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ÖN SÖZ 

“Yönetim-İletişim Bağlamında Şiddet, Terör ve Siber Saldrılılar” adlı 

çalışma disiplinlerarası bir anlayışla hazırlanmış bir eserdir.  

Şiddet konusunun hayatın bütün alanlarını kapsamına aldığı günümüz 

koşullarında, bu meselenin yönetim ve iletişim eksenli olarak analiz 

edildiği bir eserin teşekkül ettirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 

esere bu önemin bir gereği olarak ihtiyaç duyulmuş olduğu ifade 

edilebilir. 

Sosyal, psikolojik ve yönetimsel bakımdan şiddete maruz kalan 

insanların büyük oranda “iletişimsel kusurlardan kaynaklı sorunlar” a 

dayalı olduğunun daha net analşıldığı günümüzde, bu meselenin 

önüne geçilmesi, önlenmesi bir zorunluluk halini almıştır. Eserimizde 

farklı yaşam alanlarında “şiddetin çeşitli tezahürleri” büyük bir 

özveriyle yapılmış araştırmalarla analize tabi tutulmuştur. 

Eser birbirinden bağımsız yedi bölüme ayrılmaktadır. Her bölümde 

meselenin farklı bir boyutu özenle ele alınmış ve okuyucunun 

hizmetine takdim edilmiştir. 

Birinci bölümde tarihsel bir süreçte şiddetin analizi yapılmıştır. 

“paganizm” adı verilen dönemden “postmodernizm” adı verilen 

sürece kadar şiddetin değerlendirmeye tabi tutulması söz konusu 

olmuştur. Bu bölümde Mertoğlu, farklı gelişim aşamalarında şiddetin 

“bir gösteri amacı taşıyan niteliği”ni çözümleyen bir yaklaşım 

sergilemiştir. Özellikle şiddetin yaygınlaşmasında bu “şova 

dönüşüm”ün etkili olduğu önemle vurgulanmıştır. 
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İkinci bölümdeyse, Demiray ve Okumuşoğlu, tarafından öfke kontrolü 

konusunda kullanılan bir tedavi yöntemi olan “bilişsel davranışçı 

terapi uygulamalarının etkinlik durumu” analiz edilmiştir. 

Araştırmacılarımız, bu hususta yapılmış olan literatür incelemesini 

yapmış ve kısa bir zaman diliminde bu terapi yönteminin olumlu 

yönde iyileşmeler ortaya çıkardığını tespit etmiştir. 

Üçüncü bölümde, Çakı ve Gülada, “silahlı şiddetin önlenmesi 

konusunda kamu spotlarının etkileri”ni analiz etmiştir. Bu analizi 

yaparken “göstergebilimsel bir yöntem”i benimsemiş olan 

araştırmacılarımız, spotlarda benzer ve farklı mesajların varlığını 

tespit etmiştir. Silahlı şiddetin önlenmesine çalışılan kamu spotlarının 

sadece olumlu yönde etkide bulunamayacağı, aynı zamanda, olumsuz 

yönde de etkide bulunacağı üzerinde durulmuştur. 

Dördüncü bölümde de, Seyran ve Erdemir sağlık kurumlarında 

yaşanan şiddet olaylarının taşıdığı riskleri çözümlemeye tabi 

tutmuştur. Günümüzde en sık rastlanan ve önemli problemleri 

bünyesinde barındıran sağlıkta şiddet meselesi önemli toplumsal 

boyutlara sahip bir olgu niteliğindedir. Yapılan bu çalışmada, sağlık 

çalışanlarının çalışma ortamlarındaki stres faktörlerinin de etkisiyle, 

şiddete maruz kalmanın artış sergilediği ve özellikle sağlıklı iletişim 

kurallarına aykırı davranışların bu saldırgan davranışları tetikleyen bir 

faktör olduğu üzerinde durulmuştur. 

Beşinci bölüm, Çelik ve Tekin tarafından hazırlanan “siber saldırılar 

konusunu bilgi güvenliği” açısından analiz eden bir araştırmadır. 

Bilişim teknolojisinde meydana gelen değişme ve gelişmelerin etkisini 

siber saldırılarda da ortaya koyduğunu ele alan bu çalışma, güncel ve 
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popüler nitelikli konu başlıklarından birini temsil etmektedir. 

Çalışmada gerçekleşen siber saldırıların tipleri ele alınıp, bunların 

önlenmesi için gerekli olan tedbirler ifade edilmiştir. 

Altıncı bölümü hazırlayan Özkan, işyerinde şidddet ve istismarcı 

yönetim anlayışı arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Yapılan bu 

çalışmada işyerinde şiddetin çalışmayı olumsuz etkilediği ve yıkıcı 

karaktere sahip olduğu üzerinde durulmuştur. Özellikle istismarcı bir 

yönetim anlayışıyla hareket etmenin şiddeti yayıp etkin kıldığı öne 

sürülmektedir. 

Yedinci bölümde, Sezer Şanlı, bir toplumsal hareket olarak terör ve 

terörizm konusunu ele almıştır. Terör, politik şiddet ve terörizm 

konusunda kavramsal analizler yaptıktan sonra, Sezer Şanlı, eleştirel 

bir bakış açısıyla hareket edilerek, terörün sadece güvenlik persfektifi 

ile değil de sosyolojik bir pesfektifi de kapsayan geniş boyutlu bir 

bakış açısıyla ele lınması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Önemli hatırlatmalar içeren ve büyük oranda güncel meselelere dayalı 

araştırmalardan oluşan bu güzide eserin hazırlanmasında pay sahibi 

olan ISPEC Books Temsilcisi Sayın Zeynep Emek, Bütün ilmi 

çalışmaların koruyucusu gibi görülmesi grekli olan İKSAD Başkanı 

Sayın Mustafa Latif Emek, İKSAD Publisihing House Tasarımcısı 

Sayın İbrahim Kaya’ya ve araştırmacı hocalarımza emekleri için 

teşekkür ederim. 

14.10.2021 

Prof. Dr. Mustafa TALAS 
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GİRİŞ 

İnsanlığın tarihiyle ortaya çıkan şiddet, Türkçeye Arapça’ dan girmiş 

bir sözcüktür.  Ancak şiddetin anlamı ve kullanım şekli her dönem 

değişmiştir. Geçmişten günümüze kadar uzun bir serüvene sahip olan 

şiddet olgusu kimi dönem ritüellerde kimi zaman toplumu kontrol 

altına almada kimi zamansa eğlence aracı olarak görülen bir eyleme 

dönüşmüştür. Paganizmden başlayarak postmodernizmin yaşandığı 

günümüzdeki şiddet olgusuna bakıldığında iki döneminde benzer 

özellikler taşıdığı görülmektedir. Pagan dönemde olduğu gibi artık 

şiddet gösteri haline getirilerek insanlara sunulmaktadır. Kanıksanarak 

benimsenen bu tür bir eylemin hızla yayılmasındaki araç ise 

internettir.  

Özellikle sosyal medyanın zaman ve uzamı ortadan kaldırarak 

anındalığı sağlamasıyla daha fazla şiddet içeriği ve şekli dünyaya 

yayılmaktadır. Yeni nesil iletişim ortamlarında sık karşılaşılan şiddeti 

ve nefreti özendirici söylemler en büyük problemlerden biri olarak 

görülmektedir. Bu nedenle çalışmada sosyal medyanın şiddetin 

sunumunu gösterilmeye çalışılmıştır. Bunun için Facebook ve 

Instagram’da yer alan şiddet içerikli gönderilerden seçilen 2 farklı 

paylaşım göstergebilimsel analiz yöntemiyle semiyotik bir çözümleme 

yapılmıştır. Bunun için ilk olarak Facebook ve Instagram’ın arayüzü 

incelenerek amaçlı örneklem yöntemiyle örneklem belirlenmiştir.  
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Paganizm ve Pagan Dönemde Şiddet 

İlkel insan tanrılarını somutlaştırarak putperestliği (paganizmi) 

yaşatmıştır (Kaya, 2012, s. 10). Hıristiyanlık öncesi dinleri 

tanımlamak için kullanılan Paganizm farklı inanç sistemlerinin ortak 

adıdır. Bu inanç sistemine göre doğadaki her şey ilahileştirilmiştir. 

Doğayı kutsayan paganlar birçok farklı tanrı ve tanrıçaya inanmıştır. 

Latince köylü anlamına gelen “paganus” sözcüğünden türeyen 

Paganizmin etiyolojik olarak “paganus” gibi bir kelimeden 

türemesinin nedeni ise Roma imparatorluğunun Hıristiyanlığı 

kabulüyle Hıristiyanlığın şehirlerde daha çok yayılıp paganizmin eski 

bir din olarak köylerde yaşamaya devam etmesi üzerine köylülerin bu 

dini paganizm şeklinde nitelendirmesidir (Altunay, 2019, s. 19). Bu 

nedenle Hristiyanlar tarafından ötekileştirilen paganlar, dinsiz, 

putperest gibi aşağılayıcı sıfatlarla betimlenmiştir.  

Her dönem belirli özelliklere sahip olduğu gibi pagan dönemin de 

ruhunu yansıtacak anlam evrenleri bulunmaktadır. Özellikle 

cinselliğin ve şiddetin oldukça açık bir şekilde sergilenmesi dönemin 

en önemli özelliğidir. Şiddet, bir eylem şekli olarak insanın var olduğu 

zamandan itibaren ilk olarak hayatta kalabilmek için daha sonra ritüel 

ve toplumu denetim altında tutma ve koruma aracı olarak kullanılırken 

zamanla gösteri ve eğlence unsuru gibi gösterilmeye başlanmıştır. 

Gücü vurgulayan şiddet fiziksel şiddet, sözlü şiddet, ekonomik şiddet 

gibi türlere ayrılmaktadır. Latince violentia’dan türeyen şiddet 

kavramı sert ya da acımasız kişi anlamına gelmektedir. 
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Pagan dönemde oluşturulup inanılan efsanelerde şiddet temasının yer 

aldığı birçok mitle karşılaşılmaktadır. Örneğin, Yunan tanrılarından 

biri olan ve gökyüzünü temsil eden Uranos, toprak tanrısı Gaia ile 

birleşerek birçok tanrısal varlıklara sahip olmuştur. Bunların içinde, 

alınlarının ortasında tek gözü bulunan Kiklop’lar Uranos’un isyankâr 

oğulları olup, babaları tarafından ölüler diyarının yedi kat altına 

hapsedilmiştir. Gaia, bu duruma üzüldüğü için Titan olan çocuklarını 

Uranos’a karşı kışkırtmıştır. Bu titanların en genci Kronos ise 

Uranos’un erkeklik organını kesip denize atmıştır. Ayrıca Kronos’un 

çocuklarını doğar doğmaz yediği bilinmektedir.  

 

Resim 1. Çocuklarını Yiyen Kronos, (Wilkinson, 2019, s. 17) 
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Tüm mitlerin kökenlerinde gerçek kurbanlara uygulanan gerçek şiddet 

edimleri yer almaktadır (Girard, 2018, s. 39).   Acı çekmekten haz 

alan toplum yapısına sahip olan paganlar tanrıları uğruna verdikleri 

kurban ediminde de şiddete başvurmaktadır. Bu kurbanlar hayvan 

olabildiği gibi insanları da içermektedir. Kimi zaman toplumda 

yaşanan sıkıntı ve felaketler, Girard’ın da bahsettiği gibi günah keçisi 

olarak adlandırılan ikame kurbanlara aktarılmıştır. Daha sonra bu 

kurbanlar öldürülerek yaşanan felaketlerin ortadan kalkacağına 

inanılmıştır.  

Orta Çağın Karanlık Yüzü: Dinsel Şiddet 

Orta Çağ, 375 yılında yaşanan Kavimler Göçüyle başlayarak 1453 

yılında İstanbul’un fethiyle son bulmuştur. Dönemin en önemli 

özelliği ise Orta Çağ’ da semavi dinlerin hüküm sürmesidir. Özellikle 

Orta Çağ’ a damgasını vuran semavi dinler Hristiyanlık ve 

İslamiyet’tir. Filistin’de doğan Hristiyanlık Kavimler Göçü sonrasında 

kendi içinde Katolik ve Ortodoks olarak ikiye ayrılmıştır. Avrupalılar 

Katolikleri oluştururken Bizans, Ortodoksluğu temsil etmektedir. 

Ortodoksla kıyaslandığında Katoliklerin Avrupalı nüfus üzerinde 

etkisi daha fazla olmuştur. Özellikle Kavimler Göçü sonrasında 

Avrupa’ya akın eden topluluklar Hristiyanlığı benimserken çoğu 

okuma yazma bilmediğinden papanın etkisi altında kalmıştır. 

Böylelikle kilise toplum üzerindeki gücünü arttırmıştır. Bu nedenle 

Orta Çağ’ın en güçlü kurumu kilise olmuştur.  Kilise ve papalığın 

etkisi altında kalan Avrupalıların papanın sözünden çıkmaması için 

engizisyon mahkemeleri kurulmuştur.  
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Dinsel şiddetin yaşandığı Orta Çağ’da engizisyon mahkemeleri dinden 

sapanları, dine başkaldıranları yargılanmış ve bu kişilere çok ağır 

işkenceler uygulanmıştır. Engizisyon kelimesinin anlamı da bu 

mahkemeyi tanımlamaktadır. Engizisyon kavramının Latincedeki 

anlamı “Bezdirici, baskıcı soruşturma ve sorgulama”   anlamına gelen  

“Inquisition” kelimesinden gelmektedir (Esgin, 2012, s. 92). Engizitör 

olarak bilinen sorgulayıcılar, suçlu olarak gördükleri kimselerin 

suçlarını itiraf etmeleri için farklı işkence yöntemleri uygulamıştır. 

Yakma, vücudu germe ve su işkenceleri mahkemenin uyguladığı 

şiddet edimlerinden bir kaçıdır. Özellikle ibret verici gösterilerle 

yapılan işkenceler kiliseye olan korkuyu arttırarak papaya olan 

bağlılığı arttırmıştır. Engizisyon mahkemeleri Orta Çağ’ da yaşanan 

kara bir leke olarak görülmektedir.  

 

Resim 1.19. Engizisyon Mahkemesinin Uyguladığı İşkencelerden İple Germe 

(Pavlac, 2009, s. 120) 
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Orta Çağ insanının düşünce özgürlüğünü elinden alan kilise skolastik 

düşüncenin topluma egemen olmasına neden olmuştur. Farklılıkların 

yok edilerek sorgusuz bir hayat yaşayan Orta Çağ insanı şiddetin 

gösteriye dönüşmesiyle otokontrol mekanizması geliştirerek 

dogmaların etkisinden çıkamamıştır.  

Modern ve Postmodern Dönemde Şiddet  

Gelenekselden modern döneme geçiş 17. ve 18. yüzyıllarda 

gerçekleşmiş ve 20. yüzyılın ortalarına kadar devam etmiştir. 

Aydınlanmayla birlikte Orta Çağ’ın karanlık yüzü aydınlığa 

kavuşurken modernizmin vaatlerini gerçekleştirememesi ve 

iddialarının yanlışlığını göstermek için postmodernizm ortaya 

çıkmıştır. İki dönemde de yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda 

şiddet olgusunun kullanım şekli değişmiştir.  

Pagan dönemde yer alan şiddet ritüeller şeklinde gerçekleşmekteyken 

postmodern dönemde özellikle yeni iletişim teknolojileri vasıtasıyla 

yayılan bir eğlenceye dönüşmüştür. Şiddet toplumu olarak da görülen 

günümüz postmodern toplumu aşırılıklarla doludur. Yeni iletişim 

teknolojileri vasıtasıyla yayılan şiddet, sadece fiziksel olarak 

gerçekleştirilen bir eylem olmaktan ziyade sözel olarak küfür, hakaret 

ve tehditle de gerçekleşebilmektedir. Ayrıca sosyal medyada yer alan 

canlı yayın özelliği sayesinde bir kişinin kendine yada başkalarına 

zarar verdiğini anında izletebilmesi kanıksanan şiddetin özendirerek 

diğer sosyal medya kullanıcılarını da etkisi altına alabileceği 

düşünülmektedir. Böylelikle seyirlik bir film gibi bilgisayar yada 
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telefondan izlenen videolar sosyal medyanın olumsuz yanını 

göstermektedir. 

Facebook ve Instagram 

Facebook 

Mark Zuckerberg tarafından Thefacebook adıyla 4 Şubat 2014 

tarihinde Harvard öğrencilerinin kullanımına sunulan Facebook, yüz 

kitabı ya da suret kitabı olarak tanımlanmaktadır.  We Are Social’ın 

2021 Ocak ayında yayınladığı raporda toplam 2 milyar 740 milyon 

insanın Facebook hesabı bulunmaktadır. Facebook’un ara yüzünde şu 

özelliklerle karşılaşmaktadır: 

1..Durum Güncellemesi: Facebook ana sayfasında “Ne 

Düşünüyorsun?” sorusunun bulunduğu kısım durum olarak 

bilinmektedir.  

2. Hikâye Paylaşma Özelliği: Hikâye özelliği ile paylaşılan içerik 24 

saat sonra silinmektedir.  

3. Marketplace: 2007 yılında siteye eklenen özellikle birlikte 

Facebook bir pazar yeri oluşturmuştur.  

4. Oyunlar: Kullanıcıların ilgi alanlarına göre farklı türdeki oyunların 

yer aldığı kategoridir.  

5. Gruplar: Facebook aynı ilgi alanına sahip kullanıcıları grup 

özelliği ile bir araya toplamaktadır.  

6. Koronavirüs ( Covid-19) Bilgilendirme Merkezi: En son verilerle 

kullanıcı virüse karşı bilgilendirilmeye çalışılmaktadır.  

7. Anılar: Bu özellik ile daha önce aynı tarihlerde paylaşılan 

içeriklerin Facebook tarafından hatırlatılarak tekrar paylaşılması 
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sağlanmaktadır. Anılar özelliği kapatılamamakta ancak kullanıcı 

görmek istediği anıları kontrol edebilmektedir. 

8. Kriz Yardım Merkezi: Facebook’un sunduğu önemli hizmetlerden 

biri de kriz yardım merkezidir.  

9..Facebook Pay: Dijital ödeme sistemi Facebook pay, 

kullanıcılarının uygulama üzerinde para transferi ve ödeme yapmasını 

sağlayan elektronik ödeme sistemidir.  

10. Bağış Kampanyaları: Facebook, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 

ve yardıma muhtaç kişiler için bağış kampanyası düzenleme ya da 

bağış yapma imkânı sağlamaktadır.  

11. Etkinlikler: Herhangi bir konuyla ilgili Facebook’ta düzenlenen 

davetlerdir.  

12. İş Fırsatları: İş fırsatları özelliğinde Facebook kullanıcısının 

yaşadığı konumdaki işletmelerin iş ilanlarını göstermektedir.  

13. Messenger/ Messenger Kids: Facebook kullanıcılarının video, 

fotoğraf, metin ya da sesli mesajlarla birlikte emoji, GIF ve çıkartma 

göndermesini sağlayan iletişim biçimidir.  

14. Sayfalar: İşletmeler, markalar ya da ünlüler sayfalar özelliği 

sayesinde hedef kitleye daha rahat ulaşmaktadır.  

15. Poke (Dürtme): Kullanıcıların birbirleriyle iletişime geçmesini 

sağlayan farklı bir iletişim biçimidir.  

16. Reklam Yöneticisi: Herhangi bir işletme ya da kullanıcının 

bilgisayardan veya telefondan reklam oluşturarak bu reklamları 

yönetmeyi sağlamasına yardımcı bir Facebook özelliğidir.  

17. Avatar: Facebook kullanıcılarının kendi karakterlerini ifade 

etmeye yardımcı bir tür karikatürdür. 
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• Instagram 

 

2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından Apple’ın 

işletim sistemi IOS için geliştirilen Instagram fotoğraf paylaşım ağı 

olarak tasarlanmıştır. Metinden ziyade görüntü ağırlıklı bir 

uygulamadır. Uygulamanın Android işletim sistemine sahip 

telefonlarda da kullanıma açılmasıyla Instagram 1 milyondan fazla 

indirilmiştir. Daha sonra Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg 

siteyi 1 milyar dolara satın almıştır. 2021 Ocak ayı verilerine göre 

toplam 1 milyar 221 bin kullanıcısı bulunmaktadır (Kemp, 2021). 

Instagram’ın arayüzünde yer alan özellikler şöyledir: 

1. Hikâyeler: 24 saat içinde kaybolan paylaşımlar hikâye olarak 

adlandırılmaktadır.  

2. Reels: Kısa süreli video yayınlama özelliği olan Reels’le Instagram 

kullanıcısı müzik, efekt ve diğer araçlarla videolar üzerinde 

düzenlemeler yapabilmektedir.  

3. Canlı yayın: Kişinin takipçileri ile yapmış olduğu canlı sohbettir. 

İlk olarak bir kullanıcının canlı olarak yayın yapabildiği özellik daha 

sonra güncellenerek iki kişinin katılımına imkân tanımıştır. 2020 

yılında ise dört kişinin birlikte canlı yayın açabilmesi sağlanmıştır. 

Canlı yayında da filtreler kullanılabilmektedir.  

4. Keşfet: Instagram’da arama kısmında yer alan fotoğraf ve videolar 

keşfet olarak adlandırılmaktadır.  

5. Mağaza (Alışveriş özelliği): Uygulamanın mağazalar kısmından e-

ticaret sitelerine kolaylıkla ulaşılmaktadır.  
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6. QR Kodu: Oldukça yeni olan bu özellik sayesinde instagram 

kullanıcısı aradığı kişiyi rahatlıkla bulabilmektedir.  

7. Yeni İnsanlar Keşfet: Facebook gibi Instagram da kullanıcıların 

sürekli ağda kalmasını sağlamak için daha fazla arkadaş edinmesini 

teşvik etmektedir.  

8. Görüntülü Sohbet: Direkt mesaj uygulaması üzerinden kullanıcılar 

birbirleri ile görüntülü görüşme düzenleyebilmektedir.  

9. Koleksiyon: 2016 yılında kullanıma sunulan özellik sayesinde 

beğenilen ve daha sonra ulaşılmak istenen gönderiler 

kaydedilmektedir.  

10. Reklam: Kullanıcılar kendi markalarını yarattıktan sonra 

Instagram üzerinden ürün tanıtımı yapabilmekte, daha fazla kişiye 

ulaşabilmektedir.  

11. Hashtag: Diğer sosyal medya sitelerinden farklı, mobil bir 

uygulama olarak kullanılmaya başlayan Instagram’da bulunan 

“hashtag” özelliği ise içeriklerin sınıflandırılmasına yardımcı 

olmaktadır.   

 

YÖNTEM  

 

Dünyada sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte siber zorbalık, 

siber taciz ve siber saldırılar yaşanmakta ve bu olgular araştırmalara 

konu olmaktadır. Siber suçların birçoğunda şiddet öğesinin varlığı söz 

konusudur. Özellikle internet kullanımı arttıkça siber suçlar daha fazla 

yaşanmaktadır. 2021 Ocak ayında We Are Social’ın yaptığı analize 

göre dünya çapında 4,66 milyar insan interneti kullanmaktadır. Bu 

rakam toplam dünya nüfusunun yüzde 59,5’ine tekabül etmektedir. 
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Ayrıca 4,66 milyar internet kullanıcısının 4.20 milyarı sosyal medya 

kullanıcısıdır (Kemp, 2021). Her geçen yıl kullanıcı sayısını arttıran 

yeni nesil iletişim ortamlarında şiddeti ve nefreti özendirici 

söylemlerin gönderiler vasıtasıyla yayıldığı görülmektedir. Bu 

çalışmada da sosyal medyanın şiddetin sunumu gösterilmeye 

çalışılmıştır. Bunun için Instagram, Facebook ve Instagram’da yer 

alan şiddet içerikli gönderilerden seçilen 2 farklı paylaşım 

göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir.  

 

BULGULAR VE YORUM 

 

Tablo 1: Facebook’ta Erdoğan Ceren İntiharının Göstergebilimsel Analizi 

 

Erdoğan 

Ceren-

Facebook 

(2016) 

 

Gösterge Ölmek Tüfek Aptallar  Taladro, Rüzgar 

Hiç Ağlar Mı? 

Gösteren  Söylenen 

söz 

Patlama sesi Söylenen söz Şarkı  

Gösterilen Biri uğruna 

ölmek 

Ölüm, 

yaralanma 

Biri için 

öleceğine 

inanmayanlar 

Ölümü ve 

intiharı 

çağrıştırmak 
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Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından 22 yaşındaki Erdoğan 

Ceren isimli kişi açtığı canlı yayında av tüfeğiyle kendisini vurarak 

intihar etmiştir. 2016 yılına ait Facebook live özelliğiyle paylaşılan bu 

videoda 4 farklı göstergeye rastlanılmıştır. İlk gösterge ölmek 

sözcüğüdür. Ceren, biri uğruna öleceğini söyleyerek canlı yayını 

izleyenlere ne ile karşılaşacaklarını ima etmektedir. İkinci gösterge ise 

tüfektir. Tüfek göstergesi yan anlam olarak cinayeti yada intiharı veya 

yaralamayı çağrıştırmaktadır. Üçüncü olarak belirlenen gösterge ise 

Aptallar sözüdür. Erdoğan Ceren’in bu sözlerinden, daha önce kendini 

öldüreceğini aptallar olarak betimlediği kişilere anlattığı ancak bu 

kişilerin Ceren’e inanmadığı anlaşılmaktadır. Ceren’in dinlediği 

şarkının sözleri ise aşk acısını ve ayrılığı anlatmaktadır.  

Erdoğan Ceren ilk denemede tüfeğin emniyeti kapalı olduğu için 

ikinci denemesinde silah ateş almıştır. Silah ateş aldıktan sonra canlı 

yayın açtığı telefon düştüğü için ekran kararmıştır. Ceren’in canlı 

yayında intiharı gibi daha birçok intihar eylemi Facebook üzerinden 

yayınlanmış ve yayınlanmaktadır. İnsanın kendi canına kıyabilmesini 

kolay bir eylem olarak resmeden bu paylaşımlar şiddeti, nefreti ve 

ölüme olan özentiyi arttırabilmektedir.  
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Tablo 2: Ümitcan Uygun’un Aleyna Çakır’ı Dövdüğü Görüntünün Göstergebilimsel 

Analizi 

 

Ümitcan 

Uygun-

Instagram 

(2020) 

 

Gösterge Kadın Erkek Öyle yapılmaz 

böyle yapılır 

Sigara 

Gösteren  Baygın 

Yatan Kadın 

Dövme 

edimini 

gerçekleştiren 

Söylenen söz Keyif verici tütün 

Gösterilen Erkek 

tarafından 

tarp edilerek 

bayılan 

kadın 

Kadını 

döverek 

erkekliğini 

göstermeye 

çalışan, güçlü 

Tehdit, şiddet 

ve gücün 

gösterimi 

Şiddet eylemi 

sonrası keyifli  

 

Türkiye gündeminde etki yaratan Aleyna Çakır ismini kullanan Sema 

Esen adlı kadının Ümitcan Uygun tarafından darp edildiğini gösteren 

Instagram’da canlı yayın görüntüleri sosyal medyada şiddetin 

rahatlıkla sergilenebildiğini göstermektedir. Videoda ilk gösterge 

kadındır. Aleyna Çakır’ın yerde baygın olarak yattığını gösteren 

görüntülerde erkek göstergesi ise erkeğin gücünü ve kadından üstün 

oluşunu göstermektedir. Uygun’un Çakır’ı dövdükten sonra erkek 

egemen sözlerle söylediği öyle yapılmaz böyle yapılır sözü tehdidi ve 
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şiddeti yansıtmaktadır. Kadını dövdükten sonra sigara yakan Uygun, 

bu durumdan keyif aldığını da göstermektedir. 

Şiddetin gösteriye dönüştürülerek seyirlik hale getirildiği bu canlı 

yayın videosuna yapılan yorumlar ise kadına yönelik şiddeti 

meşrulaştırmaktadır. Böylelikle her türlü içeriğin rahatlıkla dolaşıma 

sokulduğu sosyal medya mecralarının ihlallere neden olduğu 

görülmektedir. 

SONUÇ 

Kullanıcı sayısı gittikçe artan sosyal medya kullanıcıların hayatında 

olumlu ve olumsuz birçok etkiye sahip olmaktadır. Yaşamın büyük bir 

kısmını kapsayan yeni nesil iletişim araçlarından ağ odaklı sosyal 

mecralar farklı etik problemlerin yaşanmasına neden olarak toplumda 

derin izler bırakmaktadır. Özel hayatın ihlali, nefret suçları, 

mahremiyet algısındaki değişim, siber zorbalık, siber taciz, siber 

stalking gibi sorunların neredeyse her birinde şiddetin izlerine 

rastlanılmaktadır. Sosyal medyada yer alan şiddet türleri, kullanıcılar 

tarafından tekrar tekrar üretilerek dolaşıma sokulmaktadır. Küfür, linç, 

tehdit, cinayet, dayak, intihar ve daha birçok şiddet türünün yaşandığı 

sosyal medya, her şeyi olduğu gibi şiddeti de eğlence aracına 

dönüştürmektedir. Böylelikle yeni medya kullanıcısı bir marifet olarak 

sergilediği şiddet içerikli davranışını şova dönüştürerek sunmaktadır. 

Bu ise kullanıcının daha fazla beğeni alarak tanınır olmasını sağlarken 

toplumda kadına, kendine, hayvana yada başka insanlara karşı yapılan 

şiddeti meşrulaştırmasına neden olmaktadır.  
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Çalışmada da sosyal medya mecralarından Facebook ve Instagram 

seçilerek, canlı yayın özelliğiyle yayınlanmış iki paylaşım 

göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bu paylaşımlar 

kamu gündeminde de yer alan Erdoğan Ceren’in intiharı ile Aleyna 

Çakır’ın Ümitcan Uygun tarafından darp edildiğini içermektedir. 

Örnek olarak sadece bu iki durum incelense de sosyal medya şiddetin 

farklı türleriyle doludur. Yapılan analiz sonucunda dijital şiddet âdete 

şova dönüştürülerek sunulmaktadır. Yapılan beğeni ve yorumlar ise 

duyarsızlaşmayı göstermektedir. Özellikle Aleyna Çakır’ı dövdükten 

sonra Ümitcan Uygun’un elinde sigara ile rahat tavırlarına “yakışanı 

yapar” tarzda yorumlar yapılarak kadına karşı şiddeti onaylayan ve 

topluma empoze eden şekildedir. Baudrillard’ın da belirttiği gibi 

(2014: 36) şiddet sıcak bir olguyken medyada sunumu onu soğuk, 

anlamsız içi boş bir olaya dönüştürmektedir. Sonuç olarak sosyal 

medya mecralarının şiddeti tespit eden yapay zeka uygulamalarını 

daha iyi duruma getirerek anında durdurulmasını sağlayacak 

mekanizma geliştirmeleri gerekirken toplumun da bu tür olumsuz 

gönderilere karşı duyarlı davranmaları gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Öfke yaşamın ilk yıllarından itibaren gelişmeye başlayan bilişsel, 

duygusal ve fizyolojik bileşenlerden oluşan duygusal bir tepkidir. Doğal 

duygu olup bireyin, kişilik özellikleriyle doğrudan ilişkili olan öfke, 

kendini korumak ve amaca yönelmek için bireyi değişime motive eden, 

güç verip kontrol duygusu kazandıran duygusal bir durumdur. 

Problemler karşısında sorunu düzeltmeye ve sorundan kurtulmayı 

sağlayan davranışı sürdürmeye yarayan uyarıcı bir unsur olarak da 

görülmektedir. Uyarıcı bir unsur olarak ifade edilen duygusal tepkinin 

en önemli yanı ise nasıl ifade edildiğidir. Öfke temel duygulardan biri 

olmasına rağmen genellikle birey tarafından uygun olmayan bir şekilde 

öfkeyle başa çıkma yöntemi geliştirilebilmektedir. Kimi birey öfkeyle 

baş edebilmek adına bastırma ya da patlama yoluyla ifade etmeyi 

öğrenmiştir (Karataş, 2008). Böddeker ve Stemmler (2000)  ise bireyin 

öfke ile baş edebilmesi için kullandığı yolları; öfkeyi ifade etme, 

bastırma ve sakinleşme olarak üç alt başlıkta tanımlamaktadır 

(Böddeker & Stemmler, 2000). Diğer taraftan psikolojik sağlık ve 

sosyal uyum bakımından öfkeyi kontrol etme becerisi son derece 

önemli bir etmendir (Özkamalı ve Buğa, 2010).  

Kontrol edilebildiği sürece sağlıklı olan öfke yapıcı ve düzenleyici bir 

yapıya sahip olarak tarif edilmektedir. Fakat kontrol edilemediğinde 

veya işlevsel olmayan yollarla ifade edildiğinde yıkıcı, saldırgan ve 

tahrip edici pek çok tepkiye yol açabilmektedir. Problemin çözülmesini 

engelleyip var olan öfkenin daha da alevlenmesine sebep 

olabilmektedir. Bireyin günlük yaşantısıyla beraber performansını, 
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kişiler arası ilişkilerini ve diğerleriyle çatışma içine girmesine zemin 

oluşturabilecek bir yapıya sahiptir. Ayrıca bireyin kendi kişisel 

özellikleri ya da davranışları gibi uyaranlar tarafından da meydana gelip 

kaygı yaratan olay ya da kontrol edemediği bir durum karşısında 

alevlenebilmektedir. Yine sağlıklı bir şekilde ifade edilemediği 

durumlarda bireyi düşmanca ve saldırgan davranışlara sürükleyip 

kendine ve etrafına zarar verecek boyutta da sergilenebilmektedir 

(Görgü ve Sütcü, 2015).  

Öfke kontrolünün sağlanabilmesi adına birçok müdahalede öfke ve 

saldırganlık arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve öfkeyi kontrol etmenin 

saldırganlığı azaltacağı ya da tamamen yok edeceği gibi durumlar ön 

görülmüştür. Literatürde öfke ve saldırganlık arasındaki anlamlı 

ilişkinin öfkenin azalması sonucu düşmanca ve saldırgan 

davranışlardaki azalmayı da desteklediğini ortaya koyan çalışmaların da 

söz konusu olduğu bildirilmektedir (Aydın ve Arcan, 2021).  

Öfke bir duygu olarak ruh sağlığı alanında erkenden ortaya çıkan 

semptomlar arasında yer almasına rağmen gelişimsel süreci hakkında 

mevcut çalışmalar halen daha yetersizdir. Alanda öfke çeşitli 

tanımlamalarla ele alınmış olup bir kısmı öfkeyi olumsuz olarak 

değerlendirip olumsuz duygusal uyaranlar sonucu ortaya çıkan bir yapı 

olduğunu ifade etmiştir. Diğer taraftan ise duygulanımsal bir olay 

olarak tanımlanıp olumlu bir duygu olarak da dile getirilmiştir. Önemli 

bir araştırma konusu olan öfke kapsamlı ve detaylı bir şekilde 

incelenmesi gerekirken mevcut çalışmalara bakıldığında daha yüzeysel 
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olarak ele alındığı ifade edilmiştir (Hawes, Periman, Byrd, Raine, 

Loeber ve Pardini, 2016). 

Bilişsel davranışça terapi (BDT) bireyin davranışlarını, 

psikopatolojilerini bilişsel ve davranışsal kuramla açıklayan bir 

yaklaşımdır. Duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişkiye dikkat 

çeken, terapötik süreç bakımından amaca yönelik olarak ifade edilen bir 

terapi yöntemidir (Özcan ve Çelik, 2017; Beck, 2011). Bilişsel 

davranışçı terapi (BDT) yaklaşımının genel hedefinin, işlevsel olmayan 

duygu, düşünce ve davranışları işlevsel anlamda değişikliğe uğratma 

olduğu da söylenebilir (Güven ve Gökçe, 2018; Beck, 2011). Çocuk, 

ergen ve yetişkin tedavilerinde uygun teknik ve müdahale yolları 

kullanılarak uygulandığında oldukça başarılı ve etkili sonuçlar getirdiği 

görülmüştür. Başlangıçta genellikle depresyon, anksiyete bozuklukları 

ve kişilik bozuklukları gibi patolojilerin tedavilerinde kullanılmış olsa 

da diğer bazı bozuklukların tedavisinde de etkili olduğu bilinmektedir 

(McGuire, Steele, & Singh, 2021;   Özcan ve Çelik, 2017; Beck, 2011).  

Bilişsel davranışçı yaklaşım, öfkenin oluşmasında bilişlerin önemli bir 

role sahip olduğu ve bireyde öfke duygusunun ortaya çıkmasına neden 

olanın uyarıcı değil bahsedilen bu uyarıcıyı algılama biçimi ve o kişinin 

o uyarıcıya yüklediği anlamla bağlantısına vurgu yapmaktadır (Beck, 

2011; Beck, 1979, Akt: Özmen, 2006). Yine bilişsel davranışçı 

yaklaşıma göre öfke, biliş ve davranışların karşılıklı bir etkileşim içinde 

olmasıyla birlikte bilişsel temelli bir duygu durum olarak tanımlanması; 

meydana gelen uyarılma ve gösterilen tepki, bireyin durumu bilişsel 

anlamda yapılandırmasına bağlıdır. Bireyin herhangi bir olay karşısında 
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öfke olarak duygusal bir uyarılması yaşaması sözel veya içe çekilme 

gibi davranışsal tepkilere neden olabilmektedir. Bu bilgiler 

doğrultusunda öfke adına bilişsel süreçler ve davranışsal tepkiler 

arasında son derece önemli olan karşılıklı bir etkileşimden söz edilebilir 

(Balkaya, 2001). İşlevsel olmayan öfke deneyimi daha şiddetli, daha 

yoğun sıklıkta, daha uzun sürebilen ve olumsuz aksiyon şemalarından 

oluşan öfke olarak tarif edilmektedir (Beck ve Fernandez, 1998; 

Novaco, 2011).  

Bilişsel davranışçı terapilerin popüler bir psikoterapi yaklaşımı olduğu 

bildirilmektedir (Hoffman ve ark., 2012) öfke kontrolü adına dünyada 

yapılan araştırmalarda (Örn. Saini, 2009; Del Vecchio, & O'Leary, 

2004) ise bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı bilişsel, duygusal, 

davranışçı teknik ile müdahaleler kullanıldığı ve kullanılan bu teknik ile 

müdahalelerin öfkenin azaltılmasında etkili bir yöntem olduğu 

gösterilmiştir. Bu araştırmada, 2010 (Ocak) ile 2021 (Nisan) yılları 

arasında öfke kontrol problemi yaşayan çocuk, ergen ve yetişkin 

bireylerin tedavilerinde kullanılan bilişsel-davranışçı terapi temelli 

birey ve gruplara uygulanmış programların etkililiği değerlendiren, 

Google Akademik, DergiPark Akademik, ULAKBİM ve YÖK tez 

tarama elektronik veri tabanlarında yer alan çalışmaların sistematik bir 

derleme ile incelenmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Bu araştırma, öfke kontrol problemi yaşayan çocuk, ergen ve yetişkin 

bireylerin tedavilerinde kullanılan bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı 

birey ve gruplara uygulanan programların etkililiğini araştıran 
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çalışmaların sistematik biçimde gözden geçirilmesi amacıyla 

yapılmıştır. 2010 (Ocak) ile 2021 (Nisan) yılları arasında yapılmış olan 

Türkçe çalışmalar derlenerek araştırmaya uygun sonuçlar elde 

edebilmek için betimsel tarama yöntemi tercih edilip içerik analizi 

tekniği kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle geniş çaplı bir alan yazın 

taraması yapılmıştır. Bu doğrultuda Google Akademik, DergiPark 

Akademik, ULAKBİM ve YÖK tez tarama elektronik veri 

tabanlarından yararlanılarak araştırmaya dâhil edilmiştir. Tarama 

sayfasında (1)’öfke’ (2)’öfke yönetimi’ (3)’bilişsel-davranışçı terapiler 

ve öfke’ (4)’bilişsel-davranışçı grup terapileri ve öfke’ anahtar 

kelimeleri kullanılmıştır. 

Belirtilmiş anahtar kelimelerle yapılmış olan alan yazın taraması 

sonucunda ulaşılan çalışmalarda bilişsel-davranışçı bireysel ve grup 

temelli terapilerin etkililiğini çalışmalar, bilişsel-davranışçı terapi 

dışında farklı bir yaklaşım belirlemiş olanlar gözden geçirme 

incelemesine dahil edilmemiştir. Yapılan bu eleme sonucu araştırma 

kriterlerini kapsayan 20 çalışmaya ulaşılmıştır. Gözden geçirilen 

çalışmaların katılımcılarının öfke dışında da, psikiyatrik tanı 

(depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu 

ve imsomnia bozukluğu ve davranım bozuklukları) almış kişilerin 

olduğu bazı incelenen çalışmalarda ise ön koşul olarak herhangi bir 

fiziksel veya psikiyatrik tanı almamış olması gerektiği, geriye kalan 

çalışmalarda da herhangi bir tanı almamış veya bilgi verilmemiş fakat 

öfke kontrolü sorunu yaşayan kişilere yer verildiği görülmektedir. 
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Araştırma kapsamında çalışmalar; her bir çalışmayı yapan kişi veya 

kişiler, örnekleme ilişkin bilgiler, seçkisiz atamanın olup olmaması, 

kullanılan ölçme araçları, çalışmayı bırakan kişi veya kişiler ve 

sonuçları şeklinde incelenmiştir. Aynı şekilde ulaşılan araştırmalar 

önceden belirlenmiş konular bakımından incelenmiş ve mevcut gözden 

geçirme çalışmasında seans süreleri, sayıları, yapılma sıklıkları, 

psikoterapist sayısı, gruplardaki üye sayıları gibi konuları kapsayan 

bilgiler aktarılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma sonucunda ölçütleri karşılayan çalışmalar (20) detaylıca 

incelenmiş olup çalışmanın yöntemsel özellikleri, terapilerin uygulanışı 

ile içerikleri ve çalışma bulguları açısından sunulmuştur. İncelenen 

çalışmalara ilişkin bilgiler Tablo 1 ve Tablo 2’ de verilmiştir. 

 

Tablo 1. İncelenen Çalışmaların Yöntem ve Sonuçlarına Dair Bilgiler  

 
 
Çalışma    Örneklem      Tedavi        Bdt                      Seçkisiz             Ölçümler              Çalışmayı    

Sonuçlar 

            Grupları          Teknikleri            Atama                               Bırakan 

 

 

Özka

malı 

ve 

Buğa   

 

(2010) 

 

Ondoku

z Mayıs 

Üniversi

tesi’nde 

öğrenim 

gören 

öğrencil

er 

 

  (28) 

 

  BDGT 

(K=7 E=7)   

 

    KG 

(K=6 E=8) 
 
 

 

BYY 

BE 

GE 

RC 

PÇE 

GE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var 
 

Ön Test 

Son Test 

3 Aylık 

İzlem 

 

SÖ-ÖİTÖ 

 

   

 

     

 Yok    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön Test 

Her iki grupta da 

SÖAÖ puanları 

arasında anlamlı bir 

fark yoktur. 

 

Son Test 

SÖ düzeyleri 

BDGT<KG 

(P<.001) 

BDGT öğrencilerinde, 

SÖAÖ son test ve 

izleme testi puanları 

arasında anlamlı bir 
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 farklılık görülmedi. 

 

 

Sütçü, 

Aydın ve 

Sorias 

 

(2010) 
 
 

 

Öfke ve 
Saldırganlık 

gösteren 

yedinci  

ve sekizinci  
sınıf 

öğrencileri  

 

  (40) 
(K=22,E=18

) 

 

BDGT 
(19) 

 

 

KG 
(21) 

 
 
 
 

 

BYY 
PE 

BE 

Kİ 

DG 
BT 

KYV 

GE 

DD 
RC 

 

Var 
 

Ön Test 
Son Test 

6 Aylık 

İzlem   

 
 

SÖÖTÖ 

SÖÖTÖ-ef 

ÇHEÖ 
NÖE-kf 

   

   8 
 

Terapi grubunda hem öz 
bildirime hem ebeveyn 

bildirimine dayalı öfke 

ve Saldırganlık 

ölçümlerinde anlamlı 
iyileşmeler olduğu 

görüldü. 

