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ÖZET
MAYDA, Fethi Anıl. Çocuklara Yönelik Şiddet ve Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi:
Futbol Altyapı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.
Bu araştırmanın amacı, futbol altyapılarında çocuğa yönelik şiddetin bağlanma biçimleri
ilişkisiyle incelenmesidir. Sportif faaliyetlerin çocukların benlik saygılarına ve biyo-psikososyal gelişimlerine olumlu katkılar sağlayabilecek nitelikte olması, ancak çocuklar için
güvenli, sağlıklı ve çocuk dostu spor ortamlarının sağlanması ile mümkün olabilir.
Araştırmada nicel araştırma tasarımı kullanılmıştır. Araştırma örneklemi, Çınar Spor,
Akderegücü ve İncirlispor futbol kulüplerinde spor yaşamlarına devam eden ve 14-18
yaş aralığında bulunan çocuklar arasından amaca uygun örnekleme yöntemi ile seçilen
çocuk sporculardan oluşmaktadır.
Çocuk sporcuların ve ailelerinin sosyo-demografik özelliklerini, çocukların spor
yaşamlarına ve bağlı bulundukları futbol kulübüne ilişkin bilgileri, şiddete maruz kalma
ve tanık olma deneyimlerini, maruz kaldıkları şiddet davranışı sonrasında ne olduğunu
ve şiddete yönelik düşüncelerini açığa çıkarmak amacıyla araştırmacı tarafından
hazırlanan Anket Formu ve çocuk sporcuların bağlanma stillerini ortaya koymak için Üç
Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği (3BBSÖ) bu araştırmada veri toplama aracı olarak
kullanılmıştır.
Araştırma kapsamında 111 gönüllü çocuk sporcuya ulaşılmış ve katılımcılardan elde
edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 20) adlı bilgisayar
programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Analizlerde sayısal değişkenler için tanımlayıcı
istatistiklere (ortalama, standart sapma, minimum, maksimum), kategorik değişkenler
için ise sıklık dağılımlarına (sayı, yüzde) yer verilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin
saptanması ve anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi için önce SmirnowKolmogrow testi yapılmıştır. Test sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği
belirlenmiştir ve bu nedenle de veriler parametrik olmayan testler (Mann-Whitney U ve
Kruskal-Wallis) ile analiz edilmiştir.
Çocukların, altyapılarda şiddetin tüm türlerine uğradıkları ve tanık oldukları saptanmıştır.
Şiddete uğradığını bildiren çocuklar arasında bu duruma yönelik bir çözüm arayan
çocukların, durumu yok sayanlara göre daha fazla kaygılı-kararsız bağlanma stiline
sahip oldukları saptanmıştır. İlerde, kendini rahat hissettiği bir ortamda eskiden şiddete
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uğradığını bir başkasıyla paylaşmayacağını ifade eden çocukların, paylaşabileceğini
bildiren çocuklara göre daha fazla kaçınan bağlanma stiline sahip oldukları belirlenmiştir.
Şiddete tanık olduğunu bildiren çocukların ise tanık olmadığını bildirenlere göre daha
fazla kaygılı-kararsız bağlanma stiline sahip oldukları gözlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Altyapı, bağlanma, çocuğa yönelik şiddet, futbol
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ABSTRACT
MAYDA, Fethi Anıl. Examination of the relation Between Violence Against Children and
Attachment: Football Youth Setup Example, Master’s Thesis, Ankara, 2019.
The aim of this study is to evaluate the relationship between violence against children
and attachment styles in football youth setups Sports activities that can contribute
positively to children's self-esteem and bio-psycho-social development can only be
achieved by providing safe, healthy and child friendly sports environments for children.
Quantitative method was used in the research. The sample of the study consists of
children between 14-18 years old who continue their sport life in Çınar Spor, Akderegücü
and İncirlispor football clubs and purposive sampling method was used in the sample
selection.
In this study, Questionnaire Form prepared by the researcher and Three Dimensional
Attachment Styles Scale was used as data collection tool. The Questionnaire Form
contains questions to reveal the socio-demographic characteristics of child athletes and
their families, informations on children's sporting lives and the football club they belong
to, children's experiences of being a victim of violence and being a witness of violence,
what happeden the after violence and thoughts of children about violence. The Three
Dimensional Attachment Styles Scale consists of questions to reveal the attachment
styles of child athletes.
Within the scope of the research, it has reached 111 volunteer child athletes and the
datas collected from the participants were analyzed by a computer program called SPSS
Statistics 20 (Statistical Package for the Social Sciences). According to variables percent
values, avarage values and standard deviation value were identified.
After Smirnov-Kolmogorov test, it was determined that the data did not show normal
distribution. Therefore, to identify whether there is significant distinction and relation
among the variables or not the data were analyzed by nonparametric tests (MannWhitney U and Kruskal-Wallis). It was determined that children were exposed to and
witnessed all forms of violence in football youth setups. It was found that among children
who reported being exposed to violence, children seeking a solution to this situation have
more anxious-ambivalent attachment style than those who ignored the situation. It was
determined that the children who stated that they would not share their violence
experiences with someone in an environment where they felt comfortable have more
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avoidant attachment style than the children who could share. It was found that children
who stated that they had witnessed violence have more anxious-hesitant attachment
style than those who did not witness.
Keywords: Attachment, football, the youth setup, violence against children
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GİRİŞ
Günümüzün en popüler spor dallarından biri olan futbol, izleyici, sporcu ve çalışanların
dahil olduğu büyük ölçekli bir endüstridir. Bu spora, sporcu olarak çocuklar da katılım
göstermektedir. Çocuklar, ilk futbol eğitimlerini altyapıda almaktadırlar. Altyapılar, futbol
kulüplerin çocuklara futbol eğitimi vermek için oluşturduğu organizasyonlardır (futbol
okulu). Çocuklar 8 yaşından itibaren altyapılara katılabilmekte ve futbol eğitimi
alabilmektedirler. Bu organizasyonlara katılım gösteren çocuklar yaklaşık 8-10 yıllık bir
eğitim sürecinden geçerler ve bazıları da futbolu profesyonel düzeyde icra etme şansı
yakalarlar.
Sporun çocuğun gelişimine, benlik saygısına ve sağlığına yönelik olumlu etkileri,
literatürde ortaya konmuştur ve bu anlamda altyapıların çocuklara pozitif yönde katkılar
sağlayabileceği ifade edilebilir. Öte yandan şiddet vb. kötü yaşam deneyimlerinin
toplumsal yapının hemen her alanında (ailede, okulda, sokakta) ortaya çıkabileceği
düşünüldüğünde altyapıların da şiddetten izole ortamlar olmadığı unutulmamalıdır.
Ülkemizde spora özgü bir çocuk koruma politikasının ve çocuk sporuna ilişkin yasal bir
düzenlemenin olmayışı da bu ortamlarda şiddetin ortaya çıkma olasılığını arttırmaktadır.
Denetim mekanizmasından yoksun olan bu spor ortamlarında çocukların şiddet vb.
olumsuz davranışlara maruz kalabilecekleri ve bu bağlamda biyo-psiko-sosyal açıdan
çeşitli zararlara uğrayabilecekleri ifade edilebilir.
Sosyal hizmet, sosyal değişim ve gelişimi destekleyerek birey, aile, grup ve toplumların
refahı için çalışan ve temel odağı insan hakları, farklılıklara saygı ve sosyal adalet olan
uygulamalı bir meslek ve akademik bir disiplindir. Kendine özgü bilgi, beceri ve değer
temelleri ekseninde gerçekleştirdiği uygulamalarla toplumun diğerlerine göre daha
dezavantajlı konumunda bulunan kesimlerini hedef alır ve bu kesimde yer alan bireylerin
güçlenmelerine ve kendi yaşamları üzerinde söz sahibi olmalarına katkı sağlamak için
çalışır. Bu anlamda çocuk refahı alanı, sosyal hizmetin başlangıcından itibaren temel
alanlarından biri olmuştur. Sosyal hizmet bakış açısıyla, çocukların yüksek yararı ve
toplam refahını odak noktası olarak alan oluşturulan bu çalışmada çocuğa yönelik şiddet,
bağlanma ilişkisiyle futbol altyapılarında ele alınmıştır.

2

1.KURAMSAL ÇERÇEVE
1.1.ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SPOR
Muratlı (1997), sporun insan gelişimi süreçlerinden biri olan çocukluk döneminde olumlu
etkiler bırakabilen bir niteliğinin olduğunu ifade etmektedir. 18. yy sonrası yetişkinlikten
daha ayrı ve farklı özellikleri olduğu kabul edilmeye başlanan çocukluk dönemi, 19. yy’da
ise gelişimsel açıdan yönlendirilmesi mühim olan bir dönem olarak ele alınmıştır. Spor
bağlamında çocukluk döneminin ele alınması ise 20. yy’da başlamış ve olgunlaşmıştır
(Aktaran: Çelik ve Şahin, 2013, s. 469).
Bazı gelişimsel kuramlar, orta-geç dönem çocukluk döneminde çocukların benlik saygısı
için spor katılımının önemine işaret etmektedir (Slutzky ve Simpkins, 2009, s.381).
Erikson’un Psikososyal Gelişim Teorisinde 6-12 yaşları arasındaki dönem ‘Becerikliğe
Karşı Aşağılık Duygusu’ (Industry versus Inferiority) dönemdir. Bu dönemde çocuklar bir
faaliyette bulunma ve pratik niteliği olan bir etkinliğe katılmada isteklidirler. Diğer
bireylerle kıyaslama ve karşılaştırma önemlidir. Yapılan etkinliklerde ya da yaşıtlarla olan
ilişkilerde başarı sağlayamayan çocuklar bu noktada aşağılık hissi oluşturabilir. Aynı
teoride 12-18 yaşları arasını kapsayan dönem ise ‘Kimliğe Karşı Rol Karmaşası’ (Identity
versus Role Confusion) ismini alır. Bu dönemde ergen birey kişiliğinin gelişimi adına bir
kimlik arayışı içindedir. Dış görünüşün önem kazandığı bu dönemde kişi, çeşitli rolleri
inceleme eğilimdedir. Bu dönemde bazı insanlar gözlemledikleri rolleri kimliklerine ve
benlik algılarına entegre edebilirken bazıları da bunu yapamaz ve rollerin çatışması
sebebiyle bocalar (Zastrow ve Kirst-Ashman, 2016, s. 449). Benlik saygısının
gelişmesiyle ilgili daha yeni teoriler de, bu iki dönemin çocukların yetkinliklerinde
muazzam bir değişime ve yeterliliklerini değerlendirme becerilerine göre işaretlendiğini
göstermektedir (Harter, 1999; aktaran: Slutzky ve Simpkins, 2009, s.381). Bu kuramlar,
çocukların yetkinliklerini oluşturan faaliyetlerdeki zamanın, bu dönemde çocukların
yetkinliklerine daha fazla odaklanmaları nedeniyle gelişimin şekillenmesinde özellikle
kritik olabileceğini göstermektedir (Mahoney ve diğerleri, 2005).
Spor günümüz toplumlarında önemli bir rol oynamaktadır ve çocuklar arasında popüler
bir boş zaman aktivitesidir. Sporun imajı ezici bir çoğunluğa göre olumludur ve toplumda
çocukların sağlığı için yararlı olduğu ve onlara kişisel ve sosyal yararlar sağladıkları
ölçüde, sporun çocuklar için iyi olduğu konusunda geniş bir fikir birliği vardır.
Giulianotti’ye (2004, s. 356) göre spor ayrıca uzlaşma, barış inşası ve rehabilitasyon için
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etkili bir araç olarak görülmektedir. Yine de, sporun gelişimsel çıkarımlarının büyük
oranda katılımın gerçekleştiği koşullara bağlı olduğu ifade edilebilir ve bundan dolayı da
spordaki bazı çocuklar, insan haklarını tehdit etme potansiyeline sahip durumlarla karşı
karşıya kalabilir.
Son 35 yıldaki gelişmelerin ardından yeteneğin erken yaşlardaki önemi tanımlamasıyla
karakterize olan ve ciddi taahhütlerle yüksek düzeyde eğitim, baskı ve beklentileri
bünyesinde barındıran sporlarla ilgilenenler, özellikle risk grubunu oluşturan çocuklardır
(Farstad, 2007). Futbol da birçok çocuk sporcuyu bünyesinde barındıran bir spor dalıdır
ve çocuklar altyapılar aracılığıyla futbol eğitimi alma imkanı bulurlar.

1.2.FUTBOL VE ALTYAPI
Futbol, dünyanın en popüler sporudur ve bu spora ait kurallar ilk defa 1863’te Büyük
Britanya’da konulmuştur (Metzl ve Micheli, 1998, s. 663). 11 kişiden oluşan karşılıklı iki
takımın, eller ve kollar dışında vücudun herhangi bir kısmını kullanarak oynadığı bu
oyunun ana hedefi, futbol topunu rakip takımın kalesine atmaktır. Sadece kaleciye topu
elle idare etmek için izin verilir ve kaleci bunu sadece kaleyi çevreleyen ceza sahası
içinde yapabilir. Daha fazla gol atmayı başaran takım oyunu kazanır. Temel kuralları ve
temel ekipmanlarının temini oldukça basit olan bu spor, resmi futbol oyun sahalarından
spor salonlarına, sokaklara, okul oyun alanlarına, parklara veya plajlara kadar neredeyse
her yerde oynanabilir. Futbolun yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları
Birliği (FIFA), 21. yüzyıla gelindiğinde futbola yaklaşık 250 milyon futbolcunun katıldığını
ve 1.3 milyardan fazla insanın futbolla ilgilendiğini tahmin etmektedir (Alegi ve diğerleri,
2018).
“Futbol sadece bir oyun değildir” alıntısı çok ünlü bir klişe gibi görünse de, profesyonel
futbolun büyük bir endüstri olması ve eğlenceden ziyade bir iş haline gelmesi günümüzün
bir gerçeğidir. Yeni stadyumlar, yayın ağları, yeni materyaller, oyuncuların verimliliği,
teknik ekibin başarısı, hızla değişen taraftar gereksinimleri ve daha fazla ticarileştirilmiş
ürünler futbol endüstrisini cazip hale getirmekte ve futbolu dünyanın en popüler sporu
yapmaktadır (Şener ve Karapolatgil, 2015, s. 10). Bu anlamda futbol, küresel çapta bir
endüstridir ve içerisinde birçok değişkeni de barındırmaktadır.
Futbol, en basit şekliyle düşünüldüğünde oyuna katılım gösteren futbolcuların ve bu
etkinliği izleyen seyircilerin tutku duyduğu bir spor dalıdır. Ünlü yazar Albert Camus da
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bu spora tutku duyanlar arasındaydı. Bir arkadaşı tarafından bir eğlence aktivitesi –
tiyatro ya da futbol- seçmesi istendiğinde Camus, “futbol, tereddütsüz” yanıtını vermiştir.
Ayrıca insanların politikacılardan ve filozoflardan ziyade futbol sahasının basit ahlakına
bakarak daha iyisini yapabileceklerini ifade etmiştir (Atkinson, t.y.).
En güncel haliyle ülkemizde oynanan futbol, erkek ve kadınlara özgü ayrı liglerin
oluşturulması ve bu kapsamda müsabakaların yapılması şeklinde devam etmektedir.
Ulusal ligde erkeklerin bulunduğu Süper Lig, 1., 2. ve 3. Lig, profesyonel futbolun
oynandığı liglerdir. Bölgesel amatör lig (amatör ligler), U21 Ligi (21 yaş altı lig), Futsal
(salon futbolu) Ligi ve Plaj Futbolu Ligi ise futbol oynanan diğer kategorilerdir. Kadınlarda
da yine profesyonel anlamda 1., 2. ve 3. Lig, amatör anlamda da bölgesel lig
bulunmaktadır. Çocukların katıldığı resmi müsabakalara bakıldığında ‘U-11 Miniminikler
Şenlikleri’ adını almış olan turnuva ile başlamaktadır. Buna ek olarak U13-14-15-16-1719 şeklindeki farklı yaş kategorilerinde çocuklar, resmi müsabakalar oynayabilmektedir.
(Mengi, 2014). Bahsedilen bu farklı yaş kategorilerindeki çocukların tümü futbol eğitimini
altyapılardan almaktadırlar.
Futbol altyapıları, gelişmekte olan küçük yaştaki çocuk sporcuların futbola özgü
yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş organizasyonlar olarak
ifade edilebilir (Akkoyun, 2014, s. 10). Astronomik rakamlara sözleşme imzalayan ve
yıldız olarak adlandırılan tüm futbolcuların hepsi altyapılardan yetişmiştir. Bu anlamda
bakıldığında altyapılar oldukça üretken ve verimli birer tarla gibidir. Bu alana yeterince
önem verildiği takdirde, yapılan yatırımın çok daha fazla getiriye dönüşeceği ifade
edilebilir (Teoman, 2001, s. 93-94). Kısaca bu oluşumlar çoğu zaman genç oyunculara
futbolun nasıl oynanacağını, bir kulübün özel standartlarına nasıl ulaşacaklarını
öğretmeye yönelik bir antrenman okulu olarak düşünülür. TFF’nin bilgi bankası verilerine
(TFF, t.y.) göre sadece Ankara’da 10 profesyonel, 241 amatör futbol kulübü
bulunmaktadır ve her kulübün altyapısına devam eden çocuk sporcular bulunmaktadır.
Bu açıdan düşünüldüğünde lisanslı olan ve olmayan toplam çocuk futbolcu sayısının
hatırı sayılır düzeyde olduğu tahmin edilmektedir.
Avrupa ve Latin Amerika’da bulunan en elit seviyedeki futbol kulüplerinin birer futbol
altyapısı vardır. Bu oluşumların genel amaçları takımı geliştirmek, yedek takıma takviye
yapmak için oyuncu üretmek ve üretilecek potansiyel futbolculardan para kazanmak
şeklinde sıralanabilir. Dünya çapında en iyi altyapı oluşumlarına sahip, bazı büyük
kulüplerin altyapı oluşturmalarındaki amaçlarına bakıldığında da aynı bilgilere
ulaşılmaktadır. Buna göre, Ajax (Hollanda) futbol okulunun amacı “her 2 futbol
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sezonunda bir, takıma 3 oyuncunun katılması”, Arsenal (İngiltere) futbol okulunun “
birincil takıma oyuncu yetiştirmek”, Barcelona (İspanya) futbol okulunun “takımın ana
kadrosunu altyapıdan oyuncularla kurmak”, Inter Milan (İtalya) futbol okulunun “her yıl iki
oyuncunun altyapıdan birincil takıma yükselmesini sağlamak”, Lens (Fransa) futbol
okulunun “her yıl 8 oyuncunun altyapıdan birincil takıma yükselmesini sağlamak” ve
Sporting Lizbon (Portekiz) futbol okulunun ise “birincil takıma altyapıdan oyuncuların
mümkün olan en yüksek düzeyde yetiştirilmesinin sağlanması”dır (Player Scout, tarih
yok). Bazı kulüplere göre bu yapıların amaçlarından bir başkası ise yaz okulu adı verilen
bir tür etkinlik ile çocukların sportif etkinliklerde bulunmasını sağlamak olabilmektedir
(Akkoyun, 2014, s. 11).
Altyapılar, bağlı bulundukları kulübün yönetimi tarafından yönetilir. Bu noktada iki farklı
anlayışın olduğu ifade edilebilir. Birincisi futbol okulunu direkt olarak futbol kulübüne
bağlamak şeklindedir. İkinci anlayış ise isim kullanımı izninin verilerek yönetiminin ve
işletmesinin diğer bir organizasyona bağlı olmasıdır (Akkoyun, 2014, s. 10). Türkiye’de
faaliyet

