştur.  

13-15 yaş grubu için ise dağılım epey farklıydı. Bu yaş grubunun en çok 

çevresel şiddet örneklerinden bahsettiği görüldü. Yaşadıkları ortamın güvensiz oluşu, 

altyapıya dair eksiklikler, kirlilik, okuldaki imkanlarin kısıtlılığı, kamu hizmetlerinin 

yetersizliği gibi oldukça geniş bir alanı kapsayan paylaşımları bu yaş grubunun 

gelişen zihinsel yetileri ve çevresel farkındalıkları sayesinde yaşam alanlarındaki 

olumsuzluklara dair daha geniş bir farkındalığa sahip olduklarını göstermektedir. 

Ayrıca hem içinde yaşadıkları mahallenin hem de okulun imkanlarının onların 

gelişimsel ihtiyaçlarına cevap verememesi önemli temalardan biriydi.  

Bu yaş grubunda ikinci sırada gelen şiddet türünün cinsel şiddet olması ise 

oldukça düşündürücüdür. Yaşıtlarının ya da sokak, toplu taşıma gibi alanlarda 

karşılaştıkları yetişkinlerin onların kişisel sınırlarını ihlal eden davranışları paylaşılan 

örnekler arasındaydı. Ayrıca tanık oldukları ve duydukları cinsel şiddet örnekleri de 

sıklıkla paylaşıldı. Genel olarak özellikle gençkızların çevreden yönelen bakışların, 

yorumların ve beden sınırlarını ihlal eden davranışların baskısını sürekli hissetmekte 

oldukları görülmüştür. Bu yaş grubunda dile gelen diğer örnekler ise ilişkisel şiddet 

ve siber şiddet ile ilgiliydi. Bu yaş grubunda siber şiddetin yanısıra aileleri ya da diğer 

yetişkinler tarafından mahremiyetlerinin ihlal edilmesi, sosyal medya paylaşımlarının 

izlenmesi, telefonlarının karıştırılması gündeme gelen konulardandı. Bu yaş grubunda 

fiziksel şiddet örneklerinin daha küçük yaş gruplarına gore azalmış olması olumlu ve 

yaş özellikleriyle uyumlu bir bulgu olarak değerlendirilebilir  

 13-15 yaş grubunda şiddetin alanı olarak en sık dile gelen örnekler okul, 

mahalle ve toplu taşıma olmuştur. Ev ortamında aile içi şiddet örneklerine çok 

değinilmemiş olması bu yaş grubundaki savunmacı tutumdan kaynaklanıyor olabilir. 
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Önergenlik dönemindeki bu gençler daha mahrem alandaki yaşantılarını dile 

getirmekte zorlanmış olabilirler. Öte yandan yaş özelliklerine uygun olarak arkadaşlık 

ve sosyal ilişkilerin onların için daha ön planda olmasının da okul, mahalle ve toplu 

taşımadaki yaşantı ve gözlemlerin daha fazla dile gelmesinde etkili olabileceği 

düşünülmüştür.  

13-15 yaş grubunun anlatımlarında en sık yer bulan olumsuz yaşantılar okul 

ve eğitim sistemi ile ilgili olmuştur. Gençler özellikle eğitim politikasının pek çok 

yönünden şikayetçi olmuş, bunun dışında okullar arasında fırsat eşitsizliğinin olması, 

TEOG sınavının hayatlarını fazlasıyla belirlemesi, müfredata ilişkin şikayetler ve  

öğretmen/idareci-öğrenci ilişkisindeki güven ve saygı eksikliği bu yaş grubunda sık 

gündeme gelen konular arasında idi. Bu yaş grubu için eşit derecede yakıcı olan diğer 

konu ise hayatlarının her alanında (evde, okulda, sokakta) deneyimledikleri cinsiyetçi 

tavır ve tutumlardı. Cinsiyetçilik dışındaki diğer ayrımcılık örnekleri de tartışmalarda 

önemli bir yer tutuyordu. Bunun dışında farklı alanlardaki özgürlüklerinin 

kısıtlanması ve gerek yaşıtlarının gerekse yetişkinlerin onlara saygı göstermeyen 

tutumları şikayetçi oldukları yaşantılardandı.   

 

3.3 - Resimlerin Analizi 

  

 Çalışmaya katılan çocuklardan 7-9 yaş grubu çocuklarla 2. Oturumda resim 

çalışması yapılmıştır. Sanatsal ifade yolları çocuklara ulaşmak, iç dünyalarını 

anlamak ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak için en doğal kanalı 

sunmaktadır. Çocuklar sanatı kullanarak kelime dağarcıklarının yetmediği duygu ve 

düşünceleri ifade edebilir. Sanat aynı zamanda çocuklara zorlu yaşantılarını ifade 

etmek, anlamlandıramadıkları deneyimlerini ve duygularını aktarabilmek için güvenli 

bir alan sunmaktadır. (Malchiodi, 1998; 2008).  
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 Bu çalışmada da çocukların şiddet yaşantılarına dair verdikleri örnekleri 

resimle betimlemeleri istenmiştir. Önce bir ısınma çalışmasıyla başlanan oturumda 

çocukların mutluluk, üzüntü gibi temel duygularını anlatan hızlı resimler yapmaları 

istenmiştir. Daha sonra önceki oturumda konuşulan olumsuz durumlar ve şiddet 

yaşantılarından istedikleri bir örneği resmetmeleri istenmiştir. Oturumun sonunda da 

çocuklar kendilerini mutlu eden, iyi hissettiren bir durumu resmetmişlerdir ve 

yaptıkları iki resmi anlatmışlardır. 

 Çocukların resimlerinin ve resimleriyle ilgili anlatımlarının içerik açısından 

incelenmesi ve resimlerin yapısal özelliklerinin değerlendirilmesi bize çocukların 

şiddeti nasıl yaşantıladıkları konusunda içgörü sağlamaktadır. 

 Oturumlarda bazı çocukların olumsuz yaşantıları resmetmekten kaçındığı, bazı 

çocukların da çok yoğun şiddet sahneleri resmettiği görülmüştür. Bazı çocuklar şiddet 

içeren bir durumu resimle tasvir edip onun hikayesini dağılmadan aktarabilirken bazı 

çocukların resimlerinde ve anlatımlarında bütünsel bir yapıyı korumakta zorlandıkları 

görülmüştür.   

Resimlerde en sık ele alınan temanın fiziksel şiddet olduğu görülmüştür. 

Tasvir edilen fiziksel şiddet eylemleri arkadaşların birbirine vurması, öğretmenlerin 

çocukları dövmesi düzeyinden sokakta adam öldürülmesi, bıçaklanması gibi oldukça 

dramatik şiddet eylemlerine kadar uzanmaktadır. Dövme, vurma eylemlerinin sıklıkla 

arkadaşlar arasında ve öğretmenden öğrenciye (öğretmenin sıradayağına çekmesi 

gibi) yöneliyor olduğu görüldü. Bazı resimlerde güvenlik görevlileri de bu sarmala 

katılıyordu. Bazı resimlerde de Suriyeli çocuklar şiddetin mağduru ya da faili olarak 

da tasvir edildi. Bu bedensel sınır ihlali içeren fiziksel şiddet örnekleri resimlerde 

figürlerin birbirlerinin alanına girdiği çizimlerle ifade edildi.  
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‘ Okul var, okuldan çıkmışlar, bir çocuk gelmiş bir çocuğa çarpışmış. Öbür öğrenci 

dövmüş yanındakini; sonra yanındaki çocuk da dövmüş. Sonra hoca gelmiş çocuğu 

dövmüş.’ 

 

 

Daha ciddi fiziksel şiddet olayları (bıçaklamak, öldürmek, evine girmek gibi) 

genelde tanınmayan adamlar tarafından yapılıyor olarak tasvir edildi.  
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 Bir adam var elinde silah var, bir tane adamı öldürmüş; sonra kız kendi kendine 

diyor ki: “Keşke insanları öldürmeseler, beni de öldürmeseler” diyor. Sonra da 

orada herkesin içinde, herkes ışıkları kapatmış. Hırsız onları görmesin diye. 

 

Bunun dışında bir örnekte iki arkadaş grubu arasında bombaları da içeren 

detaylı bir ‘savaş’ sahnesi tarif ediliyordu. Çocukların yer yer çok canlı sahneler tasvir 

etmesi ve bazı resimlerde şiddet aleti olarak bıçak, silah imgelerinin belirmesi dikkat 

çekiciydi. 
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Bu sahnelerin çocuklarda yoğun kaygı ve korkuya yol açtığı gözlemlendi. Bir önceki 

resmi yapan çocuğun adamın öldürülüşünü gören kızı tasvir edişi oldukça çarpıcıydı: 

 

‘Bu bir kız dolaşıyor, dışarı çıkacak ama hırsızı görünce “keşke insanları öldürmese, 

beni de öldürmese.” diyor. Sonra da koşa koşa eve gidiyor, ben koşa koşa eve 

gitmesini yapamadım. Bir de bu kızın kalbi tık tık atıyor, sanki duracak gibi. Sanki 

duracak gibi.’ 

