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fiiddet olaylar› tüm dünya’da ve Türkiye’de artma e¤ilimi göstermektedir. Her bireyin fliddet göster-
me kapasitesine sahip oldu¤u bilgisine karfl›n bunu tetikleyen ya da engelleyen koflullar nelerdir? nas›l
kontrol alt›nda tutulur? ve kontrol nas›l gelifltirilebilir? sorular› tüm toplumlar›n ilgi oda¤› olmaktad›r.
fiiddet,önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu olarak ele al›nd›¤›nda, ö¤renilmifl davran›fl biçimi olarak ele al›n-
mas› ve bu ba¤lamda de¤ifltirilebilir ve önlenebilir olarak kabul edilmesi söz konusu olmaktad›r. Bu
yaklafl›m ile fliddet ele al›nd›¤›nda, sa¤l›k hizmeti ve di¤er sektörlerin hizmetleri yan›nda yönetsel dü-
zeyde de ele al›narak de¤iflim yaratabilme amaçlanmaktad›r( Swanson, Nies,1997).    

fiiddet sözcü¤ü Latince “violare” den gelmekte ve fiziksel, duygusal etki yaratan fliddet anlam›n› ta-
fl›maktad›r. fiiddet kapsam› içinde, sald›r›,darbe,cinayet, iflkence,intihar, terörizm ve savafl yer almakta-
d›r. Bu kapsam dahilinde ise fliddet, bir kifliye ,gruba ya da topluma güç ya da bask› uygulayarak kas›t-
l› ve iste¤i d›fl›nda bir fley yapmak ya da yapt›rmak olarak tan›mlanabilmektedir. Baflka bir deyiflle, bi-
rinin di¤erine ya da kendisine kas›tl› olarak uygulad›¤› fiziksel ya da duygusal etki yaratacak flekilde
davranmas› fi‹DDET olarak ele al›nmakta ve bu nokta da kurallar›n çi¤nenmesini de içermektedir. Bu
tan›mlama ile fliddet,fiziksel, duygusal,seksüel boyutta insana ya da mal-mülk/eflyaya yönelebilmekte-
dir. (Stanhope,Lancaster1996). fiiddet özel bir davran›fl biçimi olarak ele al›nmakta fliddet sonucu olu-
flan yaralanmalar›n kas›t tafl›d›¤› kabul edilmektedir.

fiiddet nedenleri karmafl›k yap› göstermektedir. Bireyin genetik özellikleri, sald›rgan yap› gösteren
nörobiyolojisi, diyet, hormonlar,nörokimyasal etkiler yan›nda do¤um öncesi ve sonras› baz› faktörlerin
etkisi ile görülen anti sosyal kiflilik bozuklu¤u,alkol, ilaç kullan›m›, düflük benlik sayg›s› gibi olumsuz-
luklar nedenler aras›ndad›r. Bu nedenlere ek olarak gençlik dönemi özellikleri de fliddetin ortaya ç›k-
mas›nda önemli bir etken olabilmektedir( Clemen-Stone, McGuire, Eigsti, 1998; Allender, Spradley,
2001; Lundy, Janes, 2001).

Akran etkisinin,iflsizli¤in,yoksullu¤un, nüfus yo¤unlu¤unun,etnik ayr›m›n,medyan›n,sosyal destek
eksikli¤inin,kültürel yap›n›n,savafl›n,silah›n,pornografinin ve internetin fliddet nedenleri aras›nda say›l-
d›¤› bilinmektedir. Ayr›ca, silaha sahip olman›n fliddetin nedenleri aras›nda önemle ele al›nmas›n›n ge-
reklili¤i de vurgulanmaktad›r( Hitchcock, Schubert, Thomas, 2000).

fiiddet nedenlerinin bilinmesi fliddet teorilerinin geliflmesinde önemli rol oynam›flt›r. fiiddet teorile-
ri aras›nda yer alan biyolojik, psikoanalitik,feminist ve sosyal ö¤renme teorileri fliddeti farkl› nedenler
ile aç›klayarak, önlenmesine iliflkin ise yine farkl› bak›fl aç›lar› ile yaklaflmaktad›r. Sosyal ö¤renme te-
orisi, ö¤renmenin fliddet sergilenmesindeki önemini ele almakta ve önlenebilir olarak fliddeti de¤erlen-
dirmektedir(Hitchcock, Schubert, Thomas, 2000). Bu nedenle, sosyal ö¤renme ,fliddetin önlenmesinde
yap›lacaklar›n belirlenmesinde yol gösterici olabilmektedir. Kuflkusuz biyolojik teori çerçevesinde bi-
yolojik nedenlere iliflkin bireysel bazda ele al›nacak önlemler de fliddet önleyici müdahalelerde büyük
öneme sahiptir.