gösteren

futbol

kulüplerinin

altyapılarının

aldığı

isimler

farklılık

gösterebilmektedir. Beşiktaş kulübünün altyapıya verdiği isim “Futbol Özkaynak”,
Fenerbahçe kulübünün “Gençlik Geliştirme Programı”, Galatasaray kulübünün ise
“Galatasaray Futbol Akademisi” şeklindedir. Bu yapılara verilen isimler değişiklik
gösterse de yönetim anlayışı açısından birbirinden çok da farklı olmadığı söylenebilir
(Akkoyun, 2014, s. 11).
Altyapıdan eğitim alma yaşı, bu ortamların önemli kriterlerinden biridir. Bu konu daha
eski zamanlarda tartışma konusu olsa da günümüzde bir fikir birliğine varılmış gibi
görünmektedir. Ulaşılan ortak sonuca göre bu oluşumlara katılma yaşının en erken 8 yaş
olmasının gerektiği belirtilmektedir. Elbette bu düşünce 8 yaşına kadar çocukların
herhangi bir sportif etkinliğin içinde bulunmamaları gerektiği manasına gelmemektedir.
Bu yaşa gelene kadar çocukların bedenlerini amaçlı bir şekilde kullanmalarında bazı
eksiklikler yaşadığı bilinmektedir. Bu sebepten dolayı futbolda altyapıya başlangıç yaşı
8 olarak belirlenmiştir. Bu yaşlarda çocuklar hem motor gelişim hem de bilişsel gelişim
açısından bu eğitime elverişli konuma gelmektedir ve amaçlı sportif etkinlik için anlama,
algılama ve düşünme açısından doğru ve uygun bir dönemdedir (Topkaya, 2013).
Çocuk sporcuların futbol altyapılarında haftada ortalama 2-3 gün 1-1.5 saat süresince
eğitim aldığı ifade edilebilir. Ayrıca çocuk sporcular, turnuvalar aracılığıyla hafta sonları
futbol müsabakalarına katılım gösterirler. Bu müsabakalar ve tüm eğitim süreci, yaş
kriterlerine göre şekillenmektedir. Topkaya’nın (2013) gelişim özelliklerinden hareketle
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ortaya koyduğu yaşa yönelik gruplandırmasında 8-9 yaş “futbolda temel altyapı eğitimi
dönemi 1. evre”, 10-11 yaş “futbolda temel altyapı eğitimi dönemi 2. evre”, 13-14 yaş
“futbolda gelişim altyapı eğitimi dönemi 1. evre”, 15-16 yaş “futbolda gelişim altyapı
eğitimi dönemi 2. evre” ve 17-18 yaş “futbolda performans altyapı eğitimi dönemi-hazır
oluş evresi” olarak belirlenmiştir. Bakıldığında altyapıda verilen futbol eğitimi 10 yıllık bir
süreyi kapsamaktadır.
Genelde her yaş grubunun bir antrenörü olur. Ancak ülkemizde çok sayıda amatör futbol
kulübü de yer almaktadır. Tüm kategorileri 1-2 antrenörün eğittiği kulüplerin var olduğu
da söylenebilir. Konuya ilişkin olarak Topkaya (2016), şunları ifade etmektedir: “Bir
antrenörün ‘altyapı süreçlerinin tümünün antrenörü’ olması diye bir şey asla söz konusu
olmaz. Çünkü altyapı en az 10 farklı yaş kategorisi ve en az üç farklı gelişim boyutu
sürecini içinde barındıran farklı süreçlerdir”. Buna ek olarak altyapı antrenörlerinin futbol
temel altyapı, gelişim altyapı ve performans altyapı antrenörleri unvanlarıyla ve
yeterliliğiyle ayrı ayrı belirlenmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Altyapı antrenörlüğü,
çocuk futbolu açısından özel olarak tartışılması gereken bir konudur. Zihinsel ve fiziksel
gelişimi devam eden çocuk sporcuların bu ortamlarda sağlıklı bir futbol eğitimi
alabilmeleri çok önemlidir. Bu eğitimin sağlayıcısı da antrenördür. Antrenör-çocuk sporcu
arasında eğitim veren ve alan şeklinde ifade edilebilecek olan bir ilişki mevcuttur. Bu
ilişki, gücü elinde bulunduran antrenöre ve tamamen güçsüz konumda bulunan çocuk
sporcuya işaret etmektedir. Kültürel açıdan şiddetin bir disipline etme aracı olarak
kullanıldığı da göz önüne alındığında, antrenörlerin niteliğinin çocuk sporu açısından
hayati öneme sahip olduğu söylenebilir. Antrenörlerin çocuk gelişiminin dinamikleri,
olumsuz deneyimlerin gelişim ve benlik saygısı üzerindeki etkileri gibi konulardaki bilgi
düzeyleri, çocuk futbolundaki eğitimin kalitesini ve sağlıklı olma durumunu doğrudan
etkileyebilir. Altyapılara ilişkin derin deneyimlerinden hareketle sporculara küfür, hakaret
vb. davranışları sergileyen antrenörlerin mevcut olduğunu ifade eden Teoman (2001, s.
103), konuya ilişkin olarak seminer ve kurs gibi etkinliklerde sporcu psikolojisine
odaklanılmasının gerektiğini vurgulamaktadır.
Futbol altyapılarının dünya çapında genel karakteristiğinden bahsetmek için ECA’nın
(European Club Association) ‘Avrupa'daki Gençlik Akademileri Hakkında Rapor’una
(2012, s. 14) bakmak yararlı olabilir. 41 ülkeden ECA’ya üye 96 futbol kulübünün
örneklem olarak alındığı çalışmanın içeriğinde bir nitel ve bir de nicel araştırma yer
almaktadır. Çalışmanın altyapılara yönelik önemli çıktıları şu başlıklarca sıralanabilir:
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Vizyon ve hedeflere yönelik: Kulüplerin %50’si altyapılarının amacını ekonomik değer
yaratmak olarak tanımlamıştır ve %60’ı bu yapıları bir maliyet değil, bir gelir kaynağı
olarak görmektedir. Altyapılarla ilgili kulüplerin çoğunun amacı, özellikle birincil takımları
için profesyonel futbolcuları yetiştirmek olarak belirlenmiştir. Altyapıların %75'inden
fazlası, çoğunlukla kulübün futbol vizyonuna dayanan, iyi tanımlanmış bir gençlik gelişim
vizyonuna sahiptir.
Organizasyona yönelik: Kulüplerin %50'si yönetim kurulunda, %66'sı ise altyapı
direktörü tarafından teknik kurulda temsil edilen altyapıya sahiptir. Kulüplerin %80'i
birincil takımın antrenörünü ve altyapı direktörünü teknik ekibin en önemli üyeleri olarak
görmektedir.
Eğitim ve keşfetmeye yönelik: Kulüplerin çoğunun altyapısında yaklaşık 220 oyuncu
bulunmaktadır. Kulüplerin çoğu 3-4 yaş grubuyla çalışmaktadır. Altyapı oyuncularının
%75'i kulübün bulunduğu bölgeden gelmektedir (taşıtla 1 saatlik sürüşten daha az).
Kulüplerin %60'ının yurt dışından oyuncuları bulunmaktadır. Altyapıların %75'i okullarla
ve %50'si bir üniversite ile ilişki içerisindedir. Altyapıların %66'sı açıkça tanımlanmış bir
işe alım politikasına sahiptir. Kulüplerin %75'i ebeveynlerin eğitim seanslarında
bulunmalarına olanak sağlamaktadır.
Altyapı tesislerine yönelik (olanaklar, tıbbi ve sosyal yapılar): Kulüplerin %75'inin
altyapı ve ilk takım için karma bir tesisi bulunmaktadır. Ortalama olarak, altyapı başına 4
saha düşmektedir. Kulüplerin %66'sı altyapı oyuncularının antrenmanlara katılması için
servis benzeri ulaşım araçlarına sahiptir. Kulüplerin %75'i antropometrik (sporcunun
gücünü, ağırlığını, hareket sınırlarını belirlemede kullanılan ölçüm) değerlendirme
yapmaktadır. Altyapıların %50'sinden fazlası, çoğunlukla zihinsel tarama için bir
psikologla çalışmaktadır ve kulüplerin yaklaşık %60'ı sporculara sosyal destek
sağlamaktadır.
Teknik içeriğe ve antrenörlüğe yönelik: Çoğu kulüp öğrenme hedeflerini tanımlamıştır
ve 12 yaş altı, 13-15 yaş, 16 yaş ve üstü olmak üzere 3 yaş grubuyla çalışmaktadır.
Kulüp altyapılarının %99'u futbol anlayışı noktasında birincil takım örneğini takip
etmektedir. Pek çok kulübün altyapısında sporculara yönelik kişisel eğitimi yoktur,
diğerleri ise bu alana daha fazla odaklanmaktadır. Oyun hızlandıkça birçok kulüp için
ana odak nokta, oyuncuların tüm yaş gruplarındaki teknik gelişmeleridir.
Finans ve üretime yönelik: Kulüplerin %50'si bütçelerinin %6'sından daha azını
altyapıya harcamaktadır. Kulüplerin %30'u altyapıya 0,5 milyon Euro'dan az, %30'u 0,5
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ile 1,5 milyon Euro arasında ve %30’u ise 3 milyon Euro’dan fazla harcama yapmaktadır.
Genel olarak bakıldığında ortalama 6 altyapı oyuncusu kulübün birincil takımında yer
almaktadır. Altyapıların yaklaşık %50'sinde, bütçe son 5 yılda önemli ölçüde artmıştır.
Bu çıktılar bize Avrupa genelinde bulunan kulüplerin altyapılarına ilişkin önemli bilgiler
sunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki raporda örneklem olarak alınan kulüpler,
Avrupa’nın önde gelen kulüpleridir. Elit seviyede nitelendirilebilecek bu kulüpler zaten
altyapı konusunda birer öncü konumundadırlar. Bu yönüyle bakıldığında daha çok
finansal kaynağa sahip oldukları ve bir altyapı geleneklerinin olduğu ifade edilebilir.
Altyapı organizasyonunda sürdürülebilir başarı yakalayan bu ülkeler Almanya, Hollanda,
İspanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Portekiz olarak sıralanabilir. Ülke çapındaki altyapı
geleneğimiz ile kıyaslama yapıldığında, organizasyon, altyapı olanakları ve tesisleşme,
finansal kaynak ve antrenörlük gibi alanlarda öncü konumunda bulunan ülkelerin
profilinden uzakta olduğumuz ifade edilebilir.

1.3.ŞİDDET
Şiddet, geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumsal yapının hemen her alanında var
olan bir olgudur. Çocukların -tıpkı yaşlılar, engelliler ve kadınlar gibi- toplumun diğer
gruplarına kıyasla daha çok şiddete maruz kaldığı ifade edilebilir. Şiddetin kendine özgü
dinamikleri olan çeşitli alanlarda tanımlanması ve incelenmesi, bu önemli sosyal soruna
yönelik geliştirilecek çözümlerin ve atılacak adımların belirleyicisi olabilir. Spor ortamları
da kendine has özellikleri olan çevrelerdendir ve bu ortamlarda çocuklar da yer
almaktadır. Spordaki şiddet profilinin ortaya konması, şiddete karşı daha savunmasız ve
maruz kalma riski daha yüksek olan çocukların haklarının korunması, yüksek yararları
ve iyilik hallerinin gözetilmesi için oldukça önemlidir.

Sporda Şiddet
Spor, Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamına göre “Bedeni veya zihni geliştirmek
amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı kurallara göre uygulanan
hareketlerin tümü” dür.
Spor, uzun zamandır politikacılar, eğitimciler ve ebeveynler tarafından sağlıklı yaşam, öz
disiplin, vatandaşlık bilinci ve kişisel ahlakın geliştirilmesi için uygun bir araç olarak
benimsenmiştir. Batılı sanayi toplumlarının ekonomik ve sosyal açıdan bir kalkınma aracı
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olma potansiyeline sahip olan spor, bu anlamda bu toplumlar arasında özel bir yer
tutmuştur. Sporun bu özel durumu, onu eleştirel bakıştan uzun süre korumuş, sosyal
eşitsizliklerin ve şiddet vb. diğer sorunların hepsinin göz ardı edilmesine bir anlamda
sebep olmuştur (Brackenridge ve Fasting, 2002, s. 10).
Girginer ve diğerleri (2006) genel olarak sporda şiddet ve saldırganlık durumu ile ilgili
olarak sporun bireyleri stresli durumlardan uzaklaştırarak mutlu olmaya sevk eden bir
faaliyet olduğunu, fakat günümüz spor etkinliklerine bakıldığında sporun temelinde yatan
hislere yakışmayan durumlar ile karşılaşıldığını dile getirmektedirler. Ek olarak spordaki
sevgi, huzur ve kardeşlik gibi insanlarda olumlu bir algı yaratan kavramların küfür,
saldırganlık ve kavga kavramları ile yer değiştirmeye başladığını, bunun sonucunda ise
genel olarak sporun hizmet ettiği asıl amacından uzaklaşarak şiddetin alevlendiği bir
kavramsal değişime doğru gittiğini belirtmektedir (Aktaran: Yücel ve diğerleri, 2015, s.
69).
Çeşitli teoriler, tipolojiler ve modeller, spordaki şiddeti farklı şekillerde açıklamaya çalışır.
Yazarların çoğu, sporda şiddetin kendine ait açıklamalar gerektiren ve izole bir olgu
olarak görülmemesi, daha geniş bir sosyal bağlamda incelenmesi gerektiğini kabul eder.
Sporda şiddete yönelik en yaygın açıklamalardan biri, katılımcıların, antrenörlerin,
ebeveynlerin, seyircilerin, yetkililerin ve spor yöneticilerinin hoşgörüleriyle ya da
tahammülleriyle bağlantılıdır. Aslında insanlar şiddete tahammül eder çünkü şiddet
içeren eylemleri ya yanlış algılarlar ya da ‘gerçek’ şiddet olarak görmezler (Smith, 1983,
s. 34). Çoğu zaman şiddet, oyunun bir parçasıdır. Özellikle de futbol, basketbol gibi
oyuncular arasında fiziksel temasın (ikili mücadele) yaşanabildiği sporlarda sindirme,
kazanma ve ‘erkeklik’ ya da ‘karakter’ geliştirmek için bir araç olarak görülür. Bu algı,
askeri eğitimin bir parçası olarak şiddet ve dayanıklılığı kabul eden, risk almayı ve
yaralanmayı normalleştiren askeri modele oldukça benzerdir (Bridges, 1999, s. 17). Bu
da ortaya çıkan trajik olayların dışında, kamuoyunun sporda şiddete neden sessiz
kaldığını açıklayabilir.
Bazı kuramcılar sporda şiddetin, doğuştan gelen veya kültürel ve sosyal uyum yoluyla
elde edilen uzun bir evrim sürecinin sonucu ya da ikisinin karışımı olarak göründüğü
konusunda hemfikirdirler. Freud'un “psikoanalitik gelişim kuramı”, insanların temel olarak
güvenilmez bir iç doğası olduğunu ve içgüdüsel olarak saldırgan olduklarını ileri sürer
(Leizman, 1999, s. 50). Benzer şekilde, "dürtü-çatışma teorisi", dürtülerin içsel eylem
çarkları olduğunu ifade eder. Buna göre, hedefe ulaşmadaki herhangi bir hayal kırıklığı,
kişinin veya nesnenin zarar görmesine neden olan nesneye zarar vermek üzere
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tasarlanmış agresif bir tepkiye neden olabilir (LeUnes ve Nation, 1989; aktaran: East,
2012, s. 19). Feshbach (1971) ise bir bireyin saldırganlık ve şiddet içeren davranışlar
sergilemesinin kendi öz-saygısı ve güç duygusunu yeniden düzenlemesi olduğunu
savunmaktadır.
Kerr’e (2005) göre şiddetin özellikle spor bağlamında tanımlanması zordur. Çünkü spor,
mücadeleci ve saldırgan bir oyundur ve içinde şiddeti barındırır. Dolayısıyla bir süreklilik
söz konusudur. Şiddetin tanımlanmasındaki bu zorluk, toplumların kendi spor
çevrelerindeki şiddetin varlığından bile haberdar olmalarını zorlaştırmaktadır. Ayrıca
Kerr, spor yazarlarının, yorumcuların ve akademisyenlerin saldırganlığın gerçek
doğasını anlayamadıklarını ifade etmektedir. Ona göre sporda şiddetin bu belirsizliği,
şiddet eylemlerini gerçekleştiren kişiler tarafından çok sayıda gerekçe sunulmasına yol
açmaktadır (s. 12). Spor, eğlence, arkadaşlık, disiplin ve başarıyı temsil eden evrensel
bir dil haline gelmiş durumdadır. Bu nedenle şiddetle lekelenmesinin oldukça zor olduğu
ifade edilebilir. Ancak spor, tüm yaşam alanlarını -aile, işyeri, okul ve toplum- kuşatan
şiddet sorununa karşı direnç kazanmış değildir.
Literatürde spor, doğası gereği şiddet unsurları içeren, saldırgan, mücadeleci bir oyun
olarak açıklanmıştır (Scott, 1958, s. 120; Şahin, 2003, s. 49-72; Yetim, 2005, s. 210-217;
aktaran: Karagün ve Çağlayan, 2014). İlgili literatür incelendiğinde spor ortamları olarak
adlandırılan çevrelerde gerçekleşen şiddet ile ilgili çok kısıtlı yayın olduğu ve genelde
seyirci şiddeti, sporcu öfkesi, saldırganlığı, fanatiklik gibi konularda oluşturulduğu
görülmüştür (Kayaoğlu, 2004, s. 79-101; Şahin, 2003, s. 49-72; Tutkun ve diğerleri, 2010;
Var, 2008; aktaran: Yücel ve diğerleri, 2015).
Bissel’e (2010, s. 22) göre spor bağlamında şiddet birçok yönden ifade edilebilir.
Bunlardan bazıları:
Cinsiyet, vücut şekli veya performansa dayalı psikolojik bozulma veya çöküm,
Genç sporcularda yüksek performans elde etmek için uygunsuz baskı,
Fiziksel olarak zararlı veya cinsel olarak aşağılayıcı kabul töreni (hazing) ritüelleri,
Anoreksiya veya diğer sağlık sorunları gibi yeme bozukluklarına yol açan
beslenme ve kilo verme rejimleri,
Dayak veya performansı geliştirmeyi teşvik olarak diğer fiziksel ceza biçimleri,
Zorlu ortamlarda zorlama riskiyle yaralanma,
Doping veya performans arttırıcı maddelerin kullanımı,
Alkol veya bağımlılık yapıcı maddeler kullanmak için akran baskısı,

11

Fiziksel egzersizin ceza olarak kullanılması,
Yeterli dinlenme ve bakımın reddi.
Sporda şiddet, spor ortamlarında yer alan bazı ‘kırılgan’ ve ‘savunmasız’ grupların daha
çok karşılaşabileceği bir olgudur. İşte bu gruplardan biri olan çocukların şiddet, ihmal,
istismar, kötü muamele vb. davranışları deneyimleme olasılıkları yüksektir. Literatürdeki
mevcut retrospektif (meydana gelmiş olayları geçmişe dönük olarak inceleyen)
araştırmalar, mahkeme kayıtlarının incelenmesi şeklinde yapılan belgesel tarama
çalışmaları ve medyaya yansıyan haberler, spor ortamlarında çocuklara yönelik şiddetin
varlığını ortaya koymaktadır.

Sporda Çocuğa Yönelik Şiddet
Çocuğa yönelik şiddete ilişkin birçok tanım vardır, ancak bunlar çok az değişiklik
göstermektedir. 1999 yılında, Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization [WHO]),
çocuk istismarını veya çocuğa yönelik olan kötü muameleyi aşağıdaki gibi oluşturmuştur:
Her türlü fiziksel ve / veya duygusal kötü davranış, cinsel istismar, ihmal ya
da ihmalkar davranış, ticari sömürü ve diğer sömürüler, çocuğun sağlığına
fiili veya potansiyel zarar vermek, sorumluluk, güven veya güç ilişkisi
bağlamında çocuğun sağlığına, hayatta kalmasına, gelişmesine veya
onuruna fiili veya potansiyel zarar vermek.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin (2004) 19. maddesinde geçen tanıma
göre şiddet şu şekilde açıklanmıştır:
… çocuğun ana–babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya
vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken
bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimal, ihmal ya da ihmalkâr
muamele, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muamele.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2002 yılı Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu’na göre ise
şiddet: “Fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına
uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol
açma ya da açma olasılığının bulunması” durumu olarak tanımlanmaktadır.
Şiddeti ve türlerini tanımlayan ve çocuklara yönelik şiddete de vurgu yapan kapsamlı ve
bağlayıcı uluslararası bir belge olan Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi
ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) (2011),
cinsiyeti ne olursa olsun bütün çocukların şiddetin tüm türlerinin mağduru olabildiklerinin
altını çizmektedir. Sözleşmeye göre şiddet türleri fiziksel, cinsel, psikolojik veya
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ekonomik olarak açıklanmıştır. Psikolojik şiddet, “bir şahsın psikolojik bütünlüğünü
zorlamayla veya tehditlerle ciddi bir şekilde bozmaya yönelik kasıtlı girişimlerdir”. Fiziksel
şiddet, “başka bir şahsa karşı kasten fiziksel şiddet eylemleridir”. Cinsel şiddet, “başka
bir insanla, rızası olmaksızın, herhangi bir vücut parçasını veya cismi kullanarak, cinsel
nitelikli bir vajinal, anal veya oral penetrasyon gerçekleştirmek; bir insanla, rızası
olmaksızın, cinsel nitelikli diğer eylemlere girişmek; başka bir insanın, rızası olmaksızın,
üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere girmesine neden olmaktır”. Cinsel
taciz/saldırı, “bir şahsın onurunu ihlal etme etkisi yaratan veya bu maksatla
gerçekleştirilen ve özellikle de aşağılayıcı, düşmanca, hakaretamiz, küçük düşürücü
veya saldırgan bir ortam yaratırken, her türlü istenmeyen, cinsel mahiyette sözlü veya
sözlü olmayan veya fiziksel davranıştır”.
Alanda yeterli bilgi ve veri bulunmamasına rağmen David (2004, s. 7), rekabetçi sporlarla
uğraşan çocukların yaklaşık %20'sinin potansiyel olarak farklı suistimal, ihlal ve/veya
sömürü riski altında olduğunu ve %10'unun insan hakları ihlallerinin mağduru olduğunu
tahmin etmiştir. Bu istatistiklere rağmen Brackenridge (2004, s. 331), çocuk sporculara
yönelik spor ortamlarında ya çok sınırlı düzeyde koruma sunulduğu ya da hiç koruma
sunulmadığını belirtmiştir. Bazı ülkeler genç sporcuları korumak için yasalar çıkarmış
olsa da çocuklar adına önemli insan hakları mevzuatı (İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi), hala spor uygulamalarına etki etmektedir.
Ayrıca spor organlarının tüzük, deklarasyon ve etik kurallarda düzenlenen kendi
prensiplerini ve prosedürlerini ne kadar iyi gözlemledikleri ya da denetledikleri de
sorgulanabilir.
Spor, bedenin ve zihnin çeşitli boyutlarında hareket ettiği için çocuğun ya da gencin
gelişmesine yardımcı olacak bir araçtır. Bununla birlikte şiddetin varlığı, sporun bireylerin
ve toplumların olumlu gelişmesine katkıda bulunma potansiyeline kesinlikle zarar
vermektedir. Spor müsabakalarının sonucunda bir kazanan belirlenir. Bu yüzden sporun
hayal kırıklığı ya da şiddetin ortaya çıkması için verimli bir zemin olduğu ifade edilebilir.
Üstelik birçok profesyonel sporda rakipleri sindirmek için stratejik bir araç olarak şiddete
başvurulur. Böylece spor için ikon veya bir simge olan kişiler şiddet içeren davranışları
benimseyebilir. Onlara hayran olan çocuklar da aynı davranışı kendi oyun alanlarında,
spordan veya medyadan uzak bir şekilde yeniden üretme eğilimindedir (East, 2012, s.
18).
Şiddetin çocuklar için spordaki etkisini ortaya çıkarmak düşüncesiyle oluşturulacak olan
tanımı Gervis ve Dunn’a (2004) göre “Spor kurallarını ihlal eden, fiziksel veya duygusal
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acıya ve anormal yaralanmaya, zarar görmeye, sakatlanmaya veya ölüm riskine yol açan
davranışlardır”. Bu çalışmada istismar ve saldırı dahil olmak üzere fiziksel, duygusal,
cinsel ve psikolojik kötü muamele biçimlerinin tümünü kapsayan en geniş terim olarak
şiddet kavramı kullanılmıştır.