  

Kaygı ifadeleri bazı resimlerde ayrıca karalamalar , siyah bulutlar, yağmur 

imgeleriyle ortaya çıktı.  
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Arkadaşımla top oynuyoruz. parkta oyun oynuyorum. 

Sonra her yeri sonra savaş oldu. Savaşlar bütün dünyayı karaladılar. 

 

 
 

Bir ev varmış. Adamlar gelmiş saldırmış. Eve bir şey olmamış. Evin içine silahlar 

girmiş. Adamlar saldırıyor adamlara. Ve adamlar ölmüş. 
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         Bazı çocuklar için şiddet hikayesinin yarattığı yoğun heyecanın bir sarmal 

şeklinde büyüyüp yayıldığı görülüyordu. Şiddet yaşantısının bu çocuklar için fazlaca 

uyarıcı olduğu, duygu düzenleme becerilerini sekteye uğrattığı, olaya dair tutarlı bir 

anlatım kurmakta zorlandıkları görüldü.  Hatta bazen çocukların olumlu bir durumu 

tasvir etmek üzere başladıkları resimler olumsuz bir olaya dönüşebiliyordu. Örneğin 

parkta bir ağaçtan meyve toplama sahnesini anlatırken bir çocuğun hikayesinin 

giderek büyüyen şiddet sarmalına büründüğü görülüyor: 

 

       ‘Bir parka gitmiştik. Sonra biz, bir tane erik ağacı görmüştük. Erik topluyorduk      

     Sonra polis gelip köpeği bize saldırtıyordu. Sonra bi tane çocuk gelip bize    

     yumruk atıyor. Sonra polisler bize katılıp geliyordu bize vuruyorlardı, o  

     çocukları kovuyorlardı. Biz onlardan kaçıyorduk, onlar bizim peşimizdeydi 

 

 Fiziksel şiddet dışında sıklıkla arkadaşlar arasında sözel ya da ilişkisel şiddet 

örnekleri betimlendi, alay etmek, küfretmek, oyuna almamak, sırrını söylemek gibi. 

Bazı çocukların ise olumsuz bir olayla ilgili olarak bir fail tanımlamaktan 

kaçındıkları, rastlantısal durumlar tanımlamayı tercih ettikleri görüldü (yolda yürüken 

taşa takılıp düşmek ya da uçurtmanın ipinin kopması gibi).  

 Resimlerle ilgili ilgi çekici bir öğe de pek çok şiddet sahnesinde fail ve 

mağdurun yanısıra bir de olaya tanık olan bir kişinin betimlenmesi oldu. Bu tanıklar 

bazı durumlarda şiddet sarmalına kapılıyorlar (arkadaşına vuran çocuğu döven 

öğretmen gibi). Bazı durumlarda da şiddete uğrayan kişiye sempati gösteren, ‘onun 

için üzülen’ ya da duruma müdahale eden, şiddeti durduran bir kişi olarak 

betimleniyordu. Şiddet eyleminin diğerleri tarafından görülmesi, duruma müdahale 

eden bir yetişkin figürünün olmasının önemli bir koruyucu etkisi olduğu düşünüldü. 
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‘Burası ev ya, bu çocuğun evi, Suriyeli çocuk bunun evinin önünden geçiyor. Bu onun 

evinin önünden geçmesini istemiyormuş, arkadaşlarını çağırıyor. Dört kişi onu 

dövüyor. Babası diyor ki “yeter dövmeyin böyle bir hakkınız yok”. Onlar da “o niye 

bizim evimizin önüne geliyor?” demiş. Babası da “herkes istediği yere gidebilir” 

demiş. ‘ 

 

 Çocukların çizdiği mutlu durumları betimleyen resimlerde olumsuz resimlere 

göre daha yoğun ve canlı renklerin kullanıldığı görüldü.  
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‘ Arkadaşları çocuğa doğumgünü hazırlıyor’ 

 

Ayrıca bu resimlerin sayfa üstünde daha iyi organize edilmiş bir şekilde yer aldığı 

gözlemlendi. En çok tasvir edilen olumlu durum doğumgünü kutlamalarıydı. 

Doğumgünü partisi yapılması, çok arkadaşın gelmesi, sürprizlerin ve hediyelerin 

olması çocukların en heyecanla ve renkli bir şekilde betimlediği temalardandı. Bu 

temanın çocukların iç dünyasında değer görme, özel hissetme, varlığının kutlanması 

ihtiyaçlarına denk düştüğü düşünüldü.  Bunun dışında parka gitmek, arkadaşlarla 

birlikte olmak sık tasvir edilen mutlu durum örneklerindendi.  

 



 53 

  

 ‘Kızın doğumgünü olmuş, arkadaşları parti yapmaya gelmiş. Süslemeler  

             asmışlar yukarıya. Hediyelerini vermişler.’ 

 

3.4  Hikayelerin Analizi 

 

 Hikaye yazımı projeye katılan 10-12 yaş grubuyla kullanılan sanatsal ifade 

yöntemi oldu. Hikaye yazmak çocuklara metaforlar aracılığıyla kaygılarını ve 

endişelerini yansıtabilecekleri bir alan sağlamaktadır. Zor bir deneyimi 

hikayeleştirmek o deneyimden mesafe alabilmeyi, perspekif kazanmayı ve deneyimi 

sindirmeyi kolaylaştırır. Özellikle çocuklara doğrudan sorulduğunda yoğun baskı 

hissedebilecekleri konularda hikaye yazımı çocukların kendi duygu ve deneyimlerini 

anlamlandırmalarında ve yeni çözümler bulmalarında çocuklara yardımcı olmaktadır 

(Waters, 2002).  

Çocukları hikaye yazımı etkinliğine hazırlamak için 2. oturumun başında 

çeşitli ısınma çalışmaları yapıldı. Öncelikle çocuklardan sevdikleri roman ya da film 

kahramanlarını tasvir etmeleri istendi. Daha sonra bir hikayenin farklı parçalarının 

neler olduğu üzerinde konuşuldu. Çocuklara önceki oturumda konuşulan günlük 
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yaşamda karşılaştıkları olumsuz bir durumla ilgili bir hikaye yazacakları ama 

öncelikle bu hikayenin farklı öğelerini düşünüp belirlemelerinin istendiği açıklandı. 

Herkes hikayesindeki karakterleri, hikayenin geçtiği yeri yazdı ve olayın ne olacağını 

düşündü. Daha sonra da bir başlangıç, gelişme ve sonucu olan bir hikaye yazmaları 

istendi. 

 Bu yaş grubundan çalışmaya katılan 27 çocuktan 8’i bu ikinci oturumlara 

katılmamıştı. Toplamda 19 çocuk hikayesini tamamladı ancak bunlardan bir tanesinin 

el yazısı okunamadığı ve yazısı hikaye formatında olmadığı için analize dahil 

edilemedi. Sonuçta incelenen 18  hikayenin çoğunda bu hikaye formatı 

izlenebilmiştir. Hikayelerin uzunluğu 23 sözcükle 471 sözcük arasında değişmiştir 

(Ort = 124, SS= 106). Az sözcük kullanan çocuklardan bazılarının öykülerini 

detaylandırmak, bir olay örgüsü yaratmak ve çözüme bağlamak konusunda 

zorlandıkları görüldü ama genel olarak çocukların çoğu düşündükleri olayı 

öyküleştirebildiler. Çocukların yazdıkları hikayeler içeridikleri şiddet türü, alanı ve 

aktörü açısından kodlanmıştır ve sayısal olarak incelenmiştir. Bunun dışında 

hikayelerde ifade bulan çatışmalar, duygular ve çözüm mekanizmaları niteliksel 

olarak incelenmiştir.  

Hikayelerin sırasıyla en çok fiziksel (% 41.2), ilişkisel (%41.2), sözel (%14.7 ) 

ve cinsel (2.9 %) şiddet içerdikleri görülmüştür. Okul ortamı şiddet (%41.2) ile ilgili 

yazılan hikayelerin en sık geçtiği alanlardan biri olmuştur. Ayrıca mahalle ortamı da 

(%41.2) birçok hikayede şiddetin belirdiği, tehlikelerle dolu bir ortam olarak 

belirmiştir. Şiddet genelde yetişkin figürlerden hikayedeki çocuklara yönelmiştir. 