 

 

 

Gülteki

n 

 

 (2011) 

 
Ankara-

Keçiören’d
e bir 

ilköğretim 

okulunda 

öğrenim 
gören ikinci 

kademe 

(6,7,8.sınıf) 

öğrenciler  
      

    (27) 

 
 
 

 
 
BDGT 

 
KG 

 

PG 
 

 

 

PE 

  

(SÖAP) 

 

 
 
Yok 

 

 
 

Ön Test 

Son Test  

5 Aylık İzlem 
 

SÖ-ÖİTÖ 

SÖ 

    
   
 
   12 

 

Ön Test  
BDGT  

Saldırganlık, SÖ ve 

ÖK puan 

dağılımları arasında 
anlamlı bir fark 

yoktur. 

 

Son Test 

SÖ ve  

SÖÖTÖ’ den alınan 

puan dağılımları 

gruplara göre 
anlamlı 

farklılaşmıştır. 

 

 
 

Öz ve 

Aysan 

 

(2011) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
İzmir ili, 

Bornova 
İlçesinde 

hizmet 

içi 

eğitim 
planı 

içerisind

e yer 

alan 
okul 

psikoloji

k 
danışma

nları  

  

      (30) 
 
 

 
 

 

 

BDGT 
(K=13 E=5) 

 

    KG 

(K=10 E=8) 

 
 

 

BYY 

GE 
ÇÇB 

BE 

DG 

RC 

 
 

 

 

? 

 
 
Ön Test 

Son Test 

   

SÖ-ÖİTÖ 
Voltan-

Acar KBÖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Yok 

 

Ön Test   BDGT 

grubu ve KG 

arasında SÖ, ÖİY, 

DYÖ, ÖD ve 
güvengenlik 

puanları arasında 

anlamlı bir farklılık 

görülmedi. 
 

Son Test   BDGT 

grubunda SÖ, İYÖ, 

DYÖ düzeylerinde 
azalma, öfke 

denetim ve 

güvengenlik 

düzeylerini arttırma 
etkili olduğu 

saptandı. 
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Gebeş 

 

(2011) 

 
 
 
 
 
 

 

Adana ili 

Kozan 
Lisesinde 

öğrenim 

gören 

10.sınıf 
öğrencileri 

 

      (39) 

 

DG1 

(13) 
 

DG 2 

(13) 

 
KG 

(13) 

 

BT 

BYY 
BE 

GE 

PE 

DG 
KYV 

EE 

TÖ 
 

 
 
Yok 

 

Ön Test Son 

Test 

 

SÖ-ÖİTÖ 

2,5 Aylık 

İzlem 

 

 

 

1(D
G1) 

Programın 

öğrencilerin SÖ 

sağlamalarında 
etkili olduğu, Akran 

Eğitimi destekli 

DG2’ deki 

sonuçların SÖ 
azaltılması ve ÖK 

sağlanma- sında 

daha etkili olduğu 

gözlemlenmiştir. 
İzlem sonu-cunda 

ise etkinin hala 

DG’nda ki 

öğrencilerde devam 
ettiği görüldü. 

 

Serin 

ve  

Genç  

 

(2011) 

 
İzmir ili, 

Buca 

İlçesinde 
bulunan bir 

ortaöğretim 

okulunda 

öğrenim 
gören 

9.sınıf 

öğrencileri 

 
     (24) 
 
 

 

BDGT 

(K=7 E=7) 
 

KG 

(K=7 E=7) 

 

 

PE 
BE 

BT 

BYY 

Kİ 

RC 

PÇE  

GE 

DG 

 

 

 

 
Yok 

 

 

Ön Test 

Son Test 

  

SÖ-

ÖİTÖ 

 
 
 
Yok 

 

BDGT grubundaki 

öğrencilerin SÖ, Öİ, 
ÖK düzeylerinde 

istatistiksel olarak 

anlamlı bir azalma 

görülürken, ÖK 

düzey- lerinde de 

istatistiksel olarak 

anlamlı bir artma 

olduğu göz-
lemlendi. 

 
 

Görgülü 

 

(2012) 
 

 
 

Ankara 
Ceza  

İnfaz 

Kurumla

rı 
kampüsü

nde kalan 

transseks

üel 
kişiler 

 

  (3) 

 
  (E=3) 

 
 
 
 

 
 

 
BDGT 

 

 
BE 
BT 

PÇE 

GE 

BYY 
RC 

ODD

T 

SS 
DG 

 

 
 

 ? 

 
 
Bireysel 

Görüşme 

 

 
 
 

Yok 

 

Eğitim 
sonunda 

diğerleriyle 

daha kolay 

iletişime 
geçtikleri, 

öfkeyi ifade 

etmede uygun 

yolları 

öğrendikleri, 

olumsuz iç 

konuşmalarını

n öfkeyi 
arttırmasındaki 

etkisini 

farkettikleri 

görüldü. 
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Çetinka

ya 

 

(2013) 

 

 
Aydın İli 

Mimar 

Sinan 
Anadolu 

Teknik, 

Teknik 

Lise ve 
Endüstri 

Meslek 

Lisesinde 

PÇE 
puanı 

32’den 

büyük 

olan 1. 
ve 2. 

sınıf 

öğrencile

ri 
  

    (150) 
 
 
 

 
DG 

 (30) 

 
Uygulama

lı 

KG(60) 

 
Uygulama

sız 

KG(60) 

 
 
 

 

 

BE 
PE 

PÇE 

 
 
 
Var 

 
Ön Test 

Son Test 

 
PÇE 

ÇBÖÖ 

KTÖ 

3 ve 6 
Aylık 

İzlem  

 
 

 

 
 
    
Yok 

Lise öğren-ilerine 

uygu-lanan 

PÇEGP ’nın 
öğrenci-lerin 

problem çözme 

becer-ilerini 

geliştir-mesinde ve 
ÖK sağlama ile 

ilişkilerinin 

olumlu şekilde 

düzeldiği göz-
lemlenmiştir. 

İzlem sonucun-da 

da etkinin hala 

devam 
etmiştir.dadır. 

 

 
 
 
Şahin-

Kıralp 

 

(2013) 
 

 
 
 

İlköğreti

m 

2.kademe
ki 

öğrencile

r 

 
     (24) 

 
 

 

BDGT 

(13) 
 

KG 

(13) 

 
 
BYY 

BE 

BT 

ÇÇB 
PÇE 

RC 

PE 

DG 
GE 
 
 

 
 
 

 

Yo

k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ön Test 

Son Test 

 
(STAXI-2 

C/A) 

2 Aylık 

İzlem 

  

 
 
 

 

2(BD

GT) 
 

 
Eğitim 

programı 

sonunda 

BDGT 
grubunda SÖ, 

DÖ, Öİ alt 

ölçekle-rinde 

anlam-lı 
düzeyde bir 

düşüş, ÖK 

becerisinde ise 

anlamlı  
 artış gözlem-

lenmiştir. 

 
 
Karaha

n ve ark. 

 

(2014) 
 
 
 
 

 

 
 

Öfke 

düzeyleri 

en 
yüksek 

olan 

üniversit

e 

 

 
 

 

DG 

(16) 
 

 

KG 

(16) 

 

 
BYY 

GE 

BE 

DG 
RC 

BT 

 

 
 

Var 

 

 

 
Ön Test 

Son Test 

 

BAE 
DSÖÖ 

 

3-6 

Aylık 

 

 
 

Yok 

 

Program 
sonrasında 

DG’ndaki 

öğrencilerin ön 

test 
sonuçlarına 

göre istatistik-

sel anlamda 

ÖK düzeyle-
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öğrencile

ri 

 
  (32) 

İzlem 

 
rinde iyileşme 

görülmüştür. 3 

ve 6 aylık 
izlemden sonra 

da DG’nda ki 

pozitif etkinin 

devam ettiği 
gözlemlenmişt

ir. 

 
 
Kelleci 

ve ark. 

 

(2014) 
 
 

 
 
Öfke 

problemi 
yaşayan 

9.sınıf 

öğrencile

ri 
   (54) 
 
 
 
 
 

 

 
BDGT 

     

(K=13,E=11) 

   
 KG 

 

(K=15,E=12) 

 

PE 

BYY 

GE 

BE 

HM 

DG 

ODD

T 

AAT 

RC 

BT 

 

 
 
Var 

 

Ön Test 
Son Test 

 

SÖÖTÖ 

RAÖ 

 
 
    
BDG
T(3) 

Ön Test 

SÖÖTÖ her iki 
ölçümde 

istatistiksel olarak 

anlamlı bir fikrin 

olmadığı 
görülmüştür 

(p>0.005). 

 

Son Test  
SÖÖTÖ 

sonucunda SÖ, Öİ 

ve ÖD ölçek puan 

ortalaması 

DG<KG, ÖK alt 

ölçeğinde ise 

DG>KG 

(p=0.001 

 
 
 
Özdemi

r 

 (2015) 
 

 
 

KKTC’de 

Ziyanet ve 
Yenierenköy 

İlkokulunda 

öğrenim 

gören 4. ve 
5. sınıf 

öğrencileri  

 

   (18) 
 
 
 
 

 

 

BDGT 

(9) 
 

KG 

(9) 

 

 

BYY 

BT 
DG 

Kİ 

PE 

GE 
EE 

 
 
 
 
 
Yo

k 
 

 

 

Ön Test 

Son Test 

 

SÖ  

 

 

 

 

 
1(DG

) 

 

 

Eğitim prog.  

sonunda DG 

öğrencilerinin 
KG öğrenci-

lerine göre 

saldırganlık 

düzeylerinde 
anlamlı bir 

azalma 

görülürken,  

yaş ve sınıf 
değişkenlerine 

göre de 

anlamlı bir 
fark gösterdiği, 

cinsiyete göre 

anlamlı bir 

fark 
göstermediği 

görüldü. 
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Rahmat

ulin 

  (2015) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

İstanbul 
Zeytinburnu 

İlçesinde 

ikamet eden 

25-40 yaş  
arası  

kadınlar 

 

  (24) 

 

 

 
 

BDGT 

(12) 

 
 KG 

(12) 

 

 

 

 
BYY 

KYV 

DG 

HM 
GE 

PE 

RC 

PÇE 

 
 
 

? 

 

 

Ön Test 

Son Test 

 

SÖÖTÖ 

SCL-90 

 

 

 
 
 

Yok 

 

 

Müdahale sonrası 

BDGT grubundaki 

kadınların SÖ, 
İYÖ, DYÖ alt 

ölçeklrinden 

aldıkları puanların, 

KG’nda ki 
kadınlara göre 

anlamlı düzeyde 

azal-dığı, SÖÖTÖ 

’nin ÖK alt 
ölçeğinden 

aldıkları puan-

ların istatis-tiksel 

olarak anlamlı 
düzey-de arttığı 

görülmektedir. 

 
 

 

Kıran 

Esen ve 

ark. 

(2016) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mersin 

ilinde 

bulunan bir 

ortaokulda 

öğrenim 

gören 

öğrenciler  
 

 (16) 

 

 

 
 

 

 

BDGT 

(8) 

 

KG 

(8) 

 

 
 

 

BE 

BT 

PE 

 

 
 
 
 
 

Var 

 

 

 

 

Ön Test 

Son Test 

 

SÖÖTÖ 

 

 
 
 
 
 

Yok 

BDGT 

grubundaki 
öğrencilerin 

SÖ, DYÖ ve 

İYÖ puanla-

rının ön test 

puanlarına 

göre düştüğü 

ÖK 

puanlarının ise 
arttığı görül-

mektedir. KG’ 

nda ise puan-

larda farklılık 
gözlemlenmişt

ir Son Test 

BDGT 

grubundaki 
öğrencilerin 

SÖ puanlarının 

KG’   ndaki 

öğrencile-re 
göre anlamlı 

bir düzeyde 

azaldığı 

görülmektedir. 

 
 
Canpola

t ve 

Atıcı 

 (2017) 
 
 

 

 

Hatay’da  

bir 
ortaokuld

a 

öğrenim 

gören 

 

 

BDGT 

(K=4 
E=6) 

 

   

KG 

 
PE 
BYY 

BT 

EE 

RC 
DG 

 
 
 
Var 

 

Ön Test 

Son Test 

 

SÖ-ÖİTÖ 

 

 
 
 
Yok 

 

BDGT ‘deki 

deneklerin, 

KG denekle-
rine oranla SÖ, 

ÖDV ve ÖİT 

düzeyle-rinde 

anlamlı bir 
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7.sınıf 

öğrencile

ri 
 

      (20) 

(K=5 

E=5) 
düşüş 

görülürken, 

ÖK düzeyle-
rinde anlamlı 

bir artış olduğu 

tespit 

edilmiştir. 

 
 
 
Uzunoğl

u  

ve 

Arabacı 

(2017) 
 
 

 

 

Psikiyatri 

hastanesi
nde 

tedavi 

gören 

davranım 
bozukluğ

u tanısı 

almış 

ergenler 
 

   (16) 

 

 

 

 

 

 

UG 
(8) 

 

KG 

(8) 

 

 

 

PE 

BYY 

BE 

EE 

PÇE 

HM 

GE 

 
 
 
Var 

 

 

Ön Test 

Son Test 
 

 

 

SÖÖTÖ 

 
 
 
  Yok 

 

UG, eğitim 

sonrasında tüm 

ölçek puan 
ortalaması önceye 

göre istatistiksel 

olarak anlamlı 

ölçüde değiştiği 
görülmektedir. 

KG ise SÖÖ puan 

ortalaması önceye 

göre fark gösterir-
ken, ÖTAÖ puan 

ortalaması eğitim 

öncesine  

göre değişmediği 

görülmüştür. 

 
 

Şekerci  

ve ark.  

(2017) 

 
 

 

Ankara 

ilinde 

bir 
ortaokulda 

öğrenim 

gören 

öğrenciler 
  

   (40) 

 

 

 
BDGT1 

BDGT2 

BDGT3 

 
 

 
BYY 
PÇE  

DG 

ÇÇB 

BE 
GE 

EE   

 

 
 
Var 

 

Ön Test Son 

Test 

 

SÖÖTÖ 

 

 

 
 
2 

 

Programın 

ÖİV ve ÖDV 

düzey-lerinde 
değişiklik 

(p>.05) 

bulunmamak-

tadır. 
 

Eğitim prog. 

sonrasında 

SÖD önemli 
ölçüde 

düşmüştür. 

 

 

 
 
 
Anlı 

 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ümraniy

e  

Merkez 

Anadolu 
Lisesi 

12.sınıf 

öğrencile

 

 

 
 

BDGT 

(K=7 

E=5) 
 

KG 

(K=7 

 

 

 
 

BYY 

BE 

DG 
PE 

 
 
 
Var 

 

 

Ön Test 
Son Test 

 

BEDÖ 

KSE 
2 Aylık 

İzlem 
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   (24) 

E=5) 

 
istatistiksel 

olarak anlamlı 

bir etkisi 
olduğu 

gözlemlenmişt

ir. İzlem 

sonucunda da 
etkinin 

kalıcılığını 

koruduğu 

görülmüştür. 
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BE  

RC 

 

 
 

 

 

Var 

 

 
 

Ön Test 

Son Test 

 
SÖ-ÖİTÖ 

 

 
 

 

Yok 

Ölçekler 

üzerinde aldığı 
son puanlara 

göre SÖ ölçeği 

18, ÖD 13, Öİ 

1, ÖK alt 
ölçeği 23 

olarak 

belirlenmiş, 

sonuçlara 
bakıldığında 

danışanın SÖ 

11,ÖD 12 ve 

Öİ’de 1 puan 
azalma, ÖK 

ölçeğinde ise 7 

puan artış 

gözlemlenmişt
ir. 

Genel kısaltmalar: K:kadın, E:erkek, ?:belirtilmemiş; Ölçekler: BAE: Beck 

Anksiyete Envanteri,  BEDÖ: Boyun Eğici Davranış Ölçeği, BPSÖ: Buss-Perry 
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Saldırganlık Ölçeği, ÇBÖÖ: Çok Boyutlu Öfke Ölçeği, ÇHEÖ: Çocukların Hareket 

Eğilimi Ölçeği, DSÖÖ: Durumluk Sürekli Öfke Ölçeği, İBÖ: İletişim Becerileri 

Ölçeği, KSE: Kısa Semptom Envanteri,  KTÖ: Kişilerarası Tarz Ölçeği, NÖE-kf: 

Novaco Öfke Envanteri-Kısa Formu,  PÇE: Problem Çözme Envanteri,  RAÖ: Rathus 

Atılganlık Ölçeği, SCL-90: Belirti Tarama Listesi, SÖ: Saldırganlık Ölçeği, SÖ-

ÖİTÖ: Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği, SÖÖTÖ: Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı 

Ölçeği, SÖÖTÖ-ef: Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Ölçeği-Ebeveyn Formu, STAXI-2 

C/A: Çocuk ve Ergenler için Durumluk Sürekli Öfke İfadesi Envanteri, Voltan-Acar 

KBÖ: Voltan-Acar Kendini Belirme Ölçeği,; Tedavi: BDGT: Bilişsel Davranışçı 

Grup Terapisi, BDT: Bilişsel Davranışçı Terapi,  DG: Deney Grubu, KG: Kontrol 

Grubu, PG: Plasebo Grubu, UG: Uygulama Grubu,; Teknikler: AAT: Alternatif 

Açıklama Tekniği, BE: Beceri Eğitimi, BT: Başa Çıkma Tekniği, BYY: Bilişsel 

Yeniden Yapılandırma, ÇÇB: Çatışma Çözme Becerisi, DD: Dikkat Dağıtma, DG: 

Davranışsal Görevler, EE: Empati Eğitimi, GE: Gevşeme Eğitimi, HM: Hayali Maruz 

Bırakma, Kİ: Kendini İzleme, KYV: Kendine Yönerge Verme, OODT: Olumsuz 

Düşünce Durdurma Tekniği, PÇE: Problem Çözme Becerisi, PE: Psikoeğitim,  RC: 

Rol Canlandırma,  SS: Soru Sorma, TÖ: Tepki Önleme    

Tablo 2. Çalışmalardaki Bilişsel Davranışçı Terapi Özellikleri 

Çalışma  

 

Seans 

Süresi 

Seans 

Sayısı 

Terapi 

Sıklığı 

Terapist 

Sayısı 

Üye 

Sayısı 

Özkamalı ve 

Buğa (2010) 

120 dk 8 ? ? ? 

Sütçü ve  

ark. (2010) 

90 dk 12 Haftada bir 3 6-8 

Gültekin 

(2011) 

45-60 dk 16 Haftada iki ? ? 

Öz ve Aysan 

(2011) 

90 dk 12 Haftada bir  ? ? 

Gebeş 

(2011) 

75 dk 10 Haftada bir ? ? 

Serin ve Genç 

(2011) 

90-100 dk 10 Haftada bir ? ? 

Görgülü 

(2012) 

90-120 dk 10 Haftada bir 4 3 

Çetinkaya 

(2013) 

? 8 ? ? ? 

Şahin-Kıralp 

(2013) 

90 dk 10 Haftada bir 1 11-13 

Karahan ve 

ark. (2014) 

90 dk 11 ? ? ? 

Kelleci ve  

ark. (2014) 

90 dk 10 Haftada bir ? 12-12 
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Özdemir 

(2015) 

90dk 8 Haftada iki ? ? 

Rahmatulin 

(2015) 

90 dk 12 Haftada bir ? ? 

KıranEsen ve  

ark. (2016) 

60 dk 8 ? ? ? 

Canpolat ve 

Atıcı (2017) 

45 dk 7 Haftada bir ? ? 

Uzunoğlu ve 

Arabacı 

(2017) 

60 dk 6 Haftada bir ? ? 

Şekerci ve 

ark. (2017) 

40-45 dk 7 ? ? ? 

Anlı 

(2017) 

60 dk  10 Haftada bir 1 ? 

Diksaç 

(2020) 

70-90 dk 8 Haftada bir ? ? 

Aydın ve 

Arcan (2021) 

50 dk 12 Haftada bir 1 1 

Genel Kısaltmalar: ? : Belirtilmemiş (O veriye dair bilgi incelenen çalışmada 

verilmemiştir) 

Çalışmaların Yöntemsel Özellikleri 

Örneklem 

Bu araştırmada ele alınan çalışmaların katılımcılarının yaş aralığının 9-

40 arasında değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Çalışmaların büyük bir 

kısmında 12 ve 18 yaş üzeri kişilerle çalışıldığı; bazı çalışmalarda ise 

yaş kriterinin belirtilmediği (Gültekin 2011, Öz ve Aysan 2011, Gebeş 

2011, Serin ve Genç 2011, Şahin-Kıralp 2013, Kıran-Esen ve ark. 2016, 

Canpolat ve Atıcı 2017, Şekerci ve ark. 2017, Anlı 2017) görülmüştür. 

Yaş kriterinin belirtilmediği çalışmaların yalnız birinde örneklem grubu 

psikolojik danışmanlardan (Öz ve Aysan, 2011) diğerlerinde ise 

ilköğretim, ortaöğretim ve lise de öğrenim gören öğrencilerden 

oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Çalışmalara katılım gösteren kişiler 

incelendiğinde; 2 çalışmada psikiyatrik tanı (depresyon, yaygın 
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anksiyete bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ve imsomnia 

bozukluğu ve davranım bozuklukları) almış kişilerin olduğu (Görgülü 

2012,Uzunoğlu ve Arabacı), 3 çalışmada ise ön koşul olarak herhangi 

bir fiziksel veya psikiyatrik tanı almamış olması (Çetinkaya 2013, 

Karahan ve ark. 2014, Rahmatulin 2015) gerektiği, geriye kalan 15 

çalışmada ise herhangi bir tanı almamış veya bilgi verilmemiş fakat 

öfke kontrolü sorunu yaşayan kişilere yer verildiği görülmektedir. 

Çalışmalara katılım gösteren grupların ilkokul, ortaokul, lise ve 

üniversitede öğrenim görmekte olan öğrenciler, ev hanımları, psikolojik 

danışmanlar, mahkûmlar gibi geniş bir yelpazede yer aldığı 

bilinmektedir. Katılım gösteren kişilerin seçimi; uygulanmış olan öz 

bildirim ölçeklerinden elde edilmiş puanlara, klinisyen 

değerlendirmelerine göre öğrenim gören öğrencilerde ise bu bilgilere ek 

öğretmenleri ve aileleri tarafından yapılmış değerlendirmeler eşiğinde 

yapılmıştır. Yine çalışmalarda ki katılımcı sayılarının 1 kişiden (Aydın 

ve Arcan, 2021) 150 kişiye kadar geniş bir ranja sahip olduğu bilinenler 

arasındadır. 

Tedavi ve Kontrol/Karşılaştırma Grupları 

İncelenmiş olan çoğu çalışmada karşılaştırma ya da kontrol grubu 

görülürken,8 çalışmanın ön test, son test ve/veya izlem sonuçlarına 

bakılarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. Bilişsel davranışçı terapiler 

yaklaşımına dayalı bir çalışmada (Aydın ve Arcan, 2021) bireysel terapi 

yapıldığı görülmüştür.  

Çalışmaların çoğunda kontrol gruplarına herhangi bir işlem 

uygulanmazken 1 çalışmada (Uzunoğlu ve Arabacı, 2017) yalnızca 
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ilaçlı müdahale yapılmıştır. İki BDGT grubuna rastlanan bir çalışmada 

(Gebeş, 2011) BDGT 1 grubuna öfke kontrol becerisi BDGT 2 grubuna 

ise yakın arkadaşlarına uygulanmış öfke kontrolüne yönelik sınıf 

rehberliği çalışması programı uygulandığı görülmüştür. Uygulamalı ve 

uygulamasız şeklinde ikiye ayrılmış kontrol grubu bulunan farklı bir 

çalışmada (Çetinkaya, 2013) uygulamasız gruba herhangi bir işlem 

yapılmazken uygulamalı gruba plesobo etkisi yapacak ergenlik dönemi 

özellikleri ile ilgili 8 seanstan oluşan bir eğitim verilmiştir. Yine aynı 

şekilde BDGT, KG ve PG olarak üç gruba ayrılmış bir çalışmada 

(Gültekin, 2011) plesobo grubuna mesleki rehberlik etkinlikleri 

yapıldığı görülmüştür. 

Tedavi Gruplarına Atama 

Kontrol veya karşılaştırma grubu olarak oluşturulan çalışmaların 8 

tanesinde yerleştirmenin seçkisiz atama yöntemi kullanılarak yapıldığı 

bilinmektedir. Gebeş’in (2011) çalışmasında seçkisiz atama 

gerçekleştirilemediği, Rahmatulin (2015), Görgülü (2012), Öz ve 

Aysan’ın (2011)  çalışmalarında katılımcıların hangi yöntemle 

seçildiğine dair herhangi bir bilgi verilmediği görülmüştür. Serin ve 

Genç (2011) ile Şahin-Kıralp (2013) çalışmalarında örneklemlerini 

tesadüfü yöntemle oluşturduğu; Özdemir (2015) ve Gültekin (2011) ‘in 

çalışmasında ise örneklemlerin kura yöntemiyle gelişigüzel seçildiği 

bilinmektedir. 

Kullanılan Ölçme Yöntemleri 

Çalışmaların çoğunda ön test-son test ölçümleri alındığı ve sekiz 

çalışmada da izlem değerlendirilmelerinin yapıldığı görülmüştür. İzlem 
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sürelerinin 1 ay ile 6 ay gibi zaman aralıklarında farklılaştığı 

görülmektedir (Sütcü ve ark. 2010, Özkamalı ve Buğa 2010, Gültekin 

2011, Gebeş 2011, Çetinkaya 2013, Şahin-Kıralp 2013, Karahan ve ark. 

2014, Anlı 2017). İncelenen çalışmalarda öfke ile ilgili değişkenlerin 

seviyelerini yalnızca öz bildirim ölçekleriyle belirleyen çalışmalar 

dışında klinisyen değerlendirmeleri, öğrenim gören öğrencilerde ise bu 

bilgilere ek öğretmenleri ve aileleri tarafından yapılmış 

değerlendirmeleri de kullanan çalışmalar vardır.  

Kullanılan ölçme araçları incelendiğinde altı çalışma dışında diğer 

yapılan çalışmalarda Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeğinin (SÖ-

ÖİTÖ) kullanıldığı bilinmektedir. Özer (1994) tarafından Türkçe ’ye 

uyarlanmış, dörtlü likert türü olup sürekli öfke ve öfke ifade tarzını 

değerlendiren toplam 34 maddelik ölçek; ’Sürekli Öfke’, ‘Öfke Dışa’, 

‘Öfke İçe’ ve ‘Öfke Kontrol’ olarak dört alt ölçekten oluşmaktadır. Bazı 

çalışmalarda ise Saldırganlık ölçeği (SÖ), Problem Çözme Envanteri 

(PÇE), Çok Boyutlu Öfke Ölçeği (ÇBÖÖ), Öfke İfade Envanteri  

(STAXI-2 C/A), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Rathus Atılganlık 

Ölçeği (RAÖ), Kısa Semptom Envanteri (KSE), Boyun Eğici Davranış 

Ölçeği (BEDÖ) ve Belirti Tarama Listesi (SCL-90) gibi ölçme 

araçlarının da kullanıldığı görülmüştür. 

Çalışmalardaki BDT ile BDGT İçerik ve Uygulanışı 

Uygulanan Teknikler 

Yapılmış çalışmalar uygulanmış olan BDT ve BDGT içeriği açısından 

incelendiğinde sürekli karşılaşılan tekniklerin; bilişsel yeniden 

yapılanma, psikoeğitim, beceri eğitimi, rol canlandırma ve gevşeme 
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eğitimi olduğu görülmüştür. Yine bazı çalışmalarda başa çıkma tekniği 

(10 çalışma), kendini izleme (3 çalışma), problem çözme becerisi (8 

çalışma), empati eğitimi (4 çalışma), kendine yönerge verme (3 

çalışma) ve çatışma çözme becerisi(4 çalışma) gibi birçok tekniğin de 

uygulandığı gözlemiştir. 

Seans Özellikleri ve Sayısı 

Seans sayılarına ilişkin bilgiler incelendiğinde en az 6 seans (Gültekin, 

2011) ile en çok 16 seans (Uzunoğlu ve Arabacı, 2017) arasında 

değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Altı çalışmada seans sayısının 10, 

beş çalışmada 8, dört çalışmada 12, iki çalışmada 7 ve son bir çalışmada 

ise 11 seanstan oluştuğu görülmüştür.  

Süre olarak bakıldığında en sık karşılaşılan terapi süresini 90 dakika 

olduğu, bir çalışma 40-45 dakika arası (Şekerci ve ark., 2017), başka bir 

çalışmanın 50 dakika (Aydın ve Arcan, 2021), üç çalışmada ise 45-60 

dakika arasında değişiklik gösterdiği görülmektedir. Yine bir çalışmada 

seansın 75 dakika sürdüğü (Anlı, 2017) üç çalışmada ise 90, 100, 120 

dakika aralıklarda değiştiği bilinmektedir. Bir çalışmada ise seans 

süresinin belirtilmediği (Çetinkaya, 2013) görülmüştür. Seans sıklığının 

genellikle haftada bir şeklinde belirlendiği, iki çalışmada haftada iki, 

beş çalışmada ise sıklıkla ilgili herhangi bir bilginin verilmediği 

anlaşılmıştır. 

Üye ve Terapist Sayısı 

Çalışmalardaki grupların üye ve terapist sayıları incelendiğinde, çoğu 

çalışmada bu özelliklerle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Bir 
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çalışmada (Sütçü ve ark., 2010) 6-8 kişi arasında değişiklik gösteren 

grup üyeleri olduğu ve terapi grubuna liderlik eden 1 profesörün 

olduğu, profesörün de süpervizyonu altında olan klinik görüşme, 

psikoterapi deneyimi olan 2 süpervizörlerle gerçekleştirildiği 

bilinmektedir. Başka bir çalışmada ise (Görgülü, 2012) grup terapisi 

üyelerinin sayısının 3 kişiden oluştuğu ve 1 adli psikoloğun liderliğinde 

3.oturumdan sonra dâhil olan 3 stajyer öğrencinin de grup ortak lider 

olmasıyla yürümüştür. 

Çalışmaların Bulguları 

Araştırma dâhilinde incelenen 20 çalışmanın büyük bir kısmında öfke 

ve ilişkili değişenlerin parametrelerinde anlamlı azalmalar olduğu 

görülmüştür. Karşılaştırma ya da kontrol grubu olmayan ön test-son test 

ölçümlerine dayalı bir BDT çalışmasında (Aydın ve Arcan, 2021)  

sürekli öfke, öfke dışa, öfke içe alt ölçeklerinde anlamlı bir azalma 

görülürken öfke kontrol alt ölçeğinde 7 puanlık bir artış 

gözlemlenmiştir. Yine karşılaştırma ya da kontrol grubu bulunmayan ve 

program sonunda bireysel görüşme ile analiz edilen bir BDGT 

çalışmasında (Görgülü, 2012) kolay iletişime geçebildikleri, öfkeyi 

ifade etmede uygun yolları öğrendikleri ve olumsuz iç konuşmalarının 

öfkeyi arttırmasındaki etkisini farkettikleri görülmüştür. 

BDGT’ yi almayan gruplarında BDGT’ yi alan gruplara oranla 

durumluk öfke, sürekli öfke, içe yöneltilen öfke, dışa yöneltilen öfke ve 

öfke kontrol alt ölçeklerinde herhangi bir değişiklik görülmediği; 

BDGT ‘yi tedavi alan gruplarda ise alt ölçeklerde anlamlı bir şekilde 

değişimlerin görüldüğü bilgisine ulaşılmıştır (Anlı 2017, Canpolat ve 



 
 45 

Atıcı 2017, Kıran-Esen ve ark. 2016, Rahmatulin 2015, Özdemir 2015, 

Şahin-Kıralp 2013, Serin ve Genç 2011,Öz ve Aysan 2011, Sütçü ve 

ark. 2010, Özkamalı ve Buğa 2010).  Kontrol ve plesobo grupları 

bulunan ve BDGT’ yi almayan bir çalışmada (Gültekin, 2011) BDGT’ 

yi alan öğrencilerin işlem sonrası saldırganlık ve sürekli öfke 

ölçeklerinden aldığı puanlar ön test puanlarına oranla daha düşükken, 

saldırganlık ve sürekli öfke ön test-son test puanlarının dağılımında 

önemli bir farklılaşma yoktur; öfke kontrolü ön test-son test puanları 

karşılaştırıldığında ise anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Fakat alınan 

son test ve izleme puan sonuçlarına bakıldığında BDGT, kontrol ve 

plasebo gruplarına göre anlamlı düzeyde bir farklılaşma görülmemiştir. 

İki deney grubu ve bir kontrol grubu bulanan çalışmada (Gebeş, 2011) 

iki deney grubuna da BDT temelli öfke kontrol beceri eğitimi 

uygulanmış ayrıca deney 2 grubundaki öğrencilerin de en yakın 

arkadaşlarına öfke kontrolüne yönelik sınıf rehberliği yapılmış, kontrol 

grubuna ise herhangi bir işlem yapılmamıştır; deney ve kontrol 

gruplarının ön test-son test puanları karşılaştırıldığında ilk olarak deney 

gruplarındaki çalışmaların sürekli öfkenin azaltılması ve öfke 

kontrolünün arttırılmasında etkili olduğu fakat deney 2 grubunda ki 

sonuçların deney 1’e göre daha anlamlı düzeyde çıktığı görülmüştür. 

Öfke içe ve öfke dışa alt testlerine bakıldığında ise deney ve kontrol 

grupları arasında anlamlı bir farklılaşma görülmezken alt ölçeklerin 

puan ortalamalarında farklılaşmalar olduğu saptanmıştır.  

Uygulamalı kontrol ve uygulamasız kontrol şeklinde iki kontrol ve bir 

deney grubundan oluşan başka bir çalışmada (Çetinkaya, 2013) ise 

deney grubuna BDT temelli sosyal problem çözme becerisi, uygulamalı 
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gruba plasebo etkisi yapacak ergenlik dönemi özellikleri ile ilgili 8 

seanstan oluşan bir eğitim verilirken, uygulamasız kontrol grubu 

herhangi bir işlem yapılmamıştır. Çalışma sonunda elde edilen 

bulgulara bakıldığında saldırgan davranışlar, intikama yönelik ve pasif- 

agresif tepkiler, öfkeli tarz alt ölçek puanları arasında deney grubu, 

uygulamalı ile uygulamasız kontrol gruplarındaki öğrenciler arasında 

anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülmüştür.   

İncelenmiş olan çalışmaların üç tanesinde ise bir deney bir kontrol 

(Karahan ve ark. 2014, Diksaç 2020)  ve bir tanesinde uygulamalı 

(Uzunoğlu ve Arabacı, 2017) gruplardan oluştuğu, ön test-son test 

puanlarına bakıldığında sürekli öfke ve öfke kontrol arasında anlamlı 

bir farklılaşma olduğu bilinmektedir. Yine başka bir çalışma (Şekerci ve 

ark., 2017) incelendiğinde kontrol grubu olmaksızın üç adet BDGT 

grubu oluşturulmuş uygulama sonunda ön test-son teste göre sürekli alt 

ölçeğinin uygulama öncesine göre azaldığı, öfke içte ve öfke dışta alt 

ölçeklerinin arasında farklılaşmanın önemli düzeyde olmadığı fakat 

öfke kontrolünün uygulama öncesine göre önemli düzeyde bir artış 

gösterdiği bilinenler arasındadır.  

Yapılan araştırmada izlem değerlendirmelerine göre analiz edilmiş bazı 

çalışmalardan (Sütcü ve ark. 2010, Özkamalı ve Buğa 2010, Gültekin 

2011, Gebeş 2011, Çetinkaya 2013, Şahin-Kıralp 2013, Karahan ve ark. 

2014, Anlı 2017) 8 hafta, 3 ay, 5 ay ya da 6 ay gibi zamanlarda alınan 

izlem ölçümleri; terapi sonrasında kazanılan becerilerin hala da devam 

ettiği söylemektedir. 
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TARTIŞMA 

Bu araştırmada, 2010 (Ocak) ile 2021 (Nisan) yılları arasında yapılmış 

olan Türkçe çalışmalar derlenerek araştırmaya uygun kriterleri 

destekleyen toplam 20 çalışma ele alınarak incelenmiştir. Araştırma, 

öfke kontrol problemi yaşayan çocuk, ergen ve yetişkin bireylerin 

tedavilerinde kullanılan bilişsel-davranışçı yaklaşımına dayalı teknik ve 

müdahale yolları kullanılarak yapılmış olan birey ve gruplara uygulanan 

öfke kontrol programlarının etkililiğini araştıran çalışmaların sistematik 

biçimde gözden geçirilmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca bu araştırma 

da incelenmiş olan çalışmalara katılım gösteren bireylerin duygu, 

düşünce ve davranışlarında işlevsel olmayan yapıların ne kadar 

değişiklik gösterip göstermediği tartışılmak istenmiştir.  

Gözden geçirilen çalışmaların bulguları incelendiğinde çalışmalardaki 

katılımcılarda öfke ile ilişkili işlevsel olmayan birçok yapının işlevsel 

hale geldiği ve olumlu yönde iyileşmeler ortaya çıktığı gözlenmiştir. 

BDT ve BDGT’ nin öfke düzeyi yüksek çıkan ilkokul, ortaokul, lise ve 

üniversitede öğrencileri, ev hanımları,  psikolojik danışmanlar,  

mahkûmlar ve psikiyatrik tanı alan birçok farklı örneklemlerde 

saldırgan davranışları azaltmada ve öfke kontrolünün arttırılmasında 

olumlu sonuçlar gösterdiği anlaşılmıştır. Gözden geçirilen çalışmalarda 

çoğunlukla karşımıza durumluk öfke, sürekli öfke, içe yöneltilen öfke, 

dışa yöneltilen öfke ve öfke kontrol gibi ölçümler bazılarında ise öz 

bildirim ölçekleriyle birlikte klinisyen, öğretmen ve aileleri 

değerlendirmeleri çıkmıştır.  
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Yine çoğu çalışmada öfke denetimi programı, öfke kontrol beceri 

eğitimi ve sosyal problem çözme becerisi eğitimi gibi birçok programın 

uygulandığı görülmüştür. Uygulanan bu programlara içerik olarak 

bakıldığında genellikle bilişsel yeniden yapılandırma, psikoeğitim, başa 

çıkma ve davranışçı görevler gibi birçok tekniği kullandığı ve bu 

tekniklerin programların ayrılmaz bir parçası olduğu söylenebilir. 

Çalışmalarda seçilmiş olan örneklemler, yapılan ölçümler ve uygulanan 

tedavi şekilleri birbirinden farklılık göstermektedir. 6 ile 12 arası 

değişiklik gösteren seans sürelerini içeren çalışmaların anlamlı sonuçlar 

getirdiği söylenebilir. Yine seans sürelerinin kısa olmasında çalışma 

bulgularını çok fazla etkilemediği görülmüştür. İncelenmiş olan bu 

çalışmalarda, uygulanan teknik ve müdahalelerin kısa bir zaman 

diliminde olumlu yönde iyileşmeler sunduğu ve BDT ile BDGT’ nin 

son derece önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Bilişsel davranışçı 

yaklaşıma dayalı teknik ve müdahale yolları kullanılarak yapılmış olan 

çalışmalarda elde edilen sonuçlarda da görüldüğü gibi BDT ve BDGT 

etkili olmakla birlikte bu alanla ilgili yapılacak olan araştırmalara da 

ışık tutacaktır.   

Alan ile ilişkili literatür incelendiğinde öfke problemi yaşayan bireylere 

yapılan özellikle deneysel çalışmalarda, örneklemi oluşturan birey ve 

grupların SÖ-ÖİTÖ (Sürekli Öfke- Öfke İfade Tarzı Ölçeği) alt 

ölçeklerinden aldığı ön ölçüm puanları arasında önemli bir farklılaşma 

görülmemiştir. Yine ilgili literatüre bakıldığında bu alanda yapılan 

birçok çalışmaya rastlanmaktadır. Fakat bu araştırmaya uygun kriterleri 

destekleyen sayıca az çalışmanın olduğu söylenilebilir. Depresyon, 

kişilik bozuklukları, anksiyete bozukluğu gibi birçok sorunun 
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tedavisinde kullanılan BDT ve BDGT’ nin etkililik çalışmalarının fazla 

olduğu, öfke kontrol problemi yaşayan kişilerde ise BDT ve BDGT ile 

ilişkili çalışmaların yetersiz olduğu görülmüştür. Büyük sorunlara yol 

açan ve kontrol edilemeyen öfkenin tek başına psikiyatrik bir tanı 

olarak değerlendirilmemesi, bu alandaki çalışmaların kısıtlı olmasına 

yönelik bir sav olarak getirilebilir. Tüm bu bilgiler doğrultusunda öfke 

kontrol problemi yaşayan kişi ve kişilere BDT ve BDGT uygulanması 

ve ilgili alana katkısı olacak araştırmalara ihtiyaç olduğu 

düşünülmektedir. 

SONUÇ 

Yapılan incelemede, ele alınan çalışmalar analiz edildiğinde 2010-2017 

yılları arasında 18 çalışmaya, 2020-2021 yılları arasında ise 2 çalışmaya 

rastlanırken, 2018-2020 yılları arasında hiçbir çalışmaya rastlanmadığı 

görülmektedir. Bu araştırmada öfke problemi yaşayan bireylere yönelik 

bilişsel davranışçı teknik ve müdahalelerin etkililiğini değerlendiren 20 

çalışmanın geniş bir ranja sahip olan örneklem gruplarına uygulandığı 

gözlenmiştir. Katılım gösteren kişiler incelendiğinde; 2 çalışmada 

psikiyatrik tanı (depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, antisosyal 

kişilik bozukluğu ve imsomnia bozukluğu ve davranım bozuklukları) 

almış kişilerin olduğu, 3 çalışmada ön koşul olarak herhangi bir fiziksel 

veya psikiyatrik tanı almamış olması gerektiği kriterinin var olduğu. 

Geriye kalan 15 çalışmada herhangi bir tanı almamış veya bilgisi 

verilmemiş fakat öfke kontrolü sorunu yaşayan kişilere yer verildiği 

görülmektedir. Yine katılım gösteren gruplara bakıldığında 9 ile 40 yaş 

aralığında olan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim görmekte 
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olan öğrenciler, ev hanımları, psikolojik danışmanlar, mahkûmlar gibi 

geniş bir yelpazenin varlığı da gözlenmiştir. İncelenen çalışmaların 

yalnız birinde bireysel tedavi uygulanırken diğer çalışmalarda grup 

terapileri uygulandığı gözlemlenmiştir. Bilişsel davranışçı yaklaşıma 

dayalı teknik ve müdahale yolları kullanılarak yapılmış olan bu 

çalışmalarda elde edilen sonuçlarda da görüldüğü gibi BDT ve BDGT’ 

nin etkili bir yöntem olduğu anlaşılmaktadır. Yine çalışmalarda 

uygulanan teknik ve müdahalelerin kısa bir zaman diliminde olumlu 

yönde iyileşmeler sunduğu ve bu ilgili alanda BDT ile BDGT’ nin son 

derece önemli olduğunu ortaya koymuştur. 
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GİRİŞ 

Günümüzde silahlı şiddet, çağdaş bir küresel insan hakları sorunu 

olarak ön plana çıkmaktadır. Silahla ilgili şiddet, en temel insan hakkı 

olan yaşama hakkını tehdit etmekte, dünyanın her yerindeki bireylerin 

hayatlarını etkileyebilen günlük bir trajedi olarak yaşamımızda yer 

almaktadır. Ateşli silahların varlığı, insanların yaşamları için tehdit ve 

korku içinde hissetmelerine neden olabilmektedir. Milyonlarca insan, 

silahlı şiddetin veya silahlı şiddet tehdidinin bireylere, ailelere ve 

onların daha geniş bir topluluğa getirdiği ciddi ve uzun vadeli 

psikolojik etkilerden muzdariptir (Amnesty, 2021). Nitekim silahlı 

şiddet sonucunda hem bir hayat kaybedilmekte hem de hayatını 

kaybeden kişi ardında psikolojik olarak yıkıma uğrayan anne, baba, 

kardeş, eş ve çocuklar bırakabilmektedir.  

