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ÖN SÖZ

Doktora tez aşamasında konu arayışına girmiştim. Topluma katkı sağlaya-
cak ve toplumun kanayan yarasına merhem olacak bir konu bulmada kararlıydım. 
Bunun için toplumu önce iyi tanımam gerekirdi. Çocukluk ve gençlik yaşantıla-
rımı bir film şeridi gibi gözümün önünden geçirdim. Sonra uzun yıllar psikolojik 
danışman olarak çalıştığım okullarda karşıma çıkan öğrenci ve veli sorunlarını 
düşündüm. Beni en çok etkileyen yaşantılarım tanık olduğum veya maruz kal-
dığım şiddet olayları olduğunu fark ettim. Geçmişim, bugün bile aklıma gelince 
beni ürküten ve duygulandıran şiddet kökenli silinmez anılarla doluydu. Öğrenci-
lerimi ve velilerimi de en çok etkileyen sorunların daha çok şiddetle ilişkili oldu-
ğunu fark ettim. Her gün eşlerinden şiddet gören, eşleri adam öldürmekten veya 
yaralamaktan hapse giren ve  kan davasından kaçan velilerim vardı. Aile içinde 
şiddete maruz kalan veya tanık olan, sırtına ütü yakılan, sert cisimlerle şiddete 
maruz kalarak yaralanan ve birbirlerine öldüresiye şiddet uygulayan öğrencilerim 
vardı. Diğer yerlerde durum nasıldı? Başımı kaldırıp bir de topluma baktım. Tele-
vizyonlarda ve gazetelerde her gün birbirini öldüren ve yaralayan insanlarla ilgili 
haberlere rast geldim. Sokaklardan birbirlerine zarar veren insanlara denk geldim. 
Daha dikkatli bir gözle bakınca şiddetin insanların hayatlarında nasıl silinmez ve 
yıkıcı izler bıraktığını iyice anladım.  

Bir karamsarlık içerisinde kara kara düşünürken elime bir şiir kitabı geçti. 
Yılmaz Güney’e ait şu şiir beni derinden etkiledi:

Kavgayı; bir yaprağın üzerine yazmak isterdim,

Sonbahar gelsin yaprak dökülsün diye.

Öfkeyi; bir bulutun üzerine yazmak isterdim,

Yağmur yağsın bulut yok olsun diye.

Nefreti; karların üzerine yazmak isterdim,

Güneş açsın karlar erisin diye.

Dostluğu ve sevgiyi, yeni doğmuş tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterdim;

Onlarla birlikte büyüsün, bütün dünyayı sarsın diye.

Kavgasız, öfkesiz, nefretsiz ve sevgiyle dolu bir dünya.  O an şimşek çakmıştı 
beynimde. Çalışacağım konuyu bulmuştum. Şiddetsiz bir dünya için çabalaya-
caktım. Bunun için şiddetten arınmış insanlar yetiştirmek gerekirdi. Şiddetten 
arınmış bir insan, ne gibi özelliklere sahip olması gerekirdi? Bu sorunun cevabını 
bulmak için ayrıntılı bir araştırma yaptım ve şiddet ile ilgili yapılmış yurtiçi ve 
yurtdışı yüzlerce çalışmayı inceledim. Şiddet uygulayan insanlarda iletişim, ça-
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tışma çözme, empati, duygu yönetimi ve öfke yönetimi gibi becerilerinin az ol-
duğu fark ettim. Bu becerileri şiddet uygulayan insanlara kazandırabilecek yollar 
araştırdım ve bunun için bir psikoeğitim programını geliştirmeye karar verdim. 
Geceli gündüzlü uzun uğraşlar sonucu bir psikoeğitim programı geliştirdim ve bu 
programı eşine şiddet uygulamış hükümlülere uyguladım.

Sonuç çok olumluydu. 12 hafta boyunca yapılan uygulamalar sonucunda 
programın şiddet uygulayan hükümlülerin saldırganlıklarını azalttığı, duygu yö-
netimlerini ve ilişki özyeterlikleri artırdığı ortaya çıktı. Şiddetsiz bir dünya için 
bu programı daha geniş kitlelerin hizmetine sunmaya karar verdim ve bu kitap 
ortaya çıktı.