Hikayelerdeki yetişkinler; sokaktaki bağımlılar (%9.5), tekinsiz kişiler (%9.5), esnaf 

(%9.5) polisler (%4.8), öğretmenler (%9.5) ve ebeveyn (%9.6) karakterleri olmuştur. 
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Bunun dışında akranlar (%33.3) ve yetişkinler arasındaki (%9.6) şiddet ilişkileri de 

hikayelerde yer almıştır.  

 Hikayeler, çocukların fiziksel şiddete ne kadar duyarlı olduklarını vurgulamıştır. 

Bazı hikayeler savaş, birbirini öldürmek ve çocuk kaçırmak gibi oldukça yoğun şiddet 

örneklerini konu almıştır, diğerleri de birine vurmak, dövmek, arabayla vurup kaçmak 

gibi konuları kapsamaktadır. Ayrıca çocukların iç dünyalarında ilişkisel şiddetin de 

oldukça önemli bir yeri olduğu görülmüştür. Birçok hikaye lakap takmak, alay etmek, 

iftira atmak, arkadaşlar tarafından dışlanmak gibi ilişkisel şiddete örnek olacak konuları 

ele almıştır. Ek olarak, bağırmak ve küfür etmek de hikayelerde görülen sözel şiddet 

örnekleridir. İki hikayede mahalle esnafı tarafından kazıklanmak da konu edilmiştir. 

 Hikayelerde şiddet döngüsünün işlenmesi oldukça öne çıkan bir bulgu olmuştur. 

Bazı hikayelerde oluşan şiddetin sebebi yine daha önce maruz kalınan bir şiddet 

olmuştur. Pek çok kez başka bir ortamda hakarete ya da fiziksel şiddete uğrayan bir 

figürün başka bir ortamda şiddetin faili olduğu görüldü. Örneğin bir hikayede, 

arkadaşları tarafından alay edilen ve dışlanan bir çocuğun hikayenin devamında 

arkadaşlarına ve annesine bağırdığı, kötü davrandığı görülmektedir.   

Hikayelerde şiddete maruz kalan kişilerin genelde pasif rol oynadıkları ve 

şiddetin ağlamak, üzülmek gibi etkilere sebep olması konu alınmıştır. Öykülerde şiddet 

içeren olay anlatıldıktan sonra nasıl çözüme bağlandığı epey değişkenlik göstermiştir. 

Bazı öykülerde detaylı bir çözüm anlatılırken bazı öyküler hızlıca ve sebepsiz bir 

şekilde olayın çözümünü içeriyordu. Genelde hikayelerdeki şiddetin çözümlenmesi 

şiddet uygulayan kişinin davranışlarının sonucunu anlamasıyla gerçekleşmiştir. Dikkat 

çekici bir nokta ise pek çok hikayede şiddete uğrayan kişinin davranışlarının sonucunu 

anlamasının kendisinin de somut bir şekilde şiddete maruz kalışıyla gerçekleşmesi 
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olmuştur. Örneğin bir hikayede arkadaşlarını tehdit eden bir çocuğun kendisinin 

uyuşturucu bağımlılarının tacizine maruz kalması sonucu pişman olup davranışlarını 

düzeltmesi anlatılıyordu: 

“Gamze sağ salim eve döndü ve artık bir ders çıkarmıştı. Kimseye olumsuz 

şeyler yapmayacaktı. Esma’dan özür diledi.” 

 

Kimi hikayelerde ise şiddet uygulayan kişinin olumsuz davranışları aniden ve sebebi 

belli olmadan değişmiştir: 

“Yarın oldu Sevda iyi oldu sonra Sevda kimseye bulaşmadı sonra Sevda’ya da 

kimse bulaşmadı. Sonra iyi arkadaşlar oldular.” 

 

 Şiddete maruz kalan karakterlerin bazı hikayelerde de aktif bir rol üstlendiği ve 

şiddetin çözümlenmesine yardımcı olabildikleri görülmüştür. Hikayelerde bununla ilgili 

örnekler, şiddete maruz kalan kişinin kendisine şiddet uygulayan kişiye iyilik yapması, 

şiddet uygulayanları uyarmak ve onları topluma geri kazandırmak için çaba göstermek 

olmuştur.  

 Genel olarak bakıldığında empati kurmanın çocuklar tarafından şiddete çözüm 

olarak algılandığı anlaşılmaktadır. Şiddete uğrayan kişiler şiddetin failine empati ve 

anlayış gösterdiğinde bu kişinin pişmanlık duyup davranışlarını düzeltmesi sık beliren 

bir tema oldu.  

“Biz de ona bağırıyorduk en iyisi ondan özür dileyelim ve o bize iyi davransın 

bizde ona iyi davranırız. Ve toplanmışlar özür dilemişler Ayşegül 

duygusallaşmış  ve bir iki damla gözyaşı dökmüş. Ve hepsi en iyi arkadaşlar 

olmuşlar.” 

 

Utanç duygusu da hikayelerde beliren önemli bir duygu olmuştur. Bir hikayede failin 

utanç hissetmekten kaçınmak için şiddet içeren eylemlerine devam etmesi 
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anlatılmaktadır. Ayrıca özür dileme davranışının şiddetin olumsuz sonuçları için onarıcı 

yönü bazı hikayelerde belirgin olmuştur: 

“Zanlı 2 gün sonra yakalandı. Göz altına alındı. Sedat şikayetçi olmaktan 

vazgeçti. Adam serbest kalınca kendini kötü hissetti. Adam çıkınca ilk iş gidip 

bir demet çiçek alıp Sedat’ın yanına gitti. Çok pişman olduğunu söyledi. Özür 

diledi. Adam Sedat’la barışıp arkadaş oldu.” 

 

 Hikayelerde çatışmaya çözüm getirmek için en sık görülen unsurlardan biri de 

güvenilir bir yetişkinden (polis, anne, baba) yardım istemek oldu. Aktif yardım 

istemenin önemli bir başetme davranışı olarak belirmesi dikkat çekiciydi. Şiddet içeren 

öykülerde çatışmanın sağlıklı bir şekilde çözülebilmesi için yetişkinlerin tutumunun çok 

kritik olduğu görüldü. Hikayede olaya dahil olan yetişkin figürü sağduyulu ve güvenilir 

bir şekilde davranabildiğinde hikayelerin sağlıklı bir çözüme ulaşabilmesi dikkat 

çekiciydi. 

Hikayelerde en sık yardım istenen figürlerden biri polisti. Birçok hikayede polisi 

aramak, yardım istemek şiddetin son bulmasına neden olmuştur. Bu hikayelerde polisler 

güvenilir ve yardımcı figürler olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak bir hikayede polis 

şiddeti uygulayan kişi olmuştur. 

Bir gün biz grup olarak geziye gittik ve yolarda ilerlerken polis bizi eylemci 

olarak sandı ve gaz biber atı ve hepimizin gözü yaşardı Devran, Burak ve ben 

kızları koruduk kızların gözleri çok yeşermişti. 

Bazı durumlarda şiddete tanık olan kişilerin de şiddetin çözümünde önemli rol 

üstlendiği görülmüştür. 

Bizim mahallede bir kız var. Babası hep ona şiddet uyguluyor. Babası hem onu 

ve kardeşlerini dövüyor. Bir gün bizim eve geldiler ve orda babam dedi ki bi 
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daha çocuklarını dövme çünkü çocukların hiçbir suçu yok dedi. Ve babası 

bundan sonra çocuklarını hiç dövmedi. 

Anne baba figürleri bazen şiddeti durdurabilecek olgunlukta figürler olarak 

ortaya çıksalar da yer yer onların da şiddet sarmalına kapıldıkları görüldü. Bu 

durumların çocukları çözümsüz bıraktığı, kaygılarını arttırdığı ve onların durumun 

yükünü taşımaya çalışmalarına neden olduğu görüldü. Örneğin aşağıdaki hikayede 

çocuğun öğretmenin kendisini dövmesi sonrası çözüm için okula çağırdığı babası da 

öğretmenle kavga etmeye başlıyor. Bunun sonucunda çocuğun kendini sorumlu hissedip 

hakkını aramak yerine kendisine uygulanan şiddeti mazur görüp özür dilediğini 

görüyoruz.  Bu hikaye de yetişkinlerin öfke kontrolünde ve şiddete başvurmadan 

problem çözmede, çocuklara rol model olmak adına oldukça önemli yerlerinin olduğunu 

göstermektedir: 

 “Baba:  

-Sen nasıl benim çocuğumu döversin… 

 Öğretmen:  

-Mahmut çok terbiyesizleşti ve çok yaramazlık yaptı. Kendime hakim 

 olamadım… 

 Mahmut:  

-Baba, ben seni kavga et diye çağırmadım. Kendimi çok kötü hissediyorum. 