Silah şiddeti, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının ihlaline yol 

açabilmektedir. Devletlerin yaşama yönelik fiili veya öngörülebilir 

tehditlerle mücadele etme yükümlülüğü vardır ve bu nedenle insanları 

silahlı şiddetten korumak için önlemler alması gerekmektedir. 

Devletlerin alacakları önlemlerle birlikte mümkün olduğunca silahlı 

şiddetin önüne geçilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu önlemler 

çerçevesinde devletler silah kullanımına çeşitli sınırlamalar 

getirebilmektedir. Devletlerin silahlı şiddetin önüne geçmek amacıyla 

aldıkları tüm önlemlere karşılık günümüzde dünya genelinde silahlı 

şiddetin yol açtığı ölüm ve yaralanmaların oranı oldukça yüksektir. Bu 

süreçte silahlı şiddetin engellenmesi amacıyla devletin aldığı 

önlemlerin yanında çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları silahlı 
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şiddetin insan hayatında yol açtığı olumsuz etkilere yönelik 

farkındalık oluşturabilmek için çeşitli kampanyalar hazırlamaktadır. 

Bu kampanyalar kapsamında kullanılan kamu spotlarında silahlı 

şiddetin engellemesi konusunda insanların bilinçlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Çalışmada çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu tarafından silahlı 

şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan kamu spotları incelenerek, 

silahlı şiddetin önlenmesine yönelik ne gibi mesajların verildiği 

açıklanmaya çalışılmıştır. Böylece çalışmada çeşitli kuruluşların 

desteğiyle hazırlanan kamu spotları üzerinden silahlı şiddetin 

önlenmesi sürecinde medyanın ne gibi bir rol oynadığının ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında çeşitli 

kurum ve sivil toplum kuruluşu tarafından silahlı şiddetin önlenmesine 

yönelik hazırlanan kamu spotları göstergebilim yöntemi kullanılarak 

incelenmiştir. Çalışma, silahlı şiddet ve medya üzerine çalışma yapan 

araştırmacıların yararlanacağı bir kaynak olması bakımından önem 

taşımaktadır. 

1. SİLAHLI ŞİDDETE GENEL BAKIŞ 

Silahlı şiddet, örneğin tabanca, pompalı tüfek, saldırı tüfeği veya 

makineli tüfek gibi ateşli silahların kullanımıyla işlenen şiddetti ifade 

etmektedir. Silahlı şiddet yaralanma ve ölümle sonuçlanabildiği gibi 

aynı zamanda bireyi ruhsal olarak olumsuz etkileyebilmektedir. Diğer 

yandan silahla tehdit, şantaj, adam kaçırma gibi durumlarda silahlı 

şiddetin farklı bir boyutunu meydana getirebilmektedir. 
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Uluslararası Af Örgütü’nün (Amnesty International) verilerine göre 

her gün 500'den fazla insan silah şiddetinden dolayı yaşamanı 

yitirmekte ve her gün yaklaşık 2 bin kişi ateşli silahlardan dolayı 

yaralanmaktadır. Yine verilere göre dünyadaki tüm cinayetlerin %44'ü 

silahlı şiddet içermektedir. Yalnızca 2012 ve 2016 yılları arasında 

dünya çapında ateşli silahlarla ilişkili 1,4 milyon ölümün meydana 

geldiği aktarılmaktadır (Amnesty, 2021). Ateşli silah yaralanmaları 

genellikle yaşamı değiştirmekte ve mağdurların uzun vadeli zihinsel 

ve fiziksel sağlığı üzerinde olumsuz bir etki meydana 

getirebilmektedir. Bazıları kalıcı, ömür boyu bakıma ihtiyaç duymakta 

ve bazıları da -özellikle fiziksel olarak zorlu işlerde- çalışma 

yeteneklerini kaybedebilmektedir. Diğer yandan silahlı şiddetin 

kurbanlar, aile üyeleri ve sağlık hizmetleri üzerindeki etkisi, 

hükümetlerin çok az müdahalesi ile kronik bir halk sağlığı kriziyle 

sonuçlanabilmektedir. 

Silahlı şiddetin olumsuz etkileri özellikle çocuklar üzerinde uzun 

vadeli kalıcı etkiler oluşturabilmektedir. Silahlı şiddete maruz kalan 

çocuklar, öfke, geri çekilme, travma sonrası stres ve şiddete karşı 

duyarsızlaşma gibi kısa ve uzun vadeli olumsuz psikolojik etkiler 

yaşayabilmektedir. Tüm bu sonuçlar, devam eden bir şiddet 

döngüsünü besleyebilmektedir. Bu aşamada ebeveynler, okul 

yöneticileri ve ruh sağlığı çalışanlarının tümü, çocukları silahlı 

şiddetten korumada ve silahla ilişkili travmanın etkilerinin üstesinden 

gelmelerine yardımcı olmada kilit rol oynayabilmektedir (Garbarino 

vd., 2002: 73). Benzer şekilde silahlı şiddet gençler için de önemli bir 
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sorunu teşkil etmektedir. Nitekim silahlı şiddet, gençler arasında 

önemli bir ölüm ve yaralanma nedenidir (Reich vd., 2002: 5). 

Silahlı şiddetin engellenmesine yönelik hükümetler nezdinde çeşitli 

önlemler alınmaktadır. Bu aşamada silahlı şiddetin önlenmesindeki en 

önemli tedbirlerden biri silah ruhsatı alımında sıkı bir denetimin 

uygulanmasıdır. Silah alıcılarının ruhsatlandırılması, tüm silah 

satışları için geçmiş kontrol gereksinimleri ve perakende silah 

satıcılarının yakın gözetimi, silahların suçlulara yönlendirilmesini 

azaltabilmektedir. Silahlı şiddetin görülme sıklığını azaltmak, hukuk, 

halk sağlığı, kamu güvenliği, toplum ve sağlık dâhil olmak üzere 

birden fazla sistem aracılığıyla müdahale sürecini gerektirebilmektedir 

(APA, 2021). Silah sahipliği durumuna göre politikalar arasında 

envanterlerini açıklayamayan lisanslı silah satıcıları için daha fazla 

sorumluluk, gizli taşıma izni sahipleri için daha yüksek güvenlik 

eğitimi standartları ve zihinsel sağlık kayıtlarının daha iyi 

raporlanması yer alabilmektedir (Barry vd., 2018: 880). Tüm bunlar 

olası silah şiddetinin önlenmesinde alınabilecek önlemler arasında 

bulunabilmektedir. 

2. SİLAHLI ŞİDDETE KARŞI KAMPANYA HAZIRLAYAN 

KURULUŞLAR  

Çalışmanın bu kısmında çalışma kapsamında incelenen kamu 

spotlarını hazırlayan kuruluşlar hakkında temel bilgi verilmektedir.  
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2.1. New York Şehri Vatandaş Suç Komisyonu 

New York Şehri Vatandaş Suç Komisyonu (Citizens Crime 

Commission of New York City), 1978 yılında kurulmuş ve New York 

şehrinin ekonomik ve sosyal canlılığını koruyan ve suçun önlenmesine 

yönelik fikirlerin eyleme dönüştürülmesinde ön planda olmuştur. Suç 

komisyonu, raporlar yayınlayarak, forumlar düzenleyerek ve yenilikçi 

projeler oluşturarak yeni fikirler üretmekte ve bunları eyleme 

dönüştürmektedir. Kuruluşundan bu yana suç komisyonu, suçu 

azaltmak ve ceza adalet sistemini ve New York şehrinin güvenliğini 

iyileştirmek için çalışan bağımsız, tarafsız bir kuruluş olarak faaliyette 

bulunmaktadır. Suç komisyonunun yönetim kurulu, üst düzey şirket 

yöneticileri ve hukuk mesleğinin önde gelen üyelerinden 

oluşmaktadır. Yerel iş dünyası liderleriyle uzun süredir devam eden 

bağlarına ek olarak, suç komisyonunun çalışmalarıyla belediye 

başkanlığı, vali, polis, bölge savcıları, mahkemeler ve eyalet ceza 

infaz kurumları gibi kurumlarla yakın temas kurulmaktadır. Suç 

komisyonu, suçla mücadelede DNA kanıtının daha fazla 

kullanılmasını, risk altındaki gençler için fırsatların genişletilmesini, 

silahlı şiddete karşı müdahaleler geliştirmeyi ve terör tehdidinin 

değişen doğasının altını çizmeyi desteklemektedir (NYCC, 2021). 

2.2. Küçük Silahlarda Uluslararası Eylem Ağı 

Küçük Silahlarda Uluslararası Eylem Ağı (International Action 

Network on Small Arms, IANSA), Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda 

yasaları uyarınca 30 Mayıs 2002 tarihinde kurulmuştur. IANSA, 

küçük ve hafif silahların yasa dışı yayılmasına ve kötüye 
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kullanılmasına karşı hareket etmektedir. Bu tür silahlara olan talebi 

azaltarak, ateşli silah düzenlemelerini iyileştirerek ve silah transferleri 

üzerindeki kontrolleri güçlendirerek güvenli bir ortam meydana 

getirme çabalarını desteklemektedir. IANSA üyeleri, araştırma, 

savunuculuk ve kampanya yoluyla insanların güvenliğini sağlamak 

için yerel, ulusal, bölgesel ve küresel önlemleri teşvik etmektedir 

(IANSA, 2021). 

2.3. Tehdit Altındaki Halklar Derneği 

Tehdit Altındaki Halklar Derneği (Gesellschaft für bedrohte Völker, 

STP), merkezi Almanya'nın Göttingen kentinde bulunan uluslararası 

bir sivil toplum ve insan hakları kuruluşudur. Amacı, dünya çapında 

baskıcı hükümetler tarafından tehdit edilen azınlık halkları hakkında 

farkındalık oluşturmak ve onları korumaktır. Birleşmiş Milletler 

nezdinde danışma statüsüne, Avrupa Konseyi nezdinde katılımcı 

statüsüne sahiptir ve çeşitli ülkelerde şubeleri bulunmaktadır. 

Azınlıkların ve yerli halkların insan haklarını güçlendirmeye yönelik 

yerel çabaları desteklemekte ve benzer hedefler peşinde koşan 

kuruluşlar ve bireylerle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 

çalışmaktadır (GFBV, 2021). 

2.4. Anneler Amerika'da Silah Algısı İçin Eylem Talep Ediyor 

Anneler Amerika'da Silah Algısı İçin Eylem Talep Ediyor (Moms 

Demand Action For Gun Sense in America), insanları silahlı şiddetten 

koruyabilecek kamu güvenliği önlemleri için savaşan Amerikalıların 

oluşturduğu bir harekettir. Daha güçlü silah yasaları çıkarmak ve 
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ailelerin güvenliğini tehlikeye atan boşlukları kapatmak için faaliyette 

bulunmaktadır. Ayrıca sorumlu bir silah sahipliği kültürünü teşvik 

etmek için topluluklar ve iş liderleriyle birlikte çalışmaktadır (MDA, 

2021). 

2.5. Illinois Tabanca Şiddetine Karşı Konsey 

Illinois Tabanca Şiddetine Karşı Konsey (Illinois Council Against 

Handgun Violence, ICHV), ateşli silahların neden olduğu ölüm ve 

yaralanmaların azaltılması amacıyla hareket eden kar amacı gütmeyen 

bir kuruluştur. Bu süreçte konsey, halkı ateşli silah şiddeti ve kötüye 

kullanımı ile ilgili gerçekler konusunda eğitmeyi, ateşli silah şiddeti 

sorunu hakkında bilgilendirmek için eğitim materyalleri üretmeyi ve 

yayınlamayı, ateşli silah şiddeti konusunda bilgi almak için hizmet 

vermeyi ve ateşli silahlarla ilgili düzenlemelerin ve cezai yaptırımların 

adilliği, uygulanabilirliği ve etkinliğini gözden geçirmeyi ve 

önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. ICHV ağırlıklı olarak eyalet 

çapında bir kuruluş olmasına rağmen, zaman zaman ulusal veya 

bölgesel düzeyde misyonuyla tutarlı projeler yürütmektedir (ICHV, 

2021). 

2.6. Birleşik Devletler Silah Şiddetini Önleme 

Birleşik Devletler Silah Şiddetini Önleme (States United to Prevent 

Gun Violence), 2000 yılında iletişim kurmak, uzmanlık paylaşmak ve 

ortak bir amaç için bir topluluk olarak gelişme kazanmak için bir 

araya gelen bağımsız silahlı şiddeti önleme örgütlerinin bir üyesi 

olarak kurulmuştur. Desteğiyle, bağımsız kuruluşların daha verimli ve 
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etkili çalışmasına, sağlıklı topluluklar oluşturmasına ve daha güçlü 

yasalar, topluluk eğitimi ve taban eylemi yoluyla silah ölümlerini ve 

yaralanmalarını azaltmasına olanak tanınmaktadır (SUPGV, 2021). 

2.7. CeaseFirePA 

CeaseFirePA, silah şiddetini azaltmak, yasadışı silahların toplumlara 

akışını durdurmak ve silahları olmaması gereken kişilerin elinden 

silahları almak için destek oluşturmak amacıyla Pennsylvania'daki 

topluluklarla çalışmaktadır (CeaseFirePA, 2021). 

2.8. Metro Vancouver Suç Durdurucuları 

Metro Vancouver Suç Durdurucuları (Metro Vancouver Crime 

Stoppers), kar amacı gütmeyen suç faaliyetleri hakkında anonim ipucu 

bilgileri alan ve bunları Metro Vancouver, British Columbia, 

Kanada'daki topluluklardaki araştırmacılara sağlayan kayıtlı bir 

yardım kuruluşudur. 100'den fazlası Kanada'da olmak üzere dünya 

çapında 1.800'den fazla “suç durdurucu” kuruluşu bulunmaktadır. 

Suçlarla ilgili kamuoyundan ipuçları almakta ve bu ipuçlarını 

yetkililerle paylaşmaktadır. Yalnızca suçlarla ilgili bilgilerle ilgilenen 

tamamen bağımsız bir kuruluştur (MVCS, 2021). 

2.9. MM&M 

MM&M, ilk kez 1966 yılında Medikal Pazarlama + Medya olarak 

yayınlanan, farmasötik pazarlama ve ticarileştirme konusunda 

faaliyette bulunan medya markasıdır (MM&M, 2021). 
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3. YÖNTEM 

Çalışmada silahlı şiddeti konu alan kamu spotlarına Ads Of The 

World (AOTW) adlı siteden ulaşılmıştır. Sitede yer alan 209 kamu 

spotu içerisinden amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen 9 

kamu spotu çalışmanın örneklemi olarak incelenmiştir (Ads Of The 

World, 2021). Çalışmada silahlı şiddeti konu alan kamu spotları, 

Roman Jakobson’un göstergebilim kavramları ışığında analiz 

edilmiştir. 

Jakobson, göstergebilim alanına yeni göstergebilim modeli kazandıran 

uzmanlardan biridir (Türk vd., 2021: 165). Jakobson’un göstergebilim 

modelinde gönderen, bağlam, ileti, gönderilen, bağlantı ve kod olmak 

üzere altı sözlü iletişim etkeni yer almaktadır. Bu altı etkenin de 

duygusal, gönderimsel, çağrı, şiirsel, ilişki ve üstdil şeklinde altı işlevi 

bulunmaktadır (Şahan, 2020: 278). Bu altı etken içerisinde ise 

göstergelerin analizinde duygusal, gönderimsel ve çağrı işlevi ön 

plana çıkmaktadır. Duygusal işlev, gönderene vurgu yapmaktadır. 

Gönderimsel işlev bağlama odaklanırken, çağrı işlevi ise alıcıyı ön 

plana çıkarmaktadır (Gazi ve Gülada, 2021: 151). 

Çalışma kapsamında Greenpeace’in kamu spotlarındaki görsel ve 

yazılı göstergeler, özenli seçim propagandası bağlamında Jakobson’un 

duygusal, gönderimsel ve çağrı işlevleri özelinde analiz edilmiştir. 

Çalışma kapsamında ele edilen bulgular ışığında aşağıdaki iki soruya 

yanıt aranmaya çalışılmıştır: 
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- Silahlı şiddeti konu alan kamu spotlarında silahlı şiddet ne şekilde 

sunulmaktadır? 

- Silahlı şiddeti konu alan kamu spotlarında silahlı şiddetin 

önlenmesine yönelik hangi mesajlar verilmektedir? 

4. ANALİZ VE BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında silahlı şiddetin önlenmesine karşı hazırlanan 

dokuz kamu spotu göstergebilim yöntemi kullanılarak analiz 

edilmiştir.  

4.1. Birinci Kamu Spotu 

Birinci kamu spotu, 2007 yılında DraftFCB tarafından New York 

Şehri Vatandaş Suç Komisyonu adına hazırlanmıştır (Ads Of The 

World, 2007a). Duygusal işlev açısından kamu spotunda bir duvarın 

üstünde tabanca şeklini alan çentiklere yer verilmiştir. Kamu spotunun 

sol köşesinde de üç kadın fotoğrafı yer almaktadır. Kamu spotunda 

“Yasadışı silah taşırken yakalanma. 3,5 yıl hapis cezası alır” yazısı yer 

almaktadır 

 

Resim 1. Birinci Kamu Spotu (Kaynak: Ads Of The World, 2007a) 
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Gönderimsel işlev boyutunda kamu spotundaki yazılı ve görsel 

göstergeler bir bütün olarak ele alındığında kamu spotunda yasadışı 

silah taşımanın cezai yaptırımı sonucundaki hapis cezasına vurgu 

yapıldığı anlaşılmaktadır. Kamu spotundaki çentikler yasadışı silahın 

taşınması sonucunda kişinin alacağı hapis cezasına vurgu 

yapmaktadır. Çentiklerin tabanca şeklindeki sunumuyla yasadışı silah 

taşıma ile hapis cezası arasında ilişki kurulmaya çalışılmaktadır. Çağrı 

işlevi açısından kamu spotunda yasadışı silahların yol açtığı tehlikenin 

önlenebilmesine yönelik hapis yaptırımına vurgu yapılarak kaçak silah 

bulunduran ya da bulundurma teşebbüsünde olan kişilerin kaçak silah 

kullanımından uzak durması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu şekilde 

de kamu spotu üzerinden ülke genelinde ruhsatsız silah kullanımı 

engellenerek, mümkün olduğunca olası silahlı şiddetin önüne 

geçilmesi amaçlanmaktadır. 

4.2. İkinci Kamu Spotu 

İkinci kamu spotu, 2007 yılında Y&R Asia tarafından Küçük 

Silahlarda Uluslararası Eylem Ağı adına hazırlanmıştır (Ads Of The 

World, 2007b). Duygusal işlev boyutunda kamu spotunda bir 

tabancanın parçalara ayrılmış görseline yer verilmektedir. Kamu 

spotundaki tabancanın her bir parçasında da kamu spotunda yer alan 

yazılı göstergelerin bir kısmı bulunmaktadır. Kamu spotunda “23 Mart 

Salı günü, 18 yaşındaki Daniel Masters evde yalnızdı. Canı sıkılarak 

kardeşinin tabancasını çıkardı. Annesi eve geldi ve onu şaşırttı. Silah 

boşaldı ve göğsüne bir kurşun attı. Canı bir araya getirmek kolay 

değil. Iansa. www.iansa.org” yazısı yer almaktadır. 
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Resim 2. İkinci Kamu Spotu (Kaynak: Ads Of The World, 2007b) 

Gönderimsel işlev açısından kamu spotunda silahlı şiddet sonucunda 

meydana gelen bir kaza ile bir tabancanın parçalarının bir araya 

getirilmesi konusunda bir ilişki oluşturulmaya çalışılmaktadır. Kamu 

spotunda silahların parçalarının bir araya getirilerek, ateş etmesinin 

mümkün olabileceği buna karşılık silahlı şiddet sonucu meydana gelen 

bir insan kaybının telafisinin mümkün olamayacağı aktarılmaktadır. 

Çağrı işlevi boyutunda kamu spotunda silahlı şiddetin kolay bir 

şekilde gerçekleşebildiği buna karşılık yol açtığı kaybın telafi 

edilemediği mesajı verilmektedir. Bu mesaj üzerinden de insanların 

silah kullanımına dikkat etmesi ve silahlı şiddetin önlenmesi için 

duyarlı olunması gerektiği vurgulanmaktadır. 

4.3. Üçüncü Kamu Spotu 

Üçüncü kamu spotu, 2011 yılında Jung von Matt tarafından Tehdit 

Altındaki Halklar Derneği adına hazırlanmıştır (Ads Of The World, 

2011). Duygusal işlev açısından kamu spotunda siyah bir fonda 

kemiklerden oluşan bir tüfek görseline yer verilmektedir. Kamu 

spotunda “Her 43 saniyede bir kişi silahlı şiddet nedeniyle ölüyor. 
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İmzanız katliamla mücadelede yardımcı olabilir” yazısı yer 

almaktadır. 

 

Resim 3. Üçüncü Kamu Spotu (Kaynak: Ads Of The World, 2011) 

Gönderimsel işlev boyutunda kamu spotunda yazılı göstergeler 

üzerinden silahlı şiddet sonucunda hayatını kaybeden insanlara vurgu 

yapılmaktadır. Bu aşamada kamu spotunda insan kemikleri ölüm 

metaforu olarak kullanılarak, insan kemikleri üzerinden 

gerçekleştirilen tüfek temsiliyle silahlı şiddet ve ölüm arasında ilişki 

kurulmaktadır. Çağrı işlevi açısından kamu spotunda silahlı şiddetin 

yol açtığı ölümler vurgulanarak kamu spotunda yer alan yazılı 

göstergeler üzerinden insanların silahlı şiddete karşı harekete geçmesi 

istenmektedir. 

4.4. Dördüncü Kamu Spotu 

Dördüncü kamu spotu, 2013 yılında Grey tarafından Anneler 

Amerika'da Silah Algısı İçin Eylem Talep Ediyor adına hazırlanmıştır 

(Ads Of The World, 2013a). Duygusal işlev boyutunda kamu 

spotunda bir basketbol salonunda bulunan iki erkek çocuğuna yer 

verilmektedir. Kamu spotundaki erkek çocuklardan birinin elinde top, 
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diğerinin elinde ise tüfek bulunmaktadır. Kamu spotunda “Bir çocuk, 

onları korumak için Amerika'da yasaklanmış bir şeyi tutuyor. Tahmin 

et hangisi. Yakar top oyununu çok şiddetli olduğu için yasaklıyoruz. 

Neden silahlara saldırmıyorsunuz? momstalemandaction.org” yazısı 

yer almaktadır. 

 

Resim 4. Dördüncü Kamu Spotu (Kaynak: Ads Of The World, 2013a) 

Gönderimsel işlev açısından kamu spotundaki görsel ve yazılı 

göstergeler üzerinden yakar top oyunuyla silah kullanımı arasında 

ilişki kurulmaya çalışılmaktadır. Kamu spotunda şiddet içerdiği için 

yakar top oyunun yasaklanmasına karşılık silahların 

yasaklanmamasına yönelik tepki ortaya konulmaktadır. Bu aşamada 

kamu spotunda elinde top olan bir çocuk ile elinde tüfek olan bir 

çocuk üzerinden silahın yakar topa göre çok daha fazla şiddet içerdiği 

ön plana çıkarılmaktadır. Buna karşılık yakar topun yasaklanmasına 

karşılık silah kullanımının yasaklanmamış olmasına atıfta 

bulunulmaktadır. Çağrı işlevi boyutunda kamu spotunda yetkililerin 

silahlı şiddete karşı yeterince reaksiyon sergilemediğine yönelik 

eleştiride bulunularak, yetkililerin silahlı şiddete karşı harekete 

geçmesi istenmektedir. 
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4.5. Beşinci Kamu Spotu 

Beşinci kamu spotu, 2013 yılında Y&R tarafından Illinois Tabanca 

Şiddetine Karşı Konsey adına hazırlanmıştır (Ads Of The World, 

2013b). Duygusal işlev açısından kamu spotunda bir diğerin üstünde 

elinde silah bulunan bir insan temsiline yer verilmektedir. Kamu 

spotunun arka planında ise direğin bulunduğu yerin bir sokak olduğu 

algısı oluşturulmaktadır. Kamu spotunda “ICHV.org'da silah şiddetini 

durdurun” yazısı yer almaktadır. 

 

Resim 5. Beşinci Kamu Spotu (Kaynak: Ads Of The World, 2013b) 

Gönderimsel işlev boyutunda kamu spotunda sıradan bir uyarı 

levhasının insanları çeşitli tehlikelere karşı uyarabildiği düşüncesi 

üzerinden silahlı insan temsili üzerinden de kamu spotunda insanlar 

silahlı şiddete karşı uyarılmaktadır. Kamu spotundaki silahlı insan 

temsili üzerinden insanların gün içerisinde aniden bir silahlı şiddetle 

karşı karşıya kalabileceğine yönelik mesaj verilmektedir. Bu açıdan 

kamu spotunda silahlı şiddetin günlük hayatın bir parçası haline 

gelebildiğine yönelik algı meydana gelebilmektedir. Çağrı işlevi 

açısından kamu spotunda insanların silahlı şiddet altında olduğuna 



 
72 Yönetim-İletişim Bağlamında Şiddet, Terör ve Siber Saldırılar 

vurgu yapılarak, silahlı şiddetin önlenmesine yönelik insanlar harekete 

geçirilmeye çalışılmaktadır. 

4.6. Altıncı Kamu Spotu 

Altıncı kamu spotu, 2013 yılında Grey tarafından Birleşik Devletler 

Silah Şiddetini Önleme adına hazırlanmıştır (Ads Of The World, 

2013c). Duygusal işlev boyutunda kamu spotunda iç içe geçmiş üç 

insan siluetinden oluşan bir hedef tahtası bulunmaktadır. Kamu 

spotunda erkek şeklindeki hedef tahtasının içerisinde bir kadın silueti, 

kadın siluetinin içerisinde de bir bebek silueti çizilmektedir. Hedef 

tahtasındaki merkezi hedef olarak da çocuk siluetinin başı hedef 

alınmaktadır. Kamu spotunda “Mermiler düşündüğünüzden daha 

büyük delikler bırakır. Birleşik Devletler silahlı şiddeti önlemek için. 

Katılmak için www.suggv.org adresini ziyaret edin” yazısı yer 

almaktadır. 

 

Resim 6. Altıncı Kamu Spotu (Kaynak: Ads Of The World, 2013c) 

Gönderimsel işlev açısından kamu spotunda silahlı şiddetin yol açtığı 

ölümler bir hedef tahtasındaki erkek, kadın ve bebek temsili üzerinden 
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kitlelere aktarılmaktadır. Kamu spotunda erkek baba, kadın anne ve 

bebek ise erkek ve kadının çocukları olarak algılanmaktadır. Bu 

açıdan kamu spotunda silahlı şiddet sonucunda bir erkeğin 

vurulmasıyla vurulan erkekle birlikte eşi ve çocuğunun da hayatının 

olumsuz yönde etkileyeceğine yönelik mesaj verilmektedir. Çağrı 

işlevi boyutunda kamu spotunda silahlı şiddetin yol açtığı ölüm veya 

yaralanmaların düşünüldüğünden daha fazla olumsuz etkilerinin 

olabileceği algısı meydana getirilmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde 

kamu spotu üzerinden insanların silahlı şiddete yönelmelerinin önüne 

geçilmesi amaçlanmaktadır. 

4.7. Yedinci Kamu Spotu 

Yedinci kamu spotu, 2014 yılında Gatesman+Dave tarafından 

CeaseFirePa adına hazırlanmıştır (Ads Of The World, 2014). 

Duygusal işlev açısından kamu spotunda namlusunda kaykayda 

oynayan bir çocuk temsili bulunan bir tabancaya yer verilmektedir. 

Kamu spotunda “Amerika'da, silahlı şiddet her 30 dakikada bir çocuğu 

hedef alıyor. ceasefirepa.org’da tavır takının. CeaseFirePA silah 

şiddetine karşı tavır alması” yazısı yer almaktadır. 

 

Resim 7. Yedinci Kamu Spotu (Kaynak: Ads Of The World, 2014) 
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Gönderimsel işlev boyutunda kamu spotunda silahlı şiddetin çocuklar 

üzerindeki olumsuz etkisinin ortaya konulabilmesi için kaykayda 

kayan bir çocuk temsili, bir tabancanın namlusunda yer almaktadır. 

Kamu spotunda yer alan çocuk temsili, silahlı şiddete maruz kalan 

çocukların metonimi olarak sunulmaktadır. Kaykayda kayarak 

çocuğun masumiyetine vurgu yapılmakta ve tabancanın tetiğinin 

çekilmesi durumunda çocuğun hayatını kaybedebileceğine yönelik 

mesaj verilmektedir. Çağrı işlevi açısından kamu spotunda silahlı 

şiddetin çocukların hayatına mâl olduğu vurgusu üzerinden insanların 

duygularına hitap edilerek, insanların silahlı şiddete yönelmelerinin 

önlenmesine çalışılmaktadır.  

4.8. Sekizinci Kamu Spotu 

Sekizinci kamu spotu, 2015 yılında DDB tarafından Metro Vancouver 

Suç Durdurucuları adına hazırlanmıştır (Ads Of The World, 2015). 

Duygusal işlev boyutunda kamu spotunda devasa boyutta bir tetiğe ve 

tetik bölgesinde tetiği çekmeye çalışan ve tetiğin çekilmesini 

önlemeye çalışan iki kişiye yer verilmektedir. Kamu spotunda “Silah 

şiddetine karşı durun” yazısı yer almaktadır. 

 

Resim 8. Sekizinci Kamu Spotu (Kaynak: Ads Of The World, 2015) 
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Gönderimsel işlev açısından kamu spotunda tetiği çekmeye çalışan 

kişi silahlı şiddete yönelen insanların, tetiğin çekilmesini önleyen kişi 

ise silahlı şiddetin engellenmesi için çalışan insanların metonimi 

olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan kamu spotunda tetiğinin 

çekilmesini önleyen kişinin gücüyle silahlı şiddetin önlenmesinde 

insanların rolü üzerinde durulmaktadır. Çağrı işlevi boyutunda kamu 

spotunda insanların silahlı şiddetin önlenmesine yönelik verdikleri 

desteğin artmasıyla silahlı şiddetin önlenmesinin daha mümkün 

olacağına yönelik algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böylece kamu 

spotu üzerinden insanlar silahlı şiddetin önlenmesi için harekete 

geçmeye teşvik edilmektedir. 

4.9. Dokuzuncu Kamu Spotu 

Dokuzuncu kamu spotu, 2020 yılında Ogilvy tarafından MM&M 

adına hazırlanmıştır (Ads Of The World, 2020). Duygusal işlev 

açısından kamu spotunda bir hijyenik eldiven, yuvarlak bir kapak 

içerisinde tüfek şeklindeki bakteriyi tutmaktadır. Kamu spotunda 

“Silah kültürü öldürür. Önlenmesi için iğnesi yok” yazısı yer 

almaktadır. 

 

Resim 9. Dokuzuncu Kamu Spotu (Kaynak: Ads Of The World, 2020) 
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Gönderimsel işlev boyutunda kamu spotunda yazılı ve görsel 

göstergeler bir arada ele alındığında silahlı şiddet, insanları öldüren bir 

virüse benzetilmekte buna karşılık bu virüsün önlenebileceği bir 

iğnenin olmadığı vurgulanmaktadır. Çağrı işlevi açısından kamu 

spotunda virüslerin önlenebilmesi için bir ilacın olabileceği 

aktarılmaktadır. Bu aşamada kamu spotu üzerinden silahlı şiddetin 

önlenmesinin de insanların silahlı şiddete yönelmemesiyle mümkün 

olacağı algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böylece kamu spotunda 

insanların en baştan silaha yönelmeyerek silahlı şiddetin oluşmasını 

engelleyebileceklerine yönelik algının oluşturulması amaçlanmak-

tadır.  

5. ALANYAZININDA SİLAHLI ŞİDDETİ VE MEDYA 

BOYUTUNU KONU ALAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

Silahlı şiddeti konu alan çeşitli akademik çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir (Sherman ve Rogan, 1995; Blumstein ve Cork, 

1996; Braga vd. 2008; Cook, 2020). Bu çalışmalar içerisinde:  

 Ludwig ve Cook (2001), silah şiddetini azaltmanın faydalarını; 

 Garbarino vd. (2002), silah şiddetinin çocuklar ve gençler 

üzerindeki etkilerinin azaltılmasını; 

 Reich vd. (2002), çocuklar, gençler ve silahlı şiddeti; 

 Bushman vd. (2013), filmlerde silahlı şiddet trendlerini; 

 Dillon ve Bushman (2017), filmlerde silah şiddetine maruz 

kalmanın çocukların gerçek silahlara olan ilgisine etkisini; 
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 Barry vd. (2018), silah şiddetini önleme politikalarına yönelik 

kamu desteğini; 

 Milam vd. (2018), silah şiddeti konusunda gençlerin tutumlarını; 

 Swanson (2020), silah şiddeti ve silah yasalarını; 

 Redding ve Shalf (2001), okullarda silah şiddetini azaltmak için 

kolluk kuvvetlerinin etkinliğini incelemiştir.  

 Silahlı şiddeti medya boyutunda ele alan çalışmalarda: 

 Elson ve Ferguson (2013), silah şiddeti ve medya etkilerini; 

 McGinty vd. (2014), ciddi akıl hastalığı ve silah şiddetinin haber 

medyası çerçevesini;  

 Parham-Payne (2014), silahlı şiddete farklı tepkilerde medyanın 

rolünü incelemiştir. 

Çalışmada silahlı şiddeti konu alan kamu spotları ele alınarak, silahlı 

şiddetin önlenmesinde medyanın rolü açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 

aşamada medyada silahlı şiddetin nasıl yansıtıldığının ve silahlı 

şiddetin azaltılmasında insanlara ne gibi mesajların verildiğinin ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın medya ve şiddet üzerine 

çalışmada bulunan araştırmacıların yararlanabilecekleri bir kaynak 

olması hedeflenmiştir.  

SONUÇ 

Çalışma kapsamında incelenen kamu spotlarında silahlı şiddetin 

önlenmesine yönelik kamu spotları arasında benzer ve farklı 

mesajların verildiği ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada incelenen kamu 

spotlarında genel olarak silahlı şiddetin yol açtığı, ölüm ve 

yaralanmalar üzerinden insanların silahlı şiddete yönelmesinin önüne 



 
78 Yönetim-İletişim Bağlamında Şiddet, Terör ve Siber Saldırılar 

geçilmeye çalışıldığı saptanmıştır. Kamu spotlarında silahlı şiddetin 

yalnızca silahlı şiddete maruz kalan bireyleri değil aynı zamanda bu 

bireylerin yakınlarını da olumsuz yönde etkileyebileceği üzerinde 

durulmuştur. Bunun yanında bazı kamu spotlarında silahların 

kullanımının denetimi konusunda duyarlılık oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Diğer yandan silahlı şiddetin günlük hayatın bir parçası 

haline geldiğine yönelik algı oluşturularak insanların silahlı şiddetle iç 

içe olduğu mesajı verilmiştir. 

Kamu spotlarında silahlı şiddet doğrudan silah temsilleri üzerinden 

aktarılmıştır. Bu aşamada kemiklerden oluşan silah temsili ve virüse 

benzetilen silah temsili üzerinden insanlarda silahlı şiddete yönelik 

olumsuz algı meydana getirilmeye çalışılmıştır. Diğer yandan kamu 

spotunda silahlı şiddetin önlenmesinde insanların desteğinin önemi 

üzerinde durulmuştur. Ayrıca kamu spotunda silahlı şiddetin 

önlenmesi sürecinde yetkilerin sorumluluğuna vurgu yapılmaya 

çalışılmıştır. Kamu spotlarında silahlı şiddete karşı verilen mesajlarda 

insanlar silahlı şiddete karşı tavır takınmaya ve silahlı şiddetin 

önlenmesi için harekete geçmeye çağrılmıştır. 

Günümüzde silahlı şiddetin insanlık için sorun oluşturması, silahlı 

şiddetin önlenmesine yönelik hazırlanan kamu spotlarına önemli bir 

sorumluluğun yüklenmesine neden olmaktadır. Genel olarak 

değerlendirildiğinde kamu spotlarında insanların duygularına hitap 

edilerek silahlı şiddetin yol açtığı olumsuz etkilere vurgu yapılmaya 

çalışılmıştır. Bu açıdan kamu spotlarında daha çok hüzün duygusu 

üzerinden silahlı şiddete karşı insanların ikna edilmesine çalışıldığı 
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belirtilebilmektedir. Diğer yandan insanların silahlı şiddetin 

önlenmesindeki rolünün önemi üzerinde durularak insanların silahlı 

şiddetin önlenmesinde harekete geçirilmesi amaçlanmıştır. Buna 

karşılık gelecek süreçte silahlı şiddetin önlenmesine yönelik 

hazırlanması muhtemel kamu spotlarında silahlı şiddet sonucunda 

meydana gelen ölüm ve yaralanmalarda verilecek muhtemel cezalara 

vurgu yapılarak insanların korku duygusunun ön plana çıkarılması 

yoluyla silahlı şiddete karşı ikna edilmesine çalışılması 

önerilmektedir. 

Çalışma, silahlı şiddetin kamu spotlarında ne şekilde temsil edildiğini 

yansıtması ve kamu spotlarında silahlı şiddete karşı verilen mesajları 

ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Buna karşılık çalışma, 

silahlı şiddetin engellenmesine yönelik hazırlanan kamu spotlarının 

silahlı şiddetin önlenmesindeki etkisini ortaya çıkaramamaktadır. Bu 

açıdan gelecek çalışmaların kamu spotlarının silahlı şiddetin 

önlenmesindeki etkisini ortaya koyan saha çalışmalarına yönelmesinin 

silahlı şiddetin önlemesinde kamu spotlarının rolünün daha kapsamlı 

açıklanmasını sağlayacağı düşünülmektedir.  
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GİRİŞ  

Bireylerin üretim veya hizmet sektörlerinde hem düşünsel hem de 

bedensel gücünü ortaya koyduğu süreçleri kapsayan çalışma hayatı, 

örgütler ve iş görenler açısından büyük önem taşımaktadır. 

Etkileşimde bulunulan müşteriler, tedarikçiler ve üçüncü taraflar da bu 

sürecin olumlu veya olumsuz şekilde iletişim paydaşlığına dahil 

olmaktadır. İnsan ömrünün büyük bir kısmını kapsayan çalışma 

hayatı, çeşitli durumlarda ruhsal veya bedensel sağlığı da fazlasıyla 

etkileyebilmektedir. Çalışmak; insanlar için çoğu zaman iş tatmini, 

prestij, kendini gerçekleştirme, zihinsel ve fiziksel zindelik 

sağlayabilir. Buna rağmen ağırlaşan çalışma koşulları veya olağan dışı 

durumlarda ortaya çıkabilen çeşitli riskler ise çalışan sağlığını 

olumsuz yönde tehdit edebilir. İş kazalarının yanı sıra farklı tür ve 

boyutta karşılaşılabilen şiddet olayları da bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. Yaşanan bu olumsuzluklar aynı zamanda 

örgütlerin finansal yapısı ve kurumsal imajı başta olmak üzere çeşitli 

alanlarda da önemli kayıplara yol açabilmektedir. 

Dünyada yaşanan hızlı değişimlerin, göç dalgalarının ve 

sosyoekonomik sorunların birçok alanda olduğu gibi çalışma 

hayatında da olumsuz etkilere neden olduğu söylenebilir. Özellikle bu 

durumun giderek belirginleştiği 1970'lerden sonra işçilerin ve 

işverenlerin karşılaştığı şiddet olaylarının tüm dünyada üç kattan fazla 

arttığı görülmektedir (Adriansen, 2005, s. 22).  
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Çalışma hayatında yaşanan şiddet olayları, iş görenlere yönelik zarar 

verme amaçlı her türlü eylem veya olay olarak ifade edilmektedir 

(Wiskow, 2003, s. 7). Günümüzde birçok çalışan, çalışma 

ortamlarında istismara uğramakta, tehdit edilmekte veya saldırgan 

davranışlarla karşılaşmaktadır. Sağlık, asayiş, konaklama, ulaşım ve 

eğitim sektörleri başta olmak üzere farklı hizmetler sunan milyonlarca 

işgören çalışma hayatında farklı formlarda şiddet türlerine defalarca 

maruz kalabilmektedir. Örneğin; ABD işyerlerinde yılda ortalama 1,7 

milyon şiddet olayının gerçekleştiği, bu oranın tüm şiddet suçlarının 

%18'ini oluşturduğu, çalışma hayatındaki şiddet olaylarında yaklaşık 

900 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmektedir (Duhart, 2001, s. 1). 

Avrupa ülkelerinde işyerinde fiziksel şiddete maruz kalan işçiler, 

Hollanda’da %10, Fransa ve Birleşik Krallık'ta %9 ve İrlanda'da %8 

olarak rapor edilmiştir. Çalışma hayatındaki cinsel taciz olayları ise 

Avrupa'da ve Çek Cumhuriyeti'nde %10, Norveç'te %7, Türkiye ve 

Hırvatistan'da %6, Danimarka, İsveç, Litvanya ve İngiltere'de ise %5 

olarak kayıtlara geçmiştir (Parent-Thirion ve ark., 2007, s. 36). 

İsveç'te, intiharların neredeyse %15’inin çalışma ortamlarında maruz 

kalınan zorbalık, aşağılanma ve cinsel taciz gibi şiddet türleri ile 

ilişkili olduğu tahmin edilmektedir (WHO, 2002, s. 18). İngiltere'de 

işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimini sağlayan İş Sağlığı ve Güvenliği 

İdaresi’nin (HSE) 2018/19 sıra sayılı verilerine göre çalışanlarda 

ölümcül olmayan ve en sık rastlanan yaralanmalar arasında %8 

oranıyla işyeri şiddeti görülmektedir (HSE, 2019, s. 7). Sağlık tesisleri 

ise işyeri şiddetinin en yoğun yaşandığı yerler arasında yer almaktadır 

(Antão ve ark., 2020; Guerin, 2004; Hamblin ve ark., 2015; 
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ILO/ICN/WHO/PSI, 2002; Milczarek, 2010; OSHA, 2016; Seyran ve 

ark., 2018; Work Safe BC, 2008). 

Sağlık sektöründe şiddetin bu denli yaygınlaştığı bir zeminde nedense 

genellikle istatistiki sonuçların daha çok dikkat çektiği görülmektedir. 

Oysaki meydana gelen şiddet olaylarından daha çok, şiddet olaylarına 

giden süreçlere odaklanmanın şiddeti başlamadan bitirmek açısından 

daha doğru olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda sağlık 

işyeri ortamlarında şiddetin nedenleri, risk faktörleri ve olası sonuçları 

üzerine daha önceden teorik bir bilgiye sahip olmak bile herkes 

açısından büyük yararlar sağlayabilir. Nihayetinde; sağlık 

kurumlarındaki şiddet olayları sarsıcı, yıkıcı ve hatta ölümcül etkileri 

nedeniyle beklenmedik trajik sonuçlara yol açabilir.  