Bu kitap, tüm yetişkinlere şiddete başvurmadan kendini daha yapıcı yollarla 
ifade etme yolları göstermeyi amaçlamaktadır. Şiddete başvurmadan kendini ya-
pıcı yollarla ifade etmeyi öğrenen yetişkinlerin olduğu bir ortamda şüphesiz yıkı-
cılığı değil de yapıcılığı kendine prensip edinmiş yeni nesiller yetişecektir. Böylece 
şiddetsiz bir dünya için önemli bir adım atılmış olacaktır.

İnsanların ne üzdüğü ne de üzüldüğü şiddetsiz bir dünyada buluşmak 
ümidiyle…

Dr. Yunus Akan
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Şiddet ve Eşine Şiddet Uygulayan Erkekler

Dünya Sağlık Örgütü (2002) şiddeti; “bireyin kendisine, başkasına, belirli bir 
topluluk veya gruba yönelik yaralama, ölüm, fiziksel ve duygusal zarar, bazı geli-
şim bozuklukları veya yoksunluklar ile sonuçlanabilen, tehdit ya da fiziksel güç 
kullanma” olarak tanımlamaktadır. Şiddet genellikle fiziksel, psikolojik, ekonomik 
ve cinsel olmak üzere 4 şekilde sınıflandırılmaktadır. Fiziksel şiddet, beden bütün-
lüğüne zarar veren davranışları (Işıloğlu, 2006); psikolojik şiddet, eleştirme ve kıs-
kançlık gibi sözel ve duygusal olarak yapılan davranışları (Karataş, 2009);  cinsel 
şiddet, karşı cinsi bir cinsel obje gibi gösteren davranışları (Dünya Sağlık Örgütü, 
2002); ekonomik şiddet ise paranın istismar aracı olarak kullanılmasını (Sezgin, 
2007) ve etrafındakilerin ekonomik değer olarak görülmesini (Kağıtçıbaşı, 2005) 
içerir. Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar şiddetin biyolojik, psikolojik 
ve toplumsal-kültürel sebepleri olabileceğini göstermektedir. Şiddetin biyolojik 
sebepleri arasında; erkeklik hormonu (Gustavson, 2009), dürtüsellik seviyesinin 
yüksek olması (Seager, 2005; Chapple ve Johnson, 2007), vücuttaki serotonin az-
lığı (Erten ve Ardalı, 2007), beyninde oluşan nörokimyasal bozukluklar (Subaşı 
ve Akın, 2003)  ve kullanılan ilaçlar ile bağımlılık yaratan maddeler (Gök, 2009) 
gösterilmektedir. Şiddetin psikolojik sebepleri arasında; ihtiyaçlar ve dürtülerin 
doyumsuz kalması sonucunda oluşan engellenme hali (Vatandaş, 2003), paranoid 
kişilik bozuklukları gibi psikolojik rahatsızlıklar (Subaşi ve Akın, 2003), geçmişte 
şiddete maruz kalmak (Wareham ve ark., 2009; Willis ve ark., 2010; Kesebir ve 
ark., 2011; Özdemir ve ark., 2011) ve  erken yaşta sosyal öğrenme yoluyla şidde-
tin öğrenilmesi (Straus, 1999; Willis ve ark., 2010) gösterilmektedir. Şiddetin top-
lumsal ve kültürel sebepleri arasında; şiddetin toplumda normal karşılanması ve 
destek görmesi (Balcıoğlu, 2001), ataerkil sistem, yoksulluk, eğitimsizlik, savaşlar,  
göçler  (Çivi ve ark, 2008) ve şiddete karşı olumlu tutum geliştirmesine sebep olan 
medya yayınları (Durmuş, 2013) gösterilmektedir. 