Sporda Çocuğa Yönelik Şiddetin Türleri
Çocuklara yönelik her türlü kötüye kullanım herhangi bir yerde, sahada veya soyunma
odasında gerçekleşebilir. UNICEF (2010), sporda çocuğa yönelik şiddetin temel
biçimlerini ve ortaya çıkma şekillerini ihmal, duygusal-psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve
cinsel şiddet şeklinde sıralamıştır.

İhmal
Oyun sahasında çocuğa yönelik

ihmal, çocuğa temel fiziksel ve duygusal

gereksinimlerini sağlamama, onlara zarar verme veya zarar verme riskiyle karşı karşıya
bırakma gibi eylemleri içerir. Oyun sırasında sakatlanan bir çocuğu sadece oyunu
kazanmak uğruna sahada tutmak, sporda ihmalin bir örneğidir. Buna ek olarak
çocukların oyun için gerekli olan uygun donanıma ve setlere sahip olmalarını
sağlamama, oyun başlamadan önce çocukların güvenliği için oyun sahasını kontrol
etmeme veya hava koşullarının futbol oynamak için yeterli olduğundan emin olmama da
sporda çocuğa yönelik ihmal örneklerinden bazılarıdır (United Nations International
Children's Emergency Fund [UNICEF], 2010, s. 3).

Duygusal/Psikolojik Şiddet
Duygusal/psikolojik şiddet, çocuklara veya gençlere psikolojik zarar verme etkisi olan her
türlü davranışı içerir. Bu davranışlardan bazıları UNICEF’in (2010, s. 11) raporuna göre
şunlardır:
Çocuğu spor yapmaya zorlamak,
Bir oyunda ya da egzersizde kötü oynadıktan sonra çocukla konuşmamak,
Çocuğa neden kötü veya yetersiz oynadığını sormak,
İyi oynamadığı için ya da takım kaybettiği için çocuğa bağırmak,
Çocuğa olumsuz bir takma ad vermek
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İyi oynamadığı için ya da takım kaybettiği için çocuğa çeşitli cezalar vermek,
Çocuğun kendi performansı veya bedeni için eleştirilmesi, lanetlenmesi ve / veya
alay edilmesi
Gervis ve Dunn’a (2004, s. 15) göre genç sporcular, evde veya okulda olduğu gibi spor
yaptıkları zamanlarda duygusal şiddet ve psikolojik istismar mağduru olabilirler.
Psikolojik şiddet, araştırmalara ve politikalara dikkat çekmek için kişilerarası şiddetin
odaklanılan en son biçimi olmuştur (Krug ve diğerleri, 2002, s. 8). Ayrıca farklı bir kötü
muamele türü olarak daha sonra ortaya çıkmış ve bilim çevreleri tarafından incelemeye
alınmıştır. Şiddet ve istismarın tüm formlarının ve ihmalin oluşturduğu olumsuz etkiler,
literatürde geniş bir biçimde yer almaktadır. En son bulgular şiddet ve kötü muamelenin
diğer biçimlerine (fiziksel ve cinsel) göre duygusal şiddetin özgül ve bağımsız sonuçları
olduğunu, aslında en yaygın ve zararlı şiddet türü olabileceğini göstermektedir (Riggs,
2010, s. 6). Spor ortamlarında kişiler arasında var olan şiddetin bu biçimine yönelik
yapılan araştırmalar, ebeveyn-çocuk literatürüne kıyasla az miktardadır ve konuyla ilgili
yeterli veri yoktur (Stirling ve Kerr, 2013, s. 88).
Bazı toplumlarda çocuğa uygulanan şiddet, onu disipline etmek ile eş anlamlı
algılanmaktadır. Böyle toplumlarda yetişen çocukların şiddete maruz kalma riski oldukça
yüksektir. Alan yazında psikolojik şiddet oluşturan davranış örneklerinin, çocukların
disipline edilmesi için başvurulan davranışlar ile arasındaki fark ortaya konmuştur.
Disiplin, bir çocuğa kabul edilebilir davranış ile kabul edilemez davranış arasındaki farkı
öğretme sürecidir. Akduman (2010, s. 39), çocukların disipline edilmesi için başvurulan
davranışların çocuğa psikolojik ve fiziksel açıdan zarar verici duruma geldiğinde çocuk
istismarı kapsamı içinde ele alınması gerektiğini ifade etmektedir. Bu nedenle ceza
olarak fazla antrenman yaptırma, ortamdan uzaklaştırma, sözün kesilmesi ve çocuğa
karşı yüksek sesle konuşma vb. davranışlar çocuğun onurunu ve öz saygısını
zedeleyecek boyuta ulaştığında ve onu utandırıcı bir niteliğe büründüğünde psikolojik
şiddet olarak tanımlanabilir.

Fiziksel Şiddet
Sporda fiziksel şiddet ebeveynin, antrenörün veya bir akranın neden olduğu ve çocuğun
kazara yaralanması ve/veya zarar görmesi durumlarını ifade eder. Bu durumlardan
bazıları UNICEF’e (2010, s. 10) göre şunlardır:
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Oyun kaybedildiği ya da çocuğun kötü oynadığı gerekçesiyle fiziksel olarak çocuğa
vurmak,
Spor ekipmanlarını çocuğa fırlatmak,
Çocuğu itmek,
Tokat, yumruk, tekme atmak,
Bir cisimle çocuğa vurmak.
David’e (2004, s. 63) göre ise rekabetçi sporlar genç sporcuları en az dört tür fiziksel
şiddete maruz bırakabilir. Bunlar; (1) aşırı yoğun eğitime maruz bırakılma, (2) akran
şiddeti, (3) bedensel ceza da dahil olmak üzere yetişkinler tarafından uygulanan fiziksel
şiddet ve (4) yarışmalara veya turnuvalara katılım nedeniyle ortaya çıkan şiddettir (baskı
altına alınma, azarlanma gibi psikolojik şiddet davranışları). Ayrıca bazı insanlar da
sporun belirli şiddet biçimlerini meşrulaştırdığını düşünmektedir. Elbette ki bu noktada
kültürün önemi göz ardı edilmemelidir. Çünkü bazı toplumlarda şiddet bir disipline etme
aracı olarak kullanılabilmektedir.
Stafford ve diğerleri (2013, s. 287), çocuğa yönelik şiddet ve istismar literatürünün
genelde fiziksel boyutuna odaklanmış olduğunu ama çocukların sporda maruz kaldıkları
fiziksel şiddet ve istismarını inceleyen az sayıda çalışmanın bulunduğunu ifade
etmektedir. Yani çocuğa yönelik fiziksel şiddet daha genel olarak ampirik araştırmaların
odak noktası olsa da, spor ortamlarında fiziksel şiddetin yaygınlığını veya doğasını
inceleyen geniş ölçekli araştırma sayısı oldukça azdır. Brackenridge ve diğerlerine
(2005, s. 261) göre bu durum spor ortamlarında fiziksel şiddetin var olmadığı anlamına
gelmemektedir. Mountjoy ve diğerleri (2016, s. 1021), sporda fiziksel şiddetin
yaygınlığına ilişkin ampirik

verilerin az miktarda olmasını, olayların kamuya

açıklanmasından kaynaklanan çok fazla bilginin varlığına bağlamaktadır.

Cinsel Şiddet
Sporda cinsel şiddet temel olarak çocuğa dayatılan herhangi bir cinsel eylemi veya cinsel
tehdidi, sindirmeyi veya zorlamayı içerir. Cinsel şiddet içeren bazı davranışlar UNICEF’e
(2010, s. 13) göre şu şekildedir:
Çocuğun bedenine yönelik uygunsuz dokunma/okşama,
Çocuğu pornografiye veya müstehcen materyallere maruz bırakmak,
Çocuğun telefonuna cinsel içerikli mesajlar göndermek,
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Çocuğa vücudun özel bölümlerini gösterme veya onun özel bölümlerini görmeyi
istemek,
Çocuğa cinsel açıdan uygunsuz bir dil kullanmak.
Hunter'a (1990) göre, erkeklere yönelik cinsel şiddet ve istismar toplumun rahatsızlığı,
erkeklerin mağduriyeti ve homofobi nedeniyle sarsılan geleneksel rollerden ötürü pek
fazla incelenmemiştir (Aktaran: Parent ve Bannon, 2012, s. 354). Baker ve diğerleri
(2011), gençlerin ve çocukların dahil olduğu spor ortamlarında her türlü cinsel kötüye
kullanıma ilişkin daha fazla araştırmaya ve analize ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Bu
ihtiyaç özellikle cinsel şiddetin sıklığını belirlemek ve bu ortamlardaki mevcut riskin en iyi
şekilde nasıl yönetilebileceğini ve azaltılabileceğini anlamak içindir. Baker ve Byon’a
(2014, s. 32) göre bugüne kadar hiçbir çalışma, eski katılımcıların sporda cinsel taciz
riskini anlamalarına ve gençlerin ve çocukların dahil olduğu spor organizasyonlarının bu
riski nasıl yönettiğine ilişkin algılarını analiz etmemiştir. Bu alanda cinsel istismar
çalışmaları, çıkarımdan ziyade tanımlayıcı olmuştur.
Leahy’e (2012, s. 119-120) göre sporda cinsel şiddet ve taciz yaygın olarak bildirilmiştir
ve sporcuların cinsel şiddete maruz kaldığını ve özellikle de sporun elit seviyelerinde
(profesyonel olarak) yarışan sporcuların savunmasızlığını vurgulayan araştırmalar
mevcuttur. Fasting ve diğerleri (2004), cinsel taciz ve istismarın yaş, spor yeteneği,
cinsiyet, milliyet, ırk veya etnisite, sosyal sınıf, eğitim düzeyi, cinsel yönelim ve engellilik
durumlarından bağımsız olduğunu ifade etmektedir. Mountjoy ve diğerlerine (2016, s.
20) göre ise spor ortamlarında cinsel şiddet, bu tarz olayları inkar eden ve hatta zımnen
(üstü örtülü şekilde) kabul etmeyen bir kültürün kişiler arasındaki güç ilişkisinin kötüye
kullanılmasından kaynaklanır.

Sporda Çocuğa Yönelik Şiddetin Ulusal ve Uluslararası Medyadaki Görünümü
Çocukların spor ortamlarında fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kalma hikayeleri
hem ülkemiz hem de dünya basınının gündeminden düşmemektedir ve haber
başlıklarına yansımaktadır. Bu bağlamda araştırmacı tarafından gazete arşivleri
incelenmiş ve konuyla ilintili olan haberlere yer verilmiştir.
Türkiye milli takımlar eski teknik direktörü Fatih Terim, altyapılarda çocuk istismarı ilgili
olarak verdiği bir röportajda, bu ortamlarda fiziksel ve duygusal istismarın yanı sıra cinsel
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istismarın da hayli fazla olduğunu belirtmiştir. Konuyla ilgili olarak Terim’in (2016)
düşünceleri kendi ifadeleriyle şu şekildedir:
Futbolda istismarın her türlüsünün daha en başta, henüz vahim bir duruma
gelmeden bildirilebilecek bir birim kurduk. Bu birime en fazla antrenörler ile
ilgili şikayetler geliyor. Buraya ulaşanlar, kulüplerine yakışmayan
istismarcıları şikayet ediyor ve yardım istiyorlar. Önceleri üzeri kapatılan
olaylar artık bize ulaşabiliyor. Bazen çocuklar için değil antrenörleri,
ağabeyleri ve amcaları bile tehlike arz edebiliyor. Bunları içimizden
ayıklamak için hepimize görev düşüyor.
ABD’de 2006 yılında Stockon/Calif’te yaşanan futbolda çocuğa yönelik şiddet vakası,
video ile görüntülenmiş ve televizyon haberlerinde de tekrar tekrar gösterilmiştir.
Haberde bir çocuk futbolcunun babasının (36 yaşında, asistan antrenör) rakip takımdaki
oyunculardan birine saldırdığı bildirilmiştir. Habere göre çocuk sporcuya fiziksel saldırıda
bulunan kişi işinden kovulmuş ve ömür boyu çocuk sporunda antrenörlük yapmaktan
men edilmiştir (Toppo, 2006).
İsrail’de 2006 yılındaki bir haberde bir spor eğitmeninin birkaç çocuk sporcuyu istismar
ettiği gerekçesiyle tutuklandığı bildirilmiştir. Çocuklara cinsel ve fiziksel istismar
uygulayan spor eğitmeni yargılandıktan sonra 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı
belirtilmiştir. 28 yaşındaki eğitmeninin o sırada 5 yaş civarında çocukların bulunduğu bir
spor programını yönetmektedir. Habere göre spor eğitmeni, denetiminde bulunan 11
çocuğa cinsel ve fiziksel şiddet uygulamıştır. Yapılan incelemeler sonucunda mağdur
çocukların iki buçuk yıla yakın bir süredir şiddete maruz kaldığı bildirilmiştir (Ashkenazi,
2006).
Bursa’da 2010 yılında yaşanan bir olayda 10 çocuğun altyapı antrenörü tarafından
istismara uğradığının bilgisi yer almaktadır. Çocuk futbolculara futbol topu alacağını
söyleyerek istismar uyguladığı ifade edilen antrenör, ailelerin şikayeti üzerine emniyet
tarafından yakalanmıştır. Mahkeme süreci sonucunda suçlu olduğu belirlenen şahıs,
çıkan kararla birlikte cezaevine gönderilmiştir (Sabah Gazetesi, 2016).
Sabah gazetesinde 2014 yılında yer alan başka bir habere göre İstanbul’da Etiler Spor
Kulübü’nde antrenörlük yapan bir kişinin 11 çocuk futbolcuya cinsel istismarda
bulunduğu iddiası yer almaktadır. Haberde dört ailenin polise başvurmasıyla gözaltına
alınan antrenörün, sorgusu tamamlandıktan sonra gözaltına alındığı ifade edilmiştir.
Ulaşılan iddianamede çocuk futbolcuların antrenör tarafından kulübe getirilen kadınlarla
birlikte olmaya zorlandıkları bilgisi yer almaktadır. Buna ek olarak, antrenörün tecavüz
ettiği çocukları kendi aralarında cinsel ilişkiye zorladığı ve yaşananları kamera ile kayıt
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altına alarak tehdit etme amacıyla kullandığı da belirtilmiştir. Yapılan incelemeler
sonucunda şüpheli antrenörün kişisel telefonunda ve bilgisayarında çocuk sporculara ait
uygunsuz fotoğrafların da yer aldığı belirlenmiştir. Savcılık tarafından "çocuğun nitelikli
cinsel istismarı", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma",
“müstehcen yayınların üretiminde çocuk kullanmak” gibi suçlardan dolayı 811 yıl 6 aya
kadar hapsi istenmiştir. Yargılama işlemi sonucunda antrenör ceza evine girmiştir
(Yaman, 2014).
“Türk futbolunda taciz skandalı!” haber başlığı ile Fanatik gazetesinde 2014 yılında yer
alan bir başka haberde İstanbul’un iki ucundan iki istismar vakası yer almaktadır. İstanbul
Amatör Ligi’nde futbol oynayan, yaşları 10 ve 16 olan iki çocuk futbolcuya antrenörleri
tarafından cinsel taciz uygulandığı ve antrenörlerden birisinin firari durumda, diğerinin
ise görevinin başında olduğu belirtilmiştir. Olayın ayrıntılarının yer aldığı haberde
çocukların ifadelerine ulaşılmış ve bir bölümüne yer verilmiştir. İfadelerden birine göre
antrenör, çocuk futbolcuyu eve bırakmak için arabasına davet etmiş ve o sırada cinsel
tacizde bulunmuştur. Çocuklardan birinin ailesinin yaşanan durumu Üsküdar Çocuk Büro
Amirliği’ne ilettiği, diğer ailenin ise Türkiye Futbol Federasyonu’na suç duyurusunda
bulunduğu ifade edilmiştir. Haberde dikkat çeken bir başka nokta ise çocuklara şiddeti
uygulayan iki kişinin de antrenörlük belgesine sahip olmamalarıdır (Büyükavcı, 2014).
BBC’nin 9 Aralık 2016 tarihinde yaptığı bir habere göre İngiltere’de futbol kulüplerinin
altyapılarında futbol oynayan çocukların istismar edildiği, tacize uğradığı ve bunun uzun
yıllar sürdüğü iddiası ortaya atılmıştır. İngiltere emniyeti 98 kulübü incelemeye almış ve
sonucunda altyapıların her kademesinde taciz olayına rastlanmıştır. Çocuklara Karşı
Zalimliği Engelleme Vakfı (NSPCC), bahsi geçen taciz vakalarında mağdur çocukların
yüzde 98'inin erkek olduğunu belirtmiştir. Bu durumlara maruz kalan çocukların yaşlarına
bakıldığında 7 yaş ile 20 yaş arasında değiştiği bilgisine ulaşılmıştır (British Broadcasting
Corporation [BBC], 2016).
The Guardian gazetesinin “Polis şu anda futbolda 2000'den fazla çocuk istismarı
şikayetini araştırıyor” başlıklı haberinde yetkililere intikal eden vakaların büyük bir
çoğunluğunun futbol ile ilgili olduğunun altı çizilmiştir (The Guardian, 2017).
Independent gazetesinin 2018 yılındaki bir haberinde eski bir futbol antrenörünün 8
çocuğa yönelik cinsel istismarı sonucunda Liverpool ceza mahkemesi tarafından suçlu
bulunduğu belirtilmiştir. İngiltere’de gerçekleşen bu olayda çocuklara yönelik toplam 55
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suç (sodomi, kötü muamele, saldırı) işlediği iddia edilen antrenörün kısa sürede
cezaevine girmesinin beklendiği de haberin ayrıntılarında yer almaktadır (Austin, 2018).
Mynet’te (2018) yer alan bir haberde Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Yatağanspor
futbol altyapısındaki bir malzemecinin 12 yaşındaki çocuk sporcuya tacizde bulunduğu
gerekçesiyle tutuklandığı rapor edilmiştir. Haberin ayrıntılarında kulüp malzemecisinin
çocuk sporcuyu odasına çağırdığı ve bir süre sonra da çocuğun odadan koşarak
uzaklaştığı bilgisi yer almaktadır. Taciz vakasının ortaya çıkışı ise tesis görevlilerinden
birisinin bu olaydan şüphelenmesi üzerine olmuştur. Koşarak uzaklaşmakta olan çocuğa
yetişip onunla konuşan tesis görevlisinin polise haber verdiği ve ardından da
malzemecinin cinsel tacizde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilmiştir.
Adliyeye sevki gerçekleştirilen malzemecinin daha sonra tutuklandığının bilgisi de
haberde yer almaktadır.
Sputnik Türkiye’nin Temmuz 2018’deki bir haberinde Mersin’de bulunan bir amatör
kulüpte taciz vakasının yaşandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade
edilmektedir. Haberin ayrıntılarında antrenör M.E’nin 13 yaşlarında bir sporcusuna
yönelik cinsel taciz davranışında bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca çocuk sporcunun ailesi
tarafından yapılan suç duyurusu sonrası yasal sürecin başladığı ve antrenörün gözaltına
alındığı bilgisi de haberde yer almaktadır. Haberde kulübün ismi gizli tutulsa da bölgenin
en disiplinli ve köklü kulüplerinden biri olduğu ifade edilmiş (Sputnik Türkiye, 2018).
Sporda çocuğa yönelik şiddet elbette ki futbol ile sınırlı değildir. Bu risk çocukların
bulunduğu tüm spor dalları için mevcuttur. Ağustos 2018’de Aydınlık gazetesinin “Spor
kulübünde çocuklara toplu taciz” başlığıyla verdiği haberde Türk Telekom’un çocuk
basketbol takımında bir taciz vakasının yaşandığı iddia edilmiştir. Habere göre bu olay
bir otel odasında gerçekleşmiştir. Yaşları 11 ile 14 arasında değişen çocuklara
uygulanan tacizi gerçekleştirenlerin ise basketbol koçu M.E. ve onun yardımcısı A.Ş.
olduğu belirtilmiştir. Haberde, yaşanan bu durumun odada o sırada bulunan diğer kişiler
tarafından video ile kayıt altına alındığının bilgisi de yer almaktadır. Aydınlık gazetesinin
ulaştığı bu görüntülerde otel odasında çocuk basketbolcuların yüzüstü şeklinde yatağa
yatırıldığı ve özel bölgelerine zor kullanarak krem sürüldüğü belirtilmiştir. Haberin
sonunda Aydınlık gazetesi yöneticileri tarafından düşülen bilgilendirme notunda taciz
vakasına ilişkin tüm görüntülerin yetkililere ulaştırılacağı ifade edilmiştir. Bu haberin
ardından Türk Telekom’un yaptığı açıklamada haberde yer alan okulun mevcut isim
hakkını kullanmalarına yönelik sözleşmeyi feshettikleri ve ilgili makamlara suç
duyurusunda bulundukları bilgisi yer almaktadır (Aydınlık Gazetesi, 2018).
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Aralık 2017’de Hürriyet gazetesinin bir haberinde ise çocuğa yönelik şiddet boks
sporunda yer almaktadır. “Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı”
başlığıyla verilen haberde Adıyaman’da uluslararası düzeyde antrenörlük sertifikasına
sahip bir eğitmenin 15 yaşındaki sporcuya tecavüz ettiği, bu iddiayla göz altına alınıp
yapılan incelemelerin ardından tutuklandığı belirtilmektedir. Haberde olayın antrenör
A.D. (45) ve M.K. arasında hazırlık müsabakaları için Mersin’e gittikleri dönemde
gerçekleştiği ifade edilmiştir. Olayın mağduru M.K.’nin Adıyaman’a dönüşünden sonra
durumu ailesine anlattığı ve böylelikle ailenin polise suç duyurusunda bulunduğu ifade
edilmiştir. Haberin son bölümünde adli süreçlerin tamamlanmasından sonra antrenörün
ceza evine gönderildiği bilgisine yer verilmiştir (İhlas Haber Ajansı [İHA], 2017).
Ocak 2018’de Alanya’nın bir yerel gazetesine (Alanya Adres, 2018) yansıyan olayda,
çocuğa yönelik şiddetin eskrim sporunda gerçekleştiği belirtilmiştir. Haberde eskrim
antrenörü T.İ.’nin çocuk sporculara cinsel istismarda bulunduğu iddiası yer almaktadır.
2011 yılında yaşandığı belirtilen olay, sonradan çocuk sporcunun şikayeti ile gündem
yaratmış ve antrenörün gözaltına alınmasıyla incelemeye alınmıştır. Adli sürecin
tamamlanması ile antrenörün mahkeme kararıyla tutuklandığı ve ceza evine gönderildiği
belirtilmiştir.
Görüldüğü üzere sporda çocuğa yönelik şiddet, medyada güncel bir şekilde yer
almaktadır. Bu çalışmada futbol sporuna odaklanılmış olsa da çocukların bulunduğu tüm
spor dallarında şiddetin yaşanabileceği görülmektedir. Öyle ki başarılı ve deneyimli bir
spor hukukçusu olan Yaşar (2018), Sözcü gazetesinde yer alan “Sporda İstismar Yılı”
isimli yazısının sonunda “Gençlik ve Spor Bakanlığı bu konuda profesyonel çalışmalar
yapmaz, federasyonları ve kulüpleri denetlemezse 2018 ‘sporda istismar yılı' olarak
anılacak” şeklindeki beyanıyla durumun ne boyutta olduğunu bir kez daha gözler önüne
sermektedir. Dikkat çekici bir başka nokta ise gazete haberlerinin çoğunun içeriğinde
cinsel şiddet olaylarının bulunmasıdır. Bu durum yerli ve yabancı basında da aynı
şekildedir. Spor ortamlarında çocuklara yönelik şiddet yıllarca gizlenmiş yahut odağa
alınmamıştır. Bu sebeple toplumda farkındalık yaratmak ve şiddetin spor ortamlarındaki
varlığının altını çizmek amacıyla bu haberlerin önemli birer kanıt oldukları
düşünülmektedir.
Spor ortamlarında çocuklara yönelik şiddetin varlığını destekleyen başka kanıtlar da
mevcuttur elbette. Şiddet, direkt olarak çocuk sporcular gözlenerek de ortaya çıkarılabilir.
Bu sebeple çocukların şiddete maruz kaldıklarında ne gibi işaretler sergileyebileceklerini
bilmek önemlidir. Bu göstergeler şiddetin türlerine göre değişiklik gösterebilir.
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Çocuğun Spor Ortamında Şiddete Uğradığının İşaretleri veya Göstergeleri
Çocuklar ve gençler, istismara maruz kaldıklarında herhangi bir kimseye söyleme
konusunda isteksiz olabilirler ya da endişelerini dile getirip açığa çıkarmak noktasında
zorbalığa maruz kalabilirler. Bu nedenle her yetişkinin, bir çocuğun refahının veya
güvenliğinin tehdit altında olduğunun olası sinyallerinden haberdar olması önemlidir.
Bununla birlikte, duruma ilişkin olarak nadiren açık bir işaret vardır. Çoğu zaman çeşitli
bilgi parçacıklarını bir araya getirmek ve bir şeyin doğru görünüp görünmediğini
belirlemek noktasında kişilerin içgüdülerine güvenmeleri gerekebilir. Bir çocuğun istismar
edilip edilmediğine yönelik endişeleri paylaşmak bireylerin sorumluluğundadır.
David (2004, s. 57), sporda çocuklara yönelik şiddetin bazı çok spesifik sonuçlarının
tanımlanabilir olduğunu ifade etmektedir. Bunlar; (1) aşırı ve yoğun eğitim, antrenman ile
ilgili obsesif ve kompulsif davranışlar, (2) bazı sporlarda uygulanan diyetlerle ilgili yeme
bozuklukları, (3) kaza ve yaralanma risklerine ilişkin kendine zarar verme davranışlarıdır.
İngiltere Futbol Federasyonu’nun elit (profesyonel ve/veya paf) futbol organizasyonları
dışında kalan tüm futbol etkinliklerinde çocukların korunmasına yönelik olarak hazırladığı
‘Grassroots Football Safeguarding Children’ (2015, s. 52) isimli raporunda ise çocukların
maruz kaldığı şiddete ilişkin işaretler veya göstergeler, şiddetin tüm türleri için
açıklanmıştır.
Rapora göre aşağıdakilerden biri veya daha fazlası çocuğun şiddete uğramış
olabileceğine ilişkin endişeleri tetikleyebilir:
Davranışlarında ani değişiklikler,
Çocuğun söyleyeceği bir şey,
Çocuğun bedenindeki fiziksel işaretler/belirtiler.
Raporun devamında tüm şiddet türlerine göre çocukta görülmesi muhtemel olan
davranışsal ve fiziksel işaretler veya göstergeler açıklanmıştır. Buna göre;
Fiziksel şiddete maruz kalmış bir çocukta temas korkusu, saldırganlık, öfke, kaçma, eve
gitme korkusu, bedeni açmak ya da ortaya çıkarmak için isteksizlik, depresyon, geri
çekilme, zorbalık ya da başkalarına yönelik kötü muamele gibi davranışsal belirtiler
görülebilir. Olası fiziksel belirtileri ise açıklanamayan ve sıra dışı morarmalar, parmak ve
kayış izleri, sigara yanıkları, ısırık izleri, kırıklar, haşlanmalar ve eksik dişler gibi
belirtilerdir.
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Duygusal şiddete maruz kalmış bir çocukta oyun oynayamama, hata korkusu,
ebeveynlere söyleme korkusu, geri çekilme, açıklanamayan konuşmalar ve dil zorluğu,
gibi davranışsal göstergeler ortaya çıkabilir. Kilo değişikliği, büyüme veya gelişme
eksikliği, konuşma bozuklukları, kendine zarar verme, çocuğun yaşı, cinsiyeti ve kültürü
için uygun olmayan giyim tarzı ise duygusal şiddete maruz kalmış bir çocuktaki olası
fiziksel göstergelerdir.
Cinsel şiddete maruz kalmış bir çocukta görülmesi olası davranışsal belirtiler, birisine
karşı görünen korku hissi, kabuslar, firar, cinsel olarak belirgin bilgi dağarcığı veya
davranış,