1. KAYNAĞINA GÖRE ŞİDDET TÜRLERİ 

 

Çalışma hayatındaki şiddet olayları şiddeti uygulayanlara ve 

amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Kaynağına göre işyeri 

şiddeti; suç hedefli, müşteri kaynaklı, çalışanlar arası ve kişisel ilişkili 

şeklinde 4 ayrı tipte incelenmektedir (Levy ve Sokas, 2011, s. 322).  

1.1. Tip 1 Şiddet Türü 

 

İşyeri ile ilişkisi bulunmayan saldırganlar tarafından gerçekleştirilen, 

kasıtlı suç eylemlerini kapsayan bu şiddet türünde başlıca hedef, nakit 

para ve değerli eşyaları gasp etmektir. İşyerine saldırı düzenleyerek 

terör, propaganda ve intikam gibi başka amaçlar için dikkat çekmek 

de bu şiddet kapsamında değerlendirilebilir. Bu tip şiddet olaylarına 
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“kriminal şiddet” veya “dışsal şiddet” adı da verilmektedir (Levy ve 

Sokas, 2011, s. 322). İşyerlerinde meydana gelen cinayetlerin %85’i 

bu gruptadır. Sıklıkla öldürücü silahlar kullanılırken, ciddi 

yaralanmalar ve katliamlar ortaya çıkmaktadır. Taksi şoförleri ve 

güvenlik güçleri ile ödeme işleriyle uğraşan kasiyerler gibi gece ve 

yalnız çalışanlar daha çok bu tip şiddet riski altındadır (IPRC, 2001, s. 

4). 

İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) verileri analiz edilerek yapılan bir 

çalışmada 2011-2015 yılları arasında ABD’de ateşli silahlarla 1553 

işyeri cinayetinin olduğu belirlenmiştir (Doucette ve ark., 2019, s. 1). 

Toplamda 821 cinayetin Tip 1 şiddet türü olduğu görülürken, 619 

cinayetin ise soygun amaçlı ve %95,6 oranında da işyeri ile ilgisi 

olmayan failler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Tip 1 

şiddet türü cinayetlerin %53’ü market tarzı yerlerde gerçekleşmiştir 

(Doucette ve ark., 2019, s. 4,5).    

1.2. Tip 2 Şiddet Türü 

 

Hasta, hasta yakını, müşteri veya tüketicilerin çalışanlara karşı 

uyguladığı şiddet türüdür. İşyerinden mal veya hizmet temin 

edilmesine göre şiddeti uygulayanlar öğrenci, veli, mahkûm, tedarikçi 

ve hizmet sunumuyla bağlantılı diğer kişiler de olabilir. Genellikle 

mesai saatlerinde meydana gelen bu şiddet türünden sağlık çalışanları 

başta olmak üzere, güvenlik güçleri ve öğretmenler ile halkla yoğun 

ilişkide bulunan meslek grupları daha çok etkilenmektedir (Yıldız ve 

Kaya, 2009, s. 2). 
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2014 yılında tüm işyeri cinayetlerinin yaklaşık %20'si Tip 2 şiddetten 

kaynaklanmış olsa bile, bu kategori ölümcül olmayan şiddet 

olaylarının çoğunu oluşturmaktadır. Tip 2 şiddet türü riskinin en 

yüksek olduğu yerler hastaneler, acil servisler, klinikler ve diğer 

sağlık tesisleri ile polis merkezleri, hapishaneler, okullar ve toplu 

taşıma araçları olmaktadır (Doucette ve ark., 2019; IPRC, 2001; 

Rugala ve Isaacs, 2003). Yapılan çalışmalarda sağlık hizmeti 

sunanların diğer tüm sektörlerde çalışanlardan 16 kat daha fazla risk 

altında olduğu göstermektedir (Elliot, 1997, s. 38). Sağlık çalışanları 

genellikle hasta ve hasta yakınlarıyla sürekli bir ilişkiye sahip 

oldukları için sağlık hizmeti sunumu sırasında şiddete maruz 

kalabilmektedir.  

Tip 2 şiddetinin ABD’deki tüm işyerleri içinde de en fazla sağlık 

çalışanlarına yönelik olduğu görülmektedir (Phillips, 2016, s. 1661). 

BLS (2013) verilerine göre de sağlık işyeri ortamlarında en fazla 

şiddetin %80 oranında hastalar tarafından uygulandığı görülmektedir 

(OSHA, 2015, s. 2).  

Türkiye'deki işyerlerinde bir yıl içerisinde beş yüz binin üzerinde 

şiddet olayının meydana geldiği tahmin edilmektedir. Bu işyerleri 

şiddet yoğunluğu açısından genel olarak; sağlık hizmetleri, sosyal 

hizmetler, perakende hizmetler, otelcilik, finans kurumları, eğitim, 

ulaştırma ve güvenlik hizmetleri gibi tip 2 şiddetinin en fazla 

görüldüğü sektörlerdir (Pala, 2016, s. 30).  
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Aile içinde şiddete maruz kalan kadınların, çalışma hayatında da 

psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet açısından risk altında olduğu 

söylenebilir. EPSU, UNI EUROPA, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, 

EFEE, EUROCOMMERCE ve COESS (2013) işbirliği ile hazırlanan 

raporda çalışma hayatında halkla doğrudan temas halinde olan 

kadınların %42'sinin bu tip şiddeti yaşadığı belirtilmektedir. 

1.3. Tip 3 Şiddet Türü 

 

Tip 3 şiddet türünde saldırganın işgören ile bir iş bağlantısının olması 

gerekir (Yıldız ve Kaya, 2009, s. 2). Bu şiddet tipinde işyeri 

ortamından kaynaklı çatışmalar nedeniyle eski veya mevcut çalışanlar 

birbirlerine karşı şiddet uygulayabilmektedir (Wiskow, 2003, s. 8). 

Genellikle çalışanın çalışana karşı uyguladığı şiddetin bu tipi, 

amirlerine, astlarına, meslektaşlarına, mesai arkadaşlarına ve diğer 

personele karşı bir eylem şeklindedir. Bu tip şiddet sonucu yaşanan 

çalışan ölümleri, işyerinde şiddet cinayetlerinin yaklaşık %7'sini 

oluşturmaktadır (IPRC, 2001, s. 4). 

Tüm işyerleri bu tip şiddet kapsamındaki olaylar için risk altındadır. 

Bu bağlamda işe alma sürecinin bir parçası olarak çalışanların sabıka 

kontrolünün dikkatlice yapılması oldukça önemlidir. Özellikle suç 

geçmişi olan çalışanların işten çıkartılmaları sonucunda işverenlere 

yönelik cinayete varan şiddetleri olabilmektedir (Rugala ve Isaacs, 

2003). 
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Çalışanlar arasında sistematik şekilde uygulanan mobbing, farklı bir 

şiddet tipi olarak görülmemelidir. Mobbing, tip 3 işyeri şiddeti 

kapsamında fiziksel, sözel veya cinsel şiddet türlerini de içeren bir 

şiddet türü olarak değerlendirilmelidir.   

1.4. Tip 4 Şiddet Türü 

 

Çalışanın eş, akraba, komşu, arkadaş gibi özel hayatında iletişim 

halinde olduğu bireylerin gösterdiği bu şiddet tipinde, eylemlerin esas 

olarak evden kaynaklanmasına karşın, önemli derecede çalışma 

ortamlarına yansıdığı gözlenmektedir. Failin genellikle iş ile bir 

ilişkisi yoktur, ancak hedeflenen mağdurla kişisel bir ilişkisi 

bulunmaktadır (IPRC, 2001, s. 4). Bu nedenle saldırıya uğrayan veya 

tehdit edilen çalışanın genellikle aile içi şiddet gördüğü, bu durumun 

işyerine de yansıdığı görülmektedir. Yapılan araştırmalarda çalışan ile 

kişisel ilişkisi olan birinin kolayca girip çıkabildiği, kalabalık 

ortamların oluştuğu, güvenlik tedbirlerinin daha düşük olduğu 

işyerlerinin bu tip şiddet olayları için daha yüksek risk taşıdığı 

belirtilmektdir (Doucette ve ark., 2019; IPRC, 2001; Levy ve Sokas, 

2011). 

Tam anlamıyla bu tip şiddet kapsamında olmasa da şiddetin meydana 

geldiği yer açısından birçok cinayet olayı da aile içi şiddetin yansıması 

olarak işyerlerinde gerçekleşebilmektedir. ABD'de 2003-2008 yılları 

arasında işyerlerinde işlenen cinayetlerin yaklaşık %35’i eşler 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu cinayetlerin %50’den fazlası ise 
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otoparklarda ve kamuya açık işyerlerinde olmuştur (Pillinger, 2018, s. 

16). 

Guerin’in (2004) bildirdiğine göre; Amerikan Aile İçi Şiddet Enstitüsü 

(AIDV-USA), her yıl işyerindeki kadınlara karşı 13 bin şiddet 

eyleminin gerçekleştirildiğini bildirmiştir. Bu olayların bazen 

hedeflenen kurbanın ötesine geçerek diğer çalışanlara da zarar verdiği 

görülmüştür (Guerin, 2004, s. 8). 

2. OLUŞ ŞEKLİNE GÖRE ŞİDDET TÜRLERİ 

 

Çalışma hayatında yaşanan şiddet faillerin mağdurlara uyguladığı 

yöntemlere göre farklılık göstermektedir. Kimi zaman hakaret ve 

kabalık içerikli davranışlar sözel boyutta kalırken, kimi zaman ise 

darp etmeye ve hatta cinayete kadar gidebilmektedir.  Oluş şekline 

göre şiddet türleri; fiziksel, sözel-psikolojik, mobbing (yıldırma) ve 

cinsel şiddet olarak ele alınabilir. 

2.1. Fiziksel Şiddet 

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) şiddet tanımlamaları esas alınarak, 

çalışma hayatındaki fiziksel şiddet olayları; işyerlerinde fiziksel, 

cinsel veya psikolojik zarara yol açacak şekilde başka bir kişiye veya 

gruba karşı fiziksel güç kullanımı olarak tanımlanmaktadır (Martino, 

2002). Soygun, hırsızlık, gasp, çatışma, saldırı, eylem gibi birçok 

nedene bağlı olarak işyerlerinde fiziksel şiddet olayları ortaya 

çıkabilir. Dövmek, tekmelemek, tokatlamak, bıçaklamak, ateş etmek, 

itmek, ısırmak ve sıkıştırmak işyerlerindeki başlıca fiziksel şiddet 
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çeşitleridir. Sonuçtan bağımsız olarak sadece işyerlerindeki çalışanlar 

değil müşteriler, hastalar, binalar, nesneler, malzemeler de fiziksel güç 

kullanımını içeren herhangi bir şiddet eyleminden zarar görebilir 

(ILO/ICN/WHO/PSI, 2002; Martino, 2002; Milczarek, 2010; Parent-

Thirion ve ark., 2017). 

Özellikle gardiyan, polis, güvenlik görevlisi, taksi şoförü, gibi meslek 

gruplarının fiziksel şiddete daha fazla maruz kaldığı anlaşılmaktadır 

(IPRC, 2001, s. 5). Acil servislerdeki öfkeli hasta yakınlarının ve 

psikiyatrik hastaların da hekim ve hemşirelere önemli düzeyde fiziksel 

şiddet uyguladığı görülmektedir (Annagür, 2010; Aras, 2014; 

Kahriman, 2014; Seyran ve ark., 2018).  

2005 yılında yapılan bir araştırmaya göre Avrupa ülkelerinde 

işyerinde fiziksel şiddete maruz kalan işçiler, Hollanda’da %10, 

Fransa ve Birleşik Krallık'ta %9 ve İrlanda'da %8 olarak rapor 

edilmiştir (Parent-Thirion ve ark., 2007, s. 36). 

Türkiye’de farklı sektörler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre 

güvenlik görevlilerinin %20,7 oranında, sağlık çalışanlarının %5,1 

oranında ve eğitim kurumlarında çalışanların %2,9 oranında fiziksel 

şiddete maruz kaldıkları görülmüştür (Aytaç ve ark., 2011, s. 389).  

2.2. Sözel-Psikolojik Şiddet  

 

Çalışma hayatında sözel-psikolojik şiddet; fiziksel temas veya fiziksel 

etki içermeyen olayları kapsar. Buradaki şiddet türünde söz ve ses 

kullanılarak hakaret, taciz, bağırma, küfür, aşağılama, tehdit 
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şeklindeki davranışlar esastır. Bazen aynı davranışlar sözsüz olarak da 

kişinin psikolojisine yönelik olabilmektedir. Psikolojik şiddet 

mağdurları arasında önemli duygusal zararlar ortaya çıkmaktadır 

(Chappell ve Martino, 2006, s. 17). Bunun yanında; daha somut 

olması nedeniyle işyerinde fiziksel şiddetin varlığı kolaylıkla 

tanımlanmasına rağmen psikolojik şiddetin varlığı uzun süredir 

anlaşılamamıştır. Oysaki günümüzde etkileri itibariyle çalışma 

hayatında ortaya çıkan psikolojik şiddet süreçlerinin endişe veren 

boyutlara doğru yaygınlaştığı görülmektedir (S. Akgün ve Temli 

Durmuş, 2020; Çarıkçı ve Yavuz, 2009; Karcıoğlu ve Çelik, 2012; 

Zhou ve ark., 2020). 

Çalışma hayatında ortaya çıkan sözel ve psikolojik şiddet, 

mağdurların ruh sağlığını ve çalışma huzurunu olumsuz yönde 

etkileyen toplumsal ve sosyal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çünkü bu tür şiddet davranışları ahlaki değerler ve toplumsal değerleri 

de yıpratan ve bunların aşınmasına neden olan kötü bir araç 

olabilmektedir (Karcıoğlu ve Akbaş, 2010, s. 140). 

Önceki bölümde değinilen kaynağına göre sınıflamada yer verilen Tip 

2 kapsamındaki psikolojik-sözel şiddetin uygulayıcıları; tedarikçiler, 

alıcılar, müşteriler, hastalar veya hasta yakınları olmaktadır. Tip 3 

kapsamındaki psikolojik-sözel şiddet ise mobbing (yıldırma) şeklinde 

olduğundan sistematik ve birden fazla şekilde tekrarlanmakta olup, 

işyerindeki çalışanlar veya yöneticiler tarafından uygulanmaktadır.  
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Etkileri, kapsamı ve yapısı itibariyle mobbing şeklinde olan 

psikolojik-sözel şiddetin ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. 

2.3. Mobbing (Yıldırma)  

 

1980’li yıllarda mobbing terimini ilk kez kullanan Alman endüstri 

psikoloğu ve tıp bilimcisi Heinz Leymann “Mobbing; bir veya birkaç 

kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, düşmanca ve ahlak dışı 

yöntemlerle sistematik bir biçimde uygulanan psikolojik terördür” 

tanımını yapmıştır (Leymann, 1996, s. 165).  

Genel olarak “işyerinde psikolojik taciz” şeklinde ifade edilen 

“mobbing” kavramı, çalışma psikolojisi araştırmaları sonucunda aynı 

işyerinde çalışanların birbirlerini taciz etmeleri ve birbirlerine kötü 

davranmaları ile rahatsızlık ve huzursuzluk vermeleri şeklinde 

uyguladıkları psikolojik şiddet olarak tanımlanmaktadır (Çevirme, 

2017, s. 219). Guerin (2004), tacizi; yasal olarak mağdurun 

istihdamının şartlarını ve koşullarını etkileyecek kadar şiddetli veya 

yaygın olan rahatsız edici, hoş olmayan davranışlar (kelimeler, 

eylemler, jestler veya görsel görüntüler) olarak tanımlamaktadır 

(Guerin, 2004, s. 173). Akgeyik (2013), mobbingin kişinin küçük 

düşürülmesi, kişiyle alay edilmesi, kişiye sataşılması ve gözdağı 

verilmesi gibi birçok tutum ve davranışı kapsayan genel bir kavram 

olduğunu söylemektedir. Mobbing, cezalandırma amacı güden 

davranışları, kişilik çatışmalarını ve iyi yönetilemeyen örgütsel 

çatışmaları da içermektedir (Akgeyik ve ark., 2013, s. 20). 
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Çalışanın işyerinde mobbinge maruz kaldığını söyleyebilmek için bazı 

şartların oluştuğunu görmek ve bu davranışların bazı nitelikleri 

içerdiğini tespit etmek gerekir:  

• Mobbing, çoğunlukla mesai arkadaşları veya yöneticiler tarafından 

uygulanır. Az da olsa dikey mobbing olarak tanımlanan astların 

yöneticilere uyguladığı mobbing davranışları da olabilmektedir 

(Çevirme, 2017, s. 219). 

• Mobbingin bir amacı vardır. Çalışanı yıldırarak onu iş yaşamı ile 

ilgili başarısız kılmayı veya cezalandırmayı hedefler (Gürhan, 

2015, s. 2).   

Sistematiktir, belirli bir süre ve kasıtlı olarak tekrarlanan davranışları 

içerir (Chappell ve Martino, 2006, s. 17).Çalışanın iş yaşamını ve özel 

yaşamını sürekli eleştirme, kendisini ifade edebilmesini kısıtlama, 

diğer çalışanlarla iletişimini engelleme, dini ve siyasi görüşleriyle alay 

etme, gülünç düşürmeye çalışma, işleri sürekli geri alma verilen 

zamanda bitirilemeyecek işler verme ve çalışma ortamının fiziksel 

koşullarını yetersizleştirme davranışları en sık kullanılan mobbing 

yöntemleridir (Tınaz, 2006, s. 17). 

Çalışma arkadaşları tarafından mobbinge maruz kalan mağdurların 

genellikle daha nitelikli, çalışkan ve başarılı çalışanlar oldukları, daha 

çok bu nedenle hedef seçildikleri değerlendirilmektedir (Poyraz ve 

Aksoy, 2012, s. 184). 

Mobbing; çalışanların stres, tükenmişlik, iş tatminsizliği, işten ayrılma 

niyeti, aile içi çatışma ve intihara kadar çeşitli olumsuz durumları 
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yaşamasına yol açabilmektedir (İ. Akgün ve Gürhan, 2020; Duffy, M. 

ve Sperry, 2007). 

2.4. Cinsel Şiddet 

 

ILO (2019), çalışanın işyerinde maruz kaldığı cinsel şiddeti; cinsel 

içerikli sözler, fiziksel temas, cinsel istekte bulunulması ve tecavüz 

gibi her türlü benzer davranışlar olarak tanımlamaktadır. Çalışan, 

istemediği halde işyerinde zaman zaman cinsel şakalara, tekliflere, 

cinsel içerikli görsel, sözel ya da fiziksel bir harekete maruz 

kalabilmektedir (Polat, 2017, s. 51). İş dünyasında özellikle cinsel 

nitelikte olan cinsiyete dayalı şiddet ve taciz vakalarının büyük 

çoğunluğu kadınlara yönelik ve genellikle cinsiyete dayalı güç 

eşitsizliklerini benimseyen ayrımcı sosyal yapılar nedeniyle ortaya 

çıkmaktadır (Pillinger, 2018, s. 5).  

Dünyada pek çok çalışan kadın sokaklarda, açık pazar yerlerinde, 

toplu taşıma istasyonlarında, hastanelerde, marketlerde ve konaklama 

işyerlerinde cinsel tacize ve diğer cinsel şiddet biçimlerine maruz 

kalmaktadır (Pillinger, 2018; PSI, 2018). Bildirilen cinsel taciz 

vakaları; Çekya’da %10, Norveç'te %7, Türkiye, Hırvatistan'da %6, 

Danimarka, İsveç, Litvanya ve İngiltere'de %5, İtalya, İspanya ve 

Malta’da ise %1 civarındadır (Parent-Thirion ve ark., 2007, s. 37). 

Sağlık çalışanlarının çoğunluğunun hemşire olduğu göz önüne 

alındığında ise yine sağlık hizmetlerinin kadın emeği açısından yoğun 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum kadın çalışanlara yönelik cinsel 
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taciz ve saldırı riski açısından sağlık sektörünü de yukarılara 

taşımaktadır.  

Çalışma hayatında tanıdık kişi tarafından yapılan cinsel şiddet 

davranışları önceleri arkadaşça davranışlarla başlayıp, güven duygusu 

oluştuktan sonra farklı şekillerde devam edebilmektedir. Bu nedenle 

mesai arkadaşı tarafından işyerinde cinsel şiddete maruz kalan 

çalışanın, bu durumu tam olarak anlamlandırabilmesi veya etrafına 

anlatabilmesi zorlaşmaktadır. Çalışma hayatında cinsel şiddete maruz 

kalanların yaşadığı ruhsal travmaların tespit edilmesi ve bu konuda bir 

rehabilitasyon desteğinin sağlanması ayrıca önem taşımaktadır.  

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Haziran 2019'da yayınladığı 

Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nde çalışma ortamlarında cinsiyete dayalı 

şiddetin varlığını vurgulamakta ve “cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin 

orantısız olarak kadınları etkilediğini” ifade etmektedir (International 

Labour Conference, Convention 190, 2019). 

Hükümet dışı girişimler, işçi ve işveren örgütleri, sendikalar, 

dernekler, çok paydaşlı yapılar, STK'lar ve kadın örgütleri; iş 

dünyasında kadınlara yönelik şiddeti ve cinsel tacizi önlemek ve 

bunlarla mücadele etmek açısından önemli rol oynamaktadır 

(Pillinger, 2018, s. 29). 

3. SAĞLIKTA ŞİDDETİN RİSK FAKTÖRLERİ 

 

İşin ve işyerinin özelliğine göre çalışma hayatında şiddet riskinin 

arttığı görülmektedir. Yalnız çalışılan, toplumla temas zorunluğu olan, 
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kıymetli eşyalarla uğraşılan, acılı insanlara temas edilen, sağlık 

kuruluşları ve eğitim kurumları gibi ortamlar şiddet riskinin yoğun 

yaşandığı yerler olarak dikkat çekmektedir. Fiziksel özellikler, 

organizasyon düzeni, yönetim tarzı, işyeri kültürü, güvenlik önlemleri 

ve giriş-çıkış düzeni gibi işyeri nitelikleri de şiddeti tetikleyen riskleri 

barındırmaktadır (Yıldız ve ark., 2011, s. 21).  

Sağlık çalışanlarına yönelik işyeri şiddetinin azaltılmasında ve 

önlenmesinde örgütlerin proaktif yaklaşımlar sergilmesi 

önerilmektedir. Bu sayede sağlık çalışanlarının şiddetle başa çıkma 

konusunda daha bilinçli hale gelmesi de sağlanabilir. Özellikle şiddeti 

önlemeye yönelik etkili stratejilerin oluşturulması ve bu konuda sağlık 

yöneticilerinden destek alınması önem taşımaktadır.  

Sağlık sektöründeki işverenlerin ve yöneticilerin işyerinde şiddeti 

önleme politikası oluşturması ve bu politikalardan çalışanların 

haberdar olması da ayrıca önem taşımaktadır (Hamblin ve ark., 2015, 

s.2466).

Çalışanların işyeri şiddeti ile başa çıkma konsundaki yetersizlikleri, 

daha fazla şiddete maruz kalmalarına veya şiddetin boyutlarının 

derinleşmesine neden olabilmektedir.  

Sağlık tesislerinde şiddeti önlemeye yönelik yapılan planların Şekil 

1.’de gösterildiği gibi aşağıdaki adımları içermesi önerilmektedir

(ILO/ICN/WHO/PSI, 2002, s.11). 
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Şekil 1. Sağlık İşyeri Şiddetini Önlemeye Yönelik Temel Adımlar 

Poyner ve Warne (1988) tarafından 1986’da temeli atılan şiddet 

modeli, Chappell ve Martino (2006) tarafından geliştirilerek, alan 

yazına yeni hali ile “Etkileşimli Şiddet Modeli” olarak 

kazandırılmıştır (Şekil 2). Bu modele göre şiddet olaylarında şiddet 

uygulayan ile şiddete maruz kalanın olumsuz etkileşimine neden olan 

çeşitli risk faktörleri bulunmaktadır.  

Şekil 2. Etkileşimli Şiddet Modeli (Chappell ve Martino, 2006, s. 123) 
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3.1.  Bireysel Risk Faktörleri 

Şiddete eğilimli kişilerin özellikleri incelendiğinde yaşın, cinsiyetin, 

sosyokültürel ortamın, psikolojik ve ekonomik durumun etkili olduğu 

görülmektedir. Şiddet uygulama potansiyeli yüksek olan kişilerin 

genellikle otuz yaşın altı, erkek, düşük sosyoekonomik düzeye sahip, 

alkol veya madde bağımlılığı olan kişilerden olduğu görülmektedir. 

Bunun yanında yasal veya yasal olmayan şekilde silah bulunduran, 

kanun koyucular ile sorunları olup, daha önce adli olaylara karışmış, 

hükümlülük veya tutukluluk geçmişleri olan, cinsel doyumsuzluk veya 

parafili, pedofili ve nekrofili gibi cinsel sapkınlık yaşayan, psikiyatrik 

rahatsızlıkları bulunan kişiler çalışma ortamlarında daha fazla şiddet 

uygulama riski sahibidir (Farrington, 1998; Polat, 2017; J. J. Wilson 

ve ark., 2000; M. P. Wilson ve ark., 2015). 

Ebeveynlerin suçluluk geçmişleri, çocuğa kötü muamele, kötü aile 

yönetimi, aile içi çatışmalar ve aile bağlarının gevşek olması, 

ebeveynlerin madde kullanımı ile ailede anti sosyal davranışlara 

uygun inançlar ve tutumlar bireyin şiddete eğilimli bir çocukluk evresi 

geçirmesine neden olmaktadır. Özellikle ergenlik dönemi olan 10-16 

yaş evresinde şiddete katılım için artan bir risk ortaya çıkmaktadır. Bu 

yaşlarda akran çeteleri üyeliği tercihleri artmakta ve şiddet olaylarına 

katılım riski dört katına kadar yükselmektedir (J. J. Wilson ve ark., 

2000, s. 2). Sık sık yalan söyleme, okuldan kaçma, cinsel belirsizlik 

yaşama ve madde kullanımı da şiddet eğilimli gençlerin benzer 

özellikleri arasındadır  (Farrington, 1998, s. 424). 
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Bireysel psikolojik faktörler de şiddet uygulama risklerini 

artırmaktadır. Sinirlilik, yoksunluk, endişe ve kaygı durumu içinde 

olan bireyler daha fazla saldırgan davranışlar göstermektedir. 

Hiperaktivite, konsantrasyon problemleri, huzursuzluk ve alzheimer 

hastalığı veya beyin disfonksiyonu gibi psikiyatrik hastalığı olanlar da 

şiddet uygulama riski yüksek olan kişilerdir (Al ve ark., 2012; Duhart, 

2001; McNiel ve ark., 1988) . 

Akran ilişkilerinde, komşuluklarda ve okul ortamlarındaki 

olumsuzluklar şiddet davranışlarına eğilim için birey üzerinde önemli 

rol oynamaktadır. Suçlu akranlar, grup üyelikleri, uyuşturucu ve ateşli 

silahların yaşanılan ortamda rahatlıkla bulunabilmesi, etnik dışlanma 

veya kültürel farklılıklar nedeniyle önyargılara maruz kalma bireydeki 

şiddet davranışlarını beslemektedir (J. J. Wilson ve ark., 2000, s. 2).  

Çalışma hayatında şiddete maruz kalma açısından bakıldığında ise 

çalışanların sosyodemografik özelliklerinin de bu konuda etken 

olduğu söylenebilir.  

Kadınların çalışma hayatında özellikle cinsel şiddete daha fazla maruz 

kaldığı bilinen bir gerçektir (Çelik ve Çelik, 2007; Erdemir ve ark., 

2011; Günkan ve Coşar, 2009; Kamchuchat ve ark., 2008). Irkçı 

bireylerin uyguladığı şiddete maruz kalan çalışanların etnik kökenleri 

ise kendileri için işyerlerinde ayrıca bir risk oluşturabilir (Harrell, 

2011; Martino, 2002). Yalnız başına çalışma da bireyler için önemli 

bir şiddet riski taşımaktadır (Work Safe BC, 2008, s. 28). Yapılan bazı 

araştırmalarda ise çalışma hayatında fiziksel şiddete maruz kalma 
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yönünden yaşlı işçilerin genç işçilere göre daha az risk altında olduğu 

görülmüştür (Milczarek, 2010, s. 51). 

Çalışanların kendi arasında yaşayabileceği, yöneticilerin maruz 

kalabileceği veya yöneticilere karşı uygulanabilecek şiddetin riskleri 

ise şu şekilde sıralanabilir (Rugala ve Isaacs, 2003, s. 21): 

• İşyerine silah ve benzeri aletlerin getirilmesi,

• İş arkadaşları arasında veya çalışanlar ile yöneticiler arasında

yaşanan tartışmalar, kötü muameleler, işten çıkarma veya

disiplin cezaları,

• Çalışma ortamında uyuşturucu veya alkol kullanımı,

• Haklı veya haksız bir gerekçe ile şikayete uğrama,

• Aile içi çatışmalar veya özel hayatta yaşanan diğer sorunlar,

• Mali veya hukuki sorunlar,

• Psikolojik rahatsızlıklardır.

3.2. Örgütsel Risk Faktörleri 

Çalışma hayatında karşılaşılan şiddet davranışları genellikle toplumsal 

şiddetin bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda 

topluma hizmet veren ve insanlarla iç içe olan örgütsel yapıların 

durumları ve işyerlerindeki çevresel risklerin de değerlendirilmesi 

gerekir.  

ILO tarafından yapılan kapsamlı toplantılar sonucunda yayınlanan 

çalışmada (2016) şiddet ve tacize maruz kalma ihtimalini artıracak 

çevresel risk faktörleri belirlenmiştir:  
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• Halk ile doğrudan temas halinde olmak,

• Stresli, öfkeli, saldırgan vb. sorunlu insanlarla temas halinde

olmak,

• Kıymetli eşyalarla ilgili olmak,

• Yeterli donanımın ve personelin olmadığı ortamlarda çalışmak,

• Gece saatlerinde, yalnız başına, yalıtılmış veya uzak yerlerde

çalışmak,

• Çatışma ve felaket bölgelerinde özellikle kamusal ve acil hizmet

sunarken,

• İşsizliğin yüksek olduğu bölgelerde çalışmak,

İş Kanunu ve sosyal güvence kapsamında olmayan veya korunmayan 

durumlarda olmak şiddete uğrama riskini artırmaktadır (ILO, 2016). 

Örgütsel yapıdan kaynaklanan ve çalışanı baskılayan durumlar ise 

stres ve çatışma risklerini artırmaktadır (Martino ve Musri, 2001, s. 

11): 

• Kötü insan kaynakları yönetimleri,

• Sorumlulukların belirsizliği,

• Başarısız iş organizasyonları,

• Aşırı iş yükü ve aşırı iş temposu,

• Çalışanlara dayatılan gerçekçi olmayan hedefler,

• Çalışanların karar alma süreçlerine dahil edilmemesi,

• İş güvensizliği, kariyer belirsizliği ve işten çıkarılma kaygısının

yaşatılması işyerlerinde şiddete neden olabilmektedir.
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Kalabalık ve stresli ortamları içeren, aynı zamanda 7/24 kesintisiz 

faaliyette olan sağlık tesisi gibi yerlerde şiddetin örgütsel riskleri daha 

da artmaktadır. Bunun başlıca nedenleri;   

 

• İşyeri şiddeti ile ilgili personel eğitimi ve politika eksikliği, 

• Yüksek personel devir hızı, 

• Özellikle yemek ve ziyaret saatlerinde yaşanan personel 

yetersizliği 

• Yetersiz güvenlik personeli, 

• Uzun bekleme süreleri ve kalabalık bekleme odaları, 

• Sınırlandırılmamış hasta ve hasta yakını hareketliliği, 

• Şiddete müsamaha gösterildiği ve olayları bildirmenin bir 

etkisinin olmayacağı algısıdır  (OSHA, 2016, s. 5). 

 

Görüldüğü gibi çalışma ortamlarındaki kötü veya yetersiz fiziksel 

şartlar, şiddet olaylarının yaşanmasını kolaylaştıran başlıca risk 

faktörleri arasında yer almaktadır. Yetersiz aydınlatma, yetersiz 

iklimlendirme, kötü kokulu ortamlar ve bekleme koşullarının 

yetersizliği, mahremiyetin sağlanamadığı fiziksel koşullar ve aşırı 

gürültülü ortamlar hem müşteriler üzerinde hem de çalışanlar üzerinde 

olumsuz etkiler yaratmaktadır (Milczarek, 2010, s. 94).          

Şiddet olaylarıyla iç içe olan asker, polis ve güvenlik görevlileri gibi 

meslekler için şiddet riskleri olağan görülebilmektedir. Benzer şekilde 

son dönemlerde sağlık, eğitim ve ulaştırma sektörlerinde artan şiddet 

olaylarının da işveren tarafından “işin bir parçası” olarak görülmesi 

ise alınması gereken tedbirler konusunda bir ciddiyetsizlik 
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oluşturabilmektedir. Bu şekilde çalışma ortamlarındaki şiddeti 

kanıksayan örgütsel yapılar, şiddetin önlenebilir olması yerine şiddetin 

süregiden bir duruma dönüşmesine neden olabilmektedir. 

İş gücünün bir cinsiyet veya etnik kökene hakim olduğu işyerleri, 

yerleşik cinsiyet normlarına uymayan kişilere veya az temsil edilen 

gruplardan gelen kişilere daha düşmanca davranış sergileyebilir. 

Cinsiyet ve etnik ayrımcılık gerekçelerinin kesiştiği yerlerde şiddet ve 

taciz riski artmaktadır (Cheung ve ark., 2018; Milczarek, 2010).  

ILO (2013) raporuna göre; kadınlar, özellikle tedarik zincirlerinin alt 

kademelerinde, düşük ücretli işlerde orantısız bir şekilde 

çalıştırılmakta ve sıklıkla ayrımcılık, cinsel taciz ve diğer işyeri şiddet 

türlerine maruz kalmaktadır. Geleneksel olarak birçok toplumda 

erkeklerden daha düşük ücretli ve düşük statülü şekilde istihdam 

edilen kadınlar, özellikle az gelişmiş ülkelerde zorlu çalışma şartlarına 

mecbur bırakılmakta ve şiddete kayıtsızlığa zorlanmaktadır. 

3.3. Risk Düzeylerinin Belirlenmesi 

 

Çalışma ortamları için büyük bir risk oluşturan şiddet olaylarının 

işyerlerinin hangi alanlarında daha yoğun ve sıklıkla yaşanabileceği 

önem taşımaktadır. Risk düzeylerinin belirlenmesi sayesinde yeterli 

düzeyde tedbirlerin alınması yanında, olası şiddet olaylarına karşı 

müdahaleler de zamanında yapılabilir. Çoğunlukla hasta ve hasta 

yakınlarının şiddet uygulayabileceği sağlık tesislerindeki risk 

düzeyleri şu şekilde sıralanabilir (Elliot, 1997): 
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• Seviye 1 (Yüksek Düzey Riskli Birimler): Acil servisler, ayakta

tedavi birimleri, ana girişler, radyoloji üniteleri ve poliklinikler,

kafeteryalar, madde bağımlılığı tedavi merkezleri ve psikiyatri

servisleri bulunmaktadır.

• Seviye 2 (Orta Düzey Riskli Birimler): Ameliyathaneler, cerrahi

alanlar, protez, diş ve estetik klinikleri gibi çeşitli poliklinikler

bulunmaktadır.

• Seviye 3 (Düşük Düzey Riskli veya Risksiz Birimler): Hastane

kütüphanelerini, toplantı salonlarını, sınıfları ve eğitim ofislerini

içermektedir (Elliot, 1997, s. 40).

Kamchuchat ve arkadaşları (2008), Tayland’daki genel hastanelerde 

görev yapan hemşirelerin şiddet risk düzeylerini araştırmıştır. Çalışma 

sonucuna göre poliklinik, travma, acil servis, ameliyathane, tıbbi veya 

cerrahi birimlerde çalışanların diğer birimlerde çalışanlara göre şiddet 

riskinin %80 daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı çalışmada 

şiddetin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili eğitimlerin çalışanların şiddete 

uğrama riskini %40 oranında azalttığı saptanmıştır (Kamchuchat ve 

ark., 2008, s. 201). 

Elliot’un (1997) sınıflamasında ve Kamchuchat ve arkadaşlarının 

(2008) saptamalarında yer almamasına rağmen son yıllarda özellikle 

Türkiye’de şiddet riskinin arttığı bir başka alan ise hastane yoğun 

bakımlardır. Yakınının yoğun bakımda ölümü sonrasında sağlık 

çalışanlarına saldıranların haberleri ile çok sık karşılaşılmaktadır. 

Olayın trajik yönü ise bu tip haberlerin medyada yer almasının 

ardından bir furya olarak benzer davranışlar gösteren hasta 
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yakınlarının aynı eylemleri tekrarlamasıdır. Öztunç’un (2006) yaptığı 

bir çalışmada, Adana’daki hemşirelerin maruz kaldığı sözel ve 

psikolojik şiddet sorgulamasında yoğun bakım çalışanlarının %87,5 

ile en yüksek oranda şiddete maruz kalan servis olduğu sonucu 

bulunmuştur. Yoğun bakım çalışanlarının örgütsel davranışları ve 

şiddete maruziyetleri ile ilgili özellikli çalışmalar son yıllarda giderek 

artmaktadır (Ata Yüzügüllü ve ark., 2018; Baysak ve ark., 2019; 

Özcan ve Bilgin, 2010; Kılıç ve ark., 2020). Burada yoğun bakım 

vesilesiyle dikkat çekilmek istenen nokta; zaman içerisinde daha önce 

şiddet olgusunun az rastlandığı alanlarda alışılmadık artışların 

yaşanabileceği, ya da sık rastlanan yerlerde zaman içinde bu durumun 

azalabileceği hususunun da dikkate alınması gerektiğidir. Bu 

bağlamda toplumun sosyokültürel dönüşümüne bağlı olarak yaşanan 

değişimler dikkate alınmalı ve risk faktörleri belirli sürelerle gözden 

geçirilerek güncellenmelidir. 

“Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik Şiddet ve Tacizle Mücadele 

El Kitabı” isimli çalışmada kadınların yoğunlukta olduğu işyerlerinin 

şiddet ve tacize maruz kalma riskini ciddi ölçüde yükselttiği ifade 

edilmiştir. Aynı çalışmaya göre kamu sektöründeki işçileri temsil eden 

sendikaların özellikle hastalar tarafından sağlık çalışanlarına yönelen 

şiddetin yaygınlaştığını ve son yıllarda önemli ölçüde arttığı 

bildirilmektedir (Pillinger, 2018, s. 13).  

ABD Iowa Üniversitesi (2001) tarafından hazırlanan raporda işyeri 

şiddet risklerinin şiddet tiplerine göre değerlendirildiği görülmektedir 
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(IPRC, 2001). Söz konusu raporu dikkate alarak sağlık işyerleri şiddet 

risklerini şu şekilde sıralayabiliriz:  

• Sağlık hizmeti almak niyeti dışında sağlık tesislerine gelerek 

çalışanlara saldırıda bulunan bireyler sıklıkla yanlarında 

ölümcül bir silah bulundurmaktadır. Sağlık tesisleri adına hasta 

ve hasta yakınları ile para alışverişi yapan, gece geç saatlerde 

ve/veya yalnız çalışanların büyük bir bölümü bu risk grubu 

içinde yer almaktadır (IPRC, 2001, s. 5).  

• Sağlık çalışanlarının yoğun çalışma koşulları içinde mesai 

arkadaşları, eski çalışanlar ve yöneticilerle yaşadığı çatışmalar 

ölümcül olaylara neden olabilmektedir. Bu tip şiddet olaylarının 

tüm işyeri cinayetlerinin yaklaşık %7'sini oluşturduğu 

belirtilmektedir (IPRC, 2001, s. 9).  

• Özellikle akıl ve ruh sağlığı hastalarının sağlık hizmetleri 

sunumu sırasında şiddet uygulama riski bulunmaktadır. Bu 

nedenle söz konusu hasta grubu için bakım ve tedavi uygulayan 

sağlık çalışanlarının bu riski sürekli şekilde göz önünde 

bulundurması gerekmektedir (IPRC, 2001, s. 7). 

ABD’deki işyeri şiddet olaylarının çoğunun soygun gibi bir suç 

kastıyla, çalışan ve müşteri ilişkileri nedeniyle veya hastaların sağlık 

çalışanlarına saldırısıyla olduğu belirtilmektedir (Levy ve Sokas, 

2011, s. 322). Özellikle kadın sağlık çalışanları; aile içi şiddet, ayrılık 

veya boşanma nedeniyle anlaşmazlığı olduğu aile yakınlarından işyeri 

şiddeti görebilir. Bu nedenle güvenlik görevlilerinin, çalışanların 
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onayını almadan aile yakınları da olsa üçüncü şahısların ziyaretlerine 

izin vermemesi gerekir (IPRC, 2001, s. 11). 

Kanada Britanya Kolombiya’sında iş sağlığı ve güvenliği alanında 

faaliyet gösteren Work Safe BC’nin (2005) sağlık hizmetlerinde 

şiddetin önlenmesine yönelik hazırladığı rehberde iş faktörleri 

açısından sağlık işyeri ortamları düşük risk grubunda 

değerlendirilmektedir. Buna rağmen sağlık işyerleri acil servisler, 

psikiyatrik hastaların sevişleri, uzun süreli ve özellikle özel bakım 

üniteleri nedeniyle kendi grubu içindeki diğer işyerlerine göre en 

yüksek şiddet riskini taşımaktadır (Work Safe BC, 2005, s. 23).  

Sağlık tesislerinde başlıca üç farklı tedavi sürecinde çalışanlar için 

şiddet riskinin artabileceği öngörülmektedir;  

• İlaç ve Madde Bağımlılığı: Özellikle madde bağımlılarının

reçetesiz temin edilemeyen bazı özellikli ilaçları kullanma isteği

sağlık işyerlerine saldırı riskine neden olabilmektedir.

• İlaçların Etkileri: Bazı ilaçların yan etkileri hastaların ve bu

durumdan etkilenen hasta yakınlarının saldırgan davranışlarına

neden olabilmektedir. Hastanın durumundaki değişiklikler ile

hastaya verilecek ilaçların değişiklikleri de hastaları

sinirlendirebilir ve saldırganlaşmalarına neden olabilir.

Madde Bağımlılığı Tedavisi: Bir hastanede veya tedavi merkezinde 

olmanın getirdiği endişe, şüphe ve çaresizlik hissi hastayı 

öfkelendirebilir. Bunun sonucunda detoksifikasyon (toksinlerden 

arınma) veya tedavinin kendisinin neden olduğu sıkıntı, hastaların 
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çalışanlara karşı saldırgan davranışlar sergilemesine neden olabilir 

(Work Safe BC, 2005, s. 50). 

4. ŞİDDETİN ETKİLERİ 

 

Sağlık çalışma ortamlarındaki şiddet, olay süresince olduğu gibi olay 

ardından da önemli olumsuz izler bırakır. Şiddete maruz kalan sağlık 

profesyonellerinin yanı sıra, tanık olanlarda psikolojik ve fiziksel 

zararlar ortaya çıkabilir. Örgütsel yapıda ise mali, maddi ve zaman 

kayıpları görülebilir. 

Çalışma hayatında maruz kalınan şiddetin birey açısından insan 

hakları ihlallerine, kalıcı veya kısa süreli sakatlıklara ve hatta ölüm 

dâhil olmak üzere birçok olumsuzluğa yol açtığı görülmektedir. 

Bunun yanında sağlık çalışanlarının şiddet olaylarından gördüğü zarar 

nedeniyle örgütsel süreçlerde de bir takım aksaklıklar ortaya 

çıkabilmektedir (Şekil 3). 