 Baba (öğretmene): 

-İlla ki dövmen gerekmezdi, beni çağırabilirdin. 

 Mahmut:  

-Öğretmenim ve baba bir daha terbiyesizlik ve yaramazlık yapmayacağım. 

  Size söz veriyorum.” 

 

3.5 Fotoğrafların Analizi 

    

Çalışmaya katılan 13-15 yaş grubu, fotoğraf ile çalışmıştır. Fotoğrafın 

araştırmalarda kullanımı sosyal bilimlerde, niteliksel araştırmalarda yaygınlaşmaya 

başlayan bir uygulamadır. Özellikle çocuk ve gençlerin algıları üzerine çalışırken 

klasik araştırma yöntemlerinde karşılaşılan engelleri aşmaya yardımcı olması 

açısından değerlidir. Çocukların çektikleri fotoğrafların bir veri olarak kullanılması 
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katılımcının araştırmada daha aktif rol almasını mümkün kılmakta ve geleneksel 

araştırma yöntemlerindeki “araştırmacı” ve “katılımcı” arasındaki hiyerarşik yapıyı 

kırmaya imkan tanımaktadır. Ayrıca çocuklar ve gençler, kendilerine bir yetişkin olan 

araştırmacı tarafından yöneltilen sorulara kendilerinden beklendiğini düşündükleri 

cevapları verme eğiliminde olabilirlerken fotoğraf daha doğrudan bir kendini ifade 

yöntemi sunabiliyor. “Çocukların Şiddet Algısı”nın araştırıldığı bu çalışmada da 

fotoğraf onların bakış açısına ulaşmak ve  “daha az görünen olanı görme” fırsatı 

sunması açısından oldukça verimli bir araçtır. Teknik açıdan fotoğraf, çerçeveleme 

yani fotoğraf karesi içine alınanlar ve dışında kalmasına karar verilenlerin olduğu bir 

sanat dalıdır. Fotoğrafı çekenin kadrajı, nereye nereden, hangi konumdan baktığını 

görme imkanı sunmakta, fotoğrafı çekenin konumlanışı ve kadraja neyi alıp neyi 

almayacağına karar vermek zorunda bırakmasıyla fotoğrafçıyı aktif olarak sürece 

dahil etmedir. Daha da  önemlisi çocuklara kendi yaşam alanlarında olan biteni farklı 

bir gözle görme, derinlemesine düşünme ve üzerine tartışma imkanı vermesidir. Tam 

da araştırmanın hedefi ile örtüşen bu alan, çocuğun kendi yaşam alanını tekrar gözden 

geçirmesini mümkün kıldığı gibi, çocuğun gözünden görünenin ve seçilenin başta 

yetişkinler olmak üzere herkesle paylaşılabilir olmasını da sağlamaktadır.   

Bu proje kapsamında 13-15 yaş grubu çocuklara şiddet yaşantılarının sözel 

olarak tartışıldığı oturumdan sonra fotoğraf makineleri dağıtılmış. Bu makinenin 

kendilerinde kalacağı söylenmiş ve bir hafta süresince günlük yaşamlarında 

dikkatlerini çeken olumsuz ve olumlu yaşantı örneklerinin fotoğrafını çekmeleri 

istenmiştir. Bu sahnelerin günlük hayatta karşılarına çıkan manzaralar olabileceği gibi 

kendi kurguladıkları sahneler de olabileceği anlatılmıştır. Bir haftanın sonunda 

çocuklar çektikleri tüm fotoğraflar içinden projeye dahil edilmesini istedikleri olumlu 

ve olumsuz yaşantı fotoğraflarını seçip atölye yürütücüsüne fotoğrafı anlatmışlardır. 
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Her çocuk istediği sayıda fotoğrafını paylaşmıştır. 10 farklı çocuktan gelen toplam 75 

fotoğraf üzerinden analiz yapılmıştır.  Çocuklardan biri önce 4 fotoğraf getirmiş; 

sonra başka oturumda 21 fotoğraf daha ekleyerek toplam 25 fotoğraf çekmiş ve 

anlatmıştır. Bu durum, fotoğrafın çocuklarda yaşadıkları alanı keşfetme, farklı gözle 

bakma hevesi uyandırabilmesine çok iyi bir örnek teşkil etmektedir. 

Değerlendirme aşamasında çocukların çektikleri fotoğraflar ve bunlara dair 

paylaşımları incelenmiştir. Bu değerlendirmede çocukların fotoğraflarıyla ilgili 

paylaşımları, fotoğrafın konusu, içerdiği öğeler ve araştırmacıda uyandırdığı izlenim 

birlikte değerlendirilmiştir.  

Fotoğrafların % 77sinin olumsuz yaşantı ve şiddet kapsamına giren içerikte 

olduğu, olumsuz yaşantı ve şiddetin aktarıldığı fotoğrafların %91’inin yaşanılan 

mahalledeki olayları içerdiği, %79’unun çevresel şiddet kategorisinde olduğu 

görülmüştür. Çevresel şiddet ifadelerinde en çok öne çıkan başlıklar %26 ile 

sokakların, mahallenin kirliliği ve çöpler (12 fotoğraf); yine yüzde oranla %26 

araçların park etmesi (12 fotoğraf), %24 oranla kentsel dönüşüm  (11 adet) ve %17 ile 

oyun oynayacak yer kalmamasıdır (8 fotoğraf). Mahalledeki olumsuz yaşantıların 

%15’i Suriyeliler ve Afrikalı göçmenlerin olumsuz koşulları hakkındadır  (7 fotoğraf)  
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Araştırmada, çocuklarla yapılan ilk oturumlarda çevresel şiddetten bağımsız 

bir kategori olarak ele alınan “kentsel dönüşüm” de oldukça dikkat çekici bir sıklıkta 

dile gelmiş ancak çocuklar tarafından fotoğraflar anlatılırken çevresel şiddet ile 

bağlantılı aktarıldığı dikkat çekmiştir. Örneğin kentsel dönüşümden sonra 

mahalledeki boş evlerin çoğalmış olması, dozerler sokaklara park ettiği için tehlike 

arz etmesi ve oyun alanının kalmaması, devam eden inşaatların çok gürültü yapması 

ve yine çocuklar için tehlikeli olması dile getirilmiştir. (Foto no: 32; Foto no: 19) 
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Kentsel dönüşüm üzerine bir paylaşım: “Kentsel dönüşüm diye milleti şey 

yaptılar, evlerinden çıkardılar, şimdi yaptıkları şey oteller yani...Hani işte yeni evler 

yapacağız, yeni yüksek binalar yapacağız diyorlar, iki tane bina yapıyorlarsa üç tane 

otel yapıyorlar...Yani bu çok büyük bir sorun bence, insanları kandırma, ve bunu 

yapan devlet...Ve o yaptıkları binalarda da kimler oturacak?... Bizler değil. Oradan 

taşınmak zorunda kalan insanlar değil. ...Biz evimizi altı sene önce verdik, iki sene 

önce yıkıldı. Yok, geçen sene yıkıldı” 

Mahalle içinde boş evler, uyuşturucu satıcıları yanmayan lambalar ve çocuklar 

tarafı “garip adamlar” olarak nitelendirilen kişilerin mahallede tedirginlik yaratmasına 

dair 5 fotoğraf paylaşılmıştır. 

Mahallede yaşayan Suriyeliler ve Afrikalı’ların (7 fotoğraf) olumsuz yaşam 

koşulları da sıkça dile gelen olumsuz yaşantı örnekleri olmuştur. Söz konusu 

grupların yoksullukları, yaşadıkları evlerin hep bodrum katta olması, yağmur 

yağdığında su basması, evlere fare girmesi, kötü koşullardaki evlerin Suriyelilere ve 

Siyahilere çok yüksek fiyattan verilmesi dile getirilmiş ve yoksulluklarını temsil 

etmek üzere Suriyeli bir çocuğun çıplak ayak fotoğrafı çekilmiştir (F No:1)

 

 

Bu konuyla ilgili olarak en çarpıcı fotoğraflardan biri de Suriyelilerin hem 

ekonomik zorluklarını hem de mahalleli ile ilişkilerini temsil eden  37 numaralı 
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fotoğraftır :

 

Fotoğraf üzerine konuşma ise şöyledir: 

7: Şey bunlar Suriyeliler’in kaldığı evler mesela dikkat ettiyseniz orada bir sürü çöp 

var. Çamaşırlarını asacak yerler yok. Pencerenin oradan ip bağlamışlar orada 

çamaşırlarını asıyorlar yani zor duruyor. Onu belirtmek istedim ben burada. Oradaki 

deliklerden de fareler falan çıkıyor. 