Şiddet, bütün dünyada insanlık tarihi boyunca erkeklerle özdeşleşmiştir. Gü-
nümüze kadar var olan şiddet içerikli olaylara bakıldığında; savaşlara, kabile veya 
topluluk kavgalarına, kan davalarına, miras kavgalarına çoğunlukla erkekler katıl-
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mıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2002-2011 yılları arasındaki bilgilerine göre 
toplam 15.181 kişi şiddet suçu işlemekten hüküm giymiştir. Bu kişilerden 14.847’si 
(%98’i) erkek, 334’ü kadındır (TÜİK, 2011). Şiddet ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi 
inceleyen araştırmalar incelendiğinde erkeklerin şiddete daha fazla başvurduğu 
görülmektedir (Aspy ve ark, 2004; Komarovskaya ve ark., 2007; Sargın, 2008; Sö-
ğüt, 2011; Xie ve ark., 2012; Cohen, 2014). Bu verilerden de açıkça anlaşılıyor ki 
ortaya çıkan şiddetin çoğu erkek eliyle meydana gelmektedir. Erkeklerin uygula-
dığı şiddetin çoğunluğu kadına yöneliktir. Yapılan araştırmalarda da şiddet, en 
çok aile içinde ve erkekler tarafından kadına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir 
(Taşçı, 2003; Söğüt, 2011; Powers ve Kaukinen, 2012). Eş şiddeti ile ilgili yapılan 
başka bir çalışmada da kadınların %65’i eşinden şiddet gördüğü, ortaya çıkmıştır 
(İzmirli, 2013). 

Bu kadar yoğun şekilde eşine şiddet uygulayan erkeklerin şiddet davranışları 
nasıl azaltılacak veya önlenecektir? Ulaşılan çalışmalarda şiddet uygulayan erkek-
lerin eğitilmesinin ve değişiminin şiddeti azaltmada etkili olduğuna inanılmakta-
dır (Altınay ve Arat, 2007; Efe ve Ayaz, 2010; Körükçü ve ark., 2012). Ancak güce 
ve ayrıcalıklara sahip olan erkekler, bu durumdan memnuniyet duydukları için 
değişim çabası içine girmemektedir (Pease, 2008; Güleç ve Kaptanoğlu, 2011). Bu 
nedenle gelişmiş ülkelerde şiddet uygulayan erkeklerin gelişimi ve değişimi için, 
bu bireylerin grup uygulamalarına veya eğitimlere katılmaları zorunlu hale geti-
rilmiştir (Körükçü ve ark., 2012). Bu verilerden yola çıkılarak eşine şiddet uygula-
yan erkeklere yönelik bir grup uygulamasının geliştirilmesi önemli görülmektedir. 
Bu doğrultuda eşine şiddet uygulayan erkeklere yönelik aşağıda açıklanan bilişsel 
davranışçı yaklaşım temelli bir psikoeğitim programı geliştirilmiştir.

Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ve Şiddet

Düşüncene dikkat et, duygun olur.

Duyguna dikkat et, davranışın olur.

Davranışına dikkat et, alışkanlığın olur.

Alışkanlığına dikkat et, kaderin olur. 

Mahatma Gandi’nin yukarıdaki cümlelerle özetlediği bilişsel davranışçı yak-
laşım, bireylerin günlük yaşamlarında baş edemediği yaşam problemleri ile karşı-
laştıklarında onlara yardım etmek için problemleri çözme odaklı bir yaklaşımdır 
(Stuart, 2001). Uyumlu hale gelmesini istediğimiz davranış üzerinde çalışan biliş-
sel davranışçı yaklaşım, duygu, düşünce ve davranış üçlüsünü bir arada ele alarak 
davranış değişimini sağlamaya çalışır.  Bu yaklaşıma göre düşünce, duygu ve dav-
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ranışları etkilemektedir (Reinecke ve ark., 2003). Bilişsel davranışçı yaklaşıma da-
yalı grup çalışmasında, bireylerin düşünce ve inanç gibi bilişsel öğeler, davranışsal 
teknikler aracılığıyla değiştirilmek istenen davranışlar programın merkezinde yer 
alır ve grup lideri yönlendirici ve öğretici yaklaşımı uygulayarak hedeflenen biliş-
sel ve davranışsal kazanımları grup üyelerine kazandırmaya çalış (Elmacı, 2008). 