mastürbasyon,

yatak

ıslatma,

yeme

sorunları,

madde

bağımlılığı,

açıklanamayan para veya hediyeler, oyuncaklarla yapılan canlandırmalar ve kendine
zarar verme şeklinde sayılabilir. Fiziksel belirtilerine bakıldığında ise genital ağrı, kaşıntı,
kanama, morarma, akıntı, mide ağrıları, gebelik, idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonları
veya cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi göstergeler görülebilir.
Zorbalığa maruz kalmış bir çocukta ortaya çıkması muhtemel olan davranışsal belirtiler
şunlardır: Arkadaş edinmede zorlanma, okul kaygısı, okuldan kaçma, geri çekilme, öfke,
aksilik, karamsarlık, intihar girişimleri, düşük performans, para ve mal kayıpları, hırsızlık.
Fiziksel belirtiler ise kilo değişimi, açıklanamayan yaralanmalar ve morarmalar, mide ve
baş ağrısı, yatak ıslatma, rahatsız uyku şeklinde sıralanabilir.
Şiddete ve istismarın çocuklar üzerinde görülen sonuçları çeşitlidir. Ancak genellikle ilk
olarak kaygı artışı ve benlik saygısında bir azalma ortaya çıkar. Dahası sıklıkla
depresyon, dürtü kontrol bozuklukları, yeme bozuklukları ve obsesif-kompulsif
davranışlar gibi daha ciddi klinik belirtilere işaret edebilir (Cohen ve diğerleri, 2001). Uzun
süreli kötüye kullanım, iyi bir başa çıkma mekanizması veya stratejisi olsa bile kişilik
bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olabilir (McGee ve diğerleri, 1997). Ayrıca
sürekli şiddet ve istismar, benlik saygısını son derece olumsuz yönde etkileyeceğinden
intihar düşüncelerinin ortaya çıkmasına ve ölümle sonuçlanabilecek durumlara sebep
olabilir.
O’Hagan (1995, s. 459), cinsel şiddet ve fiziksel saldırı gibi “yüksek profilli” kötüye
kullanımın uzun süreli psikolojik işlev bozukluğuna yol açabileceğini öne sürmektedir.
Buna ek olarak duygusal istismara yönelik sık ve/veya tekrarlayan hafif eylemlerin de
olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ve belki de geri dönüşü olmayan bir hasara neden
olabileceğini ifade etmektedir. Marshall ve diğerleri (2008) ise bunun özellikle şiddet
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davranışının ‘önemli’ bir yetişkin tarafından bir çocuğa yönlendirilmesi durumunda
geçerli olduğunun altını çizmektedir.

Sporda Şiddet ve Çocuk Koruma
Tarihsel süreçte kurumların sporda çocuğa yönelik şiddeti dikkate almayışı, bu alanlarda
önleme tedbirlerinin neredeyse olmayışına yol açmıştır. 1980'lerde sporda çok sayıda
cinsel, fiziksel ve duygusal istismar vakası mevcuttur, ancak bunların çok azı
yayınlanmıştır ve bu konuda neredeyse hiçbir çalışma yapılmadığı söylenebilir
(Brackenridge ve Rhind, 2014, s. 326). 1990'ların başında araştırma literatüründe bazı
bilimsel çalışmalar ortaya çıkmaya başlamış ve çocuk koruma politikaları, eğitim
programları

ve

müdahaleler

geliştirmeye

çabalanmıştır

(National

Coaching

Foundation/National Society for the Prevention of Cruelty to Children [NSPCC], 1996;
Malkin ve diğerleri, 2000, s. 151).
Ekim 1999'da Spor İngiltere (yürütme organı olmayan bir kamu organı), Çocuklara Karşı
Zalimliği Önleme Vakfı ortaklığıyla sporu çevreleyen sorunları kabul etmiştir ve spor
biriminde çocuk korumayı başlatmıştır. Bu koruma yaklaşımında oluşturulan spor
biriminin amacı spor organizasyonları için ilk çağrı noktası olarak hareket etme, spor
ortamındaki eğitimin ve üretiminin koordinasyonunu sağlama, çocuk koruma ile ilgili
çeşitli konularda komisyon araştırması yapma ve spordaki eğitimi ve standartları
geliştirme çabaları olmuştur (Turner ve McCrory, 2004, s. 106).
2000’li yıllar ile birlikte çocuk koruma konusunda bir şeyler yapılması konusunda bazı
ilerlemeler kaydedilmiştir. Bilimde, aktivist hareketlerde ve önleme politikalarının
geliştirilmesinde büyük bir gelişme görülmüştür. 2000 yılında Bratislava Spor Bakanları
Konferansı’nda ‘masanın altına gizlenmiş’ (hidden under the table) olan sporda çocuk
koruma konusu ‘yeni ve hassas’ bir konu olarak yeniden tanımlanmıştır. Bununla birlikte
Avrupa Komisyonu, 2012 yılına kadar araştırma ve politika girişimlerini desteklemiş ve
bu anlamda Belçika, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan,
Hollanda, Slovenya, İspanya ve Birleşik Krallık gibi ülkeleri finanse etmiştir (Chroni ve
diğerleri, 2012). Sporda çocuk korumanın masanın altına gizlenmiş bir olgu olmasının
nedenini Brackenrige (1994, s. 288), 19.yy’ın burjuva ideolojisi olarak göstermiştir
(Aktaran: Hoye ve diğerleri, 2015, s. 56). Ona göre bu ideoloji, sporla ilintili olan kurumları
etkilemiş ve kendi amatör nitelikli kodlarını sağlamlaştırmıştır. Bu sebeple de devlet
düzeyinde başka düzenleyici girişimlere gerek olmadığı kanısını ortaya çıkarmıştır.
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Günümüzde, sporda çocuk koruma alanı dünyada gittikçe önem kazanmaya başlamış
bir görünümdedir. Bu alandaki çocuk koruma hareketinin tanımlayıcı odağı, çocukların
maruz kaldığı fiziksel, cinsel ve psikolojik zararlara yönelik artan kanıt temeliyle uyumlu
olarak büyük ölçüde genişlemiştir. Örnek olarak Birleşik Krallık'ta sporda çocuk
korumaya yönelik odak, büyük ölçüde kitle eğitimi ve antrenörler, spor bilimcileri ve diğer
paydaşlar için eğitim programları aracılığıyla ele alınan çocuk koruma ve istismarın
önlenmesinin ötesine geçmiştir. Bu noktada tüm ulusal spor yönetim organlarına yönelik
zorunlu koruma standartlarının belirlenmesi ve uygulanmasına odaklanılmıştır. Ek olarak
sporcu refahı kavramı genişletilmeye çalışılmıştır ve bu kavrama çocuk haklarının da
dahil edilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yaşanan gelişmelerin ardından çocuk
sporcuların refahı ve korunması, uluslararası sporun ölçeği genişledikçe artan bir önem
kazanmıştır. Devamında çocuk hakları, nihayetinde etkili yollarla spora baskı yapmaya
başlamıştır. Örneğin, hak savunucuları dünyanın en önemli spor organizasyonlarında,
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden ulusal yönetim organlarına kadar kendilerine bir
ses bulmuşlar ve kendilerini ifade edebilmişlerdir. Bu, hem spor içindeki araştırma
çalışmalarının hem de sporun dışından gelen baskının sonucunda olmuştur
(Brackenridge ve Rhind, 2014, s. 330).
Avusturalya, Kanada ve Birleşik Krallık gibi üç farklı sistemde sporda çocuk korumayı
inceleyen Hoye ve diğerleri (2015, s. 55), hükümetlerin spor politikaları bağlamında öne
çıkan alanlardan birinin spora katılım gösteren kişilerin güvenli biçimde bulunacakları
çevrelerin oluşturulması olduğunu ifade etmektedir. Onlara göre çoğu hükümet yönetimi,
spora katılım gösteren bireylerin esenliğini ve güvenliğini sağlamak adına bir takım
düzenleyici nitelikte politikalar oluşturmuşlardır.
Türkiye’de ise kapsayıcı, standartları belirli ve belirgin bir sporda çocuk koruma
politikasından bahsetmek mümkün değildir. Sporda çocuk korumaya ilişkin atılmış olan
birkaç adım ise spordaki kişilerin eğitimine yöneliktir.
Ülkemizde 1990’lı yılların ortalarına kadar sporda çocuk korumaya ilişkin profesyonel bir
eğitimin olmadığı görülmektedir. 1997-1998 yılında faal antrenörler, yöneticiler ve
gönüllülerin katıldığı bir kurs düzenlenmiştir. Bu kursa 12 ulusal antrenörlük kurumu
katılmış ve çocuk istismarının şekilleri, bunlardan korunma yolları ve soruna yönelik
politikalar geliştirmek amaçlanmıştır. Ortaya konan sonuçlar ışığında önemli derecede
bir eğitim eksikliği tespiti yapılmıştır (Malkin ve diğerleri, 2000; aktaran: Acar, 2008).
Ülkemizde Sporda Çocuk Koruma Programı’na ilişkin bir açıklama TFF tarafından
Statüsünde bahsedilmiştir. Bu açıklamaya göre Bölgesel Gelişim Liglerine katılacak olan
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kulüplerin, Spor Bilimleri Fakültesi ve BESYO’ya sahip bir üniversite ile antrenör eğitimi,
aile eğitimi ve sporcu eğitimi gibi konularda işbirliği yaparak eğitimi verecek olan
üniversitenin sorumluluğunda hazırlanacak olan bir çocuk koruma programı meydana
getirmeleri ve ilgili eğitimleri gerçekleştirmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Bu direktif
sonrasında 2015’in Kasım ayında ilk defa Beşiktaş Jimnastik Kulübü Marmara
Üniversitesi ile işbirliği yaparak kulüp personelinden olan antrenörlere “Sporda Çocuk
Eğitim Programı” gerçekleştirmiştir. 2016 Ocak ayında Başakşehir Belediyesi
antrenörlerine ve Fenerbahçe Futbol A.Ş.’ye eğitim verilmiştir (Küçük ve diğerleri, 2016,
s. 79).
Ülkemiz kalkınma planlarında spor alanını inceleyen Dever (2015), genelde spora
yönelik hedefin sporun teşvik edilmesi, spor alanlarının yayılması ve genişletilmesi
olduğunu belirtmektedir. 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2014-2018) ise spor
alanlarının genişletilmesi hedefinin yanı sıra sporda şiddetin azaltılması hedefinin de yer
aldığını vurgulamaktadır (s. 96).
Türkiye’de sadece profesyonel kulüplerin olmadığı ve amatör kulüplerin de varlığı göz
önüne alındığında bu girişimlerin yeterli bir çözüm olup olmayacağı önemli bir soru olarak
karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’deki çocuk sporunun daha kapsamlı ve sporun tüm
alanlarını içine alabilen nitelikte bir çocuk koruma sistemine ihtiyaç duyduğu açıktır.
Medyaya yansıyan haberler ve sporda şiddetin varlığı üzerine literatürde yapılmış
çalışmalar da bu gerekliliği ortaya koymaktadır. Bu noktada ülkemizin mevcut çocuk
politikasının bütüncül bir yapıda olmayışından bahsetmek çocuk sporundaki politika
boşluğunu anlamlandırmaya yardımcı olabilir. Erbay (2013, s. 46), konuya ilişkin olarak
çocuk hakları ve refahı noktasında yasal düzenlemelerin olduğunu ifade etmektedir.
Ancak bu düzenlemelerin bir bütünü sağlamadığının ve uygulamaya uygun bir şekilde
aktarılamadığının da altını özellikle çizmektedir. Ona göre ülkemizin BM Çocuk Hakları
Sözleşmesini imzalayan devletlerden biri olmasaydı, ülkemiz çocuk politikasının daha
parçalı ve boş bir nitelikte olacaktı. Kaboğlu (2018, s. 55) ise ülkemiz çocuk politikası
dahilinde olan Çocuk Koruma Kanunu’nun kapsamına bir eleştri getirmektedir. 2010 yılı
anayasa değişikliği sonrası kanunun yeniden düzenlenmesi ihtiyacının doğduğunu fakat
bu doğrultuda herhangi bir girişimin olmadığını ve yasanın ilk şekli ile halen geçerli
olmaya devam ettiğini ifade etmektedir.
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Sporda Çocuk Korumanın Çerçevesi
Güvenli bir çevre, psikolojik ve fiziksel olarak sağlıklıdır. Psikolojik olarak güvenli
olmayan bir ortam küfüre, tehdit edici veya aşağılayıcı antrenörlük stillerine, akran
zorbalığına ve tacize açık hale gelir (Kirby ve Wintrup, 2002, s. 55). Psikolojik şiddet
sadece sporcular üzerinde anında strese yol açmakla kalmaz aynı zamanda uzun vadeli
psikolojik zarara da neden olabilir. Fiziksel olarak güvenli olmayan bir ortam ise hatalar
veya antrenmanda ya da müsabakada gerçekleştirilemeyen şeyler nedeniyle ceza
olarak aşırı fiziksel aktivitelerin, yaşa uygun olmayan eğitim rejimlerinin kullanımına ve
tehlikeli ritüellerin (genelde takımlara özgü olan) örtülü kabulüne neden olabilir. Bu
açılardan düşünüldüğünde spor ortamlarının tüm yönlerden sağlıklı olması çocuk
sporcuların şimdiki ve gelecekteki sağlığını etkileyen önemli faktörlerdendir.
Doğası gereği rekabetçi spor, en genç uygulayıcılar için bir istisna olmaksızın eğitime,
feda etmeye ve çabaya dayalı fiziksel bir faaliyettir. Sporda başarı hediye, motivasyon,
aile ve spor ortamı, fiziksel ve zihinsel yetenekler de dahil olmak üzere kompleks bir
nitelikler karışımının sonucudur. Çok küçük çocuklar yoğun eğitime dahil olduğunda
yetişkinler birtakım zorluklarla karşılaşırlar. Bu noktada çok ince bir çizginin varlığından
bahsedilebilir. Bu çizgi çocukların istismara uğradıkları, sömürüldükleri eğitim süreci ile
kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamalarına olanak sağlayan eğitimi sürecini ayırır. Bu
nedenle çocuğun gelişiminin yoğun eğitimden yararlanıp yararlanamadığını sürekli
olarak değerlendirmek, yetişkinler için kolay değildir (David, 2004, s. 53). Farstad (2007)
da bu düşünceyle aynı doğrultuda olarak erken yaşlardan itibaren sıkı eğitim süreçlerine
katılan çocukların ya doğrudan ya da dolaylı olarak insan haklarını tehdit etme
potansiyeline sahip durumlara maruz kalabildiklerini belirtmektedir. Bu nedenle,
çocuklara düzenli bir eğitim verilmesinin, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 3.
maddesinin gerektirdiği şekilde ‘çocuğun yüksek yararı’na uygunluğu oldukça önemlidir.
Sporda çocuk hakları ihlallerini Bissel (2010, s. 21), toplumsal cinsiyete dayalı taciz,
cinsel istismar, takımlara özgü kabul için sınama ve zorbalık, fiziksel istismar, duygusal
istismar, ihmal, HIV/AIDS ve kaçakçılık şeklinde sıralamıştır. Bu hak ihlallerinin
çocukların refahını olumsuz yönde etkileyebileceği açıktır. Çocukların tüm bu potansiyel
olumsuz yaşam deneyimlerinden korunmaları ancak bu alanda oluşturulacak etkin,
anayasal bir altyapıya sahip olan ve sporda kapsamlı bir çocuk koruma anlayışıyla
gerçekleştirilebilir.
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Çocuk koruma, çocukların ve gençlerin istismara maruz kalmalarını önlemek için
tasarlanan yasal, örgütsel ve kültürel sistemi tanımlamak için oluşturulan terimdir.
‘Refah’, tüm çocukların insan haklarına sahip olmaları gerektiğini vurgulayan ve
çocuklara yönelik tüm zararların önlenmesi, çocuk koruma, güvenlik, sosyal hizmetler ve
eğitim hizmetleri için bir şemsiye terimdir. Sporda sporcuların refahını sağlamak, onların
biyo-psiko-sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı, karşılamayı ve bu bireyleri
sadece performans makineleri olarak görmek yerine insan olarak görmeyi gerektirir
(Brackenridge, 2011). Çocuklar için koruma sağlama ya da refah sağlama olmadan
çocuğun haklarının göz ardı edileceği ya da ihlali tehlikesi her zaman vardır. Elit sporcu
olsun ya da olmasın tüm çocuklar, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde
yüksek yararlarının gözetilmesine yer verilen hak sahipleridir (David, 2004, s. 115).
Değişik insan grupları farklı istek, ihtiyaç ve özelliklere sahiptir. Bundan dolayı, spor
ortamlarında farklı özellikteki insan gruplarıyla çalışan antrenörlere ayrı bir parantez
açmak gerekir. Antrenörlerin bahsedilen bu değişik gruplara yönelik farklı bilgilere,
yeteneklere ve eğitimlere ihtiyacı vardır. Yetişkinlerden farklı olarak çocuklar farklı fiziksel
yapıya ve düşünce yapısına sahip oldukları için özel bir gruptur. BM Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin 31. maddesi, UNESCO’nun 1978’de yayınladığı Beden Eğitimi ve Spor
Uluslararası Şartı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin yayınladığı Olimpizmin Temel
Prensipleri’nin 4. maddesinde de belirtildiği gibi “güvenli ve kendilerine uygun ortamlarda
spor yapmak ve oyun oynamak her çocuğun hakkı ve taraf devletlerin sorumluluğudur”.
ABD, Avusturalya, AB ülkeleri gibi gelişmiş ülkeler ve ayrıca bazı Afrika ülkeleri yukarıda
bahsedilen yasal dayanaktan hareketle spor yönetimi ile ilgili kamu kuruluşları, spor
kulüpleri ve spor federasyonları içerisinde spor ortamlarında çocuk koruma sistemleri
oluşturarak yönetici, teknik direktör gibi spor personellerini içine alan düzenlemeler
oluşturmuştur. Buradan hareketle Türkiye’de spor alanlarında çocuk korumaya yönelik
herhangi bir yasal düzenlemenin olmaması büyük bir problem ve eksiklik olarak
gözükmektedir (Parasız ve diğerleri, 2015, s. 646).
Bugün ve gelecekteki çocuk hakları sorunlarına dikkat çeken Avrupa Konseyi Çocuk
Hakları Stratejisi (2016-2021), şiddetin her ortamda devam ettiğini, spor ve boş zaman
aktiviteleri sırasında da çocukların şiddete maruz kalma risklerinin bulunduğunu
vurgulamaktadır. Belgenin