Y: Hmm zor koşullarda yaşıyorlar. 

7: Evet. 

Y: Bir şey diyeceğim. Daha çok Suriyeliler mi çamaşırlarını bu şekilde duvara paralel 

asıyor? 

7: Evet, çünkü yer yok. Ev gibi olanlar binadan binaya da. Ama Suriyelilerin 

kıyafetlerini istemediklerinden dolayı düz asmak zorunda kalıyorlar.  

Y: Aaa. 

Ç: İstemediklerinden de değil ben burayı zaten bağlayamam nasıl geçecek. Altta 

yaşadıkları için. 

Y: Hep altta. Bunlar önemli göstergeler. İkisi de bence çok iyi. Zaten hep altlarda 

yaşadıkları için karşıya asamıyorlar ama üstlerde yaşasalardı karşıda istenmiyor. 

Ç: Evet istenmiyor. 

Ç2: Bir de bodrumlarda kaldıkları için. (..) Mesela üst katları Suriyelilere 

vermiyorlar. Hep bodrumları veriyorlar bir de çok parayla şey yapıyorlar. 

Ç: kandırıyorlar. 

 

      Özellikle 13-15 yaş grubunun dikkatini çeken “hayvanlar” konusu fotoğrafta da 

kendini göstermiştir. Bir olumlu bir de olumsuz yaşantı örneği olarak çekilen 

fotoğraflar anlatılırken “olumlu” fotoğrafın da olumsuz içerikle aktarılması dikkat 
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çekmiştir.  Kediyi seven birinin fotoğrafı üzerinden yapılan paylaşımda hayvanlara 

yapılan zulümden bahsedilmiştir.                                                                                                

 

 

(Foto 35) Paylaşım: “ Bu da, bu aralar mesela hayvanlara filan işkence yapıyorlar 

hor görüyorlar filan, birine hakaret etmek isteyince hayvan kelimesini kullanıyorlar.  

 

Çevresel şiddet kategorisinde araştırmanın yapıldığı mahalleye özgü olması 

bağlamında önem taşıyabilecek “midyeciler” e dair bir adet fotoğraf çekilmiştir. 

Fotoğraf üzerinden midyecilerin hijyenik koşullarda çalışmadığı, çok kötü kokuya 

sebep oldukları konuşulmuş ve konuyla ilgili olası çözüm önerileri üzerinde 

durulmuştur. Midyecilere uygun bir yer temin edilmesi ve hijyenik koşullarda üretim 

yapmaları gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Toplam iki adet “ev”, üç adet “okul,” bir adet “Taksim Meydanı”’ndan olumsuz 

yaşantı fotoğrafı getirilmiştir. Bunlardan bir adet ev, bir adet okuldaki olumsuz 

yaşantının  katılımcı çocuklar tarafından önce resmedildiği, sonra yapılan resmin 

fotoğrafının çekildiği dikkat çekmektedir.  
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 Okullara dair 

olumsuz yaşantının 

aktarıldığı üç 

fotoğraftan biri 

soyunma odaların 

olmayışının resmi, ikisi 

bahçe bölündüğü için 

okullardaki oyun 

alanlarının kısıtlaması ve ayrımcılığa dair kareler olmuştur (F No:17) Fotoğrafa dair 

paylaşım:  

 “...Ayrımcılık yapıyorlar. Daha çok şey veriyorlar. Mesela bizim sınıfta kırk kişi var, 

onların sınıflarında yirmi kişi falan.  Mescitleri falan var onlara özel mescitler 

yaptılar tuvaletler yaptılar. Biz giremiyoruz.” 

 

       Okullardaki olumuz yaşantıların hepsinin fiziksel koşulların yetersizliğiyle ilgili 

olması dikkat çekmektedir.  Bu zorluklardan birini anlatmak adına okullarda soyunma 

odası olmadığı için “sınıflarda soyunup giyinmek zorunda kaldıklarını ve bundan 

rahatsız olduklarını” dile getiren katılımcı durumu anlatan bir fotoğraf çekememiş 

olsa da temsili bir sınıf resmi çizerek yaşantıyı aktarmıştır.  

Aşağıdaki fotoğraf da fotoğrafı çeken çocuk için okuluna dair olumlu bir durumu 

temsil etmektedir. Paylaşım: “Hani ben şey dedim ya, bütün okullarda her tuvalette 

çöp kutusu olsun, kızlar pedlerini atarken zorlanmasın. İşte bizim de vardı. Ben de 

çektim” 
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Çalışmaya katılan çocukların evlerinin içinden hiç fotoğraf paylaşmaması 

dikkat çekmiştir. Ailede deneyimlenen olumsuz yaşantıya dair getirilen iki fotoğraftan 

biri durumu tarif etmek üzere çizilmiş bir resmin fotoğrafıdır (F No:7).   
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Bir diğeri balkonda çamaşır asarken zorlanan bir kadın görüntüsüdür. Tek kare ile 

çok katmanlı bir anlatımının ortaya çıktığı fotoğraflardan biri olarak çamaşır asan 

kadın fotoğrafının paylaşımı şu şekildedir:  “Burada kadın var. Kadının boyu kısa 

diye  yüzünü göstermemeye çalıştım. Bir şeyler asıyor ve çok zorlanıyor. Mesela eşi 

ya da çocukları ona yardım edebilirdi.  Ama kadın olduğu için onun işleri yapması 

gerekiyor.” Bu fotoğrafta ve fotoğrafın paylaşımında hem yaşanılan mahallenin 

fiziksel koşulları, hem cinsiyetçiliğin gündelik pratikteki yeri ve yaşanma şekli hem 

de çözüm önerileri yer almaktadır. Çocuklar kendi evlerinden herhangi bir görüntü 

paylaşmadıkları gibi, fotoğrafı çekilen kadın da tam da evin içinde olmayan, 

balkondaki bir kadın olmuştur.  

Bu çalışmada ailedeki yaşantılara dair ev içinden hiçbir kare paylaşılmaması, ilgili 

alanlardaki algının da konuşulamamasına yol açmaktadır. Çalışmaya katılan 13-15 

yaş grubu gençler tarafından kadraja, fotoğraf karesine alınan sahneler ağırlıklı olarak 

mahalledeki yaşantıları kapsamıştır. Mahalledeki kirlilik, inşaatlar, park etmiş 

arabalar, uygunuz çevre koşullarını fotoğraflamak fiziksel olarak daha kolayken, ev 

ve okul gibi iç mekanlardaki alanlarda daha ilişkisel, soyut yaşantıların mevcut 

olduğu deneyimleri fotoğraflamak çocuklar için daha zorlayıcı olmuş olabilir. Ayrıca 

ergenlik çağındaki bu katılımcı grubunun özel hayatları ve evdeki yaşantılarına dair 

daha yoğun bir mahremiyet hissi taşımaları bu alanlara girmekten kaçınmalarına 

neden olmuş olabilir. 

3.5.1 Olumlu Yaşantıların Fotoğrafları: 

      Olumlu deneyimler in aktarıldığı toplam 14 adet fotoğraf  (tüm fotoğrafların 

(%18,6’sı) bulunmaktadır. BU fotoğrafların 2’si okul, 1’i ev, biri de Taksim 

meydanındaki yaşantılara dair olup, diğer hepsi mahalledeki deneyimleri 

anlatmaktadır.  Ortak bir tema olmayışı dikkat çekicidir. Çocukların gözünden ifade 



 68 

edilen  mahalledeki olumlu deneyimler mahallelinin çiçek bakımına olan düşkünlüğü, 

komşular arası dayanışma, komşuların birbirine güvenmesi, farklı dinden komşuların 

birbiriyle anlaşabilmeleri, sokakta çocuk ve yetişkinler bir arada hep birlikte vakit 

geçirebilme, cinsiyetçiliğin olmaması, hayvanlara kötü muamelenin olmaması ve 

güvenlik kamerası fotoğrafları olmuştur. Taksim’de ise belediyenin düzenlediği 

sosyal etkinlikler; Okulda öğretmenlerin öğrenciler ile ilgilenmeleri fotoğraflanmıştır. 