Bilişsel davranışçı yaklaşım, şiddetin diğer davranışlar gibi öğrenilen bir dav-
ranış olduğunu ve şiddete maruz kalmanın şiddet uygulamayı artırdığını savunur. 
Beck’e göre, çocukluk çağındaki şiddet ile ilgili yaşantılar, öğrenme yolu ile şiddet 
hakkına şemalarla ifade edilen bazı temel düşünce ve inanç sistemlerinin oluş-
masına sebep olur (Demiralp ve Oflaz, 2007). Kanada’da 50 erkek mahkûm ile 
yapılan bir araştırmada, şiddet gösteren erkek mahkûmların diğer mahkûmlara 
göre şiddet içeren bilişsel şemaların daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır (Seager, 
2005).  Bu yaklaşımın temel amaçlarından birisi de bireyin yaşamını etkileyen ve 
mantıksızlığa sebep olan bu olumsuz şemaları değiştirmektir (Davison ve Neale, 
2004). Bu şemaları değiştirmek için bilişsel davranışçı yaklaşım; aktivite izleme, 
problem çözme, gevşeme, sosyal beceri eğitimi, atılganlık eğitimi, farkındalık eği-
timi ve bilişsel yeniden yapılandırma gibi tekniklerden yararlanır (Lohr ve ark., 
2007). Ayrıca bilişsel davranışçı yaklaşım bireylerin kendilerini daha fazla eğit-
mesini sağlamak için ev ödevlerine ve bibliyoterapiye (Kitap, film, hikaye…) çok 
önem verir (Beck, 2011).

Bilişsel davranışçı yaklaşımı, şiddet davranışını değiştirmede çok etkili ol-
maktadır (Rose, 2004; Eriksson ve Nasman, 2012). Şiddeti azaltmaya yönelik ya-
pılan çalışmalar incelendiğinde, bilişsel davranışçı yaklaşımın etkili olduğu gö-
rülmektedir. Bilişsel-davranışçı müdahale programının öfke ve saldırganlık ile 
ilişkisini araştıran araştırmalarda, çocuk ve ergenlerde bilişsel-davranışçı müda-
hale programının öfke ve saldırganlığı azaltmada etkili olduğu sonucu ortaya çık-
mıştır (Cenkseven, 2003; Williams ve ark.,2004; Sütçü, 2006; Down ve ark, 2011). 
Bilişsel davranışçı teknikleri kullanarak Kore ordusunda görev yapan askerler üze-
rinde yapılan bir araştırmada çalışmanın askerlerde öfkeyi ve saldırganlığı azalttı-
ğı görülmüştür (Hyun, Nam ve Kang,  2006). Pek çok kaynakta bilişsel-davranışçı 
yaklaşımın ilk örneklerinden gösterilen (Dryden, 2007) akılcı duygusal davranışçı 
terapinin çocukların öfke ve saldırganlıklarını azalttığı görülmüştür (Sharp, 2003). 
Şiddet uygulayan erkekler üzerinde yapılan başka bir çalışmada, uygulanan bi-
lişsel davranışçı yaklaşımın şiddet uygulayan erkeklerin iletişim, öfke yönetimi 
ve çatışmalarla uygun şekilde başa çıkma stratejilerini geliştirdiği görülmüştür 
(Scott, 2004). 

Bilişsel davranışçı yaklaşımına dayalı ve şiddet uygulayan erkeklere yönelik 
geliştirilen bu programın, eşine şiddet uygulayan erkeklerin iletişim becerisini, 
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çatışma çözme becerisini, öfke yönetimi becerisini, duygu yönetimi becerisini ve 
empati becerisini geliştireceği, ilişki özyeterliğini artıracağı, toplumsal cinsiyet ve 
şiddet konusunda bilinçleneceği varsayılmaktadır.