“Çeşitli ortamlarda ve biçimlerdeki şiddetten çocukları

korumak” başlığı altındaki 51. maddesinde yer alan Avrupa Konseyi Spor Genişletilmiş
Kısmi Anlaşması (EPAS) “Pro Safe Sports” projesi, çocukların bulunduğu spor
ortamlarında rehberlik ve eğitimi önemine dikkat çekmektedir. Buna göre sağlıklı ve
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güvenli bir spor ortamı, bu ortamlarda bulunan antrenörlere ve yöneticilere sporda
rehberlik ve eğitimin sağlayacak bir araç bütünü sunacaktır. Rehberlik ve eğitimin
içeriğinde ise fiziksel, psikolojik ve sosyal refah bulunacaktır (Avrupa Konseyi, 2016).
Bissell (2010, s. 21), her gencin ve çocuğun spor yapma ve oyunlarda oynama hakkını
kabul ederken, katılımcıların insan haklarına saygı duyulması ve bu hakların korunması
gerektiğinin altını çizmektedir. Ona göre duruma ilişkin kolektif amaç, kız ve erkek
çocukların her türlü şiddet ve sömürüden korunmalarını sağlayan koruyucu ortamlar
yaratmak olmalıdır. Çocuk haklarını korumak ve onların potansiyellerine tam olarak
ulaşmaları için sahip oldukları fırsatları genişletmek için ortak çaba sarf edilmelidir.
Şiddetin haklar ve spor ile nasıl bağlantılı olabileceği konusunda şunları ifade etmektedir:
Spor, şiddet ve sömürü için bir kanal olabilir.
Spor, şiddet ve sömürünün sebebi olabilir.
Sporda çocuklara yönelik şiddetin kanıtı yadsınamaz ama az araştırılmıştır.
Sporcuları ihtiyaçları için uygun bir şekilde tanımlamak gerekir, ilk olarak çocuklar
ve ikinci olarak sporcular gibi…
Çocuklar için çalışan dünyanın önde gelen aktörlerinden biri olan UNICEF, sporun kendi
içinde çocuk koruma ve şiddet karşıtı önlemlere odaklanma ihtiyacının gerekliliğini dile
getirmektedir. Buna göre her çocuğun güvenli bir şekilde oynama hakkı vardır. Ancak en
kötü durumun tanımlanması ve ortadan kaldırılmasıyla spor, tüm çocukların ellerinden
gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için güvenle kullanılabilir (UNICEF, 2010,
s. 3).
Çocuğa yönelik şiddete ya da şiddetin önlenmesi sorununa açıkça tek bir çözüm yoktur.
Bazıları, etkinliğin kişisel farkındalık veya direnişin güçlendirilmesi için eğitim, öğretim ve
destek ya da savunuculuk yoluyla kötüye kullanımın davranışsal parametrelerini ele
almada yattığını savunur. Bununla birlikte, bu tür yaklaşımlar gerekli olabilir, ancak
bunlar yeterli değildir. Bu anlamda spora dahil edilmeyen hiçbir sosyal kurum, bu tür
sorunların ortaya çıktığı daha geniş sosyal koşulları göz ardı edemez. Sosyal bilimciler
ve aktivistler, sporda koruma ve sporcu refahını destekleyen bilgi tabanını oluşturmak ve
yaymak için birlikte çalışmalıdırlar. Bu bilgi tabanı doping, egzersiz fizyolojisi ve sporun
diğer psiko-fiziksel yönleri ile ilgili bilimsel kanıtlarla kıyaslandığında tartışmalı olarak çok
kısırdır (Brackenridge ve Rhind, 2014, s. 334).
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Çocuğa yönelik şiddet literatürü gözden geçirildiğinde sporda çocuğa yönelik şiddet
konusunda pek fazla çalışmanın olmadığı görülmektedir. Sporda şiddet alanında
çalışmaların ağırlıklı olarak seyirci şiddeti, sporcu saldırganlığı ve öfkesi ve fanatiklik
konularında kurgulandığı ifade edilebilir. Çocuk refahı için çalışan bir meslek ve disiplin
olan sosyal hizmetin ürettiği çalışmalarda da bu konunda büyük eksikliklerin olduğu
söylenebilir. Bu bağlamda spor ortamları ile sosyal hizmet ilişkisinin kurulması, bu alanda
gerçekleştirilebilecek sosyal hizmet uygulamalarının çerçevesini ve gerekliliğini ortaya
koymada önemli rol oynayacaktır.

1.4.SPOR ORTAMLARINDA SOSYAL HİZMET
İster seyirci ister aktif katılımcı konumunda olsun toplumun çoğu sportif yarışa ve spor
olgusuna bağlı haldedir. Spor, uzun zamandan beri bireylere boş zaman, rekreasyon ve
rekabet için fırsatlar sağlamıştır. Sporun gizil faydaları literatürde çokça dile getirilmiştir
ve bireyin sosyalizasyonu noktasında çeşitli olanakları da beraberinde getirdiği
savunulmuştur. Genç bir kişinin spora katılımının benlik saygısı, liderlik becerileri, olumlu
sosyalleşme ve takım çalışması becerileri gibi gelişimin birçok yönünü etkilediği
bilinmektedir (Stevenson, 2002, s. 361). Bunun yanında spor tek boyutlu olabilir ve
kişiler, sporun peşinde devam ederken yaşam mücadelelerinde sporu ‘her şeyi tedavi
eden’ bir araç olarak kullanabilirler. Bu da özellikle sayısız sosyal ve çevresel zorluğa
maruz kalabilen gençlere sıkıntı ve rahatsızlık verebilir (Brown ve diğerleri, 2011, s. 63).
Ayrıca spor, riskleri bünyesinde barındırır. Ancak ortaklıklar, eğitimler ve yenilikler
sayesinde, sporculara başarı ve biyo-psiko-sosyal olarak sağlıklı bir gelişim için en iyi
ortam sağlanabilir.
Gerber (1999, s. 35), spor ve sosyal hizmet ile ilgili olarak literatürde çok az çalışmanın
olduğunu ve genelde takım sporlarının, müracaatçıların kendilerini fiziksel olarak ifade
etmesine olanak sağlayan eğlence ortamları olarak görüldüğünü ifade etmiştir. Bunun
nedeni büyük olasılıkla sporun rekabetçi olması ve spor takımlarının bu nedenle işbirlikçi
yaklaşıma aykırı görülmesidir. Ancak bazı akademisyenler (Douglas, 2000), sosyal
hizmetin gençlik rekreasyonu, sanat ve diğer geleneksel olmayan formatlar da dahil
olmak üzere sosyal hizmet ilkelerini olumlu gençlik gelişimi ile birleştiren farklı yöntemleri
araştırmak için diğer disiplinlere bakılması gerektiğini öne sürmektedir. Aykara ve
Albayrak’ın (2016) olumlu gençlik yaklaşımı ile kurguladıkları çalışma, son zamanlarda
ülkemizde spor ortamlarına sosyal hizmet bakış açısının entegrasyonuna ilişkin güncel
bir örnektir.
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Sporda sosyal hizmet, oldukça geniş olan sosyal hizmet alanları içinde yeni yeni ortaya
çıkan bir uzmanlaşma alanıdır. Spor ya da sporcularla ilgili ya da öncelikli olan birçok
konu vardır. Hem meslek hem de toplum tarafından sporla ortak paydada bulunan sosyal
hizmet uzmanlarının çalışmalarına yönelik giderek artan bir ihtiyaç vardır (Grobman,
2017). Sosyal hizmet ve spor ilk bakışta tuhaf ve birbirinden uzak bir eşleşme olarak
görülebilir. Ancak eklektik yapısıyla ve çok zengin müdahale yöntemleriyle sosyal hizmet
pek çok ortamda ve farklı gruplarla mesleki uygulama gerçekleştirebilir. Spor ve sosyal
hizmet bağlantısını kurmak için öncelikle sporun neden sosyal hizmete ihtiyaç
duyabileceğini tartışmak, konuya ilişkin olarak bir çerçevenin sunumuna katkı
sağlayabilir.

Sporda Sosyal Hizmet Uzmanlarına Neden İhtiyaç Duyulur?
Genel olarak ifade etmek gerekirse, sosyal hizmet uzmanları gündelik sorunlar, zor
durumlar ve krizler yaşayan her türlü insana yardım etmeye çalışır. Bu süreçte bireylere
rehberlik ve destek sağlarlar. Kişilerin ihtiyaç duydukları kaynaklarla bağlantı kurarlar ve
her şeyden önce de genel refahlarını sağlamaya odaklıdırlar. Sporun katılımcıları
arasında sosyal hizmetin kırılgan gruplar arasında tanımladığı çocuklar, gençler,
engelliler ve kadınlar da bulunmaktadır. Sporun riskleri beraberinde getirdiği
düşünüldüğünde bu alanda bir sosyal hizmet uygulamalarının yer alması, sağlıklı ve
güvenli bir spor ortamının oluşumuna katkı sağlayabilir.
Spor ortamlarında sporcuların refahına yönelik çeşitli tehditler mevcuttur. Spor
psikologları genellikle sporcuların ruh sağlığı ile ilgilenir. Bununla birlikte, spor
psikolojisinin ana odak noktası sporcunun performansı üzerinedir. Fiziksel eğitmenler ise
sporcuların en yüksek performansı elde etmelerine yardımcı olmak için sporcuların
biyolojik yönlerini optimize etmeye odaklanır. Spor psikologları ve spor eğitmenlerinin
aksine, sosyal hizmet uzmanları çevrenin ve diğer etkilerin, kişinin genel sağlık ve
esenliğini nasıl etkileyebileceğine odaklanır. Yani sadece performansı engelleyen
problemlerle ilgilenmezler, dahası çok çeşitli problemlere yönelik mesleki uygulama
gerçekleştirebilirler. Ayrıca, savunmasız gruplara yönelik güç temelli ve bilgilendirilmiş
hizmetler sağlama konusunda özel hazırlıkları vardır. Sosyal hizmet uzmanları,
sporcuların bireysel ihtiyaçlarını ve tüm takımın veya sportif programın ihtiyaçlarını
savunabilirler. Antrenörler tarafından duygusal istismara, ihmale, cinsel tacize veya her
türlü kötü muameleye maruz kalmış olan sporcuların da savunuculuğunu üstlenebilirler
(Dean ve Rowan, 2014, s. 222). Sosyal hizmet uzmanları bu tür çabalar için çok
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uygundurlar. Çünkü meslek yetersiz hizmet alan ve dezavantajlı bireylerle, gruplarla
çalışmayı amaçlamaktadır. Ek olarak bireylerin iyilik haline yönelik müdahaleler ve
profesyonel yaklaşımlar, etik ilke ve değerler vasıtasıyla sunulur. Bu anlamda sosyal
hizmet çevresel, sosyal ve duygusal kaygıları ele alma noktasında birçok yönteme
sahiptir (Brown ve diğerleri, 2011, s. 63). Yani spor sosyal hizmeti, sporcuların bireysel
ve çevresel ihtiyaçlarına odaklanır ve sporda sosyal adaleti ve sosyal değişimi teşvik
eder.
Sosyal hizmet pratiğinin her seviyede ve tüm spor dallarına ortak olabileceği ve katkıda
bulunabileceği yolundaki farkındalığı arttırmak amacıyla 2015 yılında kurulan ASWIS’in
(Alliance of Social Workers in Sports) ‘Spor Sosyal Hizmeti Bilgi Formu’nda (t.y.) spor
sosyal hizmeti uzmanlarının rolleri şu maddelerce belirtilmiştir:
Spor sosyal hizmeti uzmanları sportif bölümlere, öğrenci-sporculara ve program
geliştirme hizmetlerine klinik hizmetler sunar.
Spor sosyal hizmeti uzmanları depresyon, anksiyete, madde bağımlılığı ve yeme
bozuklukları ile sporun daha da kötüleştirebileceği diğer zihinsel sağlık sorunlarını
tanımlamak ve ele almak için donatılmıştır.
Bir program geliştirme bakış açısından bakıldığında spor sosyal hizmeti uzmanları,
öğrenci-sporcu grupları için geçişler, kariyer gelişimi, madde kullanımı, travma
sonrası gelişim ve diğer programları geliştirmek için donanımlıdır.
Spor sosyal hizmeti uzmanları ayrıca, spor eğitmenleri, spor psikologları ve takım
doktorlarını içeren, öğrenci-sporcuların sağlığını ve refahını teşvik eden multidisipliner ekibin bir parçasıdır.
Bazı spor sosyal hizmeti uzmanları sportif bölümün ekibi içinde, bazıları ise
dışarıdan sağlanacak bir danışmanlık hizmeti vasıtasıyla kullanılabilir.
Spor ortamlarındaki stres ve baskının sonucu olarak sporcular bir önceki bölümde ifade
edildiği gibi bazı durumlara karşı hassas ve savunmasız bir konumda olabilir. Bu
durumlardan bazıları The College of St. Scholastica’ya (2017) göre (1) depresyon, (2)
anksiyete, (3) madde kullanımı, (4) yeme bozuklukları, (5) bilişsel konular, (6) kronik ağrı
şeklindedir. Bunlara ek olarak sporcuların ruh sağlıkları cinsel taciz, istismar edici
antrenörlük davranışları, akran zorbalığı ve spor ortamının beraberinde getirdiği diğer
zorluklar dolayısıyla tehlike altında olabilir. Spor sosyal hizmeti, sportif yaşantının bu
zorluklarını ele almak için profesyonel olarak çaba sarfeder ve sporculara hem sahada
hem de saha dışında ihtiyaç duydukları kaynak ve desteği sağlamaya çalışır.
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Sosyal hizmet mesleğinin değerleri ve etik ilkeleri (National Association of Social
Workers [NASW], 2008), sporcuları etkileyen ve etkileme ihtimali olan tüm çevresel ve
içsel durumları anlamak için oldukça uygundur. Dean ve Rowan (2014)’a göre sosyal
hizmet uzmanları, spor ortamlarında bulunan sporcuların güvenliğini ve refahını
etkileyen tüm unsurlara odaklanan uygulayıcılardır. Sosyal hizmet uzmanları tüm
bireylerin onuruna ve değerine saygı gösterir, sosyal adalete katkıda bulunmak adına
çalışır (NASW, 2008). Bu noktada sosyal hizmet uzmanları, spora katılım gösteren
sporcuların kültürüne ve çeşitliliğine duyulması gereken saygının inşa edilmesinde ve
korunmasında önemli bir rol oynayabilir. Genelde tüm sporcuların özelde ise çocuk
sporcuların kendilerine özgü problemlerini çözme ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında
etkin mesleki uygulamalar gerçekleştirebilirler. Buna ek olarak sosyal hizmet uzmanları
bir çocuk sporcunun ihtiyaç duyabileceği herhangi bir hizmeti alabilmesi amacıyla toplum
örgütleriyle işbirliği yapabilir ve bu anlamda bir fark yaratabilir. Bu düşünceyle paralel
olarak Dean ve Rowan (2014, s. 222) da sosyal hizmet uzmanlarının, çeşitli hizmet
sağlayıcılarıyla müracaatçılar arasında bağlantı kurma konusunda uzmanlar olduğunun,
ilgili tüm taraflar arasındaki iletişim akışını düzenlediğinin altını çizmektedir.
Sosyal hizmet uzmanları; sporcular, takım arkadaşları, antrenörler ve rehabilitasyon
terapistleri gibi diğer sportif personel arasında irtibat kurabilir. Sporcular, antrenörleri
veya gücü elinde bulunduran diğer kişilerle karşı karşıya gelmekten ve takımdan uzak
kalmaktan korku duyabilirler. Bu durumda iletişim becerileri konusunda donanımlı olan
sosyal hizmet uzmanı etkili iletişim kurma yoluyla sporcuya yardım edebilir. Moore (2015,
s. 87), doğru kullanıldığında sosyal hizmet uzmanlarının sporcuların ihtiyaç
duyabilecekleri hizmetleri daha ulaşılabilir ve daha rahat hale getirebileceklerini
vurgulamaktadır. Dahası sosyal hizmet uzmanları, sporcular için en gerekli zamanlarda
hizmet sunarak, mahremiyet sağlayarak ve bir sporcunun yoğun/hareketli yaşamı ile
empati kurarak hizmet engellerini en aza indirebilir.
Sporda psikolojik istismarın yaygın olduğu bildirilmiştir. Son araştırmalar, en yaygın
biçimlerin koçların sporcuları bağırıp azarlamaları, tehdit etmeleri ya da kasıtlı olarak
küçük düşürmeleri olduğunu göstermektedir. Bu alanda görülen sözel şiddeti ise
tanımlamak zor olabilir çünkü sporcular çocukluktan beri olumsuz sözlere maruz
kalmanın ya da koçların onlara bağırmalarının normal olduğuna inanmaları için
şartlanmışlardır. Sporcular ve özellikle çocuklar bu ortamlarda şiddetin çok farklı
biçimlerini deneyimleyebilirler. Örneğin antrenörler bir müsabaka bitene kadar
sporcunun ihtiyacı olan tıbbi tedaviyi erteleyebilir ya da bir sakatlıktan tam iyileşmeden
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önce rekabete geri dönmesine ve duygusal ihtiyaçlarına dikkat etmemesine neden
olabilir. Buna ek olarak sporcuya, antrenör ekibi ve takım arkadaşları tarafından zorbalık
ve taciz de uygulanabilir (Stirling ve Kerr, 2009, 227). Spor ortamlarında yer alan pek
çok kişi, bu uygulamaların yıllardır devam ettiğini ve sporcuların en yüksek potansiyele
sahip olmalarını teşvik etmek için uygulandığını ileri sürecektir. Ancak herhangi bir
istismarın ya da kötü muamelenin varlığı kabul edilemez. Sosyal hizmet uzmanları, gizli
sosyal adaletsizliklerle ve insan onuruna yönelik tehditlerle yüzleşmekten sorumludur.
Birçok sporcu, kendileri için etkili bir şekilde savunuculuk yapma kapasitesinden
yoksundur

ve

ancak

bir

sosyal

hizmet uzmanının

savunuculuğu tarafından

güçlendirilebilir. (Dean ve Rowan, 2014, s. 222).

Sosyal Hizmet, Spor Ortamlarına Nasıl Entegre Edilebilir ve Bu
Alanlarda Ne Tür Uygulamalar Yapabilir?
Sosyal hizmetin teorik, pratik ve politik bileşenleri göz önüne alındığında genç
sporcuların
uygulamalar

katılım

gösterdikleri spor ortamlarında

gerçekleştirebileceği

rahatlıkla

ifade

bulunabileceği ve
edilebilir.

Gençlerin

mesleki
refahını

değerlendirmek amacıyla rutin incelemeler yaparak yüksek yararlarına hizmet etmek,
sosyal hizmetin bu alandaki amaçlarından biri olabilir. Bu amacın gerçekleştirilmesi
elbette ki sosyal hizmet uzmanlarının spor ortamlarına entegre edilmesiyle sağlanabilir.
Sporda çocuk sporcuların karşılaşabileceği problemleri ve güçlükleri doğru bir biçimde
anlamak ve ele almak için sosyal hizmet uzmanları antrenörler, yöneticiler, diğer kulüp
personeli ve çocuk sporcularla çalışabilmelidir. Sporcuların ihtiyaçlarını daha iyi
anlayabilen, daha kolay erişilebilir hizmetlere sahip olan, bir sporcunun psiko-sosyal bir
riski açıklamasını teşvik etmenin yollarını bularak ve sporcuların yardım aramasının
önündeki bariyerleri kaldırmaya çalışan bir oluşum, spor ortamının risklerden uzak ve
sağlıklı olmasına katkı sağlayacaktır.
Spor ortamlarında yer alan organizasyonların sportif bölümü ile sosyal hizmet
uzmanlarının profesyonelce işbirliği, bu alana sosyal hizmetin entegrasyonunun önünü
açabilir. Bu noktada her spor kulübüne sosyal hizmet uzmanları dahil edilebilir. Bu da
sosyal hizmet uzmanlarının mesleki uygulama yapmalarına olanak sağlayabilir. Sosyal
hizmet uzmanlarının bu ortamlarda gerçekleştirebileceği uygulamaları Moore (2015, s.
12), (1) psiko-sosyal ihtiyaçlarla ilgili farkındalığı teşvik eden sürekli eğitim ve sosyal
yardım sağlamak, (2) sporcuları psiko-sosyal hizmetleri daha kabul edilebilir olarak
görmelerine teşvik etmek, (3) bir sporcu psiko-sosyal bir zorluk yaşadığında durumu
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değerlendirmek ve müdahale etmek ve (4) bir kulüpte bulunan sportif ekipte danışman
olarak hizmet vermek şeklinde sıralamıştır. Çocuk sporu özelinde düşünüldüğünde ise
çocukların rekabetçi ortamlara özgü çeşitli etkilere karşı yetişkinlere kıyasla daha
savunmasız oldukları ifade edilebilir. Bu bağlamda Greville (2014, s. 22), sosyal hizmet
uzmanlarının bu alanda çocukların yüksek yararı adına mesleki müdahaleler
gerçekleştirebileceği üç alanı; baş etme becerileri, risk ve yüksek risk içeren
davranışların algılanması ve sağlıklı antrenörlük ortamı şeklinde sıralamıştır.
Sosyal hizmetin spor ortamlarına entegrasyonu elbette bazı zorluklarla da karşı karşıya
gelebilir. Flexner (2001), konuya ilişkin olarak pek çok kişinin sosyal hizmet mesleğinin
sunabileceğinden daha çok bilgili ve becerikli olmadığını belirtmektedir. Yapılan bu
vurgu, spor ortamlarında sporcularla çalışma noktasında profesyonel bir mesleki
uygulamaya işaret etmektedir. Sosyal hizmet, bilgi-beceri ve değer temeli ile bu ihtiyacı
karşılayabilecek bir meslek ve disiplindir. Sosyal hizmet uzmanlarının sporcuların
problem çözme ve başa çıkma kapasitelerini artırmaya yardımcı olmak için hizmet
sunumu sağlama becerisi önemlidir. Brekke (2014), sosyal hizmet uzmanlarının çeşitli
psiko-sosyal zorluk yaşama riskine sahip bireylere yardımcı olmak için kanıt temelli
yaklaşımları vurgulamalarının önemine dikkat çekmektedir. Sporcularla çalışma fırsatı
verilirse sosyal hizmet uzmanları, sosyal hizmet mesleğinin derinliği ve spor dünyasını
nasıl etkileyebileceği konusunda başkalarını eğitmek için bu becerileri göstermelidir.
Konuya ilişkin olarak Moore (2015, s. 91), spor ortamlarında sosyal hizmetin
entegrasyonunda uyumun rolüne dikkat çekmektedir. Buna göre sosyal hizmet
uzmanları yöneticiler, antrenörler ve oyuncularla uyum sağlamak için özenle çalışmalıdır.
Bunun püf noktasının da yalnızca sporcuların psiko-sosyal refahını ve iyilik hallerini değil
aynı zamanda kulübün genel başarısını da desteklediklerini göstermeleri olduğunu ifade
etmektedir.
Sosyal hizmet uzmanlarının bu alanda kullanabileceği yaklaşımları Moore (2015, s. 8385), sistem yaklaşımı, güçler perspektifi, motivasyonel görüşme, transteorik model
(davranış değişimi için) şeklinde sıralamıştır. Sosyal hizmet uzmanları, sporcuları daha
büyük sosyal sistemlerin bir parçası olarak görürler. Irkçılık, aile dinamikleri, maneviyat,
cinsellik ve toplumsal cinsiyet rolleri gibi unsurların ve bir travma geçmişinin sporcudaki
etkisinin nasıl olabileceğine yönelik bir bilgi dağarcığına sahiptirler. Sosyal hizmet
uzmanları, sporcuların sadece oyun alanında değil, yaşamda başarılı olmaları için neye
ihtiyaç duyduklarını anlamalarına yardımcı olabilirler. Bu amaçla sporcular, sporcuların
aileleri ve arkadaşları için terapi, destek veya eğitim grupları düzenlemek için
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donanımlıdırlar. Sosyal hizmet uzmanları güç temelli ve kişi merkezli olduklarından,
hedefleri

sporcuların

en

üst

düzeydeki

sosyal

işlevselliğini

yaşam

boyu

sürdürebilmelerine yardımcı olmaktır (Dean ve Rowan, 2014, s. 223). Ek olarak sosyal
hizmet uzmanları bireyleri çevresi içinde ele alırlar ve bu anlayış doğrultusunda bütüncül
bir bakış açısıyla mesleki müdahaleler gerçekleştirirler. Bu anlamda spor ortamlarında
mesleki uygulama kurgulamak için çok uygundurlar.
Bir sporcu, antrenörler tarafından aşırı derecede yıpratıcı kötü muamele gördüğünde
sosyal hizmet uzmanı, antrenöre eğitim sunarak bu konuda yardımcı olabilir. Sistem
yaklaşımı açısından düşünüldüğünde sosyal hizmet uzmanları, konferanslar gibi daha
büyük sosyal sistemlerde spor ortamlarındaki eksiklikleri tanımlamaya yardımcı
olabilirler. Ayrıca kişisel sorunlara sahip antrenörler, bu durumu sorumlu oldukları
sporcularla çalışmalarına yansıtmamaları için sosyal hizmet uzmanları tarafından
sorunları ele almaya teşvik edilebilir. Antrenörlüğe ilişkin güç temelli yaklaşımlar sistem
çapında olumlu etkiler sağlayabilir (Dean ve Rowan, 2014, s. 223).
Literatürde spor ortamlarında çocuk sporcuların akranları ve antrenörleri tarafından sıkça
şiddete maruz kaldığı bildirilmektedir. Bu anlamda okul sosyal hizmeti uygulamalarının
bu ortamlarda direkt olarak kendine yer bulacağı düşünülmektedir. Özkan (2017), okul
sosyal hizmetinin sosyal hizmet meslek ve disiplininin özel bir alanı olarak ifade
etmektedir. Okul sosyal hizmetinin ekolojik sistem yaklaşımı perspektifi doğrultusunda
öğrencilerin yüksek yararını ve iyilik halini odak aldığını belirten Özkan, bu alandaki
uygulama alanlarını grup terapisi, çocuk ihmal ve istismarının tanımlanması ve
raporlanması, kriz müdahalesi, içerme hizmetleri şeklinde sıralamıştır (s, 9). Bu
doğrultuda okul sosyal hizmetinin ve uygulamalarının spor ortamlarındaki problemlerin
çözümü için oldukça elverişli bir araç olduğu ifade edilebilir.
Sosyal hizmet, bireyi çevresi içinde alan bir meslek ve disiplindir. Bu noktada çocukların
spor ortamlarında yaşadıkları olumsuz deneyimlerin çevredeki etkileşimler ve ilişki
deneyimleri sonucu ortaya çıktığı ifade edilebilir. Altyapılarda çocuklara yönelik şiddet
incelenirken ilişki deneyimleri ve bu deneyimlerin çocuklar üzerinde yaratacağı olumsuz
etkiler boyutlarının göz önünde bulundurulmasının bu sorunun tanımlanması ve çocuklar
üzerindeki etkilerinin belirlenmesi noktalarında önemli olduğu düşünülmektedir. İnsanı
yaşam boyu gelişen ve değişen bir varlık olarak ele alan sosyal hizmet, spor ortamlarına
da bu bakış açısını yansıtmalıdır. Bu bağlamda beynin tıpkı sosyal bir varlık gibi
değişebilen ve yeniden yapılanabilen özelliğini vurgulayan bağlanma kuramının, ilişki
deneyimlerini ve anlamlı diğerlerini merkeze alan bağlanma teorisinin bu ortamlarda
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çocuğa

yönelik

şiddeti

ve

olası

etkileri

incelemede

önemli

araçlar

olduğu

düşünülmektedir.

1.5.BAĞLANMA KURAMI
Bowlby, ilk olarak etoloji ve psikoanaliz bilgilerinden yola çıkarak taslak nitelikli üç
makalede (1958, 1959, 1960) bağlanma teorisini özetlemiştir. Bunlardan sonra görece
uzun bir süre için teorinin etolojik-evrimsel yönleri (belki de en çarpıcı ve özgün
göründükleri için) en dikkat çekici bölümlerdir. Bowlby, diğer birçok memeli türüne
benzeyen şekilde insan bebeklerinin de bir bağlanma davranış sistemi kazandıklarını
ileri sürmüştür. Bu hipoteze dayalı davranışsal ve motive edici olan bu sistemin işlevi,
genç ve deneyimsiz yavruların hayatta kalma şansını kendisini daha yaşlı, daha
deneyimli ve koruyucu özellikte olan bir ebeveynin yakınında olmaya motive etmek
yoluyla geliştirmektir (Bretherton, 1990, s. 238).
Ainsworth’e (1967, s. 429; aktaran: Schore, 2000) göre bağlanma açık bir davranıştan
daha fazlasıdır, içseldir. Sinir sistemine bebeğin anneyle olan etkileşimlerinden elde
ettiği deneyimlerin bir sonucu olarak kurulmuştur. Bowlby’e (1977, s. 203) göre bağlanma
davranışı, normalde daha güçlü ve/veya daha akıllı olarak düşünülen, farklılaşmış ve
tercih edilen bir kişiye yakınlaşmaya çalışan veya bu kişilere yakınlığını koruyan herhangi
bir davranış biçimi olarak düşünülür. Bebekler ve küçük çocuklar tarafından sıkça ve
yoğun olarak gösterilmesine rağmen özellikle de sıkıntı veren, korku duyulan durumlarda
yaşam boyunca tezahür etmeye devam eder. Bağlanma davranışı ağlamayı ve aramayı,
takip etmeyi, tutunmayı, bir çocuğun yalnız bırakıldığında ya da yabancılarla birlikte
kaldığında oluşan bu duruma yönelik güçlü bir protestosunu içerir. Yaşın ilerlemesi ile
birlikte sergilenen bu tür davranışların sıklığı ve yoğunluğu azalır. Yine de bu davranış
biçimleri, insan davranış ekipmanlarının önemli bir parçası olmaya devam eder.
Yetişkinlikte kişi sıkıntılı durumlar yaşadığında, hasta olduğunda veya korktuğunda
özellikle belirgindir. Bir birey tarafından gösterilen bağlanma davranışının belirli biçimleri,
kısmen kişinin mevcut yaşı, cinsiyeti, içinde bulunduğu koşullar ve hayatında daha önce
sahip olduğu deneyimler ile bağlanma figürleri üzerine kuruludur.
Kuramın özgün yapısında değinilen önemli konular, tanıdık olmayan ortamlarda ve
tanıdık olmayan kişiler ile aynı ortama konulan çocukların verdiği tepkiler ve buradan
edinilen deneyimlerin çocuklar ile ebeveynler arasında devam eden ilişkilerde yarattığı
etkilerdir. Devamında gelen çalışmaların bütününde bağlanma kuramı ile gözlem yapma,
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bireylerin çok özel durumlara karşı verdiği tepkiler ve buradan hareketle elde edilen
veriler birbirine bağlı olma eğilimini sürdürmüştür. Tarihsel süreç açısından
değerlendirildiğinde ise bağlanma kuramı gelenek olarak nesne ilişkileri geleneğinden
evrilmiştir. Bunun yanında kontrol kuramı, evrim kuramı, etoloji ve bilişsel psikolojiden de
kavramsal açıdan faydalanmıştır. Bundan dolayı bağlanma kuramı psikoloji ve modern
biyoloji ile bir ahenk sağlamıştır ve doğa bilimi ile de ölçütleri bakımından bir uyumluluk
yakalamıştır (Bowlby, 2014, s. 157). Bağlanma kuramı, şimdi hem normal hem de
anormal gelişimin kapsamlı bir açıklamasını sağlamaktadır. Ayrıca insan gelişiminin en
sofistike ve kapsamlı olarak araştırılmış kuramlarından biridir (Riggs, 2010, s. 6).
Bowlby (1977, s. 203-204), bağlanma teorisini kavramsallaştırmanın bir yolu olarak
aşağıdaki özellikleri vurgular:
Özgüllük. Bağlanma davranışı, çoğunlukla açıkça tercih sırasına göre bir veya birkaç
belirli kişiye yöneliktir.
Süreklilik. Bir bağlanma, genellikle ömür süresinin büyük bir kısmına dayanır. Ergenlik
döneminde

erken dönemdeki bağlanmalar

hafifletebilir

ve yenileri

tarafından

desteklenebilir ancak kolayca terk edilemez ve yaygın olarak devam eder.
Duygunun Katılımı. En yoğun duyguların çoğu, bağlanma ilişkilerinin kurulması,
sürdürülmesi, bozulması ve yenilenmesi sırasında ortaya çıkar. Aşık olmak olarak tarif
edilen bağ oluşumu, bir insanı seven olarak bağı sürdürmek ve birini üzen olarak ortağı
kaybetmek olarak tanımlanır. Benzer şekilde, kayıp tehdidi kaygıyı uyandırır ve gerçek
kayıp üzüntü oluşturur. Ayrıca bu durumların her biri öfkeye de neden olabilir.
Bireyoluş (ontogeny). İnsan bebeklerinin büyük çoğunluğunda tercih edilen bir figüre
olan bağlanma davranışı yaşamın ilk dokuz ayında gelişir. Bebeğin kiminle daha çok
sosyal etkileşim deneyimi olursa, o kişiye daha çok bağlı kalması muhtemeldir. Bu
nedenle çocuğa esas olarak annelik yapan kişi, çocuğun temel bağlanma figürü olur.
Bağlanma davranışı üçüncü yılın sonuna kadar kolaylıkla aktif hale getirilebilir; sağlıklı
bir gelişimde bundan sonra giderek daha az aktif hale gelir.
Öğrenme. Tanıdık olanı tanıdık olmayandan ayırmayı öğrenme bağlanmanın
geliştirilmesinde önemli bir süreçken, deneysel psikologlar tarafından kullanılan
geleneksel ödüller ve cezalar sadece küçük bir rol oynamaktadır. Aslında bağlanma
figüründen tekrar tekrar ceza alınmış olsa da bir bağ geliştirilebilir.
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Organizasyon. Başlangıçta bağlanma davranışına oldukça basit çizgilerle düzenlenen
yanıtlar aracılık eder. İlk yılın sonundan itibaren sibernetik yoluyla organize edilen ve
giderek karmaşık hale gelen davranış sistemleri, çevre ve benlik temsil modelleri ile aracı
hale gelir. Bu sistemler belirli koşullarla aktive edilir ve başkaları tarafından sonlandırılır.
Yabancılık, açlık, yorgunluk ve korkutucu olan herhangi bir şeyin varlığı bağlanma
davranışını aktive edici koşullar arasında gösterilebilir. Sonlanma koşulları arasında
anne figürünün görülmesi ya da sesinin duyulması ve özellikle onunla gerçekleştirilen
mutlu bir etkileşim vardır. Bağlanma davranışı şiddetle uyandığında davranışın
sonlanması için, anne ile çocuk arasında dokunma, yapışma ve/veya anne tarafından
çocuğun sarılması gereklidir. Annenin bulunduğu ya da tanıdık olan bir ortamda bir çocuk
bağlanma davranışını kesme eğilimdedir ve bunun yerine çevresini araştırmaya koyulur.
Biyolojik fonksiyon. Bağlanma davranışı neredeyse tüm memeli türlerinin gençlerinde
görülür ve birtakım türlerde yetişkin yaşam boyunca devam eder. Olgunlaşmamış bir
hayvanın tercih edilen bir yetişkine yakınlığının bakımı arasında çok fazla ayrıntı ayrımı
olmasına rağmen, neredeyse daima anne, bu davranışın hayatta kalma değeri olduğuna
işaret eden kuraldır.