Evde dayanışma; ortak iş yapma, fotoğraflanmıştır. Bu  fotoğraf iç mekanın 

görüntülendiği tek fotoğraftır (F No:44) 

 

      

Kadraj açısından evin içinden evin içine değil, mahalleye bakılarak çekilen 

fotoğraflar dikkat çekmektedir. Evin camından, sokaktaki halı yıkama, balondaki 

çiçek, arabalar geçtiği için oyun oynayamayan çocuklar, yağmurda evlerini su basan 

Suriyeliler ve Afrikalılar’ın yaşadığı mekanlar bu karelere örnek teşkil etmektedir. Bu 

kareler aslında ev içinde de araştırma konularının zihinde tutulmaya ve işlenmeye 

devam ettiğini düşündürebilir. Ayrıca tam da araştırma hedefiyle örtüşür şekilde 
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çocukların gözünden, her zamanki konumlarından kendi sokaklarına  araştırma sorusu 

bağlamında bakmalarına imkan vermiştir. Bizlere de oldukları yerden, çocukların 

kendi bakış açılarıyla olayları nasıl algıladıklarını görme fırsatı sunmuştur. (F No:6).  

 

  

Bir kendini fiade aracı olarak fotoğrafın kullanılmasının çocuklara ve bu çalışmaya 

pek çok katkısının olduğu düşünülmüştür. 1 hafta boyunca fotoğraf makinalarını 

yanında taşıma fırsatı bulan 13-15 yaş arası çocuklar, her gün yaşadıkları mahalleyi 

merak etme ve farklı gözlerle yeniden keşfetme fırsatı bulabilmiştir. Resim ve 

hikayenin aksine, gündelik hayatın içinde deneyimlenen gerçek anların 

görüntülenebildiği fotoğraflarla, belki sayfalarca yazılması gereken hikayeler tek 

kareye sığabilmiştir. Çocuğun gözünden şiddet ve olumsuz yaşantıların araştırıldığı 

bu araştırmada, çocuk tarafından görülen anların, tek bir kare içinde herkesle 

paylaşılabilir olması açısından fotoğraf çok etkileyici ve güçlü bir teknik olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. Özellikle araştırmaya katılan çocukların yaşadıkları mahalle 

olan Tarlabaşı’nın koşullarını aktarmak açısından oldukça kapsamlı bir alan 

açmaktadır.  Ayrıca sanatsal ifade araçlarının kullanımı sayesinde çocukların fikirleri 

estetik ve herkes tarafından kabul edilebilir, beğenilebilir ve sunulabilir formlara 

bürünmüştür ve gündelik hayat içerisindeki şiddet ve olumsuz yaşantılar konuşulabilir 

ve “bakılabilir” birer konuya dönüşmüştür. 

 

4. ÖZET VE SONUÇLAR: 

Unicef’in 2010 tarihli raporunda not edildiği gibi Türkiye’de çocuğa karşı şiddet 

ve istismar konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Özellikle çocuğun 

gözünden şiddetin nasıl deneyimlendiğine odaklanan çalışmalar yok denecek kadar 

azdır. Bu araştırma bu açığı gidermeyi, farklı ifade kanallarını birarada kullanarak 

çocukların şiddeti nasıl algılandığını, deneyimlendiğini ve kavramsallaştırıldığını 

araştırmayı ve çocuğun algısını görünür kılmak hedefledi. Çocukların hem sözel hem de 

sanatsal ifadeleri birarada ele alındığında Tarlabaşı’nda yaşayan bu çocuk ve genç 

grubunda şiddetin günlük hayatın pek çok alanında sıklıkla maruz kaldıkları ve şahit 

oldukları bir deneyim olduğunu görüyoruz. Çocukların paylaşımlarında en çarpıcı 

bulgulardan bir tanesi özellikle fiziksel şiddetin günlük deneyimlerindeki yaygınlığı 

olmuştur. Çocuklar okul, mahalle, ev, medya gibi her ortamda fiziksel şiddetin farklı 

türlerine maruz kalmaktadırlar ve bu deneyim onlarda yoğun kaygı, korku, öfke gibi 

hislere yer açmakta ve iç dünyalarında yer etmektedir. Okul ortamında öğretmen ve 

idarecilerden çocuklara yönelik olarak tasvir edilen fiziksel şiddet yaşantılarının sıklığı 

özellikle çarpıcıdır. Bu paylaşımlar okul ortamında şiddetin ne yazık ki hala 

öğretmenler ve idareciler tarafından bir disiplin yöntemi olarak benimsenmekte 

olduğunu göstermektedir. Yaygın olarak kullanılan bu yöntemlerin çocuklar için 
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oldukça örseleyici olduğu ve çocuklar arasındaki zorbaca davranışları da beslediği 

unutulmamalıdır. Çocuklar özellikle fiziksel şiddet deneyimlerinin onlarda yoğun 

korku, kaygı duygularına  yol açtığını ifade etmişlerdir. Bu yoğun duygulanımların yer 

yer çocuklarda duygusal ve düşünsel düzeyde dağılmaya yol açması özellikle bazı 

öykülerde anlatımda kopukluklar, olay örgüsü kurmada zorlanma şeklinde görünür 

olmuştur. Fiziksel şiddete dair güçlü imgeler bazı çocuk resimlerinde de ortaya 

çıkmıştır.    

Çocukların dünyasında arkadaşlar arasında alay etme, küçük düşürme gibi 

ilişkisel şiddet yaşantılarının da çok belirgin olduğu görülmüştür. Özellikle okul 

ortamıyla ilgili rapor edilen bu yaşantılar yine okulda zorbaca davranışların 

yaygınlığını göstermektedir.  Okula dair olumsuz paylaşımların diğer kısmı da sınav 

sisteminin boğuculuğu ve genel olarak eğitim sistemindeki adaletsizlikler ve 

belirsizlikler ile ilgili olmuştur. Özellikle 13-15 yaş grubunun eğitim sistemine dair 

pek çok eleştirisi olduğu ve bunları ifade edecek kanalları olmadığı görülmüştür. 

Eğitim sistemine dair yapılan paylaşımlar bütüncül olarak değerlendirildiğinde yeterli 

hizmeti alamama, sosyal faaliyetlerde bulunamama, sınav sistemi tarafından 

kıstırılmış hissetme, kendini temsil edilmemiş hissetme, ayrımcılık, cinsiyetçilik, 

kısıtlanma, bir şeye zorlanma niteliğinde birçok yaşantı olduğu görülmektedir. Okul 

ortamının bu çocuklar için kendini ifade etmeye elverişli bir ortam sağlamadığı, 

çocukların güvensiz ve saygı duyulmamış hissetmesine yol açan pek çok deneyimle 

dolu olduğu görülmektedir. Özellikle erişkinliğe dair benliğin ve kimliğin gelişmeye 

başladığı ergenlik döneminde okul ortamındaki olumsuz yaşantıların, şiddeti 

doğurabilecek ya da şiddet etkisi yaratabilecek nitelikte olduğu dikkatlerden 

kaçmamalıdır.  
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Bu çalışmanın çarpıcı sonuçlarından bir tanesi de çocukların ve özellikle 

gençlerin çevresel şiddet kapsamına girebilecek olan, yaşam alanlarındaki 

olumsuzluklara karşı ne kadar hassas olduklarıydı. Şehrin merkezinde ve dezavantajlı 

bir bölgesinde yaşayan bu çocuk ve genç grubu mahallerinde en temel altyapı 

ihtiyaçlarının bile karşılanmamış oluşuna, temiz, güvenli oyun alanlarına sahip 

olmayışlarına, sokaklarda güvende hissedemiyor oluşlarına dair çok çarpıcı 

paylaşımlarda bulunmuşlardır. Bu paylaşımlar McInyre’ın (2000) Çevresel Şiddet’in 

de bir şiddet türü olarak tanımlanması gerektiği tezini destekler nitelikteydi. Yaşam 

alanlarına dair eksikliklerin boyutunun bu çalışmaya katılan çocuk grubunun en temel 

gelişimsel gereksinimlerinin karşılanmasını olanaksız hale getirdiği açıktır ve 

gelişimlerini sekteye uğratacak boyuttadır. Pek çok çocuk ailelerinin güvenlik 

gerekçesiyle sokağa çıkmalarına izin vermediğinden, çıksalar da oynayacak alan 

bulamamaktan şikayet etmiştir. Mahalle ve okullarındaki eksikliklerin çocuklarda bir 

ihmal edilmişlik duygusuna yol açtığı da görülmüştür. 