Psiko-Eğitim ve Şiddeti Azaltma Psiko-Eğitim Programı (ŞAPP)

Psiko-eğitim programları, eğitimsel içerikli olup beceri geliştirmeyi temele 
alan ve başarılması gereken amaçların yer aldığı programlardır (DeLucia-Waack, 
2006; Jacobs ve ark., 2006). Psiko-eğitim programların temel amaçlarından birisi 
olarak psiko-eğitim gruplarında ele alınan problemlerin bireylerin yaşamına olan 
etkisini azaltmak ve önlemektir (DeLucia-Waack, 2006). Psiko-eğitim programla-
rı bilgi verme odaklıdır ve temelde psiko-eğitim grubu üyelerine sunulan bilgileri 
öğrenmesi ve verilen bilgiler doğrultusunda bazı becerilerin öğretilmesi amaçlan-
maktadır (Brown, 2004). Bundan dolayı grup lideri grubun amaçlarına ulaşması 
için iyi bir plan yapması, vermek istediklerini iyi bir kuramsal alt yapıya dayan-
dırması ve eğitici rolünü yerine getirebilmesi için aktif olması gerekmektedir (Ja-
cobs ve ark., 2006). Grubun özelliklerine bağlı olarak psiko-eğitim grupları için 
ortalama oturum sayısı 12-16 arasındadır (Güçray ve ark.,2009). Başlangıç aşa-
ması, grubun ve bireylerin amaçlarının oluşturulması, üyelerin birbirini tanıması, 
kaynaşması ve yapılama (kurallar, zaman, yer) öğelerini oluşturur (Jacobs ve ark., 
2006). Her oturumun ayrı planı (hedef, materyal listesi, oturum süreci) olmalıdır. 
Her oturumun başında önceki oturumu ve ev ödevini gözden geçirme bu terapide 
önemlidir (DeLucia-Waack, 2006). Grup lideri oturumlar boyunca grubun bilgi 
ve beceri kazandırma amaçlı bir psiko-eğitim grubu olduğunun farkındadır ve 
üyelerin bireysel sorunlarına derinlemesine girilmemesine dikkat eder.

Eşine şiddet uygulayan erkeklere uyguladıkları şiddeti azaltmak için bazı bil-
gi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda hedeflenen amaç-
lara ulaşılması için en uygun olduğu düşünülen programın yukarıdaki kuramsal 
veriler de dikkate alınarak bir psiko-eğitim programı olacağı düşünülmektedir. 
Bundan dolayı eşine şiddet uygulayan erkeklere yönelik iletişim, öfke yönetimi, 
çatışma çözme ve empati becerisi, özyeterlik, ilişki özyeterlik, toplumsal cinsiyet 
ve şiddet bilinçlenme konularını içeren bir psiko-eğitim programı geliştirilmiştir. 
Programdaki her bir oturum şu konulardan oluşmaktadır:

1. Oturum= İletişim   

2. Oturum= Dinleme 

3. Oturum= Çatışma Çözme            

4. Oturum= Duygu Yönetimi 
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5. Oturum= Empati        

6. Oturum= Düşünce (Biliş) Farkındalık Eğitimi 

7. Oturum= Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Eğitimi 

8. Oturum= Şiddet Bilinçlenme Eğitimi 

9.  ve 10. Oturum= Öfke Yönetimi 

11. Oturum= Özyeterliği Geliştirme 

12. Oturum= İlişki Özyeterliği Geliştirme

Bu konuların kuramsal temeli aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır.

İletişim 

Türk Dil Kurumu’na göre iletişim; bir düşüncenin, bir duygunun yüz anlatı-
mı, el, kol ve baş hareketleri, konuşma yoluyla ya da yazı, telefon, radyo, televizyon 
gibi bildirişim araç ve gereçlerinden yararlanarak bir kimseden başka bir kimseye 
iletimi anlamına gelmektedir. Günümüzde ortaya çıkan başta kişiler arası ilişki-
lerdeki sorunlar ve bu sorunlara bağlı ortaya çıkan pek çok psikolojik bozukluğun 
temelinde iletişim becerilerindeki eksikliğin yattığı söylenebilir. İletişim beceri-
sine sahip olamayan ve kendini uygun bir dille ifade edemeyen bireyler; duygu 
ve düşüncelerini şiddet yoluyla ifade edebilmekte ve istek ile ihtiyaçlarını şiddet 
yoluyla yaptırabilmektedir. 