 

 Şekil 3. Şiddetin Bireysel ve Örgütsel Sonuçları (Milczarek, 2010, s. 84) 



 
114 Yönetim-İletişim Bağlamında Şiddet, Terör ve Siber Saldırılar 

4.1. Çalışanlara Yönelik Sonuçlar 

Fiziksel, psikolojik-sözel veya psikolojik-sözel kapsamlı cinsel şiddet 

türlerinin mağdur üzerinde genel olarak ortak etkileri şunlar olabilir 

(HSE, 2019; Pınar ve Pınar, 2013; Tınaz, 2006; TTB, 2013):  

• Depresyon, panik atak, yüksek tansiyon, dikkat dağınıklığı,  

• Ellerin terlemesi ve titremesi, baş ve sırt ağrıları, mide-bağırsak 

rahatsızlıkları, iştahsızlık ve zayıflama, deri döküntüleri,  

• Terk edilmişlik duygusu, özgüven ve özsaygının yitirilmesi, 

travma sonrası stres bozukluğu, psikosomatik rahatsızlıklar,  

• Kontrolsüz öfke, anksiyete,  

• Bağımlılık (teknoloji, alkol, sigara, madde),  

• Uyku düzensizliği olarak sıralanabilir. 

Sıyrık, ekimoz, hematom, lezyon, travma, iç organ yaralanmaları, 

kırıklar, kanamalar, doku kaybı veya organ kaybı fiziksel şiddete 

ilişkin en sık rastlanılan bulgulardır (Polat, 2017, s. 82). Bunun 

yanında fiziksel şiddet sonucunda kalıcı sakatlıklar yanı sıra kronik 

hastalıklar da ortaya çıkabilir:  

 

• Astım, diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları,  

• Konuşma bozukluğu, görme, işitme veya diğer duyu kayıpları,  

• Baş, mide, kas ağrıları,  

Mesane ve böbrek enfeksiyonları ortaya çıkabilir (Doucette ve ark., 

2019; Levy ve Sokas, 2011; Seyran ve ark., 2018) .  
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Fiziksel olarak uygulanan cinsel şiddet ayrıca jinekolojik hastalıklar, 

kürtaj, infertilite, AIDS, sifiliz, hepatit vb. şeklinde bireyin sağlığında 

olumsuz sonuçlara yol açabilir (Pillinger, 2018).  

Farklı şiddet türlerinin ortak sonucu olarak moral ve motivasyon 

kaybı, iş tatminsizliği, iş verimliliğinin azalması, yüksek devamsızlık, 

işten ayrılma, intihar eğilimi veya intihar olayları da görülebilir 

(Hamlin ve Hoffman, 2002, s. 857). 

4.2. Örgüte Yönelik Sonuçlar 

Şiddetin sağlık çalışanları üzerindeki zararlarının yanı sıra örgüt 

yapıları da şiddet olaylarından olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Sağlık tesislerinin şiddet olaylarıyla anılması kurumsal imajı 

zedeleyebilir, iş günü ve iş gücü kayıpları ile sağlık çalışanlarının 

motivasyonundaki düşüşler de iş kazalarına yol açabilir. Verimlilik ve 

üretkenlikte azalma sağlık hizmetleri sunumunun aksamasına ve 

ekonomik kayıplara neden olduğu gibi, olası şiddet riskleri için 

güvenlik tedbirlerini geliştirmeye yönelik maliyetler de artmaktadır 

(Sağlık-Sen, 2013, s. 31).  

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarında ortaya çıkan iş sorunları 

örgüt organizasyonuna zarar vermektedir. Performans düşüklüğü, 

çalışan başarısızlıkları, yüksek devamsızlık ve işten ayrılma 

sonucunda maliyeti hesaplanamayan olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir 

(Hamlin ve Hoffman, 2002, s. 857). Şiddete maruz kalan çalışanlarda 

kişiler arası iletişim, örgütsel davranışlar, örgütsel bağlılık ve iş 
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tatmini gibi diğer çalışanların performansını da etkileyen motivasyon 

davranışları azalabilir  (Nart, 2014, s. 262). 

Çalışma hayatında ortaya çıkan şiddet olayları aynı zamanda mali 

kayıplara da neden olmaktadır. ILO (2006) raporuna göre ABD’deki 

işyeri cinayetlerinin işveren ve işgörene toplam maliyetinin yıllık 970 

milyon ABD doları olduğu, Avustralya’da meydana gelen her bir 

şiddet vakasının ise işverene maliyetinin yılda en az 17 bin Avustralya 

doları olduğu tahmin edilmektedir (Chappell ve Martino, 2006, s. 

140). Mobbingin Türkiye’deki maliyetinin 1 milyon TL’ye yaklaştığı 

tahmin edilirken Almanya’da sadece devlete olan yükün 100 milyon 

Euro olarak hesaplandığı belirtilmektedir (Gedikkaya, 2019, s. 60). 

SONUÇ  

Çalışma hayatında yaşanan şiddet olayları dünya genelinde ve 

Türkiye’de günden güne artma eğilimindedir. Gerek dış kaynaklı 

gerekse iç kaynaklı şiddet içeren mobbing, taciz ve zorbalıklar, 

çalışanların motivasyonunu bozmakta, iş verimlerini düşürmektedir. 

İşyerinde şiddetle birlikte, organizasyon kültürü de zarar 

görebilmektedir. Farklı sektörlerde ortaya çıkan her türlü şiddet olayı 

üretkenliği azaltarak, yaratıcılığı ve yeniliği boğarak işyerlerindeki 

organizasyon yapısına zarar verebilmektedir. Şiddetin yoğun 

yaşandığı başlıca sektörler arasında olan sağlık alanında ise durum 

daha karmaşık hale gelmektedir. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren 

sağlık tesisleri, işin doğası gereği halihazırda enfeksiyon, radyasyon 

ve kimyasal riskleri içermektedir. Bunun yanında ortaya çıkan şiddet 
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olayları ise söz konusu riskleri daha da tehlikeli boyutlara 

taşıyabilmektedir. 

Çalışanların en üretken olabileceği ortam; onların mutlu, ruhen ve 

bedenen sağlıklı olduğu bir işyeri ortamıdır. Sağlık çalışanlarının 

verdikleri hizmetin niteliği ise neredeyse kusursuz olma 

zorunluluğuyla hayati önem taşımaktadır.  Bu nedenle sağlıkta şiddet 

olaylarını önlemeye ilişkin tedbirlerin alınması önemsenmeli, asla 

önlenemez bir durum olarak algılanmamalı ve kanıksanmamalıdır.  

Şiddetin önlenmesindeki ana faktör; gerek çalışanlar, gerekse hastalar 

ve hasta yakınları için stres üretebilecek her türlü olumsuzluğun 

ortadan kaldırılmasıdır. Fiziksel olarak kasvetli mekanlar, kötü bir 

havalandırma, gürültülü ortam gibi etkenler ortamdakilerin stresini 

artırarak sözel ve fiziksel şiddete zemin hazırlayabilmektedir. Benzer 

biçimde uzun bekleme süreleri, yetersiz bilgilendirme, iletişim 

becerisi ve kriz yönetimi konusunda tecrübesiz personel davranışları 

da şiddete yol açabilmektedir. Bu nedenle sağlık kurumlarında 

özellikle ayrıntılı şekilde olası şiddet olaylarına ilişkin risk 

analizlerinin yapılması önem taşımaktadır. 

Hasta ve hasta yakınları ile birebir iletişim halinde olan genç ve 

tecrübesiz sağlık çalışanları sözel ve fiziksel şiddete daha fazla maruz 

kalabilmektedir. Bu yüzden sağlık kurumlarındaki hasta ilişkileri, 

danışma alanları, yoğun bakım ve acil servis gibi yerlerde kıdemli 

personelin bulundurulması da şiddet olgularının fazlaca alevlenmeden 

yatıştırılmasına yardımcı olabilir. Bunun yanında fiziksel koşullar 
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olanaklar ölçüsünde optimize edilmeli, iş akışı konusunda hassas 

olunmalı, çalışanlara iletişim ve motivasyon eğitimleri verilmelidir. 

Ulusal düzeydeki yasal mevzuatlarda cezai yaptırımlar noktasında 

eksiklikler olsa da, sağlık kurumlarının iç prensiplerinde şiddet, taciz, 

yıldırma ve bezdirme olaylarına karşı tavizsiz bir yaklaşımın olduğu 

sağlık çalışanlarına hissettirilmelidir. 
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GİRİŞ 

Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle beraber teknolojik cihazların 

yaygın olarak kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla 

artmıştır[1]. Resim 1’de 2019 yılına ait dünyadaki internet kullanım 

oranları gösterilmektedir. 

 

Resim 1. Dünyadaki internet kullanımı(Internet World Stats. 2018)[1]. 

Şekilde verilen değerlere göre en fazla kullanım Asya kıtasındadır. En 

düşük kullanım oranı Okyanus Avustralya’sıdır. Teknolojik 

gelişmelerin yaşam alanımıza etkileri de bu doğrultuda her geçen gün 

artmaktadır[3]. Yaş sınırı gözetmeksizin her birey günlük yaşamında 

teknolojiden etkin bir biçimde yararlanmaktadır[4]. Özellikle iletişim 

alanındaki hızlı teknolojik gelişmeler hem bireysel hem toplumsal 

olarak haberleşme yöntemini değiştirmiştir[5]. 

Teknolojinin insan hayatındaki etkileri çok yönlü olmakla beraber 

bunların başında bilgisayar, cep telefonu ve internet teknolojisi 
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gelmektedir[6]. Hayatımızın her alanına giren ve birçok insanın aktif 

olarak kullandığı bilgisayar, cep telefonu ve internet insanların yaşam 

tarzlarını değiştirmiş geleneksel yaşamdan teknolojik yaşama 

geçilmiştir[7]. 

Bilgi insanlık için çok önemli bir kavramdır ve tarih boyunca 

insanların düşünce yapısını, yaşayış tarzını ve davranış biçimini 

belirleyen en önemli faktördür[8]. Bilgisayar teknolojilerinin 

yaygınlaşması ile bilginin yönetilme şekli de değişmiştir. Bütün bu 

teknolojik gelişmelerle beraber insanlar ve kurumlar teknolojik 

cihazları daha çok kullanır olmuş, kişisel ve kurumsal bilgiler artık 

dijital olarak saklanmaya başlanmıştır. Kurumlar kendi bilgilerini 

kendileri depolamak durumunda kalmakla birlikte tüm dünyayı 

birbirine bağlayan internet gibi büyük bir ağ sayesinde tüm kurumlar 

bilgisayarlarını bu ağa bağlanmış ve kurumlar arası elektronik bir bilgi 

paylaşımı gerçekleştirilmiştir[9]. Sonuç olarak bilginin bir yerden 

diğer yere aktarılması, taşınması, saklanma şekli gibi unsurlar 

değişmiş, kişi ve kurumların daha hızlı iletişim kurmaları sağlanmıştır. 

Günlük yaşamda yaptığımız birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde 

yerimizden kalkmadan yapılır hale gelmiştir. Böylelikle dijital olarak 

saklanan bilgilerin gün geçtikçe hem sayısı, çeşitliliği, boyutu hem de 

önemi artmıştır. 

Bilgisayar teknolojileri, insan hayatını kolaylaştırmanın yanında, 

güvenlik boyutunda da yeni kaygıların oluşmasına sebep olmuştur. 

Artık bilişim dünyasında hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlar fiziksel 
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temasa veya mağdurla aynı konumda bulunmaya gerek duymadan 

işlemek mümkün hale gelmiştir[10]. 

Dijital olarak hızlı üretilen ve tüketilen bilginin ne olduğu, önemi ve 

potansiyeli yeterli derecede anlaşılmadığından; bilgisayar teknolojileri 

ve bilgi güvenliği alanında gereken hassasiyet gösterilmemektedir 

[11]. 

Bilgi teknolojisi sürekli olarak değişen ve gelişen bir yapıya sahiptir. 

Bunun için bilgi güvenliğinin de bir defaya mahsus olarak sağlanması 

ve yapılandırılması kurumsal sistemlerde yeterli olmayacaktır[12]. 

Ayrıca ev kullanıcılarının kullanmış olduğu kişisel bilgisayarlarda 

güvenliği istenilen düzeyde sağlamak, varsa güvenlik zafiyetlerini 

ortadan kaldırmak ve güvenlik sistemini güncel tutmak gerekmektedir. 

Kişisel veya kurumsal bilgisayarlarda her türlü zafiyetin erken teşhisi 

bilgi güvenliği açısından çok önemlidir. Bütün açıkların saldırı 

öncesinde kapatılması olası bir saldırı anında sistemimizin güvenli bir 

şekilde çalışmasını devam ettirmesi sağlayacaktır. 

1. BİLGİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ 

Bilgi insanlık tarihi boyunca toplumların gelişmeleri için hammaddesi 

olmuştur[8]. Dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bilgi ve bilgi 

güvenliği kritik konulardan birisi olmuştur. Bilişim teknolojilerindeki 

gelişmeler sonrasında bilginin dijitalleşmesi ile bilginin saklandığı 

ortamlarda alınması gereken tedbirler, güvenlik seviyeleri, maliyetler, 

metodoloji gün geçtikçe farklılık göstermektedir. Güvenliğin yüksek 

seviyede sağlanabilmesi için bilginin değerinin iyi tespit edilmesi, 



 
132 Yönetim-İletişim Bağlamında Şiddet, Terör ve Siber Saldırılar 

toplumda bir bilgi güvenliği bilincinin yerleşmesi, kullanılan yazılım 

ve donanım açıkların iyi tespit edilmesi ve anında giderilmesi büyük 

önem arz etmektedir. Kurumsal bilgilerin güvenliği için güvenliği 

sağlayacak personelinde eğitimli olması gerekmektedir. Hayatımızı 

her alanda kolaylaştıran, günlük işlerimizin çok daha hızlı ve kolay 

halledilmesini sağlayan dijital bilgilerin güvenliğinin sağlanması bir o 

kadar zor olmaktadır. 

1.1.Bilgi  

Bilgi bir nesnenin temelini veya öz niteliklerini kullanmak amacıyla 

öğrenmektir. Bilgi nesneye ait verilerden elde edilir. Latince kökenli 

bir kavramdır[13].  

Literatürde bilginin çok farklı yorumlar bulunmaktadır. Bunlar: 

• Bilgi, insanın gerçeği bulma arayışı sonucu elde ettiği                           

kazanımlardır. [14]. 

• Bilgi, insanın varlık kavramını tanımak ve anlamak için özne ile 

nesne arasındaki bağlantıdır[8]. 

• Bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla kazanılan her türlü 

malumat ve anlamın tümüdür[15]. 

• İnsanın geçmişte öğrendikleri ile deneyimlerinin bir 

toplamıdır[16]. 

• Bilgi, gözlem ve deney yaparak kazanılan “düşünsel ürün” veya 

“öğrenilen şey”  olarak tanımlanır[17]. 

İnsanlar tarih boyunca bilgiye önem vermiştir. Bilgi insanlık tarihi 

kadar eski bir kavramdır. Bilginin tarih boyunca yaygınlaştırılmasında 
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ve öğretilmesinde medreseler, üniversiteler ve kitaplar çok önemli 

görevler üstlenmiştir[8]. İnsanlar her dönemde bilgiyi üretmiş, 

kullanmış ve tüketmişlerdir. İnsanların birbiri ile olan iletişimleri 

sonucu ortaya bilgi yığınları çıkmış ve bu bilgilerin kaydedilme 

sorunu ortaya çıkmıştır. Günümüzde artık bilgi toplumu olmanın 

gerekliliği olarak bilginin saklanması, işlenmesi, taşınması, bilgiye 

ulaşma teknolojik araçlar kullanılarak sağlanmaktadır. 

Günümüzde bilginin varlığı ne kadar önemli ise bilginin güvenliği de 

bir o kadar önem arz etmektedir. Bilgi çağını yaşayan toplumumuz 

elde ettikleri bütün bilgileri sayısallaştırarak çok büyük bir veri 

potansiyelini ortaya çıkarmıştır. Tüm dünyayı ele alacak olursak 

insanlar tarafından üretilen bütün veriler büyük veriyi oluşturmuştur. 

Bu veri dünyada belirli merkezlerde saklanmakta ve çoğu zaman 

insanların faydasına bazı zamanlarda da kötü amaçlarda 

kullanılmaktadır. 

1.2. Bilgi Güvenliği 

Bilişim, dünyada teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki verilerin 

elektronik makinelerle düzenli işlenmesi bilimi olarak 

tanımlanmaktadır[18]. Günümüzde bilgi artık bilişim dünyasıyla iç 

içedir. Bilgi güvenliği denildiği zaman bilişim teknolojilerindeki 

güvenlik sistemleri akla gelmektedir. Güvenlik unsuru denildiği 

zaman teknolojik gelişmelerle beraber insan faktörü de ele 

alınmalıdır[8]. Günümüz toplumlarında artık bilgi kapasitesi ve önemi 

o kadar artmıştır ki bilginin yönetilmesi profesyonellik 

gerektirmektedir.  
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1.3. Bilgi Güvenliğinin Temel İlkeleri 

Bilgi güvenliğinin 3 temel ilkesi vardır. Resim 2 de bu temel ilkeler 

gösterilmektedir. 

Bütünlük: Verilerin saklanması ve transferleri sırasında orijinal yapıyı 

bozmadan muhafaza etmektir. Bilgiler yalnızca yetkili kişiler 

tarafından değiştirilmelidir[19]. 

Gizlilik: Bilginin yetkisi olmayan kişilerin eline geçmemesi için 

erişime karşı korunmasıdır. Bilgilere yalnızca sisteme dahil olan ve 

başarıyla doğrulanan kullanıcılar tarafından erişilebilir[19]. 

Erişilebilirlik: Kullanıcılara açık bilgilerin, kaynakların yetkili 

kullanıcılarına zamanında ve engelsiz bir şekilde sunulması gerektiği 

anlamına gelir[19]. 

 
Resim 2. Bilgi Güvenliğinin Temel İlkeleri. [19] 
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2. BİLGİ GÜVENLİĞİNİ TEHTİT EDEN ANA UNSURLAR  

Bilgi güvenliğini tehlikeye sokan unsurlar yazılım atakları, fikri 

mülkiyetlerin çalınması, kimlik bilgilerinin çalınması, sabotaj ve bilgi 

gaspı olabilir[21]. Bunlarla birlikte bilgi güvenliğini tehdit eden 

konuları sadece yazılımlar veya kötücül saldırılar olarak düşünmemek 

gerekir. Çalışanların yapmış olduğu hatalı teknik müdahaleler veya 

bilinçsiz kullanımlarda bilgi kayıplarına sebep olabilir. 

2.1. İç tehdit unsurları 

İç tehdit unsurlar, bilinçsiz ve bilgisiz, kötü niyetli çalışanların 

oluşturduğu unsurlardır. Günümüzde bilgi güvenliği şirketler ve 

organizasyonlar için daha önemli hale gelmiştir. İstatistikler şirket içi 

çalışanların hangi oranlarda bu tehditlere yol açtığını ortaya 

koymaktadır[22]. Resim 3 üzerinde, en fazla(%62), iç unsurların 

tehdit oluşturduğu görülmektedir. 

 

 

Resim 3. Bilgi Güvenliğini Tehdit Eden İç Unsurlar. [22] 



 
136 Yönetim-İletişim Bağlamında Şiddet, Terör ve Siber Saldırılar 

2.2. Dış tehdit unsurları 

Kişisel ya da kurumsal verileri ele geçirerek, zarar verme amaçlı, dış 

ortamdan yapılan saldırılardır. Tablodan anlaşılacağı üzere en çok 

karşılaşılan saldırı tipi kasıtlı yazılım saldırılarıdır. Tablo 1 de en çok 

tekrar eden saldırılar kategorize edilmiştir. En çok tekrar eden 

saldırının “Kasıtlı Yazılım Saldırıları” olduğu görülmektedir. 

Tablo 1. En çok tekrar eden atak tipleri. [22] 

İş Parçacığı Kategorisi Ağırlıklı Sıralama 

Kasıtlı Yazılım Saldırısı 2178 

Teknik Yazılım Başarısızlık veya Hataları 1130 

İnsan Hataları veya Başarısızlıkları 1101 

Kasıtlı Casusluk ve İzinsiz Girişler 1044 

Kasıtlı Sabotaj veya Vandalizm 963 

Teknik Donanımsal Başarısızlık veya Hatalar 942 

Kasıtlı Hırsızlık  695 

Doğal Güçler 611 

Özelliklerden ödün vermek 495 

Servis Kalitesinden Sapmalar 434 

Teknolojik Eskime 428 

Kasıtlı Bilgi Gaspları 225 

 

2.3.Virüsler 

Virüs basitçe bir sembol dizisidir ve belirli bir ortamda bulunan bir 

sembol dizisini değiştirerek kendi davranışını sergilemesine sebep 

olur[23]. Resim 4 üzerinde örnek bir virüs bulaştırma kodu 

gösterilmektedir. 
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Resim 4. Virüs bulaştırma örnek kod. [23] 

Yukarıdaki sözde kodda görüldüğü üzere program virüs bulaşmamış 

ilk satır kodu 1234567 ile başlamayan çalıştırılabilir dosyaları 

aramakta ve başına kendisini ekleyip bulaştırmaktadır ve eğer gerekli 

şartları sağlarsa zarar vermektedir[23]. 

2.4.Worms(Solucanlar) 

Bilgisayar solucanları, kullanılan servislerdeki güvenlik açıklarından 

faydalanarak ağda kendiliğinden yayılan bilgisayar programlarıdır. 

Solucanlar virüslerden hızlı yayılma özelliği ile ayrılırlar çünkü 

virüsler kullanıcı hareketlerine dayalı çalışırlar[24]. 

2.5. Trojan (Truva) 

Trojanlar yararlı bir program gibi görünen fakat arka tarafta bir virüs 

kopyalayan veya kişisel bilgilerinize izinsiz bir şekilde ulaşıp 

çalınmasına sebep olan zararlı yazılımlardır. Trojanlar geleneksel 

virüslerin aksine kendilerini kopyalamazlar fakat daha yıkıcı 
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olabilirler[25]. Trojan virüslerinin sistemleri nasıl ihlal ettikleri ve 

verdikleri zararlara göre kategorileri şöyledir[25]. 

• Uzaktan izinsiz erişim veren trojanlar 

• Dışarıya data gönderen trojanlar 

• Yıkıcı (Dosya silen) trojanlar 

• Proxy trojans 

• FTP trojans 

• Güvenlik yazılımı devre dışı bırakan trojanlar 

• Servis Red  trojanlar 

Resim 5 üzerinde trojan virüslerinin %71 ile bilgi güvenliğini tehdit 

eden zararlı yazılım olduğu görülmektedir. 

 

Resim 5. Trojan’ın Kötü amaçlı zararlı yazılımlar arasındaki yaygınlık oranı. [25] 

 

 

1% 2% 2% 8%

16%

71%

Spyware

Backdoor Viruses

Adware

Worms

Traditional Viruses

Trojans
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2.6.Botlar  

Bot’lar, internet botları web bot veya örümcek şeklinde de bilinirler. 

Tekrarlı işleri yaptıkları gibi örneğin; arama motoru index’leme aracı 

olarak genellikle zararlı yazılım olarak tasarlanırlar. Zararlı botlar 

bilgisayarınız üzerindeki tüm kontrolü ele almak için kullanılır[26]. 

2.7.Logic bombs (Mantık Bombası) 

Mantık bombaları kasıtlı olarak yazılım sistemlerinin içerisine 

yerleştirilmiş kötü amaçlı fonksiyonlar içeren ve şartlar sağlandığında 

aktif olan kod parçalarıdır[26]. 

2.8.Trap doors (Tuzak Kapanları) 

Tuzak kapısı, yazılımcı tarafından bir kod parçası içine yerleştirilen ve 

istenildiğinde aktif hale gelen zararlı yazılımlardır. Bu zararlı 

yazılımlar uzaktan erişim yoluyla çalıştırılabilir veya durdurulabilir. 

Yazılımcı istediği verilere bu yazılım yardımıyla ulaşabilir [26]. 

2.9. Exploit (Sömürme) 

Exploit, bilgisayar işletim Sistemleri veya yazılımlarının kod 

açıklarını bularak bu açıkları kötüye kullanmadır. Bu yazılımlar ile 

sistem kullanıcıların şifreleri elde edilebilir[25,26]. 

2.10. Keylogger (Tuş-kayıt) 

Keylogger’lar zararlı yazılımların başında gelir ve yazmış olduğunuz 

tüm bilgileri toplar. Resim 6’te (Grafik İşlemci Birimi(GPU) işletim 

sistemi çekirdeğinin (Kernel) klavyenin tampon birimine (Keyboard 
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buffer) ulaşarak gerekli koşulları sağlaması durumunda okunmasını 

görülmektedir [27]. 

 

Resim 6. Keylogger sözde kodu [27]. 

2.11. Screenlogger(Ekran-kayıt) 

Screenlogger’da keyloggler ile aynı şekilde çalışır fakat klavye ile 

yazılan bilgiler yerine anlık olarak ekran görüntülerini izinsiz bir 

şekilde toplar[27]. 

2.12.Ransomware(Fidye yazılımı) 

Fidye yazılımları çalıştığında bilgisayarın fonksiyonlarını çalışmaz 

hale getirir. Bu yazılımlar fonksiyonları tekrar çalıştırmak için çeşitli 

yazılar göstererek fidye ister[28]. 

Diğer zararlı yazılım tipleri[29]; 

 

• Scareware  

• Rootkids 

• Zombiler 

• Spam (Yığın mesaj) 
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• Telefon çevirici (Dialer)  

• Browser hijacking (Tarayıcı ele geçirme) 

• Blended threat (Karma tehdit) 

• Denial of service attacks (Hizmeti engelleme saldırısı) 

• MBR virüsü 

• Boot sektör virüsü 

• Multipartite (Çok bölümlü virüs) 

• Adware (Reklam Yazılımı) 

• Spyware(Casus Yazılım)  

3.13.Phishing (Kimlik avı ) 

Kimlik avı güvenilir bir üçüncü tarafın kimliğine bürünerek 

saldırganın mağdurun hassas bilgilerini ele geçirmeye çalıştığı sosyal 

mühendislik türü bir tehdittir [30]. Resim 7 de kimlik avı saldırısı 

örneği gösterilmektedir. 

 

Resim 7. Phishing yapılış tablosu. [30] 
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Şekilde Bloglardan sosyal ağlardan veya açık kaynaklı bilgilerden veri 

toplanır. Çeşitli veri tabanlarında saklanır. Saldırgan kişi Alice olarak 

Bob kişisine email atar.  Bob güvenli görünümlü farklı bir siteye 

yönlendirilir ve Üniversite güvenlik bilgilerini yazar. Artık Bob 

kimlik avı saldırısına maruz kalmıştır[30]. Diğer Phishing türleri ise; 

Spear fishing, Clone phishing ve Whaling olarak isimlendirilmektedir. 

4.  SİBER SALDIRILAR 

İnsanoğlu gün geçtikçe hayatını kolaylaştıracak ve karşılaştığı 

zorlukları yenecek teknolojik gelişmelere imza atmaktadır. Teknolojik 

alanda yapılan birçok yenilik insanlığa fayda sağlamak amaçlı 

yapılmıştır ve insanların hayatını kolaylaştırmıştır[31]. Teknolojik 

alandaki bu hızlı ilerleme kaçınılmaz olarak insanların yaşam tarzını 

değiştirmiştir. İnsanlar teknolojideki bu hızlı değişime ayak 

uydurmaya çalışmış bazen de teknolojiyi kendisine uydurarak kötü 

emellerine alet etmişlerdir. Teknolojideki her kolaylık güvenlik 

sorununu da beraberinde getirmiştir. Hayatın teknolojik gelişmelerle 

kolaylaşması suç dünyasını da bu yönde etkileyerek hayatı suç 

işlemenin de daha kolay olduğu bir toplum haline getirmiştir[32]. Her 

alanda olduğu gibi bilişim teknolojilerinde ki hızlı ilerleme bu 

alandaki güvenlik sorununu da beraberinde getirmiştir. Bilgisayarın 

icadı ve sonrasında internetin bulunması ile dünyadaki bütün insanlar 

neredeyse dijital olarak bir birlerine bağlanmıştır. Bu durum suç 

işlemek isteyen kişi, kişiler veya örgütlerin işlerini biraz daha 

kolaylaştırmış,  suç işleme oranı her geçen gün artış göstermiştir ve 

suç işleme şekilleri dijitalleşmeye başlamıştır[33]. İnsanoğlunun 
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faydasına olan internet teknolojisi maalesef kötü amaçlar içinde 

kullanılmaya başlanmış ve akıl almaz yöntemlerle suçlar bilişim 

suçları işlenir olmuştur. 

4.1. Siber saldırılar ilgili kavram ve terimler 

Siber saldırı kavramının anlatılabilmesi için önemli bazı tanımların 

bilinmesi gerekir. 

4.1.1. Bilişim kavramı 

Bilişim kavramı her türlü bilgini dijitalleştirilerek işlenebilir hale 

getirilmesi, saklanması, iletilmesi, kullanılması anlamına 

gelmektedir[34]. Bilişim kavramı Türkçe’ye Fransızca’dan kökenli 

“informatique” kelimesinden geçmiş ve enformasyon olarak Türkçe 

sözlükteki yerini almıştır[35]. Bilişim kavramı toplumumuzun hemen 

hemen her alanında kendini göstermektedir. Günümüzde bilişim 

alanındaki gelişmelerin ürünü olan bilgisayar ve internet teknolojileri 

ile bilişim artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur[36]. 

4.1.2. Bilgisayar 

Bilgisayar çok sayıda aritmetik veya mantıksal işlemleri, önceden 

tanımlanmış bir programlara göre yaparak sonuçlandıran elektronik 

araç olarak tanımlanmaktadır[37]. Bilgisayar 1940 yılında icat edilmiş 

olunup 1946 yılında Amerikan ordusu tarafından genel amaçlı 

kullanılmak için ENIAC adlı bilgisayar üretilmiştir. 1951 yılında ise 

ilk ticari amaçlı bilgisayar üretilmiştir. 

Bilgisayarlar yazılım ve donanım olmak üzere iki üniteden 

oluşmaktadır. Donanım kısmı elle tutulur, gözle görülür olan fiziksek 
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kısmı, yazılım kısmı ise donanım kısmına hayat veren, elektronik 

parçaların koordineli çalışmasını sağlayan, kodlardan oluşan program 

kısmını oluşturur. 

4.1.3. İnternet 

İnterneti kısaca tüm dünyadaki bilgisayarları birbirine bağlayan ağ 

olarak tanımlayabiliriz. Farklı bir ifade ile tüm dünyadaki insanların 

iletişimi sağlayan ve birbirleri ile hızlı ve güvenli veri alışverişine 

imkan sağlayan teknolojidir. İlk olarak 1950 yılında Amerikan 

ordusunun kullanmış olduğu bilgisayar arasındaki bilgi alışverişini 

sağlamak amaçlı geliştirilmiştir[38]. Halkın kullanımına daha 

sonralarda açılan internet kullanımı tüm dünyada hızlı bir şekilde 

yayılmıştır. 

İnternet teknolojisi bilgisayarlar başta olmak üzere birçok elektronik 

cihazda kullanılmaktadır. Bilgisayar teknolojisi ve dijital bilgiye 

geçişle beraber, internetin bilgisayarlarda kullanılması kaçınılmaz 

olmuştur. Bilgisayar ve internetin buluşması ile internet ağı sayesinde 

dijital bilginin hızlı ve az maliyetli bir şekilde taşınması ve 

paylaşılması sağlanmıştır. 

İnternet teknolojisi ilk olarak insanlığın hayatını kolaylaştırıcı ve bilgi 

paylaşımı amaçlı bir teknoloji olarak ortaya çıkmıştır[39]. Bu denli 

yaygınlaşacağı düşünülmediğinden ilk zamanlarda güvenlik göz ardı 

edilmiştir. Buradan yola çıkarak güvenlik sorunu internet 

teknolojisinden daha sonra ortaya çıkmış bir olgudur diyebiliriz[40].  
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4.1.4. Siber kavramı 

"Siber" kavramı İngilizce "Cyber" kavramından dönüştürülerek 

kullanılmaya başlanan bir tanım olup "Bilgisayar ağlarına ait olan", 

"İnternete ait olan", "Sanal Gerçeklik" anlamlarına  gelmektedir[10]. 

Siber suçlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan siber alan (Cyber Space) 

kavramı da bilgisayar donanım ve yazılımlarının, birçok elektronik 

cihaz sistemlerinin ve insanların birbirleri ile iletişime geçtikleri alanı 

belirtmektedir[41].  

4.1.5. Siber suç  

Dünyada bilgisayar ve internetin kullanımının yaygınlaşması ile 

ortaya çıkan bir suç kategorisidir. Genel olarak birçok kaynakta 

bilişim sistemleri ile alakalı olan suçlara siber suç denilmektedir. Siber 

suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini tehlikeye düşüren faaliyetlerde 

bulunarak, kişi veya kurumlarakarşı bilişim sistemleri üzerinden 

gerçekleştirilen suçların tümüdür. Bilişim suçu, dijital suç olarak da 

adlandırabileceğimiz siber suç bilgisayarı, bilgisayar sistemlerini, 

bilgisayar ağlarını kullanarak yine bilgisayar sistemlerine karşı işlenen 

suçlara verilen addır[35]. Yasalarla cezası belirlenen siber suçların, 

normal bir suçtan hiçbir farkı bulunmamaktadır. Ayrıca bu suçların 

birçoğu para veya hapis cezası olarak infaz edilebilmektedir. 

Kişisel ve kurumsal bilgisayarlarda internetin kullanılmasıyla beraber 

kişiler ve kurumlar dış saldırılara daha açık hale gelmiştir. Saldırıların 

sadece sayı yönünden değil çeşitlilik yönünden de artış 

göstermektedir. Suç örgütleri bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri 

çok iyi kullanarak aralarındaki iletişim becerilerini arttırmış, 
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propaganda yapmaları daha basit hale gelmiş, suç işleme oranları 

artmış ve suç işleme şekilleri değişmiştir[10]. Terör olayı artık 

geleneksel yöntemlerin ötesine geçmiş siber alanda da boy göstermeye 

başlamıştır. Bu olumsuz gelişmeler dünyayı siber terör tehdidiyle 

karşı karşıya getirmiştir[32]. Siber alandaki suç faaliyetlerinin bu 

kadar kolay ve arkada iz bırakmadan yapılabilir olması terör 

örgütlerinin yanı sıra devletlerin de ilgisini çekmeye başlamıştır[42].  

4.1.6. Siber saldırı kavramı 

Bilgisayar ve internet alanında uzmanlaşmış “Hacker” diye tabir 

edilen hack veya hacker gruplarının banka, polis, Jandarma, devlet, 

şahıs, firma vb. sitelere veya bilgisayarlara zarar vermek amacı ile 

ekonomik, stratejik, politik yönlerde yaptıkları saldırıya, siber saldırı 

denir. Günümüzde siber saldırılar zamanı ve yapıldığı yer bakımından 

tespit edilemez bir durum söz konusudur. Bu durumdan dolayı da 

caydırıcılığı ve zarar verme riski çok yüksek bir suç kategorisidir[43]. 

Resim 8’de Sonicwall kurumunun 2015-2017 yıllarındaki kötü 

yazılım atakları görülmektedir.  

 

 

Resim 8: 2018 Sonicwall siber tehdit raporu.[44] 

Şekilde her geçen yıl atakların arttığı görülmektedir. Siber saldırılar 

ülkeler arasında da stratejik savunma ve rakibe zarar verme politikası 
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olarak görülmeye başlanmıştır[45]. Bunun sonucu olarak da ülkeler 

siber saldırılara açık olan sistemlerini koruma altına alabilmek için 

standartlar, politikalar ve stratejiler geliştirmiş ve uygulamaya 

koymuşlardır[46]. Ortaya çıkan bu yeni durumlar karşısında 

küreselleşme kavramı baş göstermeye başlamıştır. Küreselleşmeyi 

belirli bir topluluğu ilgilendiren değerlerin, düşüncelerin bütün 

dünyayı ilgilendirir duruma gelmesi olarak tanımlayabiliriz[47]. Bu 

denli hızlı artış gösteren saldırılar karşısında kişisel ve kurumsal 

eğitimlerin ve önlemlerin alınması kaçınılmaz olmuştur[48]. Sistem ve 

bilgi güvenliği açısından alınan tedbirler herhangi bir saldırıya maruz 

kalındığında telafisi olmayan kayıplar yaşanmasını kısmen de olsa 

engelleyecektir. 

4.2. Siber saldırı türleri 

Birçok siber saldırısı örneği ile karşılaşılmaktadır. Siber saldırıların 

amacı bilgisayarlara ağlarına zarar vermektedir. 

4.2.1. Hizmetin engellenmesi saldırıları 

Hizmetin engellenmesi saldırılarında amaç ağdaki veri trafiğini 

meşgul ederek cihazları hizmet veremez duruma getirmektir[49]. 

Ayrıca Denial of Service (DoS) saldırılarıyla hedef sisteme ait 

kaynakların tüketilmesi de amaçlanır. Bu saldırı önemli sunucuların 

servis vermeyi durdurması gibi büyük sorunlara yol açabilir. 

4.2.2. Zararlı yazılımlar 

Günümüz teknoloji çağında internet ve internet tabanlı uygulamaların 

kullanımının yaygınlaşman dolayı kullanıcılara ve kurumlara zarar 
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veren birçok kötü amaçlı yazılımlarda ortaya çıkmıştır. Bu kötü 

amaçlı yazılımlara Malware adı verilmektedir. Malware, “Malicious 

software” teriminin kısaltılmasıdır. Virüsler, solucanlar trojanlar gibi 

istenmeyen diğer bütün kötü amaçlı yazılımlar Malwareolarak 

adlandırılmaktadır. Malware yazılımları bilgisayar sistemlerine zarar 

verir ya da, bilgilerimizi izinsiz erişebilir. Kirli yazılım (Scumware) 

olarakta tanımlanan kötü amaçlı yazılımlar, her programlama veya 

betik (script) dili ile yazılabilmekte veya çok dosya içinde de 

taşınabilmektedirler[49]. 

4.2.3. E-dolandırıcılık(Phishing) 

Phishing saldırıları kullanıcıların isimlerini şifrelerini, kredi kartı 

bilgilerini, ağ kimliklerini izinsiz elde etmek amacıyla yapılan saldırı 

türüdür.. Bu yöntemle kullanılan sahtecilik daha çok bankacılık 

sektörü, e-ticaret hizmeti gibi sitelerin benzerlerini yaparak bu sahte 

sitelerin linklerini kullanıcılara göndererek bu sitelere girmelerini 

sağlamak ve kullanıcı bilgilerini ele geçirmektir[50].  

4.2.4. İstem dışı elektronik posta (Spam) 

İnternet kullanıcılarına istekleri dışında gönderilen e-postalar olarak 

tanımlanabilir. Aslında spamlar cep telefonlarına mesaj olarak 

gönderilebilmektedir. Ancak mesaj ücretlendirme işleminden dolayı, 

en masrafsız yöntem olarak e-posta yöntemi veya sosyal medya 

hesapları olarak öne çıkmaktadır. Bu tür mesajlar ticari kuruluşlar için 

maddi kazanç kapısı haline gelmiştir. Özellikler bankaların göndermiş 

olduğu kredi mesajları insanlar için en büyük tuzaklardan 

birisidir[49]. 
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Sürekli olarak istek dışı mail almak ve mail kutularımızın gereksiz 

yere dolması can sıkıcı olmaktadır. Bundan kurtulmak için farklı 

yöntemler geliştirilmiştir. Mail serverlar bunlardan en iyi bilinenidir. 

4.2.5. Şebeke trafiğinin dinlenmesi(Sniffing) 

Amaç herhangi bir bilgisayar ağındaki trafiği dinleyerek verilere 

izinsizce ulaşmaktır[46]. Bu yöntemde ağa gelen her paket kabul edilir 

ve bilgisayarlar arasındaki gönderiler bütün veriler ele geçirilir. 

Korunmak için şifreli iletişim yapılması gerekmektedir. 

4.2.6.Veri suçları 

Bilişim sistemlerinden yararlanarak kişisel veya kurumsal verilerin 

yetkisi olmayan kişiler tarafından yok edilmesi, değiştirilmesi, 

bozulması, çalınması, durdurulması şeklinde olmaktadır. Verilerin 

önemliliğine göre kişi veya kurum mağduriyeti büyük boyutlarda 

olabilmektedir. Daha çok yaşanan mağduriyetler verilerin bozulması, 

değiştirilmesi ve silinmesi şeklinde yaşanmaktadır[51]. 

4.2.7.Yetkisiz erişim suçları 

Kişilerin veya kurumların haberi veya izni olmadan bilişim 

sistemlerine legal olmayan yöntemlerle erişme ile alakalı suçlardır. Bu 

suçlar genellikle virüs bulaştırma, yetkisiz dinleme, hesap ihlali, 

yetkisiz erişim şeklinde görülmektedir[52]. 

4.2.8. Ağ suçları 

Bilişim sistemlerinde kurulu olan ve bilgisayarların birbirleri ile 

iletişimini sağlayan bilgisayar ağlarına karşı yapılan saldırılardır[53].  

Bu saldırılar ağların engellenmesi ve sabotaj edilmesi şeklinde 
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görülmektedir. Ağ Engellemesi ilgili ağa sürekli illegal şekilde sürekli 

veriler göndererek ağı meşgul etmek ve sonuçta ağın kullanılmasını 

engellemektir. Ağ sabotajı ilgili ağın fiziksel olarak değiştirilmesi ile 

kullanılamaz hale getirilmesidir. 

4.2.9.Bilgisayar sabotajı 

İzinsiz olarak girilen bilgisayar sistemindeki bilgilerin silinmesi, 

değiştirilmesi, veya fayda sağlayacak şekilde kullanılmasıdır. Bu 

sabotaj zararlı yazılımlar(virüs, solucan, truva atı) kullanılarak 

yapılması ve bilgisayar sistemin kullanılamaz hale getirilmesi şeklinde 

olursa mantıksal bilgisayar sabotajı olur[54]. Eğer ki bilgisayar 

sistemini oluşturan herhangi bir fiziksel parçaya zarar verilerek olursa 

fiziksel sabotaj olur. 

4.2.10. Bilgisayar yazılımlarının izinsiz kullanımı 

Başkasına ait olan ve hakları kanunla korunmuş olan yazılımların 

izinsiz bir şekilde kullanılması, kopyalanması, başka kişilere veya 

kurumlara dağıtılması şeklinde işlenen suçlardır[55]. 

Bu konuda işlenen suçlar daha çok lisan sözleşmelerinin kural dışı 

kullanımı şeklinde görülmektedir. Tek bir bilgisayarın kullanımına 

tanzim edilen lisans sözleşmesini kopyalayarak birden fazla 

bilgisayarın kullanmasını sağlamak veya lisanslı yazılımı izinsiz 

kopyalayıp çoğaltarak maddi kazanç sağlamak bu tür suçların en 

yaygın örneğidir.  
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4.2.11. DoS/DDoS saldırıları 

Açılımı “Denial of Service” olan saldırı çeşidi temel olarak hedef 

sistemin cevap veremeyeceği kadar istek üretmektir. DoS bir 

kaynaktan gelen ve engellemesi daha kolay bir saldırı türüdür. DDoS 

(Distributed Denial of Service) saldırıları farklı kaynaklardan gelen 

karmaşık önlemesi zor bir saldırı türüdür. DDoS saldırı tipleri arasında 

en etkilisi dağıtık DDoS saldırı türüdür. Bu saldırı Zombi bilgisayarlar 

denilen bilgisayarlar ile çok farklı lokasyonlardan topluca hedef 

makinaya istek gönderilmesi sonucu oluşur[56]. Temel olarak DoS 

saldırıları 2 gruba ayrılır; kaynaklara yönelik saldırılar, bant 

genişliğine yönelik saldırılardır. 

4.2.11.1. SYN flood 

Hedefin karşılayabileceğinden daha fazla SYN isteği gönderilerek 

cevap veremez hale getirilmesi amaçlanır. Engellemek için: Synproxy 

ve Syncookie teknikleri kullanılabilir[57]. 