fiiddet, önemli oranda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanmas› yan› s›ra toplumda stres yaratmas› ne-
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denleriyle halk sa¤l›¤› hemflireli¤inin ilgi alan›na girmektedir. Cinayet ve fliddet oran›n›n artmas›, top-
lumda stres yan›nda korku ve öfke yaratabilmektedir. fiiddeti görüp geçme e¤ilimi, ö¤renilmifl çaresiz-
lik biçiminde fliddetin t›rmanmas›na da neden olabilmektedir. Sosyal ö¤renme teorisi, fliddetin toplum-
sal, kurumsal ve aile düzeyinde - toplum, grup, aile, birey - ele al›narak önlenebilece¤ini savunmakta-
d›r. Birey yönünden ele al›nacaklara ek olarak aile düzeyinde otoriter yap›,kat› inanç ve roller, de¤ifli-
me direnç ve sosyal izolasyonun fliddet faktörü olarak ele al›nmas› gerekmektedir. Toplum düzeyinde
ise kültür, düflünce biçimi,de¤erler,politika,ekonomik yap›, sosyal yap›,e¤itim ve yasal sistemin fliddeti
besleyebilece¤i ya da engelleyici yap› oluflturaca¤› vurgulanmaktad›r(Clemen-Stone,McGuire,Eigs-
ti,1998;Allender,Spradley,2001;Lundy,Janes,2001).

Halk sa¤l›¤› hemfliresi fliddeti önemli halk sa¤l›¤› sorunu olarak ele almal›d›r. fiiddetin nedeni ola-
bilen faktörlere tek tek bak›ld›¤›nda da her birinin önemle ele al›nmas› gereken halk sa¤l›¤› sorunlar› ya
da sa¤l› üzerinde olumsuz etkilerinin olabilece¤i görülmektedir. Bu nedenle halk sa¤l›¤› hemfliresinin
fliddet nedenlerini ve nas›l ortadan kald›r›labilece¤ini bilmesi gerekmektedir. 

‹flsizlik oran›n›n artmas› fliddet görülme olas›l›¤›n› artt›rmaktad›r. Buna karfl›n çal›flma ortamlar›nda
da fliddetle karfl›lafl›labilmekte ve baz› ifl kollar›n›n yüksek risk tafl›d›¤› bilinmektedir. Yüksek risk tafl›-
yan ifller aras›nda taksi floförleri,restoran,bar gibi iflletmeler, yarg› ve sa¤l›k sektöründe çal›flanlar say›l-
maktad›r. Medya fliddeti art›rabilmektedir. Medya, fliddetin ola¤an davran›fl biçimi olarak alg›lanmas›n-
da rol oynayabildi¤i gibi ö¤retici ve özendirici de olabilmektedir(Clemen-Stone,McGuire,Eigs-
ti,1998;Allender,Spradley,2001;Lundy,Janes,2001). Televizyon,sinema ,gazete, magazin vurma,tekme-
leme, b›çaklama, atefl etmeyi ola¤an davran›fl olarak sunabilmektedir. Televizyonun özellikle çocuklar
üzerinde, gerçek ile hayal aras›nda karmafla yaflanmas›na neden oldu¤u bilinmekte ve çocuklarda agre-
sif davran›fllar› artt›rd›¤› gösterilmektedir.

Kültürel yap› içinde din faktörünün de fliddeti art›rabilece¤i gibi azalt›lmas›nda da rol oynayabilece-
¤i belirtilmektedir.Tüm dinlerin amac›,huzur,bar›fl,güç ve fliddet d›fl› politika olmas›na karfl›n gü-
nah,suç,ceza kavramlar›n›n alg›lanmas› ve benlik sayg›s›nda azalma fliddeti tetikleyebilmektedir. Top-
lumsal destek eksikli¤i özellikle gençleri ve bu grup içinde özel duyarl›l›¤› olan kesimleri fliddete yön-
lendirebilmektedir. ‹laç kullananlar ve madde ba¤›ml›lar›n›n fliddete baflvurabilecekleri ya da u¤rayabi-
lecekleri bu nedenle duyarl› bir grubu oluflturduklar› bilinmektedir. Halk sa¤l›¤› hizmetlerinde, fliddetin
önlenmesine iliflkin yap›lacaklar odak noktay› oluflturmaktad›r. Sosyal ve toplumsal faktörler fliddeti et-
kilemektedir. De¤iflen sosyal ve ekonomik koflullar›n birey üzerinde yaratt›¤› çeflitli bask›lar öfke, sal-
d›rganl›k gibi fliddet olaylar› ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle her türlü fliddetin etkisi toplumsal dü-
zeyde ele al›narak de¤erlendirilmelidir. 