Genel olarak mahallenin çocuklar için özellikle korku yaşantılarının 

deneyimlendiği bir alan olması çarpıcıdır. Bu deneyimleri besleyen bir başka etkenin 

de şehrin merkezinde yaşayan bu çocukların pek çok politik gösteriye ve güvenlik 

görevlilerinin yoğun gaz bombası kullanımına şahit olmuş olmalarıdır. Bu çocukların 

dünyasında ve mahalle deneyiminde ayrıca Suriyeli mültecilerin de önemli bir yer 

tuttuğu görülmüştür. Suriyeli mülteci çocuklar kimi zaman onları ürküten, kendi 

sınırlarını ihlal edebilecek figürler olarak, kimi zaman da empati kurdukları, zor 

koşullarına üzüldükleri yaşıtları olarak belirmiştir anlatımlarında. Ayrıca 13-15 yaş 

grubu Suriyeli mülteci sorununu daha geniş sosyo-politik çerçeve içinde ele 

alabilmiştir.  
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Bu çocukların deneyiminde ev ortamının da hem fiziksel hem de sözel ve 

ilişkisel şiddet örnekleriyle dolu olduğunu görüyoruz. Özellikle anneden çocuğa 

yönelen fiziksel ve sözel şiddet deneyimleri sıklıkla paylaşılmıştır. Bu bulgu da 

fiziksel ve sözel şiddetin ev ortamında yaygın bir disiplin yöntemi olarak 

kullanıldığını düşündürmektedir. 2013 yılında Türkiye’de 0-8 Yaş Arası Çocuğa 

Yönelik Şiddet Araştırması’nda da Türkiye çapında ebeveynlerin %74’ünün evde 

duygusal ve sözel şiddet yöntemlerine %23’ünün de fiziksel şiddet yöntemine 

başvurduğunu beyan ettiği bulunmuştur. Ayrıca ebeveynlerin çoğu duygusal şiddetin 

çocuklarına bir zarar vermediğini düşündüklerini ifade etmiştir.  

Bu araştırmada ev ortamında diğer aile üyeleri arasındaki şiddet içeren 

etkileşimlerin de çocukları epey etkilediği görülmüştür. Çocukların sıklıkla 

yakındıkları bir diğer deneyim evde kendilerinden çok fazla iş yapmalarının 

beklenmesi olmuştur. Özellikle annelerinin bu beklentilerini karşılayamamak ya da 

zorlanma deneyimi evdeki yoğun çatışma konularından birisidir. Çocuklar ayrıca 

anne ve babalarının genel olarak yorgunluklarını, moral bozukluklarını kendilerine 

öfke ve şiddet olarak yönelttiklerine dair farkındalıklarını ifade etmişlerdir. Bu 

paylaşımlar genel sosyo-ekonomik kısıtlılıkların ve günlük yaşam streslerinin anne 

babaların bakım verme kapasitelerini nasıl daralttığını ve çocuklara erişen şiddet 

döngüsünü nasıl doğurduğuna önemli bir örnek oluşturmaktadır. Ev yaşantısıyla ilgili 

olarak çocukların şikayet ettikleri bir diğer unsur da kısıtlanmışlık hissi ve kendilerine 

yeterince söz hakkı verilmemesi idi. Bunun dışında evde ihtiyaçlarının 

karşılanmaması, kendilerine yeterince ilgi gösterilmemesi, zaman ayrılmaması da 

hassas oldukları diğer noktalardı.  

Daha büyük yaş gruplarının paylaşımlarında cinsel şiddet örnekleri de yer 

alıyordu. Özellikle sokakta, toplu taşımada ve medyada şahit olunan cinsel taciz 
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yaşantıları 13-15 yaş grubu için önemli bir gündemdi. Çocukların cinsel şiddete dair 

yaşantılarını anlamlandırmak , isimlendirmek ve söze dökmekte yaşadıkları zorluklar 

da çarpıcıydı. 

13-15 yaş grubunun gündemini oluşturan en önemli başlıklardan biri de 

cinsiyete dayalı ayrımcılıktı. Bu yaş grubundaki kız öğrenciler okulda, evde, 

mahallede çok farklı şekillerde cinsiyete dayalı ayrımcılık deneyimlemekten ve 

hayatlarının çeşitli şekillerde kısıtlanmasından şikayetçilerdi. Bu yaş grubunun evde 

yapmaları beklenen işlerden, okulda oynamaları gereken spor türüne kadar pek çok 

öğenin cinsiyetçi bir yaklaşımla belirlenişine dair oldukça hassas oldukları 

gözlemlendi. Erkek çocuklarsa okulda kolaylıkla ‘tembel’ olarak yaftalanmaktan ve 

daha sık öğretmenlerden dayak yemekten şikayetçilerdi. 

Çalışmaya katılan çocuklar diğer ayrımcılık türlerine (engelliler, Suriyeliler 

gibi) karşı da epey hassaslardı. Ayrıca hem büyükleri hem de yaşıtları tarafından 

yeterince saygı görmeme deneyimi, sözlerinin dinlenilmemesi onları etkileyen diğer 

olumsuz deneyimlerdendi. Özellikle küçük yaş gruplarının yoğun bir şekilde ifade 

ettiği olumsuzluk okulda ve evde haksızlığa uğramak, haksız yere suçlanmak ve ceza 

almak oldu. Bunun dışında okulda ve evde pek çok şeyi yapmaya zorlanmak, tercih 

ve söz hakkına sahip olamamak çocuklar için belirgindi.  

Buna karşın okulda öğretmenlerin ya da evde anne babanın ilgi ve sevgi 

ifadesini deneyimlemek çocuklar için en belirgin olumlu deneyimlerdendi. 

Öğretmenin onlarla özel bir aktivite yapması, sevgi göstermesi, harçlık almak ya da 

kendileri için doğumgünü partisi verilmesinin bu çocukların iç dünyasında bu kadar 

önemli bir yer ediyor olması çarpıcıydı.  

 Çocuklar şiddet yaşantılarının onların üstünde fiziksel, duygusal ve düşünsel 

çeşitli etkileri olduğunun farkındaydı. Özellikle korku, kaygı deneyimleri, ilişkisel 
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şiddet karşısında kendini sevilmemiş ve değersiz hissetmek sık paylaşılan 

duygulardandı. Buna karşın şiddetin bazı durumlarda mazur görülebilir olduğu 

inancının bu yaş grubunda yerleşmeye başlamış olması ilgi çekicidir. Özellikle anne 

babalarının hatalı davranışları karşısında kendilerini dövme hakkının olduğu ya da 

okulda öğretmenin uyarılarına uymayan çocuklara fiziksel şiddet uygulanabileceği 

yönündeki inançlar yer yer ifade edildi. Bu bulgular şiddetin bir çözüm yolu olarak 

şimdiden bu çocuklar tarafından benimsenmekte olduğunu ve bu konuda yapılacak 

bilinçlendirme çalışmalarına ne kadar ihtiyaç olduğunu göstermektedir.  

Bu başlık altında umut verebilecek bir bulgu 13-15 yaş grubunda şiddetin mazur 

görülmesine dair bir paylaşımın yapılmamış olmasıdır. Yaşın getirdiği düşünsel 

olgunluğun bu çalışmaya katılan gençlerin sorunlara daha kapsamlı bakabilmelerine 

yardımcı olduğu gözlenmiştir.  

 Çocukların resim ve hikayelerinde şiddet sarmalına dair önemli öğeler ortaya 

çıkmıştır. Bir ilişkide şiddete uğrayan karakterin başka bir ortamda kendisinin 

şiddetin faili oluşu sık rastlanan bir tema olmuştur. Bu sarmalı kırmak için çocukların 

ortaya koyduğu en önemli kaynaklardan biri şiddeti gösterene karşı olumlu, empatik 

yaklaşım ve ona hatasını anlatmaktır. Ayrıca şiddet deneyiminde en önemli sağaltıcı 

etkenlerden birisinin duruma müdahale eden, çocuğu koruyan, sağduyulu bir yetişkin 

figürü olması olmuştur. Böyle bir yetişkin figürünün dahil edildiği tüm hikayelerde 

çocuğun şiddet yaşantısına yapıcı bir şekilde çözüm getirilebildiği görülmüştür. Buna 

karşın kimi hikayelerde yetişkinlerin şiddeti durdurmak yerine kendilerinin de şiddet 

sarmalına kapıldıkları görülmektedir. Bu bulgular yetişkinlerin çocuklarda güven 

hissini kurmak, duygu düzenleme becerilerini geliştirmek açısından kritik olan 

rollerine dikkati çekmektedir. Bu alanda en büyük kısıtlılıklardan biri özellikle 

toplumun dezavantajlı kesimini oluşturan yetişkinlerin hayatlarındaki zorluklar ve 
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onların da maruz kaldıkları şiddettir. Yetişkinlerin kendi stres yaşantılarını şiddet dolu 

etkilişimler olarak çocuklarına yansıttıkları görülmektedir. Özellikle sosyo-ekonomik 

açıdan ciddi bir yoksunluk ve belirsizlik içinde yaşayan aileler için  hayatın her 

alanında, özellikle de içinde yaşadıkları çevreden şiddetin pek çok farklı türüyle 

karşılaşmak günlük bir deneyim haline gelmiş durumda. Ignacio Mart-in-Baro’nun 

(1994) ‘normal anormallik’ kavramıyla tanımladığı gibi şiddetin normalleşmesi 

toplumun pek çok kesimi için şu anda önemli bir risk oluşturmakta. 

Bu çalışma toplumdaki şiddet döngüsünü kırmak için doğru sosyo-ekonomik 

politikaların izlenmesinin yanısıra toplumun farklı kesimlerine yönelik önleme 

programlarının yaygınlaşmasının da gerekliliğine işaret etmektedir. Çocuklarla 

yürütülen bu çalışmalar şiddetin yaşantılarının üstündeki sessizliği kırmak, 

deneyimleri söze dökmek açısından çok önemlidir. Bu anlamda sözel yöntemlerin 

yanısıra sanatsal ifade araçları da çocukların deneyimlerini aktarmak, onları 

düzenlemek ve dönüştürmek için çok faydalı kanallar sunmaktadır. Şiddet 

deneyimlerinden konuşurken çocukların bazı kavramlar konusunda epey kafa 

karışıklığı yaşadığı, şiddete karşı sınır çizmekte ve çözüm üretmekte zaman zaman 

zorlandıkları görülmüştür. Düzenlenecek önleme programlarının bu açılardan 

çocukları güçlendirmesi, onların sesini duyulur kılması çok önemlidir. Ayrıca bu 

programlarla yetişkinlere de şiddet sarmalını kırmakta üstlenmeleri gereken kritik 

rolün hatırlatılması ve bu konuda güçlendirilmeleri çok önemli olacaktır. 

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin şiddetin yıkıcı etkisi konusunda bilinçlendirilmeye 

devam edilmesi, şiddet içermeyen disiplin yöntemleri konusunda repertuarlarının 

genişlemesi, kendi duygularını düzenleme ve streslerini yönetme becerileri konusunda 

da desteklenmelerinin çok önemli olduğu görülmektedir. 
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EK 1. 

Demografik Bilgi Formu 

 

Lütfen sizin için doğru olan şıkkı çarpı koyarak işaretleyiniz.  

 

Bilgileri veren kişi:  Anne ☐       Baba ☐ Diğer ________ 

 

1. Annenin Doğum Tarihi: ……………… 

2. Babanın Doğum Tarihi: ……………… 

3. Çocuklarınızın yaşları ve cinsiyetlerini belirtiniz: 

Yaş    Cinsiyet 

_________   ______________ 

_________   ______________ 

_________   _______________ 

_________   _______________ 

_________   _______________ 

_________   _______________ 

 

 

 

4. Bu çalışmaya katılacak olan çocuğunuzun yaşı ve cinsiyeti? ______________ 

5. Çalışmaya katılacak olan çocuğunuz okula gidiyor mu, kaçıncı sınıf? 

________________________ 

6. Çalışmaya katılacak olan çocuğunuzun fiziksel engeli var mı?   

          1) Hayır ☐          2) Evet ☐    

 Evet ise lütfen açıklayınız: 

____________________________________________________________________ 

7. Çocuğunuzun zihinsel engeli var mı?  1) Hayır ☐          2) Evet ☐    

Evet ise lütfen açıklayınız: 

_____________________________________________________________________ 

8. Çocuğunuz gelişiminde herhangi bir gecikme ya da sorun yaşandı mı?       

(Fiziksel gelişim, dil gelişimi, bilişsel ya da duygusal, sosyal alan gibi)  

       1) Hayır ☐          2) Evet ☐    

Evet ise ne tür bir sorun olduğunu ve varsa aldığınız psikolojik ya da eğitimsel 

desteğin süresini ve içeriğini açıklayınız: 

____________________________________________________________________ 
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9. Çocuğunuz belirgin bir psikolojik sorun yaşadı mı?   

1) Hayır ☐          2) Evet ☐    

Evet ise ne tür bir sorun olduğunu ve varsa aldığınız psikolojik desteğin süresini ve 

içeriğini açıklayınız: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. Kaç yıldır Tarlabaşı’nda yaşıyorsunuz?  _____________ 

11. İstanbul’a başka şehirden geldiyseniz ne zaman, hangi şehirden geldiniz? 

__________________________________________________________ 

 

12. Eğitim Durumunuz: (Geldiğiniz en yüksek düzey; lütfen çocuğun hem annesi hem 

babası için işaretleyiniz.) 

 
 

Anne  

 

Baba  

Okuma yazma bilmiyor  1  1  

İlkokul mezunu  2  2  

Ortaokul mezunu  3  3  

Lise mezunu  4  4  

Yüksek okul mezunu (2 yıllık)  5  5  

Üniversite mezunu (4 yıllık)  6  6  

 

13. Annenin Medeni Durumu:  

 Anne 

Çocuğun babası ile evli 1 

Boşanmış 2 

Ayrı yaşıyor 3 

Dul 4 

Çocuğun babasından başkası ile evli 5 

Vefat etti 6 
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14. Babanın Medeni Durumu: 

 Baba 

Çocuğun annesi ile evli 1 

Boşanmış 2 

Ayrı yaşıyor 3 

Dul 4 

Çocuğun annesinden başkası ile evli 5 

Vefat etti 6 

 

15. Anne şu anda çalışıyor mu?  

Evet ________ 

Hayır __________ 

Evet ise hangi işte? _______________ 

 

16. Baba şu anda çalışıyor mu?  

Evet ________ 

Hayır __________ 

Evet ise hangi işte? _______________ 

17. Evinize giren aylık toplam geliriniz ne kadar Türk Lirasıdır? (Uygun olan şıkkı 

çarpı koyarak işaretleyiniz.) 

 

☐  0-1000 TL 

☐  1000 TL-2000 TL 

☐  2000 TL – 3000 TL 

☐  3000 TL -  4000 TL 

☐  4000 TL ve üstü  

 

18. Evde şu an kimlerle birlikte yaşıyorsunuz? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

19. Daha önce Tarlabaşı Toplum Merkezi tarafından yürütülen bir çalışmaya 

katıldınız mı? Hangilerine? 

_________________________________________________________________ 
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EK 2. 

ÇOCUĞUN YAŞANTI ANKETİ 

Lütfen aşağıdaki soruları farklı ortamlardaki yaşantılarını düşünerek 

cevapla. 

 

20. Okulda ne sıklıkta rahat ve huzurlu hissediyorsun? 
  a) genelde    b) bazen     c) hiçbir zaman 
 

21. Okulda ne sıklıkta seni kötü hissettiren durumlar oluyor? 

a) sık sık   b) ara sıra   c) hiç bir zaman 
 

22. Okulda ne sıklıkta seni korkutan durumlar oluyor? 
   a) Sık sık   b) ara sıra  c) hiç bir zaman 
 

23. Mahallede ne sıklıkta rahat ve huzurlu hissediyorsun? 
  a) genelde    b) bazen     c) hiçbir zaman 
 

24. Mahallede ne sıklıkta seni kötü hissettiren durumlar oluyor? 

a) sık sık   b) ara sıra   c) hiç bir zaman 
 

25. Mahallede ne sıklıkta seni korkutan durumlar oluyor? 
   a) Sık sık   b) ara sıra  c) hiç bir zaman 
 

26. Evde ne sıklıkta rahat ve huzurlu hissediyorsun? 
  a) genelde    b) bazen     c) hiçbir zaman 
 

27. Evde ne sıklıkta seni kötü hissettiren durumlar oluyor? 

a) sık sık   b) ara sıra   c) hiç bir zaman 
 

28. Evde ne sıklıkta seni korkutan durumlar oluyor? 
   a) Sık sık   b) ara sıra  c) hiç bir zaman 

 
Eğer bir işte çalışıyorsan lütfen aşağıdaki 3 soruyu da cevapla: 

 
29. İşte ne sıklıkta rahat ve huzurlu hissediyorsun? 

  a) genelde    b) bazen     c) hiçbir zaman 
 

30. İşte ne sıklıkta seni kötü hissettiren durumlar oluyor? 

a) sık sık   b) ara sıra   c) hiç bir zaman 
 

31. İşte ne sıklıkta seni korkutan durumlar oluyor? 
   a) Sık sık   b) ara sıra  c) hiç bir zaman 

 
 

 
 