Şiddet ile iletişim becerisi arasındaki ilişki ile ilgili bazı araştırmalar yapıl-
mıştır. 13.908 erkek ve 12.101 kız toplam 26.009 öğrenci ile yapılan geniş bir araş-
tırmada şiddetin önemli sebeplerinden birisi de etrafındakilerle sağlıklı iletişim 
kuramama olduğu ortaya çıkmıştır (Öner ve ark., 2012).  Yatmaz (2009) ve Öztürk 
(2014) tarafından yapılan farklı araştırmalarda da şiddetin önemli sebeplerinden 
birisi olarak iletişim becerisi eksikliğinden dolayı aile üyeleri arasında sağlıklı ile-
tişimin kurulamaması olarak ortaya çıkmıştır. 

Şiddet uygulayan erkekler ile ilgili yapılan araştırmalarda şiddet uygulayan 
erkeklere iletişim becerisinin kazandırılmasının şiddet uygulayan erkeklerin şid-
det davranışını azalttığına vurgu yapılmaktadır (Balcıoğlu, 2001; Wang ve ark., 
2002; Çelik, 2015). Geliştirilen programda da erkeklerde iletişim becerisi geliş-
tirilirse erkeklerin uyguladıkları şiddetin azalacağı varsayılmaktadır. Bu nedenle 
geliştirilen programın amaçlarından birisi de erkeklerde iletişim becerisini gelişti-
rerek erkeklerin uyguladıkları şiddeti azaltmaktır.
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Çatışma Çözme

Çatışma; ihtiyaçlar, güdüler, dilekler ya da isteklerin uyuşmamasıdır (Bodi-
ne ve Crawford, 1998). Aslında çatışma kendi başına yıkıcı ya da kişilere zarar 
verici bir süreç değildir. Ancak kişilerin çatışmayı ele alış biçimleri yıkıcı ya da 
zarar verici olabilmektedir (Deutsch, 2000). Kişiler arası ilişkilerde yıkıcı ve za-
rar verici şekilde çözülmeye çalışılan çatışmalar şiddete zemin hazırlayabilmekte-
dir. Genel olarak şiddet, çatışma sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yapılan 
araştırmalarda doğru çatışma/problem çözme becerisini kazandırmanın şiddeti 
önlemedeki önemi üzerinde durulmaktadır (Scott ve ark., 2004; Loseke, 2005). 7 
ile 11 arasında değişen ve öfke sorunu olan 57 erkek çocuğu üzerinde yapılan bir 
araştırmada kişilerarası çatışma çözme ve öfkeyle etkili başa çıkma yöntemleri gibi 
uygulamaları içeren problem çözme beceri eğitiminin katılımcıların öfke düzeyi-
ni azalmada etkili olduğu görülmüştür (Sukhodolsky ve ark. 2005). Yapılan diğer 
araştırmalarda da şiddet uygulayan erkeklere çatışma çözme becerisinin kazandı-
rılmanın önemine vurgu yapılmaktadır (Scott, 2004; Loseke, 2005). 

Geliştirilen programda da erkeklerde çatışma çözme becerisi geliştirilirse er-
keklerin uyguladıkları şiddetin azalacağı varsayılmaktadır. Bu nedenle geliştirilen 
programın amaçlarından birisi de erkeklerde çatışma çözme becerisini geliştirerek 
erkeklerin uyguladıkları şiddeti azaltmaktır.

Empati

TDK’ya göre empati; kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koya-
bilme anlamına gelmektedir. Empati de onunla aynı görüşleri paylaşman önemli 
değildir. Empati onu anlamak ve bunu ona empatik dille ifade etmek, duygu ve dü-
şüncelerini ona ayna gibi yansıtmaktır. Empati kurulan kişi anlaşıldığını,  kendisi-
ne önem verildiğini, yalnız olmadığı hisseder ve rahatlar. Aynı zamanda empatiyi 
yapan kişiye karşı yakınlığı artar ve ilişkisi gelişir (Yüksel, 2004).