fiiddeti önleyici programlar›n hükümetler düzeyinde ele al›narak politikalar›n oluflturulmas› gerek-
mektedir. Bu politikalar›n oluflturulmas›nda , halk sa¤l›¤› hemflirelerinin bu konudaki çal›flma sonuçla-
r›n›n önemli oldu¤u unutulmamal›d›r. Halk sa¤l›¤› hemflireleri, ev ziyaretleri yolu ile ailelere,okul sa¤-
l›¤› hemflireli¤i yolu ile okullarda fliddeti, ifl sa¤l›¤› hemflireleri ise iflyerlerinde fliddetin önlenmesinde
etkili olabilecek önemli f›rsatlara sahiptir(Cook,1998; Fischer,1998). Ekonomik kriz dönemlerinde ifli-
ni kaybetme, ya da korkusu, haks›zl›¤a u¤rama, iflsizlik hem aile içi hem de d›fl›nda fliddete neden ola-
bilmektedir.

Halk sa¤l›¤› hemfliresi, fliddet yönünden risk oluflturan birey ya da aile için multidisipliner ve mul-
tisektörel hizmetin gereklili¤i do¤rultusunda,fliddet nedenlerini ortadan kald›r›c› hemflirelik giriflimleri-
ni gerçeklefltirmelidir. Toplumsal politikalar aras›nda bireysel silahlanman›n önlenmesi önemle ele al›n-
mal›d›r. Silaha ulaflman›n kolaylaflt›r›ld›¤› ülkelerde silahl› yaralama ve buna ba¤l› ölümler daha fazla
say›da görülebilmekte ve bu nedenle silaha eriflim kolayl›¤› büyük risk oluflturmaktad›r. Silah›n yayg›n-
laflmas› silahs›z insanlar›n da kendilerini koruma için gereksinim duymalar›n› art›rabilmektedir. Ancak
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bu noktada silah bulunma olas›l›¤›n›n fliddet uygulanmas› olas›l›¤›n› art›rd›¤› ve sonucun daha kötü ol-
mas›nda etkili oldu¤u da bilinmektedir. Bu nedenle oluflturulan silaha eriflmeyi engelleyici politikalar›n
uygulanarak ,izlenmesi ve de¤erlendirilmesi önem tafl›maktad›r. 

fiiddetin nedenlerinin bilinmesi,iflsizlik ,yoksulluk, sosyal adalet konular›nda oluflturulan ya da olufl-
turulacak politikalar aç›s›ndan önemle ele al›nmal›d›r. Ayr›ca,›rkç›l›k konusunda yap›lacak politikalar,
medyan›n olumlu yönde kullan›lmas›n› sa¤layan düzenlemelerin ve yap›lar›n oluflturulmas› yan›nda ilaç
ya da uyuflturucular ile mücadele yöntemlerinin gelifltirilmesi önem tafl›maktad›r.

Halk sa¤l›¤› hemflireleri; aile, okul, iflyeri düzeyinde fliddetin önlenmesinde etkin olabilecek f›rsata
sahiptir. Halk sa¤l›¤› hemfliresi bu çal›flma alanlar›nda kapsaml› veri toplayarak yapt›¤› de¤erlendirme-
lerde- görüflme ve gözlem- risk gruplar›n› ya da risk tafl›yanlar› belirleyebilecek ve hemflirelik bak›m
plan› ile ele alaca¤› giriflimlerle fliddetin önlenmesinde etkin olabilecektir. Bu aflamada; depresyon, psi-
kosomatik yak›nmalar ve di¤er ruh sa¤l›¤› bozukluklar›, madde ba¤›ml›l›¤›, kay›p durumlar›, izolasyon
durumu,destek sistemlerinin olmamas›, yoksulluk,evsizlik, iflsizlik, sald›rgan davran›fllar,kaza durumla-
r›, silah varl›¤›, v.b durumlar›n dikkatle ele al›nmas› gerekmektedir. Halk sa¤l›¤› hemfliresi, ikincil ko-
ruma düzeyinde fliddeti erken tan› koyma ve iyilefltirme düzeyinde ele al›rken, üçüncül koruma düze-
yinde ise fliddet gören kiflilerin tedavisi yan›nda suç duyurusunda bulunma sorumlu¤unu tafl›mal›d›r. Bu
nokta da sa¤l›k personelinin güvenli¤inin de sa¤lanm›fl olmas›n›n gereklili¤i aç›kt›r. Buna karfl›n,sosyal
ve t›p alan›nda yer alan mesleklerin fliddeti ele almada gerekli h›za eriflemedikleri ve önceden sezilebi-
lir , önlenebilir olma özelli¤inin iyi kullan›lamad›¤› bildirilmektedir.
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