Tcp Syn flood basamakları aşağıdaki gösterilir. 

• Saldırgan hedef makineye çok sayıda bağlantı açmaya çalışır. 

• Bu bağlantı istekleri geldiğinde hedef makina SYN_RECEIVED 

durumunu oluşturur ve buna bir kaynak ayırır. 

• İstekten sonra hedef makine yarı açık bağlantı türünde bir yapı 

oluşturup istemciyi bir kuyruğa alır ve SYN+ACK türünde 

cevabını döner. 
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• İstemciden bir cevap gelmediğinde Timeout süresi boyunca 

SYN+ACK paketlerini göndermeye devam eder. 

• Hedef makine aynı anda belirli sayıda yarı açık bağlantı tutabilir 

ve artık bu sayı dolduğunda yeni bağlantı kabul etmemeye 

başlar[57].  

Bu sayede saldırgan amacına ulaşmış olur. Saldırının etkisini 

arttırmak için IP Spoofing tekniğide ekstradan kullanılabilir. 

4.2.11.2. HTTP flood 

Http protokolü kullanılarak yapılan bir saldırı tipidir. Bu saldırı tipini 

normal Http isteğinden ayırmak oldukça güçtür. ApacheBench/2.3 

kullanılarak Http flood saldırısı gerçekleştirilebilir[58]. 

4.2.11.3.UDP flood 

UDP protokolünün doğasında olan kaynak kontrolü yapılmamasından 

dolayı kesin bir çözüm bulunmamaktadır. Bu yüzden saldırgan 

rastgele portlara UDP paketleri gönderir ve sistemde sahte IP 

adreslerine cevap vermeye çalışır[58]. 

Önlem olarak kullanılmayan UDP portlarının kapatılması ve belirli bir 

sayının üstünde istek gelmesi sonucu karantina uygulaması 

gerçekleştirilebilir. 

DoS atakları için alınabilecek en etkili önlem filtre mekanizması 

hazırlamaktır.  İlk olarak gelen paketler güvenilir bir kaynaktan 

gelmiyorsa tüm paketler reddedilir. Bunun sağlanması için kaynak 

hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. İkinci olarak belirli bir IP 

aralığından veya grubundan gelen istekler kabul edilir diğerleri 
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reddedilir. Yönlendirici tabanlı olarak gelen isteğin yol bilgisine göre 

kabul/red filtreleme kullanılır. Bununla birlikte IP adresi değiştirme, 

kullanılmayan servislerin pasif hale getirilmesi, IP yayınlamanın devre 

dışı bırakılması, kaynak dengeleme gibi yollar izlenebilir fakat 

bunların tümü olsa dahi yapılacak saldırıların engellenmesi kesin 

olarak garanti etmez[59]. 

4.2.12. DNS saldırıları 

Domain Name System(DNS),bilgisayar adlarını IP adreslerine 

çözümlemek için kullanılan protokoldür. DNS’ler çeşitli bölgelerde 

bulunan veri tabanlarında tutulur ve bu veri tabanlarında IP adresinden 

alan adlarına çözümlenir[60]. 

DNS protokolü, UDP üzerinden çalışmaktadır. Bu yüzden kimlik 

gizleme mümkün hale gelmektedir. Kaynak doğrulaması yapılamadığı 

bu saldırılarda gerçek istemci ile sahte istemci arasındaki fark 

anlaşılamamaktadır. Ülkemizde 2015 yılının son aylarında ciddi bir 

DDoS saldırısı ile karşı karşıya kalmıştır. İnternette yavaşlamalar ve 

kesintiler meydana gelmiştir.  

Burada saldırı türü DNS’ ten çözümlenen IP adresinin yanlış 

verilmesini sağlamaya çalışmaktır. DNS Zehirleme saldırısında, ad 

sunucusunun veri tabanına yanlış bilgi eklenerek, ad sunucunun yanlış 

IP adresleri vermesine ve trafiğin başka bir bilgisayara 

yönlendirilmesine neden olur[61]. Rusya Estonya’ya DDoS saldırısı 

düzenlemiş ve ülkedeki çoğu sistemin bilişim sistemleri tarafından 

yönetilmesi sonucu günlük hayat sekteye uğramıştır[62]. 
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4.2.13. ICMP  Saldırıları 

Internet Control Message Protocol(ICMP), protokolü ağa bağlı 

cihazların durumu ile ilgili hata ve kontrol mesajları göndermek için 

kullanılır[63]. 

Oluşabilecek saldırılar şunlardır; 

•ICMP protokolü sayesinde ağdaki IP adreslerinin tümü keşfedilebilir. 

•Trace route kullanılarak saldırgan bir bilgisayara gidilen yolları 

öğrenebilir. 

•65,535 baytı aşan ping paketleri göndererek bilgisayarın düzgün 

işleyememesi durumunda işletim sistemini durdurabilir. 

4.2.14.ARP Saldırıları 

Yerel ağlarda bir paketin nereye gideceği Mac adreslerine göre 

belirlenir. Adress Resolution Protocol olarak adlandırılan bu protokol 

IP adres ve Mac adreslerinin eşleştirilmesini saklar ve paketlerde bu 

tabloya bakılarak hedefini bulur[64]. 

IP Forwarding tekniği ile bilgisayar ile Yönlendirici (Router) 

arasındaki trafiği kendi üzerinden yönlendirmeye başlar ve artık bu iki 

cihaz arasındaki bütün haberleşme saldırganın bilgisayarı üzerinden 

gerçekleşmektedir[61]. 

4.2.15. MITM (Man in the middle) 

Bir ağ üzerinde hedef bilgisayar ile ağ cihazı arasına girerek trafikten 

bilgi alma ve yakalamaya dayanan bir saldırı tipidir[64]. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Şimdiye kadar siber saldırı tipleri ve nasıl gerçekleştiği incelenmiştir. 

Bu saldırılara ev kullanıcısı olarak veya şirket olarak alınabilecek 

temel önlemler şunlardır[65]; 

• Çalışanların veya kullanıcıların siber güvenlik konusunda 

bilgilendirilmesi. 

• Bilgisayar için antivirüs kullanımı ve yazılımın devamlı güncel 

tutulması. 

• İnternet bağlantısı için güvenlik duvarı kullanmak. 

• İşletim sistemi için gerekli güncellemeleri yapmak. 

• Önemli bilgiler için yedek sistemini oluşturmak. 

• Bilgisayarımıza uzaktan erişimleri kontrol etmek. 

• Kablosuz bağlantıları güvenli hale getirmek(güçlü bir şifre 

kullanımı). 

• Her çalışan için güvenli bir kullanıcı hesabı oluşturmak. 

• Kullanıcıların önemli veri ve bilgiye ulaşımını yetki olarak 

kısıtlamak. 

• Düzenli olarak şifre değiştirmektir.Bununla birlikte siber 

güvenlik uzmanları verilen saldırıların yapılış şekillerine göre 

önlemler alabilir teknikler geliştirebilir[60]. 

 

Bu derleme çalışmasında, bilgisayar kullanıcılarına karşı işlenen siber 

suçlar ve bu suçlara karşı alınması gereken tedbirler üzerinde 

durulmuştur. İlk olarak bilgi ve bilgi güvenliğini tehdit eden ana 

unsurlar daha sonra siber saldırılar ve ağ üzerinden yapılan saldırı 
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çeşitleri incelenerek bu konular detaylı olarak açıklanmıştır. Bu 

alanlardaki mevcut durum ortaya konulmuş, yapılan çalışmalar birçok 

açıdan ele alınarak incelenmiştir.  

Genel olarak bilişim suçu olarak tanımlayabileceğimiz bu tip suçların 

kişilere,  kurumlara hatta ülkelere karşı işlenebileceği gerçeği ortaya 

konulmuştur. Yapılan araştırmalar bu tür suçların daha çok maddi 

çıkar amaçlı gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. 

Bilgilerin sayısal olarak saklanması sonrasında yıllar geçtikçe bu 

bilgini depolanması sorun haline gelmiştir ve büyük veri dediğimiz 

kavram ortaya çıkmıştır. Bu büyük veri içerisinde insanların birçok 

kişisel bilgisi de yer almaktadır. İnsanların bütün bilgilerinin internet 

ortamında dolaşıyor olması da ister istemez suç örgütlerini bu yönde 

suç işlemeye teşvik etmektedir. Bilginin bu kadar kontrolden çıkmış 

olması güvenlik açıklarını da beraberinde getirmiştir. Gün geçtikçe 

yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Bunlarla baş 

etmenin yolu güvenlik tedbirlerini almak ve güncel tutmaktan 

geçmektedir. 

Sonuç olarak bilgi, bilgi güvenliği, siber suçlar, bilgisayar ağı suçları 

adına anlatılması bilinmesi gerekenler bu çalışmada detaylı olarak ele 

alınmıştır ve internet ve bilgisayar kullanıcılarının ne gibi tedbirler 

alması gerektiği ortaya konulmuştur. 
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GİRİŞ 

 

Şiddet, insanlara acı çektirmek suretiyle zarar veren tüm eylemlerin 

ortak adıdır. İş yerinde şiddet, çalışanların maruz kaldığı her türlü 

şiddet olayıdır. Bu duruma çalışanın iş arkadaşları, yöneticileri veya 

müşteriler neden olabilir. İş yeri ortamında, ilkel yöntemlerle çalışanın 

acı ve sıkıntı çekmesini sağlamanın önüne geçecek yasalar, iç 

tüzükler, güvenlik ve gözlem sistemleri olsa da, mevcut durumda dahi 

çalışanlara şiddet uygulanmasına olanak veren farklı yöntemler vardır. 

İş yerinde şiddetin ortaya çıkış şekli de şiddeti uygulayan gibi çeşitli 

olabilir. 

 

 İş yerindeki şiddet seviyesinin artırması veya azaltması yöneticilerin 

kullandığı örgüt politikaları ile yakından ilişkilidir. Yöneticilerin, 

kurum içerisindeki öncelikli görevi iş yerinde şiddeti azaltarak 

çalışanlar için daha uygun bir çalışma ortamı hazırlamaktır. Ancak 

yöneticiler veya çalışanlar yine de şiddet davranışı içerisine 

girebilmektedir.  

 

Çalışanlar iş yeri ortamında çeşitli nedenlerle şiddete maruz 

kalmaktadır. Çalışma ortamına göre değişen şiddet faktörlerinin ortaya 

çıkış nedenleri değişse de hepsinin ortak özelliği çalışanları olumsuz 

etkilemeleridir. Şiddetin olumsuz etkileri kendine güven eksikliği, 

anksiyete gibi sonuçlar olsa da iş yeri şiddetinin en belirgin olumsuz 

etkisi “kurban” psikolojisi içerisine girilmesidir. Bu psikoloji içerisine 

giren bireylerin iş yeri performansı düşecektir. Bunun yanısıra çeşitli 
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duygudurum bozuklukları ve topluma uyum sağlamada güçlük gibi 

psikolojik sorunlar ortaya çıkacaktır.  

 

İş yerinde çalışanların motivasyonu verimli bir çalışma ortamı için 

gereklidir. İş yerinde şiddet hem çalışan motivasyonu hem de sağlıklı 

bir çalışma ortamı için bir tehdittir. Şiddete maruz kalan çalışanların 

dışsal motivasyonu kadar içsel motivasyonları da zarar görebilir.  

Uzun süreli şiddete maruz kalan bireyler kendi değerlerini tekrar 

gözden geçirmek zorunda kalacaktır. Çünkü kişinin akıl sağlığını 

koruma sistemi bir dengeleme ihtiyacı hisseder ve bireyi sıkıntıya 

sokan değerleri yeniden gözden geçirebilir. Stres yaratan olayları daha 

kabul edilebilir hale getirmek için bireyler kendi kişiliklerini zaman 

zaman gözden geçirme ihtiyacı duyacaktır. Şiddetin süresi uzadıkça 

kişilik daha fazla değişime uğrar. Bu durum da öncelikle içsel 

motivasyonu etkileyecektir. 

 

İçsel motivasyon, bireylerin kendilerinden kaynaklanan nedenlerle bir 

işi yapmaya hevesli olmalarıdır. Bireyler tecrübeleri, düşünceleri ve 

kişilikleri ile uyumlu olarak mesleklere karşı içsel motivasyon 

geliştirirler. İçsel motivasyonun oluşması uzun bir süre içerisinde 

gerçekleşir. İçsel motivasyon müdahale ile artırılamaz, ama 

azaltılabilir. Çalışanlar, çalışmak istediklerini düşündüğü pozisyonda 

veya kurumda stres yaşarlarsa ve beklentilerini karşılayamazlarsa içsel 

motivasyonları azalacaktır. 

 

İnsan kaynaklarının en önemli görevi, bir pozisyonda çalışmak için 

içsel motivasyonu yüksek insanları işe almaktır. Bu çalışanlar kuruma 
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herhangi bir takip ve zorlama olmadan katkıda bulunacaktır. Ancak iş 

yerinde şiddet, içsel motivasyonu olumsuz etkiler. İlk olumsuz etkisi 

güdülenme nedeniyle ortaya çıkar. Sevdiği işe keyif alma beklentisi 

ile giden birey o işi yaparken şiddete maruz kaldıkça, o iş bireyde 

şiddeti çağrıştırmaya başlayacaktır. Zamanla birey iş yeri ortamından 

uzaklaşma eğilimine girer, uzaklaşamazsa da iş yeri ortamında 

tedirgin olur ve verimli çalışamaz. 

 

İçsel motivasyonu yükseltmek mümkün olmasa da dışsal motivasyon 

yükseltilebilir. Yöneticiler, çalışanların dışsal motivasyonlarını 

yükseltmek için çeşitli politikalar belirler. Bu politikaların amaçları 

içerisinde iş yerinde şiddeti azaltmak da vardır. Diğer taraftan, çeşitli 

nedenlerle bu her zaman mümkün olmaz. Mesela şiddet yöneticilerden 

de gelebilir veya yöneticilerin farkedemeyeceği şekillerde ortaya 

çıkabilir. Bu bölümün amacı iş yerinde şiddet çeşitlerini ve istismarcı 

yönetimi açıklamaktır.  

 

Motivasyon kadar çalışanların içinde bulunduğu ortam da iş yerinde 

mevcut olan şiddet nedeniyle zarar görecektir. Çalışma ortamının 

bozulması sadece şiddete maruz kalan çalışanları değil, o örgütün tüm 

bireylerini etkiler. Duygudurumları bozulan bireyler, diğer bireyleri de 

olumsuz etkiler. İş yerinde şiddet nedeniyle tedirgin olan veya yüksek 

kaygı nedeniyle hata yapan bireylerin hataları diğer çalışanları da 

etkileyebilir.  

 

İş yerinde şiddetin varlığının müşteriler veya kurum dışındakiler 

tarafından farkedilmesi kurumun prestij kaybetmesine neden olacaktır. 
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Bu kurumlar müşteri kaybedecektir ve çalışan bulmakta zorlanacaktır. 

Bir iş yerinde şiddet olduğu ortaya çıkınca o kuruma başvuran nitelikli 

personel sayısı azalır. Aynı personel diğer benzer şirketlere yönelir. O 

kurum içerisindeki maaş seviyeleri de yükselecektir. Çünkü çalışanlar 

iş yerinde şiddete uğrama korkusu nedeniyle normal şartlar altında 

kabul edecekleri maaş karşılığında o kurumda çalışmak istemezler. 

 

1. İŞ YERİNDE ŞİDDETİN SEBEPLERİ 

 

İş yerinde şiddete neden olan çok sayıda faktör vardır. Bunların 

başında şiddet eylemini gerçekleştiren kişinin psikopat veya 

sosyopatlık gibi kişilik bozukluklarına sahip olması yer alır. Bu gibi 

kişilik bozukluklarına sahip bireyler, diğerlerine eziyet etmeyi tercih 

edebilirler ve bu eğilimleri nedeniyle iş yerinde şiddet 

gerçekleştirebilirler. İnsanların doğal içgüdülerine ket vurmama ve 

üstün olma çabası gibi nedenlerle de diğer bireylere zorluk ve sıkıntı 

yaşatma isteği doğabilir. Bunun sonucu artan iş yeri şiddet 

davranışları olacaktır. Özellikle bir iş yeri ortamında yetki ve güç 

sahibi olan kişiler iş yerinde kolaylıkla şiddete neden olabilirler. Bu 

nedenle insan kaynakları çalışanları, yönetici seçimi konusunda 

oldukça hassas hareket etmek zorundadır.  

 

İş yerinde şiddet, bir çalışanın tehdit olarak görülmesi nedeniyle 

ortaya çıkabilir. Çalışan, şirketin kaynaklarının belirli kişi veya 

gruplar tarafından kullanılmasında engel teşkil ediyor olabilir. Bu 

nedenle tehdit olarak görülebilir. İstenen bir pozisyon için aday olarak 

görülüyor olabilir veya çalışkan davranarak diğer çalışkanları tembel 
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durumuna düşürüyor olabilir. İyi eğitim seviyesine sahip olan veya iyi 

görünen çalışanlar da diğer çalışanlar tarafından bir hedef olarak 

görülebilir. Tüm bu nedenlerden biri veya bir kaçı iş yerinde şiddetin 

nedeni olabilir. 

 

İş yerinde şiddetin nedeni müşteriler olabilir. Sağlık sektöründe bu 

duruma hasta yakınları veya hastanın kendisi neden olabilmektedir. 

Örneğin, kavga ve çatışma gibi nedenlerle yaralanarak acil servise 

gelen suçlular veya suça meyilli kişiler hemşire ve doktorlara şiddet 

uygulayabilirler. İnsanlar ile temas sağlanan tüm sektörlerde 

müşterilerin iş yerinde şiddete neden olması mümkün olabilmektedir. 

Müşteriler ile yüz yüze gelmeden de temas gerçekleştirilebilir. Çağrı 

merkezi çalışanları müşteriler ile telefon üzerinde irtibata geçerler ve 

sinirli müşteriler tarafından şiddete maruz kalabilirler. Bu gibi bir 

şiddet, çalışanların psikolojilerinin bozulmasına neden olabilir. Çünkü 

çağrı merkezinde bazı bölümlerde sadece müşteri sorunları ile 

ilgilenilir ve sürekli olarak aranan müşteriler aslında sorun yaşayan 

stresli müşterilerdir. 

 

İş yerinde şiddeti artıran ve cesaretlendiren en önemli neden 

“kurbanlaştırma” (victimization) olmaktadır. Bu sürecin başlangıcında 

kişi kendini mağdur olarak kabul eder ve yavaş yavaş karşı koyma 

veya kendini savunma gücünü kaybeder. Karşılaştığı şiddet mücadele 

etme gücünü alır. Karşı koyacak gücü kendinde bulamadığı için veya 

karşı koymanın yersiz olduğuna ikna olduğu için mağdurlar 

kendilerini suçlama eğilimine de girerler. Kimi mağdurlar da karşı 

koydukça durumun daha kötüye gitmesinden ve şiddet uygulayanın 
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kızarak daha fazla zarar vereceğinden korktuğu için kendilerini 

suçlamaya başlar. Kendini suçlamak, mağdurun ümitlerini artırır. 

Çünkü içinde bulunduğu şiddet çıkmazını geçici olarak görmeye 

başlar, kendinde bulunan bazı özellikleri düzeltirse yaşadığı durumun 

değişeceğine inanır. 

 

Kişinin mağdur olduğu ve yavaş yavaş sindiği bu dönemin arkasından 

diğer insanların da mağduru suçlaması gelebilir. Toplumda şiddete 

uğrayan insanlar ile ilgili “ne yapmış kimbilir” sorusu sorulması 

yaygın olabilmektedir. Bunun nedeni şiddeti uygulayan kişinin bir 

gücü elinde tutmak istemesi ve şiddet olayını öğrenenlerin de güç 

sahibi kişi ile ters düşmek istememesi olabilmektedir. Bu gibi 

nedenlerle mağdur kişi yaşadıklarının üzerine diğer kişiler tarafından 

da suçlanabilmektedir. “Kurbanlaştırma” sürecinin en kritik aşaması 

budur. İş yeri ortamında bu dereceye gelen bir kurbanlaştırma süreci 

işten ayrılma ile son bulabilir. Bu sürecin son aşaması iş yeri 

ortamında yetkiyi elinde bulunduran güç sahibi bir kişi tarafından 

şiddet eylemi gerçekleştirildiğinde daha kuvvetli olabilmektedir. Bu 

durum da mağdurun iş hayatını dayanılmaz hale getirebilmektedir. 

“Kurbanlaştırma” nedeniyle mağdur olan kişiler de tekrar aynı duruma 

düşme korkusu yaşadığı için veya kendisini daha iyi hissedebilmek 

için de yetki ve güç elde edince bir kurban seçerek iş yerinde şiddete 

neden olabilirler. Böylelikle bu durum zincirleme bir süreç başlatmış 

olacaktır. Bu duruma şahit olan kişiler de aynı duruma düşmemek için 

kendilerini tehdit altında hissettikleri zaman büyük tepkiler vererek iş 

yerinde şiddet gerçekleştirebilirler.  
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İş yerinde şiddet eylemlerini bilinçli olarak gerçekleştiren bireyler 

kendilerini haklı görürler. Haklılıklarını ispat edecek neden 

bulamazlarsa bunu yaratma eğilimine girerler. Bu süreçte çalışanın 

kötülenmesi, hatalarının aranması ve hakkında olumsuz propaganda 

yapılması söz konusu olacaktır. İş yerinde şiddet eylemlerinin, diğer 

insanlar tarafından öğrenildikten ve ifşa edildikten sonra devam 

edebildiği görülmüştür. Dedikodu, yalnızlaştırma gibi çeşitli şiddet 

eylemlerinin ifşa sürecinden sonra ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. 

Çünkü iş yerinde şiddeti gerçekleştiren kişi haksız duruma düşme 

korkusu içerisinde hareket eder ve bu amaçla mağdur olmuş olan 

bireyin haksız olduğuna diğer insanları ikna etmeye çalışır. 

 

İş yerinde şiddet, bireysel olarak gerçekleştirilmeyebilir. Grup olarak 

gerçekleştirilen şiddet davranışları kasıtlı olmayabilir. Çünkü insanlar 

bir araya geldiğinde bilinçsiz olarak çeşitli sürü davranışları 

gerçekleştirebilirler. Le Bon, bu durumu açıklarken bireylerin grup 

içerisinde yeni kimliklere bürünebildiği ve grup dışındaki kişiliğinden 

farklı hareket edebildiğini vurgulamıştır. Le Bon kalabalık içerisinde 

insanların nasıl davrandığını incelemiş ve kalabalık psikolojisi 

kavramını geliştirmiştir. İnsanların kalabalık içerisindeki 

davranışlarını, kalabalık dışındaki davranışları ile kıyasladığında daha 

gelişmiş davranışlar yerine daha ilkel davranışlar olduğunu görmüştür. 

Bunun nedeninin insanların ilkel davranışlarının sorumluluğunu grup 

ile paylaşacağını ve üzerine düşen sorumluluğun azalacağını 

düşünüyor olduğunu iddia etmiştir. Bu düşünce, aslında insanların 

özünde ilkel olan saldırganlık duygularına ket vururken çaba 
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gösterdiğini ve mümkün olan her fırsatta bu çabanın yükünden 

kurtulma ve ilkel tarafını açığa çıkarma iç güdüsünü de her yere 

beraberinde götürdüğünü destekler niteliktedir. Wilhelm Wundt da 

benzer düşünceler ortaya koymuş, ancak deneysellikten uzak kaldığı 

için geniş anlamda kabul görmemiştir. 

 

Grup içerisinde kasıtsız olarak gerçekleştirilen davranışlar, bazı 

kişilerin bir bireyi dışlaması ile başlayabilir. Böylesi bir durumda 

gruba uyma eğilimi ile hareket eden diğer bireyler de o bireyi 

dışlayacaktır. Bunun benzeri aşağılama davranışı gerçekleştirildiğinde 

de görülür. Grup içerisinde ilkel duygulara daha az ket vurma eğilimi 

olduğu için grupta bir kişiyi hedef alan birkaç kişinin olması bile kimi 

zaman hedef alınan kişiye karşı bir dizi agresif davranışı başlatmak 

için yeterlidir. Hatta belirli bir kişiyi aşağılama veya değersizleştirme 

gibi bir tutum içerisine giren kişi, o kişiyi hedef almıyor, onu hedef 

alan diğer bir bireyin ilgisini çekmeye çalışıyor olabilir. 

 

Grup davranışları karmaşık hale geldikçe iş yerinde şiddet davranışları 

artabileceği gibi basitleştikçe de bu gibi davranışlar artabilir. Örneğin 

grup üyeleri bilinçli bir şekilde bir yöneticiye veya çalışana tavır 

alabilirler. Grup olmanın verdiği güvenle hareket eden bireyler yine 

sayısal üstünlük avantajlarını kullanarak bir güç haline gelmeyi 

planlıyor olabilirler. Bireylerin grup olarak uyumlu hareket etmesi iş 

yerinde şiddetin önüne geçebildiği gibi onun artmasına da neden 

olabilir. Grup davranışlarının basitleşmesine ise herhangi bir grubun 

kendiliğinden oluşması sonucu grubun çoğunluğunun hoşlanmadığı 

bir bireyi hedef alarak aşağılama eğilimine girmesi örnek olarak 
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gösterilebilir. Grup içerisindeki davranışlar bir lider tarafından 

şekillendirilmedikçe, ilkel dürtü ve iç güdülerin tesiri ile şiddet 

davranışlarının gerçekleşmesine zemin hazırlayacaktır. 

 

2. İŞ YERİNDE ŞİDDETİN SONUÇLARI 

 

İş yerinde şiddet çalışanların işlerine odaklanamamasına neden olur. 

Bu durum da performans düşüklüğü başta olmak üzere şirket 

operasyonlarının kesintiye uğraması ve iş kazaları gibi durumlara da 

sebebiyet verebilir. Şiddete maruz kalan çalışanlar, işten ayrılma 

niyeti içerisine girerek bir süre sonra kurumu terkedecektir. İşten 

ayrılan personel de, işten ayrılmayarak düşük performans göstermek 

veya hata yapmak suretiyle maliyet yaratan personel gibi bir para ve 

kaynak kaybına yol açar. Çünkü bu personelin aldığı eğitim ve 

çalışırken edindiği tecrübe şirketten ayrılması ile birlikte 

kaybedilecektir. İşe alınacak yeni personel bu eğitime ve tecrübeye 

sahip olmayabilir. Sahip olsa bile insan kaynakları çalışanları ve 

yöneticiler bu personeli ararken ve işe alırken yeni maliyetler 

oluşmasına neden olacaktır.  

 

İş yerinde şiddetin varlığı olumsuz davranışları tetikler veya 

cesaretlendirir. Şiddete uğrayan bireyler kendini savunmak için 

saldırganlaşabilir veya yansıtma denilen savunma mekanizması 

nedeniyle öfkesini çevresine yansıtır. Diğer taraftan şiddet 

davranışlarında bulunmak için istekli olan çalışanlar da kendilerine 

uygun ortam bulunduğu düşüncesine kapılarak harekete geçebilirler. 
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İş yerinde şiddetin en önemli sonucu yönetim alanındaki çalışmalar 

tarafından performans ve motivasyon düşüklüğü, şirketin prestij 

kaybı, maliyet artışı gibi örgütsel öğeler olarak gösterilse de bu 

durumun bir de toplumsal yönü vardır. Son yıllarda iş yerinde şiddetin 

artması nedeniyle “mobbing” gibi kavramların ve iş yerinde şiddetin 

farkındalığı ile ilgili bilgilendirme platformları oluşturulmaya 

başlanmıştır. Bu durumun engellenmeye çalışılmasının nedeni 

toplumsal şiddet olaylarının, depresyonun, intihar ve boşanmaların 

artması üzerinde önemli bir etkisi olduğunun bilinmesidir. Şiddete 

maruz kalan mağdurlar, şiddeti aktararak deşarj olmak için spor gibi 

meşgalelere yönelmezse başka şiddet olaylarına veya aile içi 

anlaşmazlıklara neden olabilmektedir. Ama deşarj olamayan bireyler 

de olacaktır ve aktarılamayan öfke depresyona ve hatta intihara neden 

olacaktır. 

 

Çalışanların iş yerinde şiddet içeren tutumlar sergilemelerine izin 

verildikçe o kurum içerisinde verimli çalışarak kuruma katkıda 

bulunan kişiler yerine daha agresif hareket eden kişiler yer almaya 

başlayacaktır. Daha agresif hareket eden ve gerginliğe karşı daha 

dirençli olan kişiler ve iş yerinde şiddet olaylarını gerçekleştirerek 

buna maruz kalmayan kişiler şiddetin var olduğu iş yeri ortamında 

daha uzun süre çalışabilirler. Böylesi bir ortamda liyakatın önemi 

kalmaz. İşe dair bilgi ve tecrübenin, çalışanların niteliklerinin önem 

taşımadığı bu gibi bir çalışma ortamı kısa süre içerisinde 

yozlaşacaktır. Mevzubahis kurum da üretkenliğini kaybedecektir. 
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Maliyet mühendislerinin, çalışanları bu gibi bir durumda olduğu için 

pek çok bölümü kapatma kararı aldığı görülmüştür.  

 

3. İŞ YERİNDE ŞİDDET ÇEŞİTLERİ 

3.1. İş Yeri Agresifliği (Saldırganlığı) 

 

İş yerinde ortaya çıkan ve çalışanları etkileyen her türlü saldırgan 

davranış, iş yeri agresifliği olarak tanımlanabilir. Bu saldırgan 

davranışlar çalışanlar tarafından gerçekleştirilebileceği gibi müşteriler 

tarafından da gerçekleştirilebilir. Aslında acente, aracı, tedarikçi gibi 

iş nedeniyle ilişkiye geçilen herkes tarafından ortaya konan saldırgan 

davranışlar da iş yeri agresifliği olarak kabul edilmelidir. Özetle 

çalışanların sağlığını olumsuz etkileyecek olan her türlü saldırganlık, 

bu kapsamda ele alınmalıdır. 

 

İş yerinde saldırganlık çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Saldırganca 

bakmak, iş yeri nedeniyle gerçekleşen toplantıların dışında tutulmak, 

odaya girdiğinde odadakilerin sinirli bir şekilde odayı terketmesi, emri 

altında çalışan kişilerin bu emirlere uymaması, hoş olmayan şakalara 

konu edilmek gibi davranışlar iş yeri agresifliği anlamına gelmektedir. 

Bu süreçte diğer çalışanlarla dedikodu yapılması, onların kışkırtılması 

gibi çalışan ile yüzyüze gelmeyi gerektirmeyen durumlar da iş yeri 

agresifliğinin bir parçası olabilmektedir. 

 

İş yeri agresifliği, kasıtlı olarak gerçekleştirilen bir davranıştır. Belirli 

çalışanlara tavır alınması ve rahatsız edici davranışlarda bulunulması 

söz konusudur. İş yeri agresifliği çalışanların amaçları nedeniyle 
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gerçekleşebileceği gibi iş yerindeki denetim eksikliği nedeniyle 

kendiliğinden de ortaya çıkabilir. 

 

3.2. İş Yeri Zorbalığı 

 

İş yeri zorbalığı, iş yeri agresifliği gibi olası kabul edilebilecek 

davranışların ötesindeki davranışlardır. Mesela çalışan tehdit edilir 

veya fikirleri hiç dikkate alınmaz. Çalışanın kişiliği veya özel hayatı 

hakkında yorumlar yapılır. Burada sistematik bir yıpratma çabası söz 

konusudur. Düzenli aralıklarla ve uzun süre gerçekleştirilen 

davranışlar iş yeri zorbalığı anlamına gelir. Bunun yanısıra çalışan ile 

iş yeri zorbalığını gerçekleştiren arasında güç dengesi yoktur.  

 

İş yeri zorbalığı uzun vadede çalışanın kendini değersiz hissetmesine 

neden olur. Kaygı nöbetlerinin ve güvensizlik hissinin de ortaya 

çıkmasına neden olabilen iş yeri zorbalığı dışlama çabasını da içerir. 

Ama öne çıkan bu davranışı gerçekleştiren kişinin çalışanı hedef alma 

eğilimidir. Sürekli eleştiri, hata arama ve aşağılama da iş yeri zorbalığı 

ile birlikte gelen olumsuz davranışlardır. 

Çalışanların yetenekleri ve eğitimleri ile değil de güçleri ile öne çıktığı 

iş yeri ortamlarında iş yeri zorbalığı daha fazla olacaktır. İş yeri 

zorbalığı bireyin kendisinden kaynaklanan nedenlerden dolayı ortaya 

çıkabilir. Diğer taraftan iş yeri zorbalığı iş ile ilgili nedenlerden de 

kaynaklanabilir. 
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3.3. İş Yeri Nezaketsizliği 

 

Çalışanların iş yeri ortamında maruz kaldığı nezaketsiz davranışlar iş 

yeri nezaketsizliği olarak adlandırılır. İş yeri nezaketsizliği 

davranışlarının kasıtlı olup olmadığını kestirmek mümkün değildir. Bu 

davranışların nedeni özensizlik veya kasıt da olsa sonucu çalışanın 

kendini değersiz hissetmesidir. Nezaket, insana kendini değerli 

hissettirmeyi amaçlayan davranışlardır ve nezaketsiz davranışlar 

bunun tam tersi etkiye sahiptir. 

 

İş yeri nezaketsizliği uzun vadede çalışanları psikolojik olarak 

olumsuz etkiler. İş yeri nezaketsizliği kişinin yöneticileri tarafından 

gerçekleştirilebileceği gibi kendisi ile aynı seviyedeki diğer 

arkadaşları veya müşteriler tarafından da gerçekleştirilebilir. Diğer bir 

deyişle iş yeri ortamında çalışanın maruz kaldığı tüm nezaketsiz 

davranışlar iş yeri nezaketsizliği olarak adlandırılır. 

 

İş yeri nezaketsizliği, çalışanın diğer çalışanlar hakkında olumsuz 

konuşması, diğer çalışanların fikirlerine, yaptığı çalışmalara gizlice 

ulaşmaya çalışması ve ne yaptığını takip etmeye çalışması gibi 

davranışları içerir. Diğer çalışanların özel hayatına dair konuların 

toplum içerisinde konuşulması, sözünü tutmamak, aktarılması gereken 

bilgileri aktarmamak, diğer çalışanların mesajlarına geç cevap 

verilmesi gibi özensiz tutumlar da iş yeri nezaketsizliği göstergesidir. 

Yöneticilerin iş ile alakalı olmayan talimatlar vermesi, çalışanın 

şartlarına uygun olmayan görevler verilmesi, kendisinin 

gerçekleştirdiği bazı davranışları diğer çalışanlara yasaklaması ve 
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onların fikir ve çalışmalarını kendisine ait gibi göstermesi de kasıtlı 

olmaya daha yakın iş yeri nezaketsizliği davranışları olarak ortaya 

çıkar. 

3.4. Ayrımcılık 

 

İnsanların çeşitli sosyal sınıflara ayrılması ve bazı insanların bu 

sınıfların dışında tutulması davranışına ayrımcılık denir. Ayrımcılık 

gerçekleştiren kişiler geçmiş tecrübeleri ve kendilerine öğretilenler 

nedeniyle bu davranışı gerçekleştirebilir. Kültürel ve dini yapı da 

ayrımcılık yapılmasına neden olabilir. Ama ayrımcılığın nedeni 

kişinin hedef aldığı çalışanı dışlamak istemesi de olabilir. Bu amaçla 

hareket eden kişi, diğer çalışanın ayrımcılığa maruz bırakılması için 

bir sebep bulduğunda bu durumun gelişmesi için çaba harcayabilir. 

Ayrımcılık, bazı ülkelerde yasal olarak suçtur. Diğer taraftan 

yasalarda suç olarak gösterilen bu duruma dair ne şekilde hareket 

edileceği, yani kanunların yürütülmesi aşaması hep sorun olmuştur. 

Ayrımcılığın sınırlarını çizen toplumsal anlayış olmaktadır. Örneğin, 

eğer bir toplum içerisinde kültürel motifler kadınların daha az değerli 

olduğunu ima eden bir yapıya sahipse cinsiyet nedeniyle ayrımcılık bu 

toplumda diğerlerine oranla daha yüksek ihtimalle ortaya çıkar. Bazı 

ülkelerde de etnik nedenlerle ayrımcılığın ortaya çıkma oranı 

yüksektir. 

 

Ayrımcılık en temel 5 neden ile ortaya çıkar: yabancı düşmanlığı, 

cinsiyet ayrımcılığı, homofobi, ırkçılık ve din ayrımcılığı. Bu temel 

nedenlerin yanısıra kültürel farklılıklar, marjinal giyim tarzları, engelli 

olma durumu gibi nedenlerle de ayrımcılık yapıldığı bilinmektedir. 
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Ayrımcılığın nedeni kişiye özgü şekillerde de ortaya çıkabilir. 

Bireylerin yaşadıkları olumsuz tecrübeler ayrımcılık şeklinde ortaya 

çıkan öfkenin nedeni olabilmektedir. 

 

Ayrımcılık, iş yeri ortamında gruplaşmaya neden olabilir. Ama en 

önemli zararı çok yetenekli çalışanların ayrımcılığa maruz kaldığı için 

kurumu terk etmesi ve kuruma yapabileceği katkılardan kurumun 

mahrum kalmasıdır. Kimi zaman bu gibi çalışanlar başka bir kurumda 

iş bulamayabilir ve bu çalışanların topluma katkısına da engellenmiş 

olur. 

3.5. İş Yerinde Dışlama 

 

İş yeri ortamında iç tüzükler ve kontrol sıkılaştıkça diğer çalışanlara 

zarar vermek isteyen çalışanlar daha farklı yollar denemeye başlar. 

Tüm denetimler ne kadar artarsa artsın, kabul edilebilir seviyede bir iş 

yeri şiddeti yöntemi vardır: iş yerinde dışlama. 

 

İş yerinde dışlama davranışı, az önce anlattığımız davranışlardaki gibi 

sosyal dışlama ile karşı karşıya kalmaz. Sosyal dışlama durumunda 

çalışanın varlığı kabul edilir ve grup içerisinde yer almasının 

istenmediği açıkça kendisine belirtilir. Bu durumda çalışanın varlığı 

kabul edilmiş olacaktır. 

 

İş yeri dışlaması sosyal dışlama davranışından daha fazla zarar verir, 

çünkü çalışanın varlığı silinmeye çalışılır ve var olma duygusu 

zayıflatılır. Bu nedenle kişiye yönelik davranışlar tercih edilmez ve 

direkt olarak kişiye rahatsız edici bir tutum yerine o yokmuş gibi 

hareket eden bir tutum sergilenir. Mesela kişi ile selamlaşılmaz, kişi 
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önemsenmez, bilgiler onunla paylaşılmaz, kişi gelince ortam sessizce 

terk edilir veya kişi grup olarak gerçekleştirilen çalışmalara davet 

edilmez. 

 

İş yeri dışlamasını, iş yeri şiddeti davranışları arasında en fazla acı 

veren davranış olarak kabul eden araştırmacılar vardır. Kişinin kendini 

gerçekleştirme ve varlığını hissetme ihtiyacı karşılanamadığında 

kişiye büyük acı verebilir. Bu nedenle dışlama davranışı çalışanlar için 

önemli bir tehdit olabilen bir iş yeri şiddeti türü olarak kabul edilebilir. 

Kanunlarla bu davranışın sınırları çizilemeyeceği gibi etik olarak da 

bu davranış tespit edilemediği için normlara dayandırılamaz. Diğer bir 

deyişle kabul edilebilir davranışlar arasında yer alabilir ve 

farkedilmesi zordur. Bu durum da bu davranışı daha büyük bir tehdit 

haline getirir. 

 

İş yeri dışlaması, hiçleştirme ve yalnızlaştırma olarak iki farklı şekilde 

ortaya çıkar. Yalnızlaştırma sürecinde çalışanın çevresindeki diğer 

insanlar ile temasının kesilmesi ve yalnız bırakılması amaçlanır. 

Sosyal ilişkilerden mahrum kalan birey kendini kötü hissedecektir. 

Ama kişinin daha da kötü hissetmesine neden olan hiçleştirme 

sürecinde kişinin kendi varlığını sorgulaması ve varlığını hissettirecek 

etkenlerden yoksun kalmasıdır. 

 

4. İSTİSMARCI YÖNETİM 

 

İstismarcı yönetim, bir kurumdaki yöneticilerin çalışanların 

duygudurumlarına olumsuz etki eden davranışlarının tümüdür. Burada 

ayırd edilmesi gereken bu davranışların tek seferlik değil, sürekli 
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olması ve yöneticiye ait bir düşünme şeklinin sonucu olarak ortaya 

çıkmasıdır. İstismarcı yönetim bir iş yeri şiddeti türü olarak görülse de 

bundan daha fazlasıdır. 

 

İstismarcı yönetim, yönetici veya yöneticilerin kabul ettiği perspektif 

sonucu ortaya çıkar. Bu gibi perspektifler Makyavelizm düşüncesinin 

varlığından beri mevcut olsa da iş yeri ortamına uyarlanması 

yöneticinin kendi yorumuna bağlıdır. Yöneticilerin düşünme tarzları 

ve yorumları ciddi farklılıklar gösterebilir. McGregor’un X ve Y 

teorileri, yöneticilerin çalışanlar hakkında ne kadar farklı düşüncelere 

sahip olabileceğini ortaya koymuştur. Y teorisi çalışanlara ödül 

vermek gerektiğini savunan iyimser düşüncelere sahip olsa da X 

teorisi çalışanlar için cezayı uygun görmüş ve onların iyi takip ve 

kontrol edilmezse birer tehdit halini alabileceğini savunmuştur. 

Gerçekten de bazı yöneticiler çalışanları hakkında buna benzer 

düşüncelere sahiptir. İstismarcı yönetim de bu gibi düşüncelerin 

sonucu olarak gelişir. 

 

İstismarcı yöneticiler çalışanların rahat bırakılmasının uygun 

olmadığını düşünür. Genelde bir düşünce sisteminin ürünü olsa da 

yöneticilerin psikopat veya sosyopat olmaları, diğer bir deyişle kendi 

kişilik özellikleri veya duygudurum bozuklukları nedeniyle de 

istismarcı davranışlar gerçekleştirmesi söz konusu olabilmektedir. 

Yetki sahibi yöneticiler, tepe yönetim tarafından da istismarcı 

davranmaya yöneltilebilir. Bir kurum içerisinde bir bölümü kapatma 

kararı alındığında, o bölüm çalışanlarının işten ayrılması için bu gibi 
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durumlar ortaya çıkabilmektedir. Çünkü istismarcı yönetim işten 

ayrılma niyetini artırır. 

 

İstismarcı yönetim, yöneticilerin tutumlarının takip edilmesi ve taklit 

edilmesi nedeniyle diğer işyerinde şiddet türlerinden daha fazla önem 

taşır. Bu durum Üst Kademeler Teorisi tarafından çalışanların 

yöneticileri taklit etme eğiliminde olduğu şeklinde açıklanmıştır. 

Yöneticiler, çalışanlar tarafından taklit edildiği için onların istismarcı 

davranışlarda bulunmaları da iş yerinde şiddeti daha yaygın hale 

getirmektedir.  

 

Model alma ve öğrenme süreçleri birbirleri ile ilişkili süreçlerdir. 

Sosyal Öğrenme Teorisi, bireylerin model aldıkları kişilerin 

davranışlarını takip ettiklerini ve bir süre sonra bu davranışları 

gözlemleyerek öğrendiklerini göstermiştir. Yöneticiler bir iş yerinde 

takip edilen ve pek çok çalışan tarafından model alınan kişilerdir. 