Yapılan bazı araştırmalarda şiddet uygulayan erkeklerde empati eksikliği gö-
rülmüş ve empati becerisinin geliştirilmesi durumunda erkeklerin uyguladığı şid-
detin azalacağı vurgulanmıştır (Balcıoğlu, 2001; Wang ve ark., 2002; Çelik, 2015; 
Beşkat, 2016).

Geliştirilen programda da erkeklerde empati becerisi geliştirilirse erkeklerin 
uyguladıkları şiddetin azalacağı varsayılmaktadır. Bu nedenle geliştirilen progra-
mın amaçlarından birisi de erkeklerde empati becerisini geliştirerek erkeklerin 
uyguladıkları şiddeti azaltmaktır.
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Öfke

TDK’ya göre öfke; engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen 
saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap anlamına gelir. Öfke, bireyin 
planları, istek ve ihtiyaçları engellendiğinde, haksızlık ve kendi benliğine yönelik 
bir tehdit algıladığında yaşanan duygudur. İster istemez insan yaşamında onu öf-
kelendiren durumlar olacaktır. Öfkeyi bastırmak veya saldırmak yerine uygun ifa-
de edildiğinde, son derece sağlıklı ve doğal bir duygudur. Ancak kontrol edilemez 
olursa yıkıcı sonuçlara yol açar.

Öfke ile şiddet arasındaki ilişki incelendiğinde öfkenin şiddet, saldırganlık 
ve sosyal ilişkilerde bozukluk gibi ciddi sonuçları olabilmektedir (Swaim ve ark, 
2004). Şiddet suçundan hüküm giymiş erkeklerle yapılan araştırmalarda cinayet 
işleyen erkeklerin öfke kontrolünde problem yaşadıkları ve saldırganlık düzeyle-
rinin çok yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Stanford ve ark., 2007; Özdemir, 2009; 
Arslan, 2013; Ayan, 2013). Eş şiddeti uygulayan erkekler üzerinde yapılan bir araş-
tırma da eşine şiddet uygulayan erkeklerin öfke puanları anlamlı derecede yüksek 
çıkmıştır (Schweinle ve ark., 2010). 

Öfke yönetimi becerisi geliştirme ile şiddet arasındaki ilişkiyi araştıran çalış-
malarda öfke yönetimi becerisini geliştiren erkeklerin şiddet uygulama düzeyle-
rinde düşüş olduğu ortaya çıkmıştır (Karataş, 2009; Valizadeh ve ark., 2010; Serin 
ve Genç, 2011; Öz ve Aysan, 2011). 

Yukarıdaki çalışmalar incelendiğinde şiddet ile öfke arasında pozitif bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Bu verilerden yola çıkarak eşine şiddet uygulayan erkeklerde 
öfke yönetimi becerisinin geliştirmenin şiddetin uygulanmasını azaltacağı düşü-
nülmektedir. Bu nedenle geliştirilen programın amaçlarından birisi de erkeklerde 
öfke yönetimi becerisini geliştirerek şiddeti azaltmaktır.

Şiddet Bilinçlenme Eğitimi

Şiddet uygulayan erkeklerin, şiddeti sadece fiziksel olarak algılama, şidde-
tin sebeplerinin ve hem şiddete maruz kalan hem de şiddet uygulayan üzerindeki 
yıkıcı etkilerinin farkına varamama, şiddeti bir çözüm yöntemi olarak görme ve 
uyguladığı şiddeti şiddet olarak görmeme gibi şiddet konularında bilinç eksikliği 
yaşamaktadır. Erkeklerin şiddet konusunda bilinç eksikliği ile ilgili farklı araştır-
malar yapılmıştır. Akan ve Kıran (2017) tarafından yapılan bir araştırmada şiddet 
uygulayan erkeklerin şiddetin sebeplerinin ve şiddetin hem şiddete maruz kalan 
hem de şiddet uygulayan üzerindeki yıkıcı etkilerinin farkına varamama gibi şid-
det konularında bilinç eksikliği olduğu ifade edilmiştir. Erkeklerin şiddet uygula-
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