Bağlanma Sistemi
Bowlby, bağlanma davranışının doğuştan gelen bir motivasyonel sistemle (bağlanma
davranış sistemi) düzenlendiğini ve bebeklerin güvenliğini ve hayatta kalmalarını
sağlamak için doğal seleksiyonla ‘tasarlandığını’ belirtmektedir (Fraley, 2002, s. 124).
Kuramın ana varsayımlarından biri, insan yavrusunun doğumdan sonra gelişmemiş
oluşu nedeniyle sadece bir erişkinin korumaya ve bakmaya gönüllü olması durumunda
hayatta kalabileceği gerçeğidir. Bebekler bu nedenle bakım veren kişi ile yakınlığı
sürdürmeyi sağlayan davranışlar sergilerler. Gülümseme bakım veren için ödül
niteliğindedir. Bebek ağladığında ise ebeveyn, cevap vermeye ve bebeğin içinde
bulunduğu rahatsızlığı gidermeye güdülenir. Bakım veren ortamdan uzaklaşmaya
başladığında bebek onu izlemeye ve takip etmeye koyulur. Bağlanma sistemi fizyolojik
sistemler ile benzerlik gösterir. Ebeveyn ile bebek arasındaki fiziksel yakınlığı engelleyen
her türlü durum bebekte kaygı yaratır. Bu durum da bağlanma davranışını tetikler.
Yakınlık tekrar kurulana değin davranış devam eder. Yakınlık sağlanırsa sevgi ve
güvenlik duyguları oluşur. Diğer yandan ilişkide yaşanılacak olası kesintiler kızgınlık,
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kaygı veya üzüntü duygularının ortaya çıkmasına sebebiyet verir (Hazan ve Shaver,
1994, s. 5).
Bir kural olarak bakım alma, daha akıllı ve güçlü olana doğru gerçekleşir. Bu noktada
bakım alan daha az tecrübeye ve güce sahip olarak karşımız çıkar. Bu nedenle bakım
alan çocuk, bakım verenin yani çoğunlukla ebeveynin etrafındadır. Bundan kasıt
istenmeyen durumlar ortaya çıktığında rahatlama ve koruma ihtiyacını gidermek için
erişilebilir olmaktır. Ebeveynlikteki temel rol olan bakım verme, bağlanma davranışını
tamamlar. Çocuğun bakım alma ihtiyacı ve arayışı, ebeveynin ise bakıcılık rolü insanın
doğasından gelen bir bileşen olarak görülür (Bowlby, 2014, s. 159).
Bir davranışsal sitem olarak bağlanma; bakımı, keşif yapmayı, cinsel birleşmeyi ve
sosyalliği içerir. Bu yönüyle belirgin ve iç içe geçmiş bir özelliğe sahiptir. Bu sistemin
baskın olduğu dönemler bebeklik ve çocukluk dönemleridir. İhtiyaç duyulan zamanlarda
ihtiyaca cevap verebilecek koruyucu niteliğinde olan tanıdık kişi olduğu müddetçe, çocuk
dünyaya yapacağı seferlerde ya da oyunlara katılım göstermede cesurdur. Olası
rahatsızlık ya da tehdit durumlarında çocuğun vereceği ilk tepki yakınlık aramak ve bunu
yeniden sağlamaya çalışmaktır (Hazan ve Shaver, 1994, s. 5-6).

Bağlanmanın Kurulması
Bowlby'nin bağlanma teorisine göre bebek, doğumdan birkaç yıl sonra dört gelişme
aşaması boyunca bağlanmayı biçimlendirir. Anneye açıkça tanımlanabilen ilk bağlanma
12 ayda görünür. Bowlby'nin teorisini temel alan Ainsworth'ün “Tuhaf Durum” sistemi,
bağlanmanın 12 ayda güvenli ya da güvensiz olduğunu tanımlamaktadır (Mizukami ve
diğerleri, 1990).
Schaffer ve Emerson’un (1964, s. 13) yaptıkları ve yaşamın ilk on sekiz ayını kapsayan
uzunlamasına araştırmada bebeklerin doğal olarak oluşan fiziksel temas durumlarına
tepkileriyle ilgili veriler, anneye özgü raporlarla sistematik olarak elde edilmiştir. Buna
göre erişilebilir nitelikte olan herhangi birine bağlanma davranışı çocuklar tarafından
yönlendirilebilir. Bununla birlikte doğumundan itibaren 6. ve 7. aya kadar her normal
bebek, bağlanma davranışını istemli şekilde yakınlık aradığı ve yokluğunu protesto ettiği
bir tek kişiye yönlendirir. Bu kişi ise genellikle bebeklerin içinde bulunduğu rahatsızlık
durumlarına cevap veren kişidir. Verilen cevabın kalitesi de davranışın bu kişiye
yönlendirilmesinde önemli bir rol oynar (Hazan ve Shaver, 1994, s. 6).
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Bowlby, bağlanma davranışının temel ve tanımlayıcı üç özelliği ve işlevi olarak güvenlikli
üs, güvence üssü ve yakınlığı korumadan bahsetmiştir. Bu işlevleri görmek için bebeğin
davranışlarına dikkat etmek yeterlidir. Bağlanma figürüne yakınlık, sıkıntı veren
durumlarda bebeğin aranması olarak karşımıza çıkar. Bu durumda bakım veren kişi
bebeğin rahatsızlığının giderilmesi için ve güven duygusunun tekrardan oluşturulması
için güvence üssü işlevindedir. Ayrıca bakım veren kişi bebeğin dünyaya yapacağı keşif
seferler için gidebileceği ve dönebileceği bir güvenli sığınak işlevindedir (Hazan ve
Shaver, 1994, s. 7).
Güvenli dayanağı, askeri bir üs ve bu üssü komuta etmekle görevli olan bir subay örneği
ile açıklamaya çalışan Bowlby, askeri üssün beklemek gibi kendisi için çok önemli bir
görevi olduğunu ifade etmektedir. Bu durumda operasyona gidecek olan kuvvetlerin
başında yer alan subay, askeri üssün emniyette olduğundan emin olduğu durumlarda
risk alır ve sefere çıkma cesaretini kendinde bulur. Olası bir başarısızlık durumunda
kuvvetlerin subay tarafından üsse dönmesi sağlanabilir. Bu metaforda olduğu gibi
güvenli bir dayanağa sahip olan çocuk ya da ergen dışarıya doğru çıkarmalar yapar. Geri
döndüğü zaman da olumlu bir karşılaşma yaşayacağını, korku veren durumlara karşı
kendisine güven verileceğini, duygusal ve fiziksel yönlerden kendisine bakılacağını bilir.
İşte bu noktada ebeveynler tarafından sağlanan dayanak, erişilebilir olmayı ve yardıma
çağırıldığında tam zamanında verilen cevabı vurgular (Bowlby, 2014, s. 14).
Bağlanma ve güvenli üs işlevleri, çocuk ve kişilik gelişimini desteklemek ve düzenlemeyi
etkilemek için faaliyet göstermektedir. Bağlanma teorisi, evrimsel biyolojik zorunluluğu
varsayar. Bebeğin fiziksel ve psikolojik olarak hayatta kalabilmesi için bağlanma
davranışları var olmalıdır ve bu davranışlara da karşılık verilmelidir (Bowlby, 1958)
İlerleyen yaşlarda çocuklar ve ergenler yukarıda belirtilen bu üsten daha uzağa, daha
uzun süreler dahilinde gidebilirler ve bu cesareti kendilerinde bulurlar. Yardım talebinde
bulundukları zaman üslerinin bu yardımı yanıtlamaya hazır olduğundan ne kadar eminse
ve bu üssün güvenli durumda olduğundan ne kadar haberdar ise, durumu o denli doğal
karşılarlar (Aktaran: Fitton, 2014).
Ebeveynin bağlanma davranışına bakışı, güvenli bir üs olmanın bir başka kriteridir. Bu
davranışa saygı duymayan ve bağlanmayı insanın özünden gelen bir parça olarak
görmeyen ebeveynler güvenli bir dayanak olamazlar. Bir diğer şart ise ebeveynin
üstlenmesi gereken role işaret eder. Bu rolün kapsamı ebeveyn tarafından çocuğun
davranışını etkileme yönünde kullanılan yollar ve teknikler şeklindedir. Bazıları kısıtlayıcı
ve disiplin amaçlı olsa da çoğu cesaret verici niteliğe sahiptir. Cesaretlendirici nitelikte
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olan tekniğe örnek olarak çocuğun karşılaştığı problem için ipucu vermek olabilir. Bu
teknikler ebeveynler arasında değişiklik gösterebilmektedir (Bowlby, 2014, s. 15-16).
Bowlby’nin bağlanma kuramına ilişkin yaptığı güvenli üs vurgusu, teorinin merkezinde
yer almaktadır. Gerçekten de Bowlby’nin teorisi çerçevesinde bağlanma tasvirleri;
güvenli üs ile ilişkili davranışlar ve beklentiler oldukça önemlidir (Waters ve diğerleri,
2010).

Bağlanmada Kopukluk ve Çözülme
Bağlanma teorisi kısmen psikanalitik kuramın alternatifi olarak ayrılığın neden küçük
çocuklarda endişe yarattığını, çocukluk ve yetişkinlikteki kayıpların ve yasların
arasındaki benzerlikleri ve insan ruhundaki savunma süreçlerini, kişilik gelişimini
etkileyen ve bebeklikten gelen sosyal davranış mekanizmalarını açıklayabilmek için
ortaya çıkmıştır (Barnett ve Vondra, 1999; Bretherton, 1985; Cristobal, 2003; Waters ve
diğerleri, 2002; aktaran: Fitton, 2014). Ayrıca fonksiyonel bir perspektif ile bağlanma
teorisi, hastanede gerekli olan kalış süresince ebeveynlerden ayrılan küçük çocukların
streslerini en aza indirgemek için politikalarda değişikliklere etki etmiştir (Bowlby, 1988;
aktaran: Barnett ve Vondra, 1999, s. 1).
Anne yoksunluğuna olan ilgisi Bowlby’nin bağlanma davranışına ilişkin araştırmalar
yapmasında etkili olmuştur. Uzun süre boyunca bakım vereninden ayrılmış ya da kurum
bakımında büyümekte olan çocukları gözlemleme fırsatı bulan Bowlby, çocuklarda iki
çarpıcı tepki saptamıştır. Olası bir ayrılığa yönelik ilk tepkiler çocukların çoğunda
benzerlik göstermiştir. Çocuklar tahmin edilebilir ve değişmeyen bir sıra dahilinde bazı
duygusal tepkiler ortaya koyuyorlardı. Bunlar sırası ile protesto, umutsuzluk ve kopmaydı
(ayrılma). İkinci tepki ise kısa olarak nitelendirilebilecek ayrılıkların dahi uzun süreli etkiler
bırakmasıydı (Hazan ve Shaver, 1994, s. 7). Barnett ve Vondra (1999, s. 6), bağlanma
figüründen ani veya uzun süreli ayrılıkların stres kaynağı olduğunu ve kalıcı kaybın
bireyde üzüntü duymayı ve yas tutma halini ortaya çıkaracağını ifade etmektedirler. Buna
ek olarak bağlanma ilişkilerinin desenlenmesindeki tüm değişikliklerin mutlaka kalıcı
olmadığı söylenebilir. İlişkilerin kalitesindeki daha uzun vadeli değişimlere ek olarak
ayrılma/kopukluk sonrasında çocuğun artan yapışma durumu gibi geçici değişimler ve
endişelerin var olduğu görülmektedir (Robertson ve Robertson, 1971; aktaran:
Bretherton, 1985, s. 20).
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Protesto, kaygı ve kopma gibi tepkiler, çocuğun birincil bağlanma figüründen ayrılmaya
karşı verdiği uyumsal tepkilerdir. Çocuğun içinde bulunduğu rahatsızlığı ifade etmesi
aslında bakım veren kişinin çevreye çağırılmasıdır. Fakat çocukta bakım veren ile
yakınlığın sağlanmasına dair bir umutsuzluk hakim ise devamlı rahatsızlık ifadesi çocuğu
fiziksel açıdan tüketir. Edilgen biçimde (hareketsiz ve sessiz tutarak) çocuğun
iyileşmesine olanak tanıması umutsuzluk evresinin bir karakteristiği olarak karşımıza
çıkar. Ayrılma, yeni bir bağlanma figürünü aramayı mümkün kılar ve etkinliklerin normale
dönmesini sağlar. Yakınlığın korunmasında olduğu gibi uzun süren ayrılığa verilen
tepkiler de bir sistem olarak bağlanmanın fonksiyonelliğini yansıtır (Hazan ve Shaver,
1994, s. 8).

İçsel Çalışan Modeller
Kuramın en temel özelliklerinden biri, bağlanmanın bir kontrol sistemi ile düzenlendiği
hipotezidir. Bu kontrol sistemi merkezi sinir sistemine bağlıdır. Buna göre bu kontrol
sistemi bağlanma figürü olarak adlandırılan kişi ile olan yakınlığı ve erişilebilir olmayı
korur. Bunu da oldukça kompleks iletişim yolları ile yapar. Bahsedilen bu sistemin varlığı
ve çalışma modelleri ile erken dönemde zihninde meydana getirilen bağlantısı, yaşam
boyunca kişilik dediğimiz oluşumun işlevini yerine getirmesi sırasında temel rolü
oynamayı sürdürür (Bowlby, 2014, s. 161).
Bebek ile bakım veren devamlı bir ilişki içerisindedir. Tekrarlanan bu ilişki deneyimleri
sırasında bebek, bakım verenden ne talep edeceğini öğrenir ve davranışlarını bu
doğrultuda ayarlar. İşte bebek tarafından tüm bu talep edilenler ve beklentiler, Bowlby’nin
‘içsel çalışan modeller’ (internal working models) dediği yapıları oluşturur. Bileşenlerine
bakıldığında kendilik ve bağlanma figürü modellerini (anlamlı diğerleri) kapsar.
Kullanılma amacının ise bakım veren kişinin ulaşılabilirliğini ve cevap verebilirliğini
tahmin etmek olduğu söylenebilir (Hazan ve Shaver, 1994, s. 9).
Bu modeller, yeni durumların değerlendirilmesinde ve yönlendirilmesinde yararlıdır.
Örneğin, çocuğun deneyimi, gerektiğinde destek sağlama olasılığı yüksek bir kişi olarak
bir bağlanma figürü modeli oluşturmasına yol açtıysa, figürün nerede olduğunun
izlenmesi gibi bir tepki daha az gerekli olabilir (Bretherton, 1985, s. 11).
Bağlanmanın içsel çalışan bir modeli, zihinsel bir model veya şema biçimidir (Sherwood
ve diğerleri, 2008). Cozoline (2014, s. 186), bu şemaların örtülü anılar olduğunu
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söylemektedir. Diğerlerinin davranışlarını tahmin etmede kullanılırlar ve sosyal beynin
yapısında mevcutlardır. Bu nedenle bir sosyal çevrede rast geldiğimiz bireyleri
oluştururlar ve bu bireylere verilen tepkileri de bilişten öte olarak etkilerler. Bu düşünceye
paralel şekilde Bowlby (1980, s. 384) de bağlanma figürlerinin ve kendiliğin içsel çalışan
modellerinin bir kez organize olduklarında bilinçli farkındalığın dışında çalışmaya eğilim
gösterdiklerini ifade etmektedir. Bu nedenle ve yeni bilgiler mevcut modellerle
özdeşleştiği için modeller, dramatik değişikliğe karşı dirençli olma eğilimindedir.
Bağlanma davranışının hedef noktası anlamlı bir bağlanma figürü olan anneye yakın ve
erişilebilir bir alanda olmaktır. Bu hedef bebeğin anneyi aklında tutabilir olmasını
beraberinde getirir. Yaklaşık dokuzuncu ay ile birlikte çoğunlukla bebekler tanıdık
olmayan kişiler ile bırakıldığında ağlamak ve tanıdık olmayan kişiyi reddetme gibi tepkiler
ortaya koyar. Yani bebek hem annesi hem de kendisi için birer çalışma modeli oluşturur.
Anne için oluşan model, anneyi tanımak ve diğerleriyle karşılaştırmak adına çalışır.
Kendisi için oluşturduğu model ise anne ile etkileşimi içinde gelişir. Ayrıca başka bir
çalışma modelini de babası için oluşturur (Bowlby, 2014, s. 161). Çocuğun duygusal
bilişsel anlayışı büyüdükçe, benlik, sosyal ortakların ve fiziksel dünyanın iç modelleri
karmaşık hale gelir. Bundan dolayı bileşen alt sistemleri arasındaki temel etkileşimlerin
değişmeden kalmasına rağmen, bağlanma sistemi tarafından düzenlenen davranışlar
yaş ilerledikçe değişebilir (Bretherton, 1985, s. 12). Bu düşünceye paralel olarak Fraley
(2002) de bağlanma stillerinin içsel çalışan modellerinin erken dönemdeki ebeveynçocuk ilişkisinde oluştuklarını ve nispeten de yaşam boyu değişmeden devam ettiklerini
ifade etmektedir. Roberson ve diğerlerine (2011, s. 188) göre istikrarlı ebeveyn ilişkilerine
sahip olan kişilerin güvenli, çatışan ebeveyn ilişkilerine sahip olanların kuşkulu-kararsız
ve bağlantısız ebeveyn ilişkisine sahip olanların ise kaçınmalı içsel çalışan modele sahip
olma olasılıkları yüksektir. Collins ve Sroufe (1999), erken bağlanma deneyimlerinin,
çocukların işlevselliğini ve daha sonraki ilişkilerini etkilemeye devam etmesini sağlayan
bir işlemsel model önermiştir (Aktaran: Riggs, 2010, s. 16). Ancak çocuklar daha önceki
uyum ve beklenti modellerine göre başkaları ile karşılıklı iletişim kurarak kendi
gelişimlerine ve çevrelerine katkıda bulunurlar. Özellikle çocukluk çağında bireyin
kendisine ve diğerlerine ilişkin bilişlerini içeren içsel çalışan modelleri, ani duygusal
tepkileri koruyan ve güçlendiren ya da azaltan bilişsel süreçleri ve ortaya çıkan
davranışları etkiler (Riggs, 2010, s. 16).
Ebeveyn ile bebek ya da çocuk karşılıklı olarak sinyallere cevap vermediklerinde,
savunma süreçleri çocuğun çalışma modellerinin yeterli gelişimine ve işleyişine
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müdahale edebilir. Bu, ilişkiyi etkilemekle kalmaz aynı zamanda bir bireyin (bir yetişkin
veya çocuğun) üçüncü bir kişiyle olan bağlanma ilişkisinin biçimini de etkiler (Bretherton,
1990, s. 237). Liotti ve diğerleri (2008, s. 297), içsel çalışan modeller aktive edildiği
zaman, bağlanma güdüsel sisteminin tüm tipik duygularını (ayrılma korkusu, beklenen
ayrımlara yönelik öfke-protesto, hüzün, yeniden birleşme sevinci, güvenlik hissi) ortaya
çıkarabileceğini ifade etmektedir.
Bretherton’a (1985, s. 14) göre, Bowlby’nin bağlanma teorisine verdiği en önemli katkılar,
Bowlby’nin bağlanma sistemini (cinsel

ve beslenme davranışları düzenleyen

sistemlerden farklı olarak) kendi belirgin motivasyonu ile bir davranış kontrol sistemi
olarak kabul etmesi ve sistemin işleyişini bireyin kendiliğe, anlamlı diğerlerine ve
dünyaya yönelik çalışan modellerle yakından bağlı olduğunu ifade etmesidir.

Bağlanma Stilleri
Bir çocuğun gelişim süreçlerinden nasıl geçtiğinin saptanmasında ebeveynlerin aldığı
rol, bağlanma kuramında özel önem atfedilen önemli bir diğer konu alanıdır. Günümüzde
erken dönemden başlayarak ergenlik dönemini de içine alan gelişim dönemlerinde
kişinin oluşturduğu bağlanma şeklinin kişiye bakım verenlerin davranış biçimlerinden
önemli ölçüde etkilendiğine ilişkin ciddi kanıtlar bulunmaktadır (Bowlby, 2014, s. 161162). Ebeveynlerin (özellikle annenin) bir çocuğun gelişiminde oynadığı hayati rolün
önemini vurgularken ebeveynlik tarzlarına neyin liderlik ettiğini anlamak ve ortaya
koymak da ciddi bir meseledir. Bunlardan biri annenin aldığı duygusal destek ve bu
desteğin eksikliğinin miktarıdır. Diğeri ise annenin çocukluğunda kendi annesinin çocuk
yetiştirme tutumlarının nasıl olduğudur (Bowlby, 2014, s. 165).
Ainsworth, çocukların ebeveynleriyle olan ilişkilerinde deneyimledikleri ‘güvenlik’
düzeyini test eden deneysel bir durum tasarlamıştır. Bu amaçla kullanılan Tuhaf Durum
yöntemi, çocukların bağlanma figürleri ile olan ilişkisinden elde ettikleri temsili modelleri
değerlendirir (Ainsworth ve diğerleri, 1978, s. 116).
Bağlanmayı nitelik açısından değerlendirirken Ainsworth, tanıdık olmayan bir çevrede
bakım vereninden ayrılış yoluyla bebekte bağlanma davranışını aktif duruma getirmeyi
ve buna ek olarak bebekler için ayırt edici olan oyuncakları ortamda bulundurarak keşif
sistemini de çalıştırmayı hedeflemiştir.

Yani güvenli sığınağı ve yakınlığı koruma

davranışını araştırmak istiyordu. Buradaki varsayım, araştırma ortamında ortaya çıkan
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bebek davranışının rahatsızlık veren bir durumdayken bebeğin ihtiyacı olan temas ve
rahatlama isteğine karşı bakım verenin geçmiş dönemlerdeki cevap verebilirliğinin ya da
olumlu anlamdaki tepkiselliğinin derecesine göre talepleri ve beklentileri içeren içsel
çalışan modelleri yansıttığıdır (Hazan ve Shaver, 1994, s. 10).
Aslında Ainsworth Bağlanma Sınıflandırma Sistemi, ilişkileri sınıflandırmak için bir
şemadır (Ainsworth ve diğerleri, 1978). Aslen Ainsworth'un Uganda'daki çalışmalarından
ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalarda Ainsworth (1967), annelerin bebeklerine yönelik
duyarlılık düzeylerini incelemiştir (Aktaran: Howe, 1995, s. 78). Amerikan laboratuvarının
içeriğine uyarlanan test durumu, bebeklerin stresli durumlarda davranışlarını nasıl
ayarladıklarını inceler. Bu incelemelerde dikkat edilen noktalar; (1) anne ya da bakım
verenin ortamda bulunduğu ya da bulunmadığı durumlarda bebeğin ne kadar oynadığı
ve araştırdığı, (2) çocuğun anneye ya da bakım verene ortamda varken, ayrıldığında ve
en önemlisi geri döndüğünde verdiği tepkinin nasıl olduğudur (Howe, 1995, s. 79).
Bağlanma stilleri ilk kez Mary Ainsworth tarafından 1971 yılında tanımlanmıştır. Daha
sonra bağlanma şekillerini destekleyen aile koşulları ile tanımlama eksiksiz bir biçim
almıştır. Buna göre bağlanma şekilleri ilk deneylerde güvenli ve güvensiz (kaygılı dirençli
ve kaygılı kaçınmalı) olarak kategorize edilmiştir (Bowlby, 2014, s. 162). Daha sonra
yapılan çalışmalarda bu bağlanma şekillerine ek olarak iki bağlanma şekli daha
eklenmiştir.
Güvenli bağlanma (B tipi olarak bilinir) stilinde kişi rahatsızlık veren, kaygı yaratan bir
durumla karşılaşır ise bakım veren kişinin (çoğunlukla ebeveyn) belli bir alanda
ulaşılabilir, yardıma hazır ve cevap verebilir durumda olduğundan emindir. Bu emniyetli
durum çocuğun dünyaya yapacağı seferlerde cesur olmasını sağlar. Bağlanmanın bu
şekli bakım veren kişi tarafından erişilebilir olmak, çocuktan gelen sinyallere tepkisellik
ve çocuğun içinde bulunduğu olası rahatsızlık veren, olumsuz durumlarda gerekli
yardımı sağlamaya hazır olmak ve yanıt verici olmak ile desteklenir (Bowlby, 2014, s.
162). Çocuğun yabancı bir kişiye kıyasla daha çok anneye ya da bakım verene doğru
net ve açık bir tercihi mevcuttur. Ebeveynlerin verdiği bakım da devamlı olarak cevap
veren bir niteliktedir (Howe, 1995, s. 80). Güvenli bir şekilde bağlanmış olarak
sınıflandırılan çocuklar, bakım verenin ortamdan ayrılmasından sonra dönüşünü
memnuniyetle karşılarlar ve eğer sıkıntı çekerlerse yakınlık ararlar ve kolaylıkla
rahatlarlar (Bartholomew ve Horowitz, 1991, s. 226).
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Güvensiz bağlanma stillerinden olan kaygılı dirençli (ikircikli) bağlanmada (C tipi olarak
bilinir) kişi, olası bir başvuruda bakım veren kişinin ona cevap vereceğinden ya da o
alanda erişilebilir olacağından emin değildir ve kuşkuludur. Bu kararsızlık kişide ayrılık
kaygısı eğilimini beraberinde getirir. Sarılıp bırakmamaya yatkınlık vardır. Çocuk dünyayı
tanıma yolunda yapacağı seferler konusunda kaygı duyar. Bu bağlanma şeklinde belirgin
bir çatışmanın olduğu söylenebilir. Kimi durumda ebeveynin erişilebilir ve yanıt verici kimi
zaman da bu şekilde olmayan konumu ile desteklenir. Ayrıca çocuğu kontrol etmek için
ebeveyn tarafından kullanılan ayrılıklar ve çocuğun terkine ilişkin tehditler de bu
bağlanma şeklini destekler (Bowlby, 2014, s. 162-163). Kaygılı dirençli olarak
sınıflandırılan bebekler, bakım verenlere karşı kararsız davranış sergilemektedirler ve
birleşimde rahatlama yetenekleri bulunmamaktadır (Bartholomew ve Horowitz, 1991, s.
226). Bu çocuklar hem ebeveynin dikkatini ister, hem de öfkeyle ona karşı direnirler.
Böylesi bir kararsız davranış, bu güvensizliğin temel özelliğidir. Anne ya da bakım veren
yeniden ortaya çıktığında, kararsız çocuklar oyuna dönmekten çekinirler. Yeni durumlara
ve insanlara karşı gergin olabilirler. Ebeveynlerin bakımı tutarsız ve duyarsızdır ancak
düşmanca ve reddedici değildir (Howe, 1995, s. 80).
Bir diğer güvensiz bağlanma stili olan kaygılı kaçınganda (A tipi olarak bilinir) kişi, ilgi
gereksinimi içerisindeyken kendisine olumlu anlamda bir cevap verilerek yardım alacağı
konusunda kararsızdır. Tersine kişi böyle bir durumun içinde olduğu zaman azarlanmayı
bekler. Bu bağlanma şeklindeki çatışma, kaygılı dirençli bağlanmaya göre daha gizlidir.
Oluşumu ise çocuğun ebeveyne rahatlama ve cevap bulma ihtiyacı ile yaklaştığında
azarlama tepkisi ile karşılaştığı durumların sonucunda gerçekleşir (Bowlby, 2014, s.
163). Kaygılı kaçıngan olarak sınıflandırılan bebekler, bakım veren ile yakınlıktan veya
etkileşimden kaçınırlar (Bartholomew ve Horowitz, 1991, s. 226). Ebeveyn ortamdan
ayrılıp geri döndüğünde, bu çocuklar onu görmezden gelir. Ebeveynleri gözlemlerler ve
tedbirli olmaya devam ederler. Ebeveynler ya da yabancılar arasında özel bir tercih
yapmazlar. Ebeveyn, çocuğun sinyal ve ihtiyaçlarına karşı kayıtsızdır ve duyarsızdır
veya çocuğun bu taleplerini reddeder (Howe, 1995, s. 80).
Genelde yukarıda bahsedilen bu üç bağlanma stili çoğunlukla vakalarda gözlemlenen
bağlanma şekilleri ile tutarlılık gösterse de istisnalara da rastlanmıştır. Anne ile bebek
arasında gerçekleşen sıralı olaylardan hareketle gözlenen anne-bebek etkileşimleri
sonucunda dağınık ve kafası karışmış bebeklerin olduğu gözlemlenmiştir. Hareketsiz,
şaşkın ve bir harekete başlayan fakat nedensiz yere duran çocukların olduğu da
görülmüştür. Konuyla ilintili olarak yapılan bir dizi çalışmadan sonra bu durumların
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genellikle kaygılı dirençli bağlanma şeklinin dağınık/düzensiz bir formuna (A/C veya D
tipi olarak da bilinir) sahip olan bebeklerde ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu
davranışları sergileyen çocuklara örnek olarak ihmale ve istismara maruz kalmış
çocuklar verilebilir (Bowlby, 2014, s. 163-164). Main’e (1991, s. 140) göre bu kategorideki
çocuklar, kaçıngan ve kararsız türde olan bağlanma davranışının özelliklerini
göstermektedir. Ebeveyn ile bir araya geldiğinde karışıklık ve dağınıklık gösterirler.
Onları kaygı duygusuna karşı koruyacak bir savunma stratejisinden yoksun gibidirler.
Bazen bu çocuklar ayrılma ve yeniden birleşme döneminde sadece 'donuk şekildedirler'
(Aktaran: Howe, 1995, s. 80).
Çocukların herhangi bir ilişki kurma konusunda başarısız oldukları (non-attachments)
aşırı durumlar da vardır. Bu durumlar bağlanma bozukluğu olarak adlandırılır (Howe,
1995, s. 79). Büyük olasılıkla erken çocukluk döneminde kurumlarda yetiştirilen
çocuklarda görülür. Bu çocuklar genellikle sayıca fazla ve isimsiz bakım veren deneyimi
yaşarlar (Lieberman ve Pawl, 1988, s. 331). Bağlanmamış çocuklar, birtakım derin
gelişimsel bozukluklar gösterir. Sosyal ilişkilerinde problemler mevcuttur. Diğer
insanlarla olan sosyal ilişkileri ihtiyaca dayanır. Temel ihtiyaçlar karşılandığı sürece
insanlar değiş tokuş edilebilir. Bir bakım verenin ayrılışında küçük bir sıkıntı dışa vurulur.
Ayrıca bağlanmamış çocuklar, dürtülerini ve saldırganlık duygularını kontrol etmekte
güçlük çekerler (Howe, 1995, s. 81).

Bağlanma Davranışı Ne Zaman Aktif Hale Gelir ve Sona Erer?
Bağlanma

davranışı

çeşitli

durumlarda

aktive

olur.

Bu

durumlara

annenin

ulaşılamayacak konumda olması veya görülmesi, korku, acı ve yorgunluk yaratan şeyler
örnek verilebilir. Davranışın sona ermesi ise, bu davranışın uyarılması noktasındaki
yoğunluğa göre değişiklik gösterir. Düşük yoğunluğa baktığımızda annenin sesi ya da
görüntüsü bunu sağlayabilir. Burada önemli olan nokta anne tarafından çocuğa
gönderilen, onun varoluşunu kabule dair sinyallerdir. Biraz daha yüksek yoğunluğa
baktığımızda sona erme durumu çocuk ile anne arasında oluşacak bir sarılma veya
temas yoluyla olur. En yüksek yoğunluk durumunda ise ancak uzun bir kucaklama ve
temas, huzursuz ve sıkıntılı durumda bulunan çocukta şartların sona ermesini
sağlayabilir (Bowlby, 2014, s. 4).
Simpson ve Rholes (1994, s. 185), bağlanma davranışının kişinin stresli bir durum
yaşamasıyla aktif duruma geçtiğini ifade etmektedirler. Buna ek olarak kişinin (1) fiziksel
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ihtiyaçları baskılandığında (açlık, acı, hastalık, yorgunluk), (2) çevresel tehditlere maruz
kaldığında (korkutucu bir olay veya saldırıya uğrama durumu) ve (3) bir ilişki problemi
yaşadığında (bağlanma figüründen uzun süreli ayrı kalma ya da bağlanma figürü
tarafından reddedilme) stres hissedeceğini belirtmektedirler.
Weiss (1991, s. 66), bağlanma davranışı ile ilintili üç temel özellikten bahsetmektedir:
Yakınlık Arama. Çocuk ebeveynlerinin koruyucu aralığı içinde kalmaya çalışacaktır.
Tuhaf ve tehdit edici durumların oluşması durumunda bu koruyucu alan azaltılır.
Güvenli Üs Etkisi. Bağlanma figürünün varlığı çocuğa güvenlik duygusu sağlar. Bu da
bağlanma konusunda dikkatsizlik yaratır ve kendine güvenen çocuğun keşif yapmasını,
oyun oynamasını teşvik eder.
Ayrılmaya Karşı Protesto. Bağlanma figürünün erişilebilirliğine devam etmemeye yol
açabilecek tehditler, protestoya ve ayrılmayı önleme amaçlı aktif girişimlere yol açar.
Bağlanma davranışı sadece çocuklara özgü değildir. Çocuklara göre daha zor uyarılma
gerçekleşse de ergenlerde ve cinsiyet farkı olmaksızın yetişkinlerde de bağlanma
davranışı görülür. Çocukları olan ya da çocuk bekleyen kadınların desteklenmek ihtiyacı
içinde olması ya da ilgiye gereksinim duyması hiç de şaşırtıcı değildir. Bu gibi durumlarda
aktif hale gelebilen bağlanma davranışı evrensel bir nitelik taşır (Bowlby, 2014, s. 4).

Duygusal Bağlar ve Bebeklikten Sonraki Süreçlerde Bağlanma
Bağlanma kuramı, bireyin doğumundan itibaren ve devam eden süreçler olan yetişkinlik,
yaşlılık dönemlerinde de kendi doğasından gelen bir özellik olarak ‘anlamlı diğerleri’ ile
duygusal bağlar kurma eğilimi ile ilişkilidir. Erken dönemdeki bağlar ebeveynleri işaret
eder çünkü ebeveyn destek sağlama ve koruma için güvenilen bir sığınaktır. Ergenlikte
ve yetişkinlikte de bağlar vardır ancak yenilerinin oluşumu ile birlikte bir tamamlanma
yaşar. Erken dönemde bebek ile ebeveyn (çoğunlukla anne) arasındaki iletişime
bakıldığında bunun sadece duygusal ifadeden kaynaklı davranışlar olduğu söylenebilir.
Devam eden süreçlerde duygusal ifade konuşma ile tamamlanır ancak yaşam boyu
yakın ilişkinin ana bileşeni, duygusal ifadeye aracılık eden iletişimdir. Bu nedenle
duygusal bağlar bağlanma içerisinde düşünüldüğünde beslenmeden ve cinsel ilişkiden
türememiştir ve daha az önemli değildir. Kişiyi rahatsız hissettirecek durumlarda oluşan
bir destek ve rahatlama isteği çocuğa özgü bir durum olarak adlandırılamaz. Bunun

49

yerine zaman zaman bakım ihtiyacı olan kişi rolünde zaman zaman da bakım veren
rolünde diğerleri ile oluşturacağımız duygusal bağ oluşturma kapasitesi, sağlıklı bir ruhun
temel özelliği ve kişiliğin etkili işleyişi olarak ifade edilir (Bowlby, 2014, s. 158).
Bağlanma ilişkilerinin sadece bebek-ebeveyn etkileşimini yöneten bir davranış sistemi
içinde değil aynı zamanda yaşam boyu önemli sosyal ilişkileri düzenleyen kavramsal bir
sistem içerisinde olduğu varsayılır (Riggs, 2010, s. 8). Bağlanma, çoğunlukla bebekler
ve annelerde incelenmesine rağmen Bowlby (1976), bağlanmanın "beşikten mezara"
kadar önemli olduğunu ifade etmektedir. Buna ek olarak bebekler ve küçük çocuklar
tarafından sıkça ve yoğun olarak gösterilmesine rağmen özellikle sıkıntılı durumlarda,
birey hasta olduğunda veya korktuğunda yaşam boyu tezahür etmeye devam ettiğini
belirtmektedir. Bowlby (1988) ve Ainsworth (1989), erken çocukluk döneminde oluşan
bağlanmanın, kişilik özelliklerini ve bireyin tepki verme biçimini önemli derecede
etkileyerek bir kişinin genel kişilik yapısının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine
inanmaktadırlar. Birkaç uzunlamasına çalışmada da bebeklikten 6 yaşa, ergenlik ve
erken erişkinliğe kadar olan bağlanma sınıflandırmasının istikrarı gösterilmiştir
(Grossman ve diğerleri, 2005). Toth ve Cicchetti (1996) de ilişkiler arasında bağlanma
ve uyuşmazlık devamlılığına ilişkin önemli kanıtlar sunmuşlardır. Ayrıca kötü muamele
görmüş okul çağı çocuklarında ortaya çıkan uygun olmayan ilişkilerin ve daha sonraki
çocukluk dönemlerinde ilişki figürlerinin negatif temsillerinin geliştirilmesinin, bireylerin ilk
yıllardaki güvensiz bağlanma deneyimlerinden kaynaklanan bir uyumsuz yolun varlığına
işaret ettiğini iddia etmektedirler.
Erken dönemlerde oluşan bağlanma şeklinin ileriki dönemlerde de devam etme
eğiliminin nedenlerinden biri olarak ebeveynin çocuğa davranış şeklinin değişime
uğramadan bir süreklilik arz etme eğiliminde oluşu gösterilebilir. Diğer bir neden ise
bağlanma şekillerinin her birinin belirli olmayan bir sürede devamlılık gösterme özelliğinin
olmasıdır. Bu noktada bir defa oluşturulan bağlanma şekli süreklilik arz etmeye meyillidir
fakat kesin bir şekilde devamlılığından bahsedilemez. Çalışmalardan elde edilen
bulgulardan hareketle, erken dönemlerdeki bağlanma şekli karşımıza ilişkinin niteliği
olarak çıkar. Bu ilişkiden kasıt çocuk ile ebeveynler arasındaki ilişkidir. Ebeveynler
çocuğa farklı davranır ise bağlanma şekli de buna bağlı olarak farklılaşır. Kişi büyüdükçe
bağlanma şekli kişinin bir niteliğini oluşturur. Bir terapist, bakıcı ya da öğretmen ile
ilişkisinde bu niteliği ya da versiyonlarını gösterir (Bowlby, 2014, s. 166).
Teorik olarak, bağlanma düzenindeki süreklilik kısmen, erken dönemdeki içsel çalışan
modellerinin belirli uyaranlara dikkat çeken, hafıza kodlamasında ve geri çağırmada
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önyargılar yaratan, başkalarının ortamda bulunup bulunmadığına ilişkin beklentileri
yönlendiren ve belirsiz durumlarda başkalarının davranışlarına ilişkin atıfları etkileyen
süreçlerinin bilişsel-duyuşsal süreçler üzerindeki etkisiyle açıklanabilir (Cassidy, 2000, s.
121).

Bağlanma ve Şiddet
Kötü muamele, şiddet, istismar ve bağlanma arasındaki bağlantı üzerine yapılan
araştırmalar büyük oranda çocukluk dönemi ihmaline ve fiziksel istismarına
odaklanmıştır. Bazı erken çalışmalar, fiziksel olarak istismar edilen ya da ihmal edilmiş
çocuk nüfuslarında güvensiz bağlanmanın baskın olduğunu ortaya koymaktadır
(Egelande ve Sroufe, 1981; Main ve Goldwyn, 1984; Schneider-Rosen ve diğerleri, 1985;
Carlson ve diğerleri, 1989; Lyons-Ruth ve diğerleri, 1989; aktaran: Bacon ve Richardson,
2001, s. 381). Morton ve Browne (1998), bağlanma ve çocuğa yönelik her türlü kötü
muamele ile ilişkisi üzerine literatürü gözden geçirmiştir. Bu çalışmalar, kötü muamelenin
ve şiddetin bir nesilden diğerine devam ettiği sürecin bağlanma teorisi tarafından
açıklanabileceğini teyit ederler.
Bacon ve Richardson (2001, s. 382), bağlanma teorisinin şiddet, istismar ve ihmalin
gelişimsel etkilerini anlamak ve olumsuz etkilerini gidermek için bir çerçeve sunduğunu
belirtmiştir. Baer ve Martinez’e (2006, s. 187) göre de bağlanma teorisi, insan ilişkilerinin
hem biçimlendirici hem de işlevsel yönlerini anlamak için faydalı bir çerçeve sağlar ve
çocukların maruz kaldıkları her türlü kötü muameleye yönelik araştırmalar için
uygulanabilir. Bağlanma oluşumu karmaşıktır. Bununla birlikte teorisyenler kötü
muamele deneyiminin çocuğun içsel çalışan modellerini ve daha sonra da çocuğun
başkalarıyla olan ilişkilerini etkileyebileceğini öne sürerler. Örneğin; Bowlby (1980),
Bretherton (1985; 1987) ve Sroufe (1988), ilişkilerin ‘içsel çalışan modelleri’nin
değişebileceğinin altını çizmiştir (Aktaran: Cicchetti, 1989, s. 389). Bir başka ifadeyle
formel operasyonel düşüncenin gelişimi ile birlikte, bireylerin ilişki deneyimlerini daha
güvenli, hiyerarşik olarak entegre edilmiş bağlanma ilişkileri modeli olarak yeniden temsil
etmeleri mümkündür. Main ve Goldywyn (1984), kötü muamele ya da şiddet gören
bireylerin, erken tecrübelerini nasıl bozabildiğini ve bakım verenlerini abartılı olarak
pozitif bir tarzda tanımlayabildiklerini (savunma amaçlı bir idealleştirme şekli)
göstermiştir.
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Bağlanma teorisi aynı zamanda, "dış" (çevresel) koşulların ve olayların, kişilerarası
koşullarla, bağlanma gelişiminde birbirine geçen etkiler olarak entegre olmasına izin
verir. Kötü muamele, şiddet ve istismar ile ilgili konular deneysel yöntemlerle teste açık
olmamasına rağmen bağlanma kuramı, kötü muamele ya da şiddet gören bireylerle test
edilebilmesini ve spesifik hipotezlerin oluşturulmasını kolaylaştırır. Dahası, bağlanma ile
ilgili kavramların veriyi oluşturan kapsamı, diğer kuramsal yaklaşımlarla karşılaştırılabilir.
Bu nedenlerden dolayı bağlanma teorisi ekolojik teori ile uyumludur ve ayrıca belirli bir
odaklanma ve etkilerin hiyerarşisini öngörmeyi sağlar (Crittenden ve Ainsworth, 1989, s.
434).
Çocuklukta yaşanan duygusal şiddet ve istismar, yetişkinlikte bireysel işleyişi etkilemeye
devam etmektedir. Retrospektif araştırmalarda çocuklukta duygusal istismar-şiddet
yaşadıklarını kabul eden yetişkinler düşük benlik saygısı ve kişilerarası duyarlılık,
düşmanlık ve saldırganlık, depresyon, çözülme-ayrılma, intihar eğilimi ve somatizasyon
belirtileri göstermişlerdir (Bifulco ve diğerleri, 2002; Briere ve Runtz, 1988; Ferguson ve
Dacey, 1997; Gross ve Keller, 1992; Morimoto ve Sharma, 2004; Mullen ve diğerleri,
1996; Nicholas ve Bieber, 1996; Spertus ve diğerleri, 2003; Stone, 1993; aktaran: Riggs,
2010, s. 19).
Ergenlikte şiddete maruz kalma, kişinin erişkinlikte depresyon belirtilerini ve kaygı
düzeyini arttıracaktır. Ancak şiddete maruz kalmış olan her bireyin bu sonuçları
yaşayacağı anlamına gelmemektedir. Bağlanma teorisi, bir kişinin strese maruz kalma
durumu karşısında esnek olmasına izin verebilecek faktörlerden ziyade kişinin bu
duruma ilişkin hassasiyetine odaklanmaktadır (Heinze ve diğerleri, 2017). Mikulincer ