
 

 

 

 

 

 ‘ŞİDDET’ KAVRAMINA PSİKANALİTİK BİR BAKIŞ 

 

 Sözün başında ‘şiddet, zorbalık…’ gibi kavramları bu yıl tüm rehberlik bültenlerinde 

neden gördüğünüzü açıklayarak ilerlemek isterim. Bu kavramlar sokakta, okulda, 

toplumda ve hatta çeşitli varyasyonlarıyla evlerimizde olan ve üzerine çok 

konuşulması, çok düşünülmesi ve hatta dilimize pelesenk edilerek gün yüzüne 

çıkarılması gereken kavramlar. Çünkü biz bu problemi ne kadar konuşur olursak 

çözüme o kadar yakınlaşacağımız düşüncesindeyim. 

     Şiddet sözcüğü; dilimize Arapçadan geçmiştir. Bu sözcüğün Arapça kökünün 

içinde sert, katı, büyük sıkıntı, bela, eziyet gibi anlamlar vardır. Türkçede bir devinim, 

yeğinlik, karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, hız, aşırılık gibi anlamlar taşır. 

     Latin dilinde ise yaşam ve şiddet kelimelerinin birleşimi ‘violence’ şiddeti karşılar. Bu 

bilgilerden sonra şiddetin kökenleri itibariyle devinim içinde olduğu sonucuna 

varabiliriz.  

Şiddet özellikle tehlike sözcüğünü de 

çağrıştırmaktadır. Şiddet ona maruz 

kalanlar için bir tehlike oluşturmuş ya da bir 

tehlike sezişi şiddetin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Bu durum; ‘çift yönlü 

gerektirir işareti’ ya da ‘tavuk mu 

yumurtadan yumurta mı tavuktan’ misali 

hangisinin diğerini oluşturduğu 

kanıtlanamamıştır. Ancak şu kesindir ki bu iki kavramı yani şiddet ve tehlikeyi ele 

aldığımızda ruhsallığın yanıtı ‘KAYGI’ olacaktır.  

     Kaygı temel bir duygu olarak yıkıcı haller alabilir ancak yaşamın ilk yıllarından 

itibaren ruhsallığımızın temel taşlarındandır. Bir organizma varoluşundan itibaren 

yaşadığı temel çaresizlikle (yeni doğanın muhtaçlığı) ve dolayısıyla kaygı ile tanışır. Ya 

emzik ya da süt gelmezse çaresizliği ve kaygısı evrilerek ergenlik dönemlerinde farklı 

korku, kaygı ve çaresizlik duygulanımlarına dönüşür. Lise yaşlarında popüler 

olamama, gruba girememe, dışlanma, ötekileştirilme, önemsenmeme, sevilmeme, 

başarısız olma, küçümsenme, yok sayılma… ve daha birçoğu gibi durumlar ergenlik  

 

 



 

 

 

döneminde hormone bombardımanı altındaki bireyin kaygısını tahmin edilemeyecek 

seviyede arttırabilir.  

 Kaygı yükseldiğinde fevri davranışlar, şiddetin geçtiğimiz yazılarımızda da belirttiğimiz 

bilumum türleri gözlemlenebilir. Bu durumların ortak özelliği yine tehditkar olma ya da 

tehdit içermesidir.  

    Son söze geldiğimizde şiddet terimine psikanalitik bakış açısının daha varoluşsal bir 

perspektiften doğumla beraber ruhsallığımızda gelişen bir terim olarak baktığını 

görüyoruz. Ancak psikanaliz aynı zamanda güçlü bir ego yapılanmasının 

(günümüzde genelde yanlış kullanılan ego değil demek istediğim) ,yani alt benliğin 

istekleriyle üst benliğin toplumsal kurallarını dengeleyebilen egodur burada kastım: 

kaygı, tehlike gibi durumlarla baş edebilir ve sağlıklı bir ruhsallığı devam ettirebilir ego 

yapılanmasının aile, okul, çevre birlikteliğiyle sağlanmasıdır. 

 

                                                                               Mine Gülses                                                                                                                         

                                                                                          Rehber ve Psikolojik Danışman 

 

 

 

 

Grafik 1: Şiddetin duygulanımı 

http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/neredeyse-her-sinifta-bir-iki-cocuk-istismar-kurbani-oluyor-40223499 sitesinden 

alınmıştır. 

 

Grafik 2: Dekoratif desen 

https://gr.depositphotos.com/vector-images/eau-

%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%B5.html?sh=492cbdc3c068288b7489b6c9dd855dda sitesinden alınmıştır.    
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