Çünkü çalışanların ekserisi yönetici olmak ister ve bunu başarmış bir 

insanın davranışlarını takip ederek neler yapmaları gerektiğini 

kestirmeye çalışır. Bu süreçte de yöneticilerin davranışlarını izler ve 

öğrenirler. İzleme ve öğrenme süreci sonrasında tüm çalışanların 

öğrendiklerini uygulamaya geçireceklerini düşünmek yanlış olur. 

Ancak bir istismarcı yöneticiyi izleyerek onun gerçekleştirdiği 

davranışları öğrenen çalışanlardan sadece bir kısmı bile öğrendiklerini 

uygulamaya koyarsa işyerinde şiddet artacaktır.  

 

İstismarcı yönetim Üst Kademeler Teorisi ve Sosyal Öğrenme Teorisi 

ile ortaya konan nedenlerin dışındaki nedenlerle de iş yerinde şiddet 
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artırır. Örneğin, istismarcı davranışlarda bulunma eğilimindeki 

çalışanlar yöneticilerinin davranışlarından cesaret alırlarsa daha çabuk 

harekete geçer ve daha ileri gidebilirler. O kurum içerisinde bu gibi 

davranışların kabul gördüğünü bile düşünebilirler.  

 

İstismarcı yöneticiler bazen bir çalışanı veya bazı çalışanları hedef 

alırlar. Bu gibi durumlarda istismarcı çalışanlar da o çalışanı veya 

çalışanları hedef alabilirler, çünkü onları daha savunmasız görürler. 

Bunun yanısıra diğer çalışanlar da yöneticinin tepkisinden korkarak bu 

çalışanlardan uzak durabilirler. Böylelikle çalışanlar istismarcı olmasa 

da iş yeri dışlaması davranışına iştirak etmiş olacaktır. Bu davranış, 

istismarcı yönetim tarafından tetiklenecektir. 

 

Teorik alt yapı ve örnekler göstermektedir ki istismarcı yönetim iş 

yerinde şiddet üzerinde dolaylı ve dolaysız etkiye sahiptir. İstismarcı 

yönetim, iş yerinde şiddetin artmasına neden olmaktadır. Bu yapısı 

nedeniyle istismarcı yönetimin varlığı sadece yöneticinin 

gerçekleştirdiği şiddet davranışları ile sınırlı kalmaz. Diğer şiddet 

davranışları da istismarcı yönetim etkisiyle artar ve böylelikle 

istismarcı yönetimin olumsuz etkisi katlanarak artar. Bu duruma 

istismarcı yönetim iklimi denir. İstismarcı yönetim tarafından 

tetiklenen şiddet hareketi iş yerinde bir istismarcı yönetim iklimi 

yaratabilir. İstismarcı yönetim ikliminin olmaması, ancak istismarcı 

yöneticinin şiddet davranışlarını çok iyi gizlemesi ile mümkün 

olabilir.  
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İstismarcı yönetim iklimi, iş yeri ortamındaki şiddet seviyesini 

yükseltir ve çalışma ortamını dayanılmaz hale getirir. Çalışanlarına 

tazminat vermeden onlardan kurtulmak isteyen kurumlar, lokasyon 

taşınması veya kapatılması nedeniyle çalışan sayısını azaltmak isteyen 

kurumlar istismarcı yönetim iklimini tercih edebilirler. Fakat normal 

şartlar altında, kurumdaki çalışanların katkısının azalmasına neden 

olan bu durum, tepe yöneticiler tarafından tercih edilen bir durum 

değildir. Yönetilen lokasyon, tepe yönetimden ve diğer yöneticilerden 

uzak bir noktadaysa veya çeşitli nedenlerle izole bir yapıya sahipse, 

istismarcı yönetim ikliminin ortaya çıkma ihtimali yükselecektir. Bu 

gibi iş yeri ortamlarında geri bildirim mekanizması gelişmemişse tepe 

yöneticilerin istismarcı yönetim ikliminden haberdar olma şansı 

olmayacaktır. 

 

SONUÇ 

 

İş yerinde şiddet, çalışanlar üzerinde yıkıcı etkilere sahiptir. Bu 

durumun olumsuz etkisi sadece çalışanlara yansımaz, aynı zamanda 

çalışanların veriminin düşmesi ile kurumlara da yansır. İş yerinde 

şiddet, denetim eksik olduğunda kontrol altına alınamayabilir. Bu gibi 

durumlarda güç sahibi çalışanlar, normalden daha fazla iş yeri şiddeti 

uygulayabilirler. Özellikle bu gibi fırsatları bekleyen çalışanların 

yapabileceklerini kestirmek güçtür. 1971 yılında gerçekleştirilen 

Stanford deneyi bu durumu ispatlar niteliktedir. 

 

İş yerinde şiddet, sadece kurumları ve onların faaliyetlerini olumsuz 

etkilemez, toplumu da olumsuz etkiler. Çünkü iş yerinde çalışanlar 
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toplumun bir parçasıdır. Onların yaşadığı ve etkilendiği şiddet olayları 

tüm toplum üzerinde müteselsilen etkide bulunacaktır. Örneğin 

çalışanlar, yaşadıkları kötü tecrübeler nedeniyle önce ailelerini 

etkileyecektir. Eğer aynı evde yaşıyorlarsa eşlerinin ve çocuklarının 

bu durumun etkilerinden uzak kalması mümkün olmayacaktır. 

 

İş yerinde şiddet iş yeri agresifliği, iş yeri zorbalığı, iş yeri 

nezaketsizliği, ayrımcılık ve iş yerinde dışlama şeklinde ortaya 

çıkabilir. Yönetici nezaketsizliği veya yönetici dışlaması yöneticiler 

ile ilgili olsa da her zaman yöneticinin direkt tavır alması anlamına 

gelmeyebilir. Yöneticinin özensiz hareket etmesi nedeniyle yönetici 

nezaketsizliği ortaya çıkıyor olabilir. Yönetici, zarar verme amacı 

dışındaki sebeplerle çalışan ile iletişime geçmekten kaçınıyor olabilir 

ve yönetici dışlaması böylelikle ortaya çıkabilir. Ancak istismarcı 

yönetim anlayışı varsa bu davranışların da kasıtlı olduğu 

düşünülebilir. 

 

İstismarcı yönetim, diğer iş yerinde şiddet türlerinden farklı olarak 

daha kapsamlı bir etkiye sahiptir. Diğer iş yerinde şiddet türlerinin 

çalışanlara daha fazla tesir etmesine neden olabilir. Bazı iş yerinde 

şiddet türleri, istismarcı yönetimin varlığı ile artış gösterecektir. Bu 

gibi durumlarda iş yerindeki şiddet seviyesi yükselir ve böylelikle 

istismarcı yönetim iklimi ortaya çıkmış olur. İstismarcı yönetim 

iklimi, istismarcı yöneticilerin etkisiyle iş yerindeki şiddet 

davranışlarının artması anlamına gelir. 
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GİRİŞ 

Terör hareketleri ile toplumsal hareketlerin ilişkiselliğini 

sorunsallaştıran bu çalışma, teorik çerçevesinde politik şiddet ve terör 

kavramlarından yola çıkmaktadır. Toplumsal hareketlerin siyasal 

hedeflerine ulaşmak için bazı durumlarda şiddet repertuarına 

başvurduğu görülmektedir. Terör eylemleri de, diğer toplumsal 

protestolar gibi politik amaçlarla şiddete başvurmaktadır. Çok benzer 

amaçlarla şiddet kullanan bu iki farklı hareket türünden sosyal 

hareketlerde politik şiddet söz konusu olduğunda meşru şiddet-gayrı 

meşru şiddet ayrımına gidilmekte; terör eylemlerinde kullanılan şiddet 

ise meşru olmayan bir şiddet türü olarak değerlendirilmektedir. Bir 

diğer açıdan, sosyal hareketler literatürü politik şiddetin kaynakları 

olarak devlet ve muhalif gruplar arasındaki etkileşimi de incelerken, 

terörizmi inceleyen literatür devlet ve hükümetlerin rolünü 

yadsımakta; terörizmi çok yaygın olarak hükümet dışı gruplarla ve 

devrimci güçlerle ilişkilendirmektedir (Coady, 1996: 266). Bu açıdan 

çalışma, her iki kuramsal literatürü aralarındaki ilişkiselliği dikkate 

alarak inceleyen bütüncül bir yaklaşımdan yola çıkmaktadır.  

Şiddetin tarihi insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte, modern 

terörizm çağdaş dünyanın dinamikleri içerisinde gelişen bir politik 

şiddet türü olarak değerlendirilmektedir. Çağdaş terörizm çalışmaları, 

devleti bir analiz birimi olmaktan çıkararak kolektif politik şiddetin 

toplumsal, siyasal ve sosyo-ekonomik boyutlarını göz ardı etmektedir 

(Bodur Ün ve Timur, 2016b: 567). Bu açıdan terör eylemleri sıklıkla 

devletleri içeriden ya da dışarıdan çökertmeye çalışan kaynaklar 
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olarak değerlendirilmektedir. Modern terörizm çalışmalarının 

1960‟lardan sonra bazı hareketleri terör hareketi olarak kategorize 

etmesinin önemli bir nedeni de Batı dünyasının komünizm ve 

dekolonizasyon ile mücadelesini terörizm altında yürütmesi, bu 

bağlamda anti-sömürgeci hareketler ve devrimci hareketleri gayrı 

meşrulaştırma çabasıdır. Örneğin Cezayir‟de Fransızlara karşı 

yürütülen ulusal mücadeleler, Filistin‟de Hamas örgütünün İsrail 

karşıtı eylemleri bir sosyal hareket olarak değil, terör hareketi olarak 

değerlendirmektedir (Bodur Ün ve Timur, 2016b: 567).  

Terör hareketleri ile sosyal hareketlerin arasındaki bilimsel mesafenin 

açılmasının bir diğer nedeni, ilk nedene benzer şekilde oryantalist bir 

bakış açısıyla Batı dışı coğrafyalarda gelişen hareketlerin terörle 

ilişkilendirilmesidir. Bu argümana göre, Batı‟da demokratik hukuk 

devletleri altında anayasal güvencelere dayanarak örgütlenen barışçıl 

protestolar toplumsal hareket olarak değerlendirilmekte; Doğu‟da 

gelişen hareketler belli oranda politik şiddet kullanımı varsa doğrudan 

terör hareketi olarak ele alınmaktadır. Buna göre, Doğu toplumlarında 

sivil toplum gelişmediğinden ve merkezi devlet geleneği güçlü 

olduğundan muhalefet etme geleneği de yoktur. Örneğin, İslam ve 

kolektif eylemler arasındaki ilişki özellikle 11 Eylül saldırılarından 

sonra çokça tartışılmaya başlanmış, kültürel ve sosyo-ekonomik arka 

plan göz ardı edilerek bu hareketler doğrudan terörizm kavramı ile 

sorunsallaştırılmıştır (Çetinkaya, 2008: 44). 

Batılı iktidarların bu hegemonik bakış açıları akademik yazını da 

etkisi altına almış, terörizm ile ilgili bilimsel literatür devletlerin 
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“terörle mücadele” stratejisinin bir parçası olarak gelişmiş, bu açıdan 

eleştirel ve objektif bir akademik perspektif kazanamamıştır. Batı‟da 

yürütülen toplumsal hareketler çalışmaları ise çok uzun bir süre 

sadece şiddet içermeyen protestoları inceleyerek şiddet ve toplumsal 

hareket ilişkisini göz ardı etmiştir (Bodur Ün ve Timur, 2016a: 528). 

Batı demokrasilerinde şiddet “marjinal” bir fenomen olarak 

görülmüştür. Bu açıdan, terörizm çalışmaları şiddet hareketlerini 

bireysel-patolojik mikro bir yaklaşım çerçevesinde ele alırken; 

toplumsal hareket çalışmaları ise Batı dışı bir fenomen olarak gördüğü 

politik şiddet kullanımını göz ardı ederek barışçıl hareketlere 

odaklanmıştır. Bu iki ana yaklaşıma ek olarak üçüncü bir yaklaşım 

“eleştirel terörizm çalışmaları” altında gelişmiştir (Bodur Ün ve 

Timur, 2016a: 533). Bu yaklaşıma göre, “terörizmin belirli kültürel ve 

toplumsal pratiklerle inşa edilmiş olduğu ve şiddet eyleminin belirli 

bağlamlar, koşullar, amaçlar ile sosyal, kültürel, yasal ve siyasal 

düzlemlerde anlamlandırma, sınıflandırma ve etiketleme süreçlerine 

bağımlı olduğu” kabul edilmektedir. (Bodur Ün ve Timur, 2016b: 

570).  

Üçüncü yaklaşımdan yola çıkarak yapılandırılan bu çalışma, terör ve 

politik şiddet kavramlarının aynı teorik zeminden türediğini kabul 

ederek toplumsal hareket çalışmaları ile terörizm çalışmaları arasında 

ilişkisel bir bağlam kurma iddiasındadır. Bu bağlamda çalışma, politik 

şiddetin kolektif hareketlerdeki kullanımını neden sonuç ilişkisi 

içerisinde sorunsallaştırma amacı taşımaktadır. Bu çerçeveden 

hareketle, öncelikle kavramların kökenine inilerek terör ve politik 

şiddet kavramları ele alınmaktadır. İkinci olarak, toplumsal hareket 
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teorileri ve terör hareketlerine ilişkin teorik yaklaşımlar 

incelenmektedir. Son olarak, bu iki farklı alanın şiddet kavrayışına 

ilişkin eleştirel bir analiz geliştirilmektedir.  

1. POLİTİK ŞİDDET VE TERÖR: KAVRAMLAR, 

TANIMLAR, TİPOLOJİLER 

 

Çalışmanın bu bölümünde, kuramsal olarak temel alınan politik şiddet 

kavramından yola çıkılarak, terör kavramının politik şiddetle 

bağlantısı değerlendirilecektir. Şiddet kavramından başlanacak olursa, 

bu terimin Latince “violentia” kelimesinden türediği görülür. Bu 

kavram sertlik, acımasızlık, güç ve şiddet anlamlarını içermektedir. 

“Violare” şeklindeki fiil hali ise, mevcut düzene ve işleyişine karşı 

gelmek, şiddet uygulamak, şiddete başvurmak gibi anlamlar ihtiva 

etmektedir. Her iki kelimenin ise fiziksel güç kullanımı, erk, yetke 

gibi anlamlar içeren “vis” kavramı ile bağlantılı olduğu görülmektedir 

(Michaud, 1991: 6). Kavram, birçok Batı dilinde Latince kökeninde 

yer alan bu anlamlara referansla kullanılmaktadır. 

Şiddet kavramı, eski Alman dilindeki “walten” fiiliyle de eş 

anlamlıdır. Bu fiil güçlü olma ve buyurma haline işaret ederken, 

modern Almanca‟da “gewalt” fiilinde görülen şiddet kavramı hukuk 

kuran şiddet ve iktidarı imler (Çelebi, 2010: 258). İngiliz dilinde 

Oxford sözlüğü şiddet kavramını çok geniş ele alır. Buna göre, şiddet 

“bedene zor uygulama”, “kişisel özgürlüğü zor yoluyla kısıtlama”, 

“bozma ya da uymama”, “rahatça gelişmesini ya da tamamlanmasını 

engellemek üzere bazı doğal süreçlere, alışkanlıklara, vb. yersiz 

kısıtlamalar getirme” gibi geniş bir anlam çerçevesinde ele 
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alınmaktadır (Hobart, 1996: 52). Fransızcada ise şiddet, “bir kişiye, 

güç veya baskı uygulayarak isteği dışında bir şey yapmak, zorlama, 

saldırı, kaba kuvvet, bedensel ya da psikolojik acı çektirme, işkence, 

vurma ya da yaralama” anlamlarında kullanılmaktadır (Ünsal, 1996: 

29). Şiddet, Türk diline Arapça‟dan geçmiş bir sözcüktür. Türk Dil 

Kurumu şiddeti tanımlarken, kavramı temel anlamının yanı sıra yan 

anlamlarıyla da ele almıştır. Buna göre şiddet, “bir hareketin, bir 

gücün derecesi” olarak ifade edilmekte, “karşıt görüşte olanlara kaba 

kuvvet kullanma”, “duygu ve davranışta aşırılık” gibi anlamlarda da 

kullanılmaktadır (TDK, 2021).  

Hukuk metinlerinde ceza hukuku bağlamında şiddete ilişkin farklı 

tanım ve yaklaşımlar geliştirilmekte birlikte, siyaset ve sosyoloji 

literatüründe şiddet çoğunlukla iktidar kavramı ile ilişkilendirilerek 

ele alınmaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski olan şiddete başvurma 

edimi, ilk devletlerin kurulmasından bu yana özellikle siyasal iktidarın 

uyguladığı ya da siyasal iktidara karşı gelişen şiddet bağlamında 

tartışılmıştır. Örneğin siyaset felsefesinde, “başkalarını rızaları 

dışında karar vermeye zorlayan ve meşru olmayan güç kullanımı” 

anlamında kullanılan şiddetin meşru olan hali ise devletlerin 

başvurduğu şiddettir (Çelebi, 2010: 259). Devletin meşru güç 

kullanımını tekelinde bulundurduğuna dönük anlatıların en 

kapsamlısı, modern devleti ele alan Max Weber‟in klasikleşmiş 

yaklaşımında mevcuttur (Vergin, 2018: 32).  

İktidar ve meşru şiddetin sınırları ile ilgili yeni yaklaşımlar da 

geliştirilmiştir. Bu çağdaş perspektiflerden birini ortaya koyan 
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Amerikalı sosyolog Charles Tilly‟ye göre, iktidarın yeniden 

yapılanmasına yol açan şiddet insanlık tarihi boyunca en görünür olan 

şiddettir (Akt. Michaud, 1991: 15). Yine farklı bir yaklaşım ortaya 

koyan Alman hukukçu Carl Schmitt, devlet iktidarını dost-düşman 

ayrımı çerçevesinde ele almış, siyasal sistemin devamlılığı için 

düşmanlara şiddet uygulamanın kaçınılmazlığı üzerinde durmuştur 

(Vergin, 2018: 115). Siyaset bilimci Hannah Arendt ise, şiddet ve 

iktidar ilişkisini amaç ve araç ilişkisi üzerinden ele almıştır. Buna 

göre, nihai amaç iktidardır; şiddet ise yalnızca bir araçtır. Arendt, 

şiddeti ölümü içeren bir olgu olarak değerlendirerek şiddetin olduğu 

yerde siyasi bir tavır geliştirilemeyeceğini savunur. Buna göre, ölümle 

ilişkili olarak şiddet hayattan kopma anlamına gelirken, siyaset ve 

iktidar ölümsüz olma isteğidir (Yılmaz, 2015: 204).  

Şiddet kavramına ilişkin bu kuramsal girişten anlaşılacağı üzere, 

şiddet bireysel ve kolektif formları olan çok geniş bir eylem seti 

içermektedir. Doğu Ergil (2001: 40) şiddeti, “bir kişi veya topluluğun, 

fiziksel ve ahlaki bütünlüğüne, mülkiyetine, kültürel veya sembolik 

değerlerine karşı, herhangi bir birey, grup ya da örgütlü bütünlük 

tarafından verilen zarar veya fiziksel ya da psikolojik acı” olarak 

tanımlarken şiddetin bir birey ve grup eylemi olarak açığa 

çıkabileceğini vurgular. Literatürde devlet ve iktidar kavramlarıyla 

ilişkilenen kolektif şiddet (grup şiddeti) türü olarak “politik (siyasal) 

şiddet” kavramı kullanılmaktadır. Ergil, politik şiddet yerine “yapısal 

şiddet” kavramına başvurur. Yapısal şiddet, iktidarı elinde tutanların 

kendi egemenliklerini tahkim etmek için kullandıkları ve meşru 

saydıkları bir şiddet türünü tanımlar ve anti demokratik toplumların 
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bir özelliği olarak görülür (Ergil, 2001: 41). Benzer şekilde Aykut 

Çelebi (2010: 13) de, politik ve yapısal şiddet öğelerinin “devletin ve 

egemen iktidarın bir ürünü” olduğunu ifade eder.  

Şiddeti açıklamak için dar ve geniş anlamda geliştirilen tanımlar, 

şiddet eylemlerinin bireysel ve kolektif yönlerine vurgu yapar. Bu 

tanımlar, aynı zamanda politik ve politik olmayan şiddet ile ilgili 

kavramsal sınırları da çizer. Örneğin, dar anlamda şiddetten kast 

edilen genellikle fiziksel şiddet eylemleridir. Bu eylemler, 

kurbanlarının fiziksel ve bedensel bütünlüğüne yönelen tehdit ve 

zararı ihtiva eder (Ünsal, 1996: 31). Geniş anlamda şiddet ise şiddetin 

ekonomik, psikolojik, sosyal ve sembolik yönlerini de kapsayacak 

şekilde ele alınır. Bu konudaki en geniş şiddet tanımını geliştiren Yves 

Michaud (1991: 8), “bir karşılıklı ilişkiler ortamında taraflardan biri 

veya birkaçı doğrudan veya dolaylı, toplu veya dağınık olarak, 

diğerlerinin veya bir kaçının bedensel bütünlüğüne veya törel/ahlaki/ 

moral/manevi bütünlüğüne veya mallarına veya simgesel ve sembolik 

ve kültürel değerlerine, oranı ne olursa olsun zarar verecek şekilde 

davranırsa, orada şiddet vardır” ifadesiyle şiddet çerçevesini ortaya 

koymaktadır.  

Siyaset bilimi literatüründe siyasal şiddete dönük çok geniş çalışmalar 

yapılmıştır. Bunların önemli bir kısmı kavramı tanımlama ve 

tasnifleme çabalarının bir ürünü iken, önemli bir sosyoloji akımı da 

siyasal şiddeti toplumsal hareketler sosyolojisi içerisinde amaçları, 

neden ve sonuçları açısından irdelemektedir. Çalışmanın bu kısmında, 

öncelikle kavramın tanımlanması ve sınıflandırılmasından yola 
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çıkılacak, bu açıdan siyasal şiddetin türlerinden biri olan “terör” 

kavramı da bu tasnifleme içerisinde değerlendirilecektir. Sonraki 

başlıklarda ise, sırasıyla politik şiddet ve toplumsal hareketler ilişkisi, 

amaçları, nedenleri ve sonuçları bakımından terör hareketleri ele 

alınacaktır.  

Siyasal şiddete dönük en kapsamlı teorik çalışmalardan birini 

geliştiren Harold. L. Nieburg, “Political Violence (Siyasal Şiddet)” 

başlıklı incelemesinde, politik şiddetin bireysel şiddetten farkına 

vurgu yapan bir tanım geliştirir. Buna göre politik şiddet, 

“toplumumuzu bölen, şiddeti bir alışkanlığa dönüştüren ve toplumun 

sağlığını yeniden kazanma gücünü zayıflatabilecek koşulların var 

olmasıdır” (Akt. Keleş ve Ünsal, 1996: 99). Bu koşullar kimi zaman 

doğrudan fiziksel zararla özdeşleşirken, bir kısım şiddet edimleri ise 

sembolik niteliktedir. Toplumsal hareketler uzmanı Donatella de 

Porta, “siyasal şiddet esasen semboliktir: ürettiği kültürel ve duygusal 

etkiler, materyal zararından daha önemlidir” ifadesi ile bu eylemlerin 

bireylerin anlam çerçevelerini oluşturmada ve toplumsal olayları 

yorumlamadaki etkisine vurgu yapmaktadır (Akt. Bodur Ün ve Timur, 

2016a: 525).  

Siyasal şiddete dönük sınıflandırmalarda, terör eylemleri ayrı bir 

başlık içerisinde ele alınmakta ve terör, siyasal şiddetin meşru 

olmayan bir türüne işaret etmektedir. Ancak kolektif siyasal şiddet 

tipolojilerini ele almadan önce, bu tipolojilerde yer verilen terör 

kavramına da açıklık getirmek gerekir. Terör kavramı, köken olarak 

Latince‟den gelmekte olup, “korkudan titreme, titremeye sebep olma” 
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anlamlarında kullanılmaktadır. Fransızca Petit Robert sözlüğü terörü, 

“bir toplumda bir grubun halkın direnişi kırmak için yarattığı ortak 

korku” olarak tanımlamakta, bu tanım modern çağda terör 

eylemlerinden kastedileni açıkça ortaya koymaktadır (Yayla, 1990: 

335). Türk Dil Kurumu terör kelimesini Fransızca‟daki kullanımına 

atıfla “yıldırı” olarak tanımlar (TDK, 2021). Büyük bir korkutma ve 

yıldırma eylemi olarak terör, bireylerin fiziksel bütünlüğüne yönelen 

şiddet eylemlerini kapsamakla birlikte, onların ruhsal bütünlüklerine 

de zarar veren bir korku durumunu ifade eder (Çağlar, 1997: 119). 

Thomas Perry Thornton ise terörü, “normal sayılacak metotlarla 

siyasal davranışları etkilemeyi amaçlayan sembolik hareketler” 

olarak tanımlayarak kavrama bilinenden farklı bir boyut getirmiş, 

terörün sadece fiziksel ve bedensel tahribat yaratmadığını, aynı 

zamanla ürettiği sembollerle bireylerin anlam çerçevelerini de 

etkileme amacında olduğunu ortaya koymuştur (Akt. Özerkmen, 

2004: 150). Bu açıdan, Ömer Laçiner (1996: 257), “bir terör eylemi, 

tanımı gereği kurbanının herkes, hepimiz olduğu, olabileceği kanısını 

uyandıran bir şiddet pratiği değil midir?” sorusu ile terörün yarattığı 

sembolik anlamlar dünyasının etkisi üzerine düşündürmektedir. 

Terör yaratan eylemler literatürde “terörizm” olarak tanımlanır. 

Terörizmin birçok farklı araçlarla uygulamaya konulduğu 

bilinmektedir. Doğu Ergil, terörizmi “kaçırmadan cinayete kadar 

uzanan ve amacı sindirme olan şiddet eylemleri” olarak tanımlar (Akt. 

Çağlar, 1997: 120). Bir diğer önemli terörizm tanımı, Janet Mackey‟in 

geliştirdiği tanımdır. Bu tanıma göre, “bir politik hedefi elde etmek 

için gayrı meşru olarak şiddet kullanma” terörizm olarak ifade edilir 
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(Akt. Özerkmen, 2004: 140).  Literatürde terör ve terörizme dönük 

onlarca tanım olmakla birlikte, burada aktarılan yaklaşımlarda 

ortaklaşan üç nokta öne çıkmaktadır. Birincisi tüm tanımlarda terörün 

siyasal ve toplumsal amaç taşıyan bir eylem olduğu ifade 

edilmektedir. İkincisi, terörün “gayrı meşru” bir şiddet kullanımı 

olduğu söylenmekte, bu açıdan meşru-gayrı meşru şiddet kullanımına 

işaret edilmektedir. Üçüncü olarak tüm tanımlar terörün bir ideoloji, 

dünya görüşü ya da doktrin olmadığı, bir yöntem olduğu noktasında 

birleşmektedir (Yayla, 1990: 338).  

Sosyolog Jeff Goodwin (2007), terörizmi net bir biçimde 

tanımlamanın olanaksız olduğunu ifade ederek, mevcut tanımlardaki 

müphem noktaları değerlendirmiştir. İlk olarak, terörizmi kimin icra 

ettiği noktasında bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bazı çalışmalar 

sadece muhalif grupları terörün kaynağı olarak gösterirken, bazı 

tartışmalarda devletlerin de başlı başına teröre doğrudan ya da dolaylı 

olarak başvuran bir kaynak olabileceği değerlendirilmektedir. İkinci 

sorun, terörizmin yarattığı şiddet ve korkunun hedefinin kim olacağı 

yönündeki tartışmalardır. Burada ağırlık kazanan görüş, sadece 

sivillerin ya da çatışmaların bilfiil tarafı olmayanların teröre hedef 

olabileceğidir. Son olarak, terörizmin hedefine oturttuğu kesimler 

üzerinde aşırı korku ve kaygı yaratıp yaratmayacağı tartışılmaktadır. 

Bazı tanımlarda, terör eylemlerinin salt korku yaratarak işlemediği, 

iradeyi ya da direnci kırmak için dolaylı yollara da başvurduğu, bu 

bağlamda bu yöntemlerin de terör eylemi olarak kabul edilmesi 

gerektiği değerlendirilmektedir (Goodwin,  2007: 212).  
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Terör ve terörizm kavramlarının tanımlanması üzerindeki ortaklık ve 

muğlaklıklar değerlendirildikten sonra, terör eylemlerini de kapsayan 

siyasal şiddet eylemlerine dönük Jean-Claude Chesnais, Fred R. Von 

der Mehden ve Yves Michaud‟un tipolojileri sırasıyla 

değerlendirilecektir. Bu tipolojiler, literatürdeki tartışmaların müphem 

noktalarını netleştirmeye yardımcı olmaktadır. Chesnais‟den başlamak 

gerekirse, tipolojisini uluslararası polis teşkilatı olan Interpol‟ün 

tanımından yola çıkarak geliştirdiği görülmektedir. Buna göre, 

kolektif şiddet üç temel başlık altında ele alınmaktadır. Birinci 

başlıkta, vatandaşların iktidara karşı yönelttiği şiddet eylemleri yer 

almaktadır. Bu başlık altında, bu şiddet eylemlerine örnek olarak terör 

eylemleri, grev ve ihtilaller gösterilmiştir. İkinci başlıkta, iktidarın 

vatandaşlara uyguladığı şiddet ele alınmaktadır. Bu kısımda ise, devlet 

terörü ve endüstriyel şiddet eylemleri gösterilmektedir. Son başlıkta 

ise, en ileri kerte olarak savaş durumu gösterilmektedir (Ünsal, 1996: 

32).  

Bu tipoloji içerisinde terör eylemlerinin hem iktidardan yurttaşa 

yönelen hem de yurttaştan iktidara yönelen şiddet kategorilerinde 

değerlendirilmesi önemlidir. Artun Ünsal, bu tipolojiyi dikkate alarak 

terör eylemlerini birkaç başlık içerisinde yeniden gruplandırmıştır. 

Buna göre bir grubun iktidara karşı şiddeti terör, başkaldırı, sokak 

çatışması, iç savaş, genel grev, gerilla savaşı ve ihtilal şeklinde 

gelişebilir. Kolektif siyasal şiddetin bir diğer türü olan devlet şiddeti 

ise, iktidarın birey ve gruplara yönelik şiddeti olarak ele alınmıştır. Bu 

bağlamda, devlet terörü ve endüstriyel şiddet olayları örnek verilmiştir 

(Ünsal, 1996: 35). 
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Tablo 1: Artun Ünsal‟ın Şiddet Tipolojisi Önerisi/Taslağı  

Kolektif Şiddet Türleri Şiddet Türüne İlişkin Örnekler 

1. Grup Şiddeti 

 

Grubun Bireye, Kendi İçinde, Karşı Gruba, İktidara 

Şiddeti 

1.1 Grubun Bireye 

Karşı Şiddeti 

Terör, Medya Terörü 

1.2 Grubun Kendi 

İçinde Şiddeti 

Aşiret Kavgası, Toplu İntihar, Örgüt Kavgası 

1.3 Grubun Karşı 

Gruba Şiddeti 

Kan Davası, Aşiretler Arası Savaş, Stadyum ya da 

Taraftar Kavgası, Mafyalar Arası Hesaplaşma, Karşıt 

Gruplar Arasında Terör, Grev, Irk Ayrımı 

1.4 Grubun İktidara 

Karşı Şiddeti 

Terör-Siyasal Terör ya da Mafya Terörü, Başkaldırı, 

Sokak Çatışması, İç Savaş, Genel Grev, Gerilla Savaşı, 

İhtilal 

2. Devlet Şiddeti İktidarın Birey ve Gruplara Karşı Şiddeti 

2.1 Devlet Terörü 

 

İnsan Hakları İhlalleri, Baskı, Tek Yanlı Propaganda, 

Soykırım, Irk Ayrımı 

2.2 Endüstriyel Şiddet İş Kazalarının Sıklığı, Çalışma Koşullarının 

Sağlıksızlığı, Yetersiz Sağlık ve Güvenlik Koşulları, 

Aşırı Gürültü, Tehlikeli İşyeri-Atom Santrali vb. 

3. Uluslararası Şiddet  Savaş 

Kaynak: Ünsal, A. (1996). Genişletilmiş Bir Şiddet Tiplojisi, Cogito, 6-7, 29-37.  

 

Tabloda görüldüğü üzere, her kolektif şiddet siyasal şiddeti 

kapsamamakla birlikte, siyasal şiddet genellikle kolektif bir şiddet 

türüne işaret etmektedir. Bununla birlikte, terör olayları Chesnais‟in 

sınıflandırmasında olduğu gibi, iktidardan kaynaklanan ve iktidara 

yönelen şiddet olayları içerisinde çift yönlü olarak 

değerlendirilmektedir.  

Bir diğer gelişkin sınıflandırma, Mehden tarafından geliştirilmiştir. 

Mehden, şiddetin nedenlerini inceleyerek altı tür şiddet eylemi 

saptamaktadır. Buna göre ilk grupta, ülkenin siyasi kültüründen 

kaynaklanan nedenler yer alır. Örneğin ırk ayrımı, dinsel ayrımlar, 
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etnik mücadeleler gibi kimliğe bağlı bölünmeler siyasi çatışmalara 

neden olabilir. İkinci grupta, devrimci ve karşı devrimci siyasal 

mücadelelere yer verilir. Üçüncü grupta, askeri darbelerin yol açtığı 

şiddet eylemleri gelir; ki bunlar doğrudan siyasal iktidardan 

kaynaklanan şiddet eylemleridir. Dördüncü grupta, öğrencilerin şiddet 

eylemlerini gösteren Mehden, bu kategori ile belli bir yurttaş grubunu 

oluşturan öğrencilerin iktidara yönelen şiddetine işaret eder. Beşinci 

grupta, ayrılıkçı şiddet eylemleri gelir. Bu eylemler, bir ülke içinde o 

ülkeden kopmak isteyen ayrılıkçı grupların kolektif eylemleridir. Son 

olarak, seçim dönemlerinde açığa çıkan şiddet eylemleri ele alınmıştır. 

Görüldüğü gibi, Mehden‟in tipolojisinde başlıkların tümü siyasal 

şiddet türlerine işaret etmekte; her bir kategori siyasal iktidarın 

konumlanması ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılanmaktadır 

(Keleş ve Ünsal, 1996: 92). Burada bir diğer dikkat çeken nokta, 

Mehden‟in “terör” kavramını kullanmamasıdır.  

Son olarak, Michaud‟un şiddet tipolojisini değerlendirecek olursak beş 

farklı gruptan oluşan bir tasnifleme ortaya çıkmaktadır. Michaud, ilk 

grupta “dağınık siyasal-toplumsal şiddet” olaylarına yer verir. Buna 

göre dağınık, ilkel ve yerel olarak ifade edilen şiddet olayları örgütlü 

olmayıp aniden patlak vermektedir. İkinci grupta, “aşağıdan şiddet” 

olarak adlandırılan iktidara karşı gelişen grup eylemleri 

örneklenmektedir. Üçüncü olarak, “yukarıdan şiddet” olarak 

adlandırılan iktidar şiddeti yer alır. Bu başlık altında terör eylemlerine 

de yer verilir. Dördüncü başlıkta, “terörizm” farklı bir bağlamda ele 

alınmaktadır. Bu başlıkta, terörizmin tarihsel gelişimi ve 1970‟lerden 

sonra aldığı uluslararası boyut değerlendirilmekte, bu açıdan devlet 
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dışı grupların ya da örgütlerin başvurdukları şiddet araçları ele 

alınmaktadır. Son olarak, Chesnais‟in tipolojisine benzer şekilde iç 

savaşlar yer alır (Michaud, 1991: 27-29). Burada dikkat çeken, terör 

eylemlerinin iki farklı başlık altında değerlendirilmesidir. Michaud, 

iktidardan halka yayılan şiddet eylemlerini iktidar şiddeti içerisinde 

terör alt başlığında incelerken; uluslararası siyaseti de kapsayan ve 

devlet dışı aktörlerden kaynaklanan şiddeti terörizm başlığı altında ele 

almıştır.  

Tablo 2: Yves Michaud‟un Şiddet Tipolojisi  

   Siyasal Şiddet Türleri              Şiddet Türüne İlişkin Örnekler 

1. Dağınık Siyasal 

Toplumsal   Şiddet 

 

            Arbede, Ani Eylem, Ayaklanma 

2. İktidara Karşı 

Şiddet 

            Ayaklanma, Devrim, Darbe, İhtilal 

3. İktidar Şiddeti             Zorba İktidar, Yıldırma-Sindirme-Terör 

4. Terörizm         Radikal Eylemler, Kökten Değişimler,  Uluslararası         

Siyaset 

5. İç Savaş             Siyasi Topluluğun Çökmesini Hedefleyen Şiddet 

Kaynak: Michaud, Y. (1991). Şiddet, Çev. Muhtaroğlu, C., İstanbul: İletişim 

Yayınları.  

Görüldüğü üzere, politik şiddet kavramından yola çıkan literatür, terör 

çalışmaları alanı gibi terörü özerk ve iktidardan bağımsız inceleyen 

disiplinlerden farklı olarak, siyasal iktidarla bağlantılı şekilde ele 

almaktadır. Bu bağlamda, terör eylemleri şiddet eylemlerinin meşru 

görülmeyen bir türü olarak devlet destekli ya da devlete karşı 

gelişebilmektedir. Buradan hareketle, çalışmanın sonraki iki 

bölümünde politik şiddet eylemleri toplumsal hareketler 

literatüründeki kuramsal yaklaşımlardan hareketle ele alınacak, daha 
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sonra terör hareketleri bu alanla bağlantısı içerisinde 

değerlendirilecektir.  

2. TOPLUMSAL HAREKETLER TEORİLERİ BAĞLAMINDA 

POLİTİK ŞİDDET 
 

 

Kitle hareketleri tarihinin insanlık tarihi olarak eski olduğu bilinmekte 

birlikte, ilk sistematik kitlesel ayaklanmaların tarihi 19. yüzyıldan 

başlatılmaktadır. 20. yüzyılda ise toplumsal hareketlere dönük ilk 

sistematik teoriler geliştirilmeye başlanmıştır. Toplumsal hareket 

kavramı tarihte ilk defa Lorenz von Stein tarafından, siyasi ve 

toplumsal bir mücadele biçimine işaret etmek için kullanılmıştır. Bir 

toplumsal hareket, bu ilksel kullanımdan yola çıkıldığında öncelikle 

kolektif ve mücadeleci bir davranış biçimidir (Göktuna Yaylacı, 2011: 

36).  

Toplumsal hareketler uzmanı Tilly (2008: 13), “çeşitli çıkar 

gruplarından oluşan geniş kapsamlı örgütler” olarak tanımladığı 

toplumsal hareketlerin kendine özgü repertuarlar geliştirdiklerini ifade 

eder. Repertuar kavramı, bir kolektif mücadelede başvurulan eylem 

biçimlerini tanımlar. Buna göre, toplumsal hareketlerin bir kısmı 

barışçıl repertuarlar kullanırken; önemli bir kısmı da şiddet içeren 

repertuarlara yönelirler. Toplumsal hareketler konusunda en kapsamlı 

çalışmaları gerçekleştiren kuramcılardan Manuel Castells (2004: 100), 

“tüm toplumsal hareketler, içinde geliştikleri toplumların 

semptomlarıdırlar ve o toplumda yaşanan çatışmalara işaret ederler” 

ifadeleri ile hoşnutsuzluk, mağduriyet ya da çatışmanın toplumsal 

hareketlerin itici gücü olduğunu belirtir. Toplumsal hareketler, bir 
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haksızlık karşısında inşa edilen bir protesto üzerinden yükselir. Karl 

Opp (2009: 35), protesto eylemini “bir yanlışlık ya da adaletsizlik 

karşısında gösterilen bir inanç, hoşnutsuzluk ya da memnuniyetsizlik 

ifade eden politik bir eylem” olarak tanımlamıştır.  

Toplumsal hareketlere dönük olumlu ve olumsuz perspektifler, kitle 

hareketlerinin şiddetle ilişkisi üzerinden gruplanmaktadır. Literatürde, 

toplumsal hareketleri dağınık, organize olamamış, ani gelişen isyanlar 

olarak gören ve “suç şebekeleri” olarak değerlendiren baskın bir görüş 

vardır. Bu durum, kolektif hareketlerin şiddetle amaçsal ya da araçsal 

olarak kurduğu ilişki ile ilgilidir (Gökırmak, 2012: 170). Kitle 

hareketlerine dönük bu negatif yaklaşımın bilinen en eski temsilcisi 

Gustave Le Bon‟dur. Le Bon, kolektif davranışların bireysel ve 

kitlesel olarak nasıl geliştiği üzerinde durarak, kitle davranışının 

irrasyonel olduğunu belirtmiştir. Buna göre, kitle içerisinde birey 

kendisini içgüdülerine teslim eder ve kalabalıkta olmanın ruh hali ile 

yıkıcı eylemlere yönelir. “Kalabalıklar Teorisi” adını verdiği bu 

yaklaşım, kolektif hareketleri şiddet ve yıkıcılıkla ilişkilendiren, yasa 

dışı ve gayrı meşru, hatta “patolojik” olarak gören bir anlayışı ortaya 

koymaktadır. Le Bon‟un şu ifadeleri, bireyin kitle içindeki ruh halini 

özetlemektedir: “Kitle içinde bulunan birey sadece çokluğun, sayı 

fazlalığının verdiği bir duygu ile tek başına olduğu vakit 

frenleyebileceği içgüdülerine kendisini terk ederek yenilmez bir güç 

kazanır. Kitleler isimsiz dolayısıyla mesuliyetsiz oldukları için fertleri 

daima her yerde kuşatıcı rol oynayan kendi sorumluluk duygularından 

bütünüyle uzaklaştırırlar ve onları içgüdülerine kolayca bırakırlar” 

(Le Bon, 1997: 26).  
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Immanuel Wallerstein, 18. yüzyıl ve devamında ilk sistem karşıtı 

hareketlerin örgütlendiğini belirterek bu hareketlerin isyan, ayaklanma 

ya da başkaldırı şeklinde gerçekleştiğini ve politik şiddet aracılığıyla 

ortaya çıktığını belirtir (Arrighi, Hopkins ve Wallerstein, 2004: 35). 

1968 hareketi sonrasında ortaya atılan yeni toplumsal hareketler 

paradigmasına kadar literatürde Marksist tezlerin baskın olduğu 

görülmekte; kitle hareketleri devrim, isyan, ayaklanma gibi şiddete 

başvuran eylem formları ile değerlendirilmektedir. Bu hareketlerde 

amaçlanan mevcut sistemi alaşağı ederek yeni bir düzen kurmak 

olduğundan, devrimci bir yapıda olan kolektif hareketler politik 

şiddete başvurmaktadırlar. Bu hareketlerin içerisinde sosyalist bir 

düzen kurma iddiası taşıyan devrimci hareketler, 20. yüzyılın ilk 

yarısında Avrupa‟da gelişen faşizm hareketleri ve ulusalcılık akımı 

doğrultusunda verilen ulus-devlet kurma mücadeleleri vardır 

(Gökırmak, 2012: 172).  

Avrupa‟da gelişen „68 hareketinin etkisiyle işçi sınıfının önderliğinin 

sorgulanması, Sovyet rejimine dönük eleştiriler, toplumsal hareket 

aktörlerinin çeşitlenmesi gibi nedenlerle “yeni toplumsal hareketler 

paradigması” ortaya atılmıştır. Kolektif hareketlerin mantığını 

açıklamaya çalışan bu paradigmaya göre, 19. yüzyıl ve devamında 

sıklıkla şiddet araçlarına başvuran eski tip hareketler yerine „68 

hareketi sonrasında gelişen yeni hareketler sistem içi, reformist ve 

şiddet içermeyen araçlara dayanan barışçıl protestolar olarak 

gelişmektedir (Çırakman ve Ertuğrul, 2016: 244). Buna göre, eski 

toplumsal hareketler emek ve sermaye sınıflarının çatışması üzerinden 

gelişmekteyken yeni hareketler ise, gündelik hayat zemininden 
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türeyen çevrecilik, barış, kadın hakları gibi temalara odaklanan kimlik 

ve kültür temelli çatışmalardan doğan hareketlerdir (Coşkun, 2007: 

80).  

Bu çerçeveden bakıldığında, işçi sınıfı yerine artık kadınlar, 

öğrenciler, aktivistler gibi orta sınıfın genişleyen grupları kitle 

hareketlerinin aktörlüğünü üstlenmekte; bu aktörler de sıklıkla barışçıl 

repertuarları kullanmaktadır (Çayır, 1999: 23). Örneğin, şiddet içeren 

intihar saldırıları, silahlı ayaklanmalar, siyasal genel grev gibi şiddet 

içeren repertuarlar eski hareketlerle ilişkilendirilmekte, bu hareket 

aktörleri intihar bombacısı, gerilla, partizan, milis gibi isimler 

alabilmektedir (Çelebi, 2010: 255). Devrim kuramcısı Georges Sorel, 

kitlesel politik şiddeti eserlerinde olumlamış, politik genel grevin 

“iktidarın kılcal damarlarını kesmek” olduğunu ifade etmiştir. Sorel, 

“yok etme gücü devletlerin varlıklarını dahi sona erdirebilecek 

boyuttaki genel grevlerin şiddetidir” ifadesiyle, yozlaşmış bir 

yönetime karşı kullanılan politik şiddeti övmektedir (Çelebi, 2010: 

264; Michaud,  1991: 91).  

Yeni hareketlere katılan ve genelde spresifik insan hakları ihlallerine 

odaklanan protesto aktörleri ise kendilerini “aktivist” olarak 

tanımlamakta; genellikle şiddeti araçsal ve ilkesel olarak 

reddetmektedirler. Bu hareketler, sıklıkla sivil itaatsizlik eylemlerine 

başvurmakta, sistem içinde kalarak demokratik hukuk devletlerini 

onarıcı işlev görmektedirler. Trafiği engellemek için insan zinciri 

oluşturmak, yol kapamak, çıplak eylem yapmak, oturma eylemi 

düzenlemek gibi birçok farklı eylem biçimi kullanan hareketler, şiddet 
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ile çözüme ulaşılamayacağını düşünmektedirler (Habermas, 2014: 

125).  

Çalışmanın bir önceki kısmında, literatürdeki tartışmalardan yola 

çıkarak politik şiddetin meşru görünümlerinin olabileceğini kabul 

eden yaklaşımların varlığına rağmen; terör eylemlerinin hiçbir şartta 

meşru sayılmadığını belirtmiştik. Bu bağlamda, politik şiddete ne 

zaman başvurulduğu sorusu ortaya çıkmaktadır. Wallerstein, baskının 

keskinleştiği, beklentilerin boşa çıktığı, yönetici katmanın gücünün 

sallantılı olduğu zamanlarda eylemcilerin şiddete başvurduğunu ortaya 

koyar (Arrighi, Hopkins ve Wallerstein, 2004: 35). Politik şiddet 

içeren kolektif eylemlerin ortaya çıkması açısından devletlerin otoriter 

ya da demokratik niteliği de önem kazanmaktadır. Bu kriterlerle 

değerlendirildiğinde, eski hareketleri doğrudan şiddet eylemleri ile 

yeni hareketleri ise şiddet içermeyen eylemlerle ilişkilendirmek 

hareketlere ilişkin neden-sonuç analizlerini eksik bırakmaktadır. 

Devletin niteliği ve toplumsal eylemleri ele alma biçimi, 1970‟lerden 

sonra gelişen hareketlerin de radikalleşmesine neden olabilir.  

Örneğin, Marksist tezlerde mevcut devlet yapıları yıkılması şart bir 

kötülük olarak gösterilmekte, meşru olmayan yönetimleri yıkıma 

götürecek şiddet kullanımı doğal sayılmaktadır. 20. yüzyılın ikinci 

yarısında gelişen yeni toplumsal hareketler ise, demokratik hukuk 

devleti yapılarını meşru kabul ederek, yasal sistemin sağladığı 

anayasal toplanma ve gösteri hakları sınırları içerisinde barışçıl 

eylemler düzenlemektedirler. Bu açıdan, bir sosyal hareketin politik 

şiddete başvurması sistemin demokratikliği ya da anti-demokratikliği 
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ile doğrudan bağlantılıdır. Hans Saner (2014: 178) bir yönetimin terör, 

hak ihlalleri, toplama kampları, taraflı adalet mekanizması gibi şiddet 

araçlarını kullanarak totaliter bir sistem kurması ve yurttaşları kurban 

haline getirmesi durumunda yurttaşların iktidara karşı direnişinin 

meşru sayılabileceğini belirtmektedir. Toplumsal hareketler uzmanı 

Ayşen Uysal (2017: 59) da benzer biçimde demokrasi ve toplumsal 

hareketler arasında pozitif bir korelasyon olduğunu belirterek, 

devletlerin otoriterleşme eğilimi karşısında eylemcilerin de şiddet 

eylemlerine başvurabileceğini belirtmektedir. Kısacası, iktidar 

şiddetine ya da baskısına eylemcilerin verdiği karşılıklar eylem 

araçlarını şekillendirerek politik şiddeti açığa çıkarabilmekte ya da 

baskılayabilmektedir.  

Eski-yeni hareket döngüsünün dışında yer alarak toplumsal hareketleri 

açıklayan orta-düzey kuramlar (mikro ve makro perspektifler), politik 

şiddet ve eylem ilişkisini farklı açılardan sorunsallaştırmaktadır. Bu 

teorilerin önemli bir kısmı, yeni toplumsal hareketler paradigmasının 

ortaya atıldığı 1960‟lar sonrası süreçte formüle edilmiştir. Bu farklı 

düzey kuramların hepsi, toplumsal harekette şiddete başvurma 

eğilimini farklı sebep-sonuç ilişkileri üzerinden açıklamaya 

çalışmaktadır. Öncelikle, kolektif siyasal şiddet ve toplumsal 

hareketin birbiriyle ilişkili yapılar olduğu kabul edilir. Bu karşılıklı 

yapıyı ele alan kuramsal yaklaşımlardan biri “Siyasal Fırsat Yapıları” 

teorisidir. Sidney Tarrow, Herbert Kitschelt ve Peter K. Eisinger‟ın 

bağlı olduğu bu teorik yaklaşım, bir toplumsal hareketin gelişimini 

siyasal sistemin sunduğu birtakım kolaylaştırıcı fırsatlarla açıklamaya 

çalışır. Bu fırsat yapılarının yokluğu ise, hareketleri 
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radikalleştirmekte; eylemcilerin siyasal şiddete başvurmasına neden 

olmaktadır (Bodur Ün ve Timur, 2016a: 536). Kitschelt (1986: 58) 

siyasi fırsatları, “toplumsal hareketin mobilizasyonu ile tercih edilen 

stratejiler ve toplumsal çevreyi değiştirme kapasitesi arasında bir 

filtre” olarak tanımlar. Tarrow ise, demokratik bir siyasal sistemin 

sunduğu fırsatları kurumsal erişilebilirlik, iktidarın baskılama gücünün 

azalması, hareketin müttefiklerinin işlevselliği ve elitlerin 

bölünmüşlüğü olarak sıralamaktadır (Tarrow, 1998: 77). Bu fırsatlar 

kapandığında, devletin baskılama gücü arttığında ve hareketin 

müttefikleri dağıldığında sonuca ulaşmak için politik şiddet araçsal 

olarak açığa çıkabilmektedir. 

Politik şiddeti sorunsallaştırmaya yardımcı olan bir diğer yaklaşım 

“Kaynak Mobilizasyonu” teorisidir. John McCarthy ve Mayer Zald‟ın 

geliştirdiği bu yaklaşıma göre, bir toplumsal hareket belli birtakım 

kaynakları kullanarak yükselir ve yaygınlık kazanır. Bu kaynakların 

en önemlisi bürokratik ve resmi örgütlenmelerdir (Göktuna Yaylacı, 

2011: 51). Politik şiddeti yaygın olarak kullanan radikal örgütler 

çoğunlukla resmi ve katı bürokratik örgütlenmelere sahiptir ve bu 

yapılarda örgüt içi hiyerarşiye önem verilmektedir. Bu açıdan, kaynak 

mobilizasyonu teorisi şiddet ve toplumsal hareket ilişkisini 

değerlendirmede önemli bir teorik çerçeve sunmaktadır. Kaynakları iç 

ve dış kaynaklar olarak ele alan bu yaklaşım, iç siyasetler açısından 

dış kaynaklarla iltisaklı örgütlenmelere yönelik olumsuz yaklaşım 

konusunda da açıklayıcıdır (Bodur Ün ve Timur, 2016b: 571). 
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Politik şiddet konusunda başvurulabilecek bir diğer kuram, “Göreli 

Yoksunluk” teorisidir. Ted Gurr öncülüğünde gelişen bu mikro 

yaklaşım diğer iki makro (yapısal) yaklaşımdan farklıdır. Buna göre, 

toplumu oluşturan diğer bireylerle kıyasladığında kişinin kendini ve 

yaşantısını yetersiz hissetmesi ile gelişen yoksunluk duygusu bir 

protestonun itici gücünü oluşturur. Kişinin özlemleri ve gerçeklik 

arasındaki fark yoksunluğa yol açmakta, bu durum da şiddete 

başvurmayı kolaylaştırmaktadır. Gurr, kalıcı ve geçici görece 

yoksunluk olarak iki farklı yoksunluk türü tanımlamakta; bu farklı 

yoksunluk türlerinin de şiddeti farklı derecelerde açığa çıkardığını 

belirtmektedir. Kalıcı yoksunluk dinsel çatışmaların sıklığı, siyasal 

ayrımcılık derecesi, eğitim olanaklarından yararlanabilme ve yabancı 

sermayeye bağımlılık gibi farklı parametreler tarafından 

belirlenmektedir. Geçici yoksunluk ise siyasal, toplumsal ve 

ekonomik ayrımcılığın yoğunluğu ve enflasyon düzeyi üzerinden 

şekillenmektedir (Michaud, 1991: 79). Bu yoksunluk düzeyleri, 

şiddetin amaçsal veya sembolik kullanımına neden olmaktadır.  

Göreli yoksunluk teorisi gibi mikro bir perspektif taşıyan bir diğer 

yaklaşım, toplumsal hareket ve politik şiddet ilişkisini “kimlik” 

kavramından hareketle ele alan anlatıdır. Kimlik kavramına dönük çok 

farklı ve çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Örneğin, İngiliz sosyolog 

Henri Tajfel tarafından geliştirilen “sosyal kimlik” kuramına göre, 

bireylerin ait oldukları grup içerisinde edindikleri sosyal kimlikleri 

onların bireysel, kolektif ve siyasal davranışlarını belirlemektedir. 

Birey, sosyal aidiyeti geliştikçe grubun düşüncesini kendi bireysel 

düşüncesinin yerine koyar. Bu kuram, örgütlenme içerisindeki 
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eylemci davranışını açıklama iddiası taşır (Gözübenli ve Şahin: 2016: 

14). Yeni sosyal hareketler kuramcısı Castells ise, özellikle 

1970‟lerden sonra gelişen küreselleşme süreci içerisinde kolektif 

kimlik ve kültürel aidiyetlerin siyasal tercihleri açıklamadaki önemi 

üzerinde durmaktadır. Buna göre, post-modern çağda etnik kimlikler, 

cinsiyet kimlikleri, dinsel kimlikler gibi pekçok kategori, mevcut 

düzene karşı direnişin sembolleri haline gelmişlerdir (Castells, 2004: 

4). Kimlik savusuna bağlı gelişen toplumsal hareketler çevre hareketi, 

barış hareketi, kadın hareketi gibi örneklerinde görüldüğü üzere 

şiddetsiz eylem repertuarları ile öne çıkarlar. Ancak, radikal 

hareketlerde şiddet eylemlerini öne çıkaran örgütlenmeler de 

görülmektedir. Castells buna İslami kimliklerini savunmak adına 

küresel bir teröre neden olan El Kaide örneğini vermektedir (Castells, 

2004: 142). Kısacası, kültür ve kimlik üzerine eğilen teorilerde yapısal 

analizlerden ziyade eylemcilerin duygu ve düşünceleri, bireysel 

kavrayışları ve eğilimleri temel alınmış ve politik şiddetle 

ilişkilenmeleri de bu parametreler üzerinden değerlendirilmiştir 

(Çetinkaya, 2008: 26). Toplumsal hareketlerde politik şiddet kullanımı 

konusunda başvurulabilecek mikro ve makro düzey kuramlar bu 

şekilde özetlenebilir. Bu orta düzey kuramlar, bireyin tercihlerini ele 

alan mikro anlatılar ile devlet, örgüt, kaynak, fırsat gibi 

belirleyenlerden hareket eden makro yaklaşımlardan oluşmaktadır.  

Bu kuramsal anlatılardan sonra, eylemcilerin şiddete başvurma 

nedenleri üzerinde durmak gerekir. Donatella Della Porta, siyasal 

şiddetin derecesini ve bir toplumsal hareketin radikalleşme sürecini 

açıklamak için üç farklı unsurun değerlendirilmesi gerektiğini belirtir. 
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İlk olarak şiddet farklı taraflar arasında açığa çıkmakta, belli 

durumlarda eylemci gruplar ve devlet aygıtı arasında gelişmekte, bazı 

durumlarda da aynı zemini paylaşan radikal örgütlenmeler arasında 

ortaya çıkabilmektedir. İkincisi, toplumsal hareket örgütlerinin sürekli 

olarak baskı altında tutulması örgütlenmelerin yer altına inmesine ve 

hareketlerin radikalleşmesine neden olmaktadır. Bu süreçte de şiddet 

araçları aktif hale gelir. Belli durumlarda, şiddete başvurmayan 

örgütlenmeler de baskının artması ile şiddet eylemlerine 

yönelebilmektedirler. Üçüncüsü, belirli bir ideolojiye ya da geçmişe 

bağlı anlatılara yaslanarak meşrulaştırılan şiddet toplumsal olarak inşa 

edilmektedir. Bu anlatı sürecinde düşmanın kim olduğu, düşmana 

yönelik hangi stratejinin uygulanması gerektiği gibi sorular ortaya 

atılır. Örgütler de bu sorular etrafında şiddet içeren bir eylem modeli 

geliştirirler (Bodur Ün ve Timur, 2016a: 539).  

Politik eylemlerde ve protestolarda eylemcilerin şiddete başvurmasını 

tetikleyen birçok faktör bulunmaktadır. En önemli faktör, ülkedeki 

siyasal sistemin yapısı ve iktidar sahiplerinin toplumsal hareketlere 

dönük tutumlarıdır. İkinci olarak, gösteri eylemlerinin yasaklanması 

halinde; yani demokratik katılım kanalları tıkandığında eylemcilerin 

şiddete daha fazla başvurduğu görülmektedir. Üçüncüsü, şiddeti 

kutsayan bir ideolojik yaklaşıma bağlı örgütlenmeler amaçsal olarak 

şiddete başvurmaktadırlar. Son olarak, kolluk kuvvetlerinin eylemlere 

müdahalesinin boyutu da göstericilerin daha fazla şiddete 

başvurmasına neden olabilmektedir (Gözübenli ve Şahin, 2016: 12). 

Başka bir yaklaşıma göre ise, bireyi şiddet kullanımına iten üç unsur 

vardır. Bunlardan ilki yabancılaşma, haklarından mahrum kalma ve 
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öfke durumudur. Bu faktörler yoksunluklarla ilişkilendirilebilir. Bir 

diğer unsur, gerilim arayışı gibi birtakım kişisel yatkınlıkların bireyi 

şiddete itmesidir. Son olarak, geleneksel siyaset mekanizmasının bir 

işe yaramadığı duygusu kişiyi radikal tercihlere yönlendirebilir (Bodur 

Ün ve Timur, 2016a: 543).  

Benzer şekilde politik eylemin özel bir türü olan terör eylemlerinde de 

yoksunluk duygusu ve iktidara dönük olumsuz duygular etkili 

olmaktadır. Bu eylemlerin, dini-mezhepsel kimlikler, etnik kimlikler 

ya da ideolojik faktörler nedeniyle örgütlendiği bilinmektedir. Yine 

benzer şekilde, sosyo-ekonomik koşulların da terör eylemlerinde 

tetikleyici bir faktör olduğu görülmektedir (Şimşek, 2016: 326, 327). 

Kısaca, terör eylemlerinde de politik şiddete başvuran toplumsal 

hareketlerde olduğu gibi yabancılaşma, yoksunluk, iktidarın 

politikalarına duyulan memnuniyetsizlik ve kimliğe bağlı ayrımcılık 

belirleyici olmaktadır.  

Politik şiddetin sürdürülmesi bir çatışma ortamının sürekli kılınması 

anlamına geldiğinden, bu eylemler barışçıl eylemlere göre daha kısa 

sürede sönümlenebilmektedirler. Tutumsal değişiklikler, siyasal 

sisteme yeniden entegre olma gibi durumlar, de-radikalizasyon 

sürecini hızlandırarak şiddet eylemlerinin sonlanmasına yol 

açabilmektedir. Geri çekilme süreçleri, bireysel bir tutumdan 

kaynaklanabileceği gibi örgütün genel bir politika değişiminden de 

kaynaklanabilmektedir. “Artan siyasal şiddet kullanımına yol açan 

siyasal süreç” olarak tanımlanan radikalleşme, bireysel ve örgütsel 

nedenlerle de-radikalizasyona da yol açabilecektir (Bodur Ün ve 
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Timur, 2016a: 545). Siyasi fırsat yapılarının değişimi, hükümet/iktidar 

politikasındaki değişiklikler, örgütün kaynakları ve bireylerin duygu 

dünyası gibi çok faktörü bir arada değerlendiren dinamik bir yaklaşım, 

politik şiddetin açığa çıkmasını, sürdürülmesini ve şiddetin 

sönümlenme sürecini kavramada önem kazanmaktadır.  

3. AMAÇLARI, NEDENLERİ VE SONUÇLARI BAKIMINDAN 

TERÖR HAREKETLERİ  
 

 

Çalışmanın girişinde belirtildiği gibi, terör hareketlerini toplumsal 

hareketler alanından ayrı özerk bir çalışma disiplini içerisinde 

inceleyen akımlar olduğu gibi, toplumsal hareketler literatüründe 

“eleştirel terörizm çalışmaları” altında dinamik bir alan olarak ele alan 

çalışmalar da vardır. Buradan hareketle, bu başlıkta terör 

hareketlerinin tarihçesi, terörün türleri, amaçları ve sonuçları ele 

alınacaktır. Daha önce de belirtildiği üzere, terör etkinlikleri; yani 

terörizm, insanların gündelik yaşamlarını sürdürdükleri zemini sarsan, 

içinde bulundukları toplumsal gerçekliği hasara uğratan şiddet 

faaliyetleridir (Coady, 1996: 276). Bu faaliyetlerin tarihi de toplumsal 

hareketlere benzer şekilde insanlık tarihi kadar eskidir.  

M.Ö. 73-66 arasında Romalılara karşı mücadele eden “Sicariiler”in 

eylemleri tarihin bilinen en eski terörizm faaliyetleridir. 11-13. 

yüzyıllarda Selçuklu Devleti‟ne karşı savaşan “Haşşaşin”lerin 

eylemleri de terörizme örnek oluşturur (Yayla, 1990: 434). Ancak, 

literatürde yaygın olarak kabul edilen görüş, Fransız Devrimi ile terör 

kavramının kullanılmaya başlanmasıdır (Laçiner, 1996: 259). 



 
 207 

İhtilalcilerin kurduğu yeni devlet düzenini “terör rejimi” olarak 

adlandıran çalışmalar mevcuttur (Yayla, 1990: 435). 

Çağdaş anlatılarda, özellikle terörü ayrı bir çalışma alanı olarak ele 

alan özerk çalışmalarda devlet dışı kaynaklardan devlete yönelen 

eylemler terörizm olarak ele alınmaktadır. Ancak terörün tarihçesine 

inildiğinde, eski çağlardaki çoğu durumda devlet iktidarlarının terörle 

ilişkisi üzerine örnekler bulunduğu görülmektedir. Örneğin 

Montesquieu, yönetim biçimleri sınıflandırmasında despotizmi 

doğrudan teröre dayalı yönetim olarak değerlendirmiştir. Despotik 

yönetimlere ilişkin, “terör direnci giderir, karmaşayı önler ve geniş 

bir alanı bir arada tutar” ifadeleri ile böyle bir yönetimin toplumsal 

muhalefet ve direncin olmadığı korku ortamını terör eylemleri ile 

sürdürdüğüne işaret eder (Walter, 1996: 281). 19. yüzyılın ikinci 

yarısında Rusya‟daki anarşi faaliyetleri de terör hareketleri içerisinde 

değerlendirilmektedir. 1 Mart 1881‟de Rus Çarı‟nın öldürülmesi ve 

Çarlık rejimine yönelen direniş hareketleri bu durumu 

örneklemektedir (Yayla, 1990: 347). 

Despotizm 20. yüzyıl‟in ilk yarısında kendini Nazi Almanyası 

örneğinde olduğu gibi otoriter-totaliter sistemlerde göstermiş, bu 

yönetimler terör yönetimleri olarak tarihe geçmiştir (Michaud, 1991: 

53). Devrimci hükümetlerin de tarihte sıklıkla terör eylemleri ile 

anıldığı bilinmektedir. Örneğin, Fransız Devrimi‟nden sonra 

Maximilien Robespierre ve arkadaşlarının kurduğu yönetim de 

terörizmle ilişkilendirilmektedir. Robespierre, bu hususta kurduğu 

Cumhuriyet‟in terörü kullanmakla, despotizme karşı despotun silahını 
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seferber ettiğini ileri sürer ve başvurulan terörü meşru ve haklı görerek 

şu ifadeleri kullanır: “Despot, gaddarca davrandığı yurttaşlarını 

terörle yönetirken bir despot olarak haklıdır. Özgürlük düşmanlarını 

terörle boyun eğdirdiğinizde, Cumhuriyetin kurucuları olarak siz de 

haklı olursunuz” (Walter, 1996: 285).  

Literatürde terör hareketleri üç ana dalga içerisinde 

değerlendirilmektedir. Birinci dalga, 19. yüzyılda işçi hareketleri ve 

anarşist hareketlerden güç alan terör eylemlerinden oluşur. Bu 

anlamda, yukarıda aktarılan Rusya ve Fransa örnekleri bu dalga 

içerisinde değerlendirilebilir. İkinci dalga, 20. yüzyılda gelişen soğuk 

savaş dönemi terörü olarak değerlendirilmektedir. Son dalga ise, 21. 

yüzyılda ortaya çıkan ve küreselleşmenin de etkisiyle tüm dünyayı 

içerisine alan uluslararası terör olarak ele alınmaktadır. Bu dönemde 

özellikle etnik terör, dinsel terör ve ağ toplumunda teknolojinin de 

gelişmesi ile yaygınlık kazanan siber terör öne çıkmaktadır (Fırat, 

2018: 86).   

Terörü politik şiddet içerisinde değerlendiren çalışmalarda, terörün 

yaygın olarak iki farklı şekilde açığa çıktığını değerlendirmiştik. 

Bunlar, yaygın tipolojilere göre devlet terörü ve devlete karşı terör 

olarak iki ana başlıkta gruplandırılabilir. Devlet teröründen başlamak 

gerekirse, bu kavram iktidarı elinde bulunduran güçlerin buyrukları 

altındaki grupları ya da kişileri kullanarak ayrıcalıklarını devam 

ettirme, iktidarı kaybetmeme ve sürdürmek isteme nedenleriyle 

başvurduğu şiddet eylemlerini ifade eder (Keleş ve Ünsal, 1996: 94). 

Olağan dönemlerde sık karşılaşılmayan bu uygulamalar, yasaların 
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yurttaşlar arasında ayrımcılığa yol açacak şekilde uygulandığı 

olağanüstü dönemlerde, özel mahkeme hükümlerinde ve hak ihlali 

görünümünde ortaya çıkarak hukuk devletinin sınırlarını aşındırır. 

Michaud, bu şiddet uygulamalarına örnek olarak Vichy Fransa‟sı ve 

Nazi Almanya‟sında çıkarılan ayrımcı kanunları örnek göstermiştir. 

1926 tarihli Sovyet Ceza Yasası da, bu kapsamda değerlendirilebilir 

(Michaud, 1991: 50). Bu bağlamda, sıkıyönetim ve olağanüstü hal 

dönemlerinde devlet terörü genellikle işkence ve kaybolma 

vakalarında açığa çıkmaktadır. Michaud, bu duruma 1976-77‟de 

Arjantin‟de cunta döneminde siyasi muhaliflere yönelik uygulanan 

kaybedilme eylemlerini örnek göstermektedir. Görüldüğü gibi, Fransız 

Devrimi‟nden bu yana birçok devlet yönetimi terörü rejimi korumak 

ve otoriter yönetimi devam ettirmek için bir araç olarak görmüştür. 

Literatürde ağırlıklı olarak faşist totaliter yönetimlerin ve askeri cunta 

idarelerinin terör eylemleri ile ele işlendiği görülmektedir. Bir kısım 

aktarımlarda ise, sosyalist devrimle iktidarı elde eden yönetimler de 

terörizm bağlamında değerlendirilmektedir (Keleş ve Ünsal, 1996: 

95).  

Devlet terörü, bazı çalışmalarda devlet terörü ve devlet destekli terör 

olarak iki farklı alt başlık altında incelenmektedir. Buna göre, devlet 

terörü bir devletin doğrudan sınırları içerisinde yaşayan yurttaşlarına 

uyguladığı sistematik şiddet eylemleri olarak değerlendirilirken; 

devlet destekli terör iktidarın amacına ulaşmak için kendi 

bünyesindeki ya da başka ülkelerdeki bazı grup ya da bireylere destek 

vererek dolaylı biçimde terör eylemlerini desteklemesidir (Yayla, 

1990: 360). Örneğin, 1961 senesinde Amerika Birleşik Devletleri, 
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Küba‟da Fidel Castro yönetimini devirmek amacıyla içindeki Kübalı 

mültecilere destek vermiş ancak başarılı olmamış; bu olay tarihe 

“Domuzlar Körfezi Fiyaskosu” olarak geçmiştir (Şimşek,  2016: 324). 

Devlete karşı terör, genel olarak siyasal sistemi yıkmak amacıyla 

birtakım gruplar ya da bireylerin kullandığı sistematik şiddet eylemleri 

olarak görülmektedir. Batı Avrupa‟da 20. yüzyılda siyasal iktidarları 

devirmeyi amaçlayan Yahudilerin, komünizm tehlikesine karşı 

birleşen uç sağ grupların ya da burjuva devletlerine karşı çıkan 

devrimci sol grupların terör faaliyetleri bu kapsamda 

değerlendirilebilir. Bununla birlikte, literatürde şiddeti benimseyen 

ulusal kurtuluş hareketleri de yine bu başlıkta ele alınmaktadır. İdaresi 

altında yaşadığı Fransa‟ya karşı silahlı direniş yolunu seçen “Cezayir 

Ulusal Kurtuluş Ordusu”nun eylemleri bu durumu örneklemektedir. 

Birtakım etnik grupların kendi devletlerini kurmak amacıyla üyesi 

oldukları devlete yönelik geliştirdikleri şiddet eylemleri bazı 

kaynaklarda “ayrılıkçı terör” olarak ele alınmaktadır. Bu hareketler, 

sistemi bütünüyle yıkmayı amaçlamaz, sadece belli bir toprak 

bütünlüğü içerisinde hâkimiyeti altında yaşadıkları devletten kopmak 

isterler. Teorik olarak katı ideolojilere değil, self-determinasyon 

ilkesine bağlıdırlar (Yayla, 1990: 366). İspanya‟da Katalanlar ve 

Basklar, Kuzey İrlanda‟da Katolikler, Kanada‟da Quebec‟liler bu 

duruma örnek oluşturmaktadır. Türkçe literatürde, Türkiye‟de özerklik 

iddiasında bulunan Kürt ayrılıkçı gruplar da devlete karşı terör altında 

değerlendirilmektedir (Keleş ve Ünsal, 1996: 96). 
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Sosyolog Goodwin, devlete karşı terörü “muhalif/devrimci terör” 

kavramı ile tanımlamaktadır. Buna göre muhalif terörizm, “şiddetin ve 

şiddet tehditlerinin muhalif bir siyasal grup tarafından, sivillere veya 

çatışmada bilfiil yer almayanlara karşı stratejik kullanımıdır ve 

genellikle muhatap aldığı çeşitli kesimleri etkilemeyi hedefler” 

(Goodwin, 2007: 214). Bu açıdan Goodwin, devrimci terörizmi üç 

maddede özetler. Birincisi, devrimci terörizm devrimcilerin 

çaresizliğinin bir ürünüdür. İkincisi, devrimci terörizm devlet terörüne 

karşı geliştirilmiş bir cevap niteliğindedir. Üçüncü nokta ise, bu 

terörün gruplar arasındaki aşırı kutuplaşmanın bir sonucu olarak 

ortaya çıkmasıdır. Bu terörizme başvuran grupların amacı ise, rejim 

destekçisi sivillerin hükümete verdiği desteği sorgulamalarını 

sağlamak ve bu desteği değiştirmeyi talep etmeye sevk etmektir 

(Goodwin, 2007: 221, 232). Yayla, devrimci teröre örnek olarak 

Uruguay‟daki “Tupamaro” hareketini gösterir. Bu hareket, sosyalist 

bir devrimi gerçekleştirme amacı taşımakta idi. Bu açıdan, sıklıkla 

banka soygunları ve kaçırma eylemleri düzenlemişlerdir (Yayla, 1990: 

365).   

Devlet terörü ve devlete karşı terör en yaygın başvurulan kategorik 

ayrım olmakla birlikte, özellikle 1970‟lerden sonra gelişen terör 

eylemleri ayrıca “uluslararası terörizm” bağlamında da ele 

alınmaktadır. Birçok devleti ilgilendiren bir sorun olarak uluslararası 

istihbarat örgütlerinin de devrede olduğu bir ilişkilenme ağı içerisinde 

birtakım sembol isimlere, mekânlara, kurumlara dönük 

gerçekleştirilen şiddet eylemleri bu açıdan değerlendirilmektedir 

(Michaud, 1991: 60). Politik amaçlara ulaşmak için düzenlenen bu 
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eylemler, sınır aşan karakteri ile birçok devlete dönük sonuçlar 

doğuran ve uluslararası kamuoyunu ilgilendiren bir terör türüdür 

(Şimşek, 2016: 325).  

Castells, toplumsal hareketlerin siyaset, teknolojiye dayalı 

küreselleşme, kimliğin gücü ve devlet kurumları arasındaki 

etkileşimden doğduğunu belirterek özellikle 70‟ler sonrası post-

modern dünyaya odaklanır. Bu açıdan, bu dönemde gelişen 

küreselleşme karşıtı hareketlerin ve yerel tabanlı aktivizmlerin de 

uluslararası bağlamda terör eylemlerine başvurdukları görülmektedir. 

Etnik, yerel ve dini kimliklerin savunusu adına bu şiddet eylemlerine 

başvurulmaktadır. Castells (2004: 15).  , buna en iyi örnekler olarak El 

Kaide küresel terörü ve küreselleşmeye karşı gelişen Meksika‟da 

Zapatista hareketini göstermektedir.  

Terör, terörizm kavramları ve terör türlerine yönelik sınıflandırmalar 

sırasıyla ele alındıktan sonra; teröre neden olan faktörler, terör 

eylemlerinin amaçları ve nasıl sonlandırıldıkları değerlendirilebilir. 

Öncelikli olarak söylenmesi gereken, bir terör eylemini uygulayan kişi 

ve grupların (ağırlıklı olarak terör örgütlenmeleri) muhakkak bir 

ideolojiye angaje oldukları ve başvurdukları şiddet eylemlerini bu 

ideoloji üzerinden meşrulaştırdıklarıdır. Literatürde ideoloji yönelimli 

olmayan bir örgüt tarafından uygulanan şiddet faaliyetleri “organize 

suç” kapsamında değerlendirilmektedir (Çağlar, 1997: 123). Bu 

açıdan, ideoloji yelpazesinin farklı taraflarında yer alan ideolojiler 

(ağırlıklı olarak radikal sol ve radikal sağ) siyasi amaçlarını 

gerçekleştirmek amacıyla terör eylemlerine başvurmaktadırlar. Bu 
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genel çerçeve, çoğu terör eylemi için açıklayıcı olmakla birlikte, 

terörün ulusal ya da uluslararası bağlamı, yerel karakteri ve hangi 

ülkede gerçekleştirildiği bazı özgün nitelikler taşıyabilir. 

Terör, uzun vadede siyasal sistemi yıkmaya dönük bir araçtır ve bu 

nedenle kısa vadeli ve çabuk ulaşılması umulan amaçlara sahiptir. 

Terörizme başvuranların ilk amacı, kamuoyunu etkilemektir. Bu 

nedenle, terör eylemleri genel olarak yıkıcılıkla ilişkilendirilmekle 

birlikte bazı zamanlarda semboliktir. Yaratılan bu sembolik evren, 

insanların anlam dünyalarında dönüşümler gerçekleştirmeyi hedefler 

(Keleş ve Ünsal, 1996: 95).  

Terörizmin genel amaçları üç başlık altında değerlendirilmektedir. İlk 

olarak, terör eylemleri hedef alınan ulus, toplum ya da kitlenin moral 

gücünü kırmayı hedefler. İkincisi, bu eylemler iktidarı simgeleyen kişi 

ve kurumları kamuoyu önünde küçültmeyi ve itibarlarını zedelemeyi 

amaçlar. Son olarak, kitleleri etkisizleştirerek herkesin kendi başının 

çaresine bakması gereken bir kaos düzeni yaratmayı arzularlar. 

Görüldüğü gibi, bu üç amaç birbiriyle ilişkilidir (Keleş ve Ünsal, 

1996: 96). Doğu Ergil (Akt. Şimşek, 2016: 331) ise terörizmin 

amaçlarını şu şekilde sıralamaktadır: “Halkı veya hedef bir topluluğu 

korkutmak, dehşete düşürmek ve yerleşik otoriteyi tahrip etmek; onun, 

terörist ile masum kitle arasında ayrım yapmadan baskı yöntemlerine 

başvurmasını sağlamak; otoriteye veya düzene karşı olan güçleri 

harekete geçirmek; yerleşik otoritenin güçlerini ve kurumlarını 

etkisizleştirmek, işlemez kılmak; kamuoyunu olumlu (kendi lehinde) 

veya olumsuz (düzene karşı) yönde etkilemek, yönlendirmek; siyasal 

güç odaklarını ele geçirmek veya var olan yönetimi devirmek.” Bu 
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amaçlara ulaşabilmek için birçok şiddet aracı kullanan terörizm 

modern çağda en çok intihar saldırısı/canlı bomba, rehin 

alma/kaçırma, bombalama ve suikast gibi yöntemlere 

başvurmaktadırlar (Çelebi, 2010: 254; Şimşek, 2016: 330).  

Terörizmin sonlandırılması, politik şiddet başlığında ele aldığımız geri 

çekilme süreçleri ile benzerlik taşımaktadır. Bu açıdan, terör eylemleri 

hem bu eylemlere yol açan faktörler hem de sönümlenme süreçleri 

açısından diğer politik şiddet eylemleri ile belli noktalarda 

benzeşmektedir. Terörizmin gerilemesinde, hükümetin terörizme 

yanıtı (uzlaşmacı ya da çatışmacı), kaynakların kullanımı ve örgütsel 

taktikler (idealist ya da stratejik) belirleyici olmaktadır. Audrey K. 

Cronin, bu dinamik ve karmaşık geri çekilme sürecini yedi kritik 

unsurdan hareketle açıklamaktadır. Bunlar, “örgüt liderinin 

yakalanması ya da öldürülmesi, sonraki nesillere aktarımın 

sağlanamaması, grubun hedeflerine ulaşması, meşru siyasal sürece 

geçiş, halk desteğinin zayıflaması, baskı ve terörizmden vazgeçilerek 

diğer siyasal şiddet formlarına geçiş” olarak sıralanmaktadır (Akt. 

Bodur Ün ve Timur, 2016a: 546). Görüldüğü gibi, meşru görülmeyen 

bir siyasal şiddet formu olarak terör, uygulaması ve sürdürülmesi 

bakımından şiddet repertuarını kullanan toplumsal hareketlere göre 

daha sınırlı bir çerçeveye sahiptir.  

SONUÇ  

Politik şiddet ve terör kavramlarından yola çıkarak toplumsal 

hareketler ve terör hareketleri (terörizm) arasındaki ilişkiselliği 

inceleyen bu çalışma, her iki alanı bütüncül bir yaklaşımla ele alan 
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eleştirel bir perspektiften yola çıkmıştır. Öncelikle konuya ilişkin 

mevcut literatür değerlendirildiğinde, her iki bağımsız araştırma 

alanına yönelik birtakım eksiklikler bulunduğu görülmektedir. 

Terörizm faaliyetlerini; yani terör hareketlerini inceleyen terörizm 

çalışmaları alanı, devletlerin rolünü incelememekte, terörü harici bir 

kaynaktan gelen yıkıcı bir eylem olarak değerlendirmektedir. Bu 

açıdan salt bir güvenlik stratejisi alanına indirgenen terör 

araştırmaları, iktidarları inceleme konusu olmaktan çıkararak 

sosyolojik perspektifi eksik bırakmakta, bağımsız ve objektif bir 

akademik disiplin olarak gelişememektedir. Diğer yandan, uzun bir 

dönem boyunca toplumsal hareketler literatürünün  şiddet eylemlerini 

incelemekten kaçındığı, sadece Batılı demokrasiler içerisinde 

örgütlenen ve şiddet içermeyen (barışçıl) hareketleri araştırma konusu 

olarak değerlendirdiği görülmektedir. Bu eğilim, Batı dışı 

coğrafyalarda gelişen ve politik şiddeti kullanan sosyal hareketlerin 

terörizm olarak yaftalanmasına neden olmakta, şiddet eylemlerini 

sosyolojik bir olgu olmaktan çıkararak patolojik bir nesneye 

dönüştürmektedir. Oysaki bu eylemleri incelerken toplumsal ve 

siyasal bağlamları dikkate alan sosyolojik bir perspektif kaçınılmazdır. 

Bu iki temel sorundan yola çıkarak, bu çalışmada literatürde üçüncü 

bir perspektif olarak gelişen eleştirel tutum benimsenmiş; terör ve 

politik şiddet kavramları ve bu iki kavram etrafında formüle edilen 

hareketler, iki literatürü de göz önünde bulundurarak incelenmiştir. 

Çünkü terör, politik şiddetin bir biçimidir ve toplumsal hareketler 

amaçlarına göre kimi zaman şiddet repertuarını kullanmaktadır. 

Bununla birlikte, yeni toplumsal hareketler paradigmasının iddia ettiği 
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gibi şiddete dayanan hareketler sadece 19. yüzyıl işçi hareketleri ile 

sınırlı kalmamakta, dünyanın farklı coğrafyalarında 70‟li yıllardan 

sonra da politik şiddete ya da teröre başvuran hareketler 

görülmektedir.  

Çalışma, bu eleştirel yaklaşımı benimseyerek öncelikle politik şiddet 

ve terörü kavramsal olarak incelemiş, iki kavram arasında benzerlik ve 

farklılıkları saptamıştır. İki kavram arasındaki en önemli benzerlik, 

her iki eylem biçiminin de sadece fiziksel şiddeti kapsamaması, 

sembolik, toplumsal ve psikolojik şiddeti de içermesidir. Tanımların 

birçoğunda bu ortak vurgu bulunmakla birlikte; terör kavramının daha 

fazla korku ortamı ile ilişkilendirildiği ve fiziksel tahribatın bu 

tanımlarda daha ağır bastığı; buna karşılık politik şiddetin daha ziyade 

sembolik olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, literatürde terör 

kavramının gayrı meşru bir şiddet türü olarak ele alınması sık 

rastlanılan bir durumdur. Kavramlar arasındaki bir diğer önemli nokta, 

iki eylem biçiminin de siyasal iktidarla ilişkili olması ve bu ilişkinin 

çift yönlü olarak gelişmesidir. Hem terör eylemlerine hem şiddet 

eylemlerine dönük tipolojilerde görülen durum, şiddetin iktidara 

yönelebileceği gibi iktidardan da kaynaklanabileceğidir. Ancak, 

politik şiddet demokrasi ile yönetilen ülkelerde de zaman zaman 

görülmekte; terör ise literatürde genellikle demokrasinin şeklen var 

olsa bile içerikten yoksun olduğu otoriter yönetimlerle 

ilişkilenmektedir. Bu açıdan terörizm, tarihte en fazla despotik idareler 

ile birlikte incelenmiş, modern çağda ise sıkıyönetim, olağanüstü hal 

ya da darbe dönemleri gibi demokrasinin kesintiye uğradığı 

zamanlarda açığa çıkmıştır. Her iki eylem biçiminin de toplumsal ve 
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siyasal amaçlar taşıdığı görülmekte birlikte bir diğer önemli benzerlik, 

terörün ya da politik şiddetin bireysel görünümleri de olmasına 

rağmen genellikle kolektif şiddet türleri olarak kabul edilmeleridir.  

İki kavram arasındaki en önemli farklılık ise, politik şiddet farklı 

ideolojilerle (sağ ve sol) ilişkilendirilirken, terörün bir ideoloji değil 

bir yöntem olduğu saptamasıdır. Bu açıdan, terörü politik şiddetin 

radikalleşmiş ve yöntemleşmiş hali olarak değerlendirmek 

mümkündür. İki kavrama dönük son olarak, bu kavramların 

kullanımının araştırmacının tercihinden kaynaklanabileceği 

söylenmelidir. Aynı yoğunlukta şiddet kullanılan bir toplumsal olay 

incelendiğinde, bazı araştırmacılar olayı politik şiddet olarak 

değerlendirebilirken, kimi araştırmacılar da terör eylemi olarak ele 

alabilmektedir.   

Kavramlar arasındaki bu benzerlik ve farklılıklara ek olarak, her iki 

hareket türü arasında başlangıç ve bitiş evrelerinde de benzerlik ve 

farklılıklar saptanmıştır. İster terör eylemi ister politik şiddeti kullanan 

bir toplumsal hareket olsun, her iki aktivizm de benzer nedenlerle 

başlamakta ve benzer nedenlerle de-radikalizasyon süreci yaşayarak 

sönümlenmektedir. Her iki hareket de, mikro ve makro temeller 

üzerinden şekillenebilmektedir. Bireysel tercihler, eylemcilerin 

duygusal evreni, yoksunluk hissi ve kimlik bunalımları mikro 

çerçevelere işaret ederken; iktidarın eylemcilere dönük tepkisi ve 

otoriter sistemin baskılama gücü gibi faktörler makro yapısal 

nedenleri vurgulamaktadır.  
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Benzer bir durum hareketlerin sönümlenme sürecinde de 

yaşanmaktadır. Müzakere, uzlaşma, otoriter sistemin zayıflaması, 

meşru siyasal sürece geçiş ve demokratik kanalların açılması iki 

hareketin de sonlanma sürecinde öne çıkan faktörlerdir. Ancak en 

önemli farklılık, politik şiddeti araçsal olarak kullanan eylemlerin 

sonlanmasında uzlaşma ve müzakereye sık rastlanırken; terörizmin 

genellikle operasyon düzenleme, liderleri yakalama ya da çatışma gibi 

uygulamalarla sonlandırıldığı görülmektedir. Bu durum, terör 

eylemlerinin diğer eylemlere göre gayrı meşru görülmesi nedeniyle 

sürdürülebilirliğinin daha kısıtlı olduğunu ve daha sert yöntemlerle 

karşılık bulduğunu göstermektedir.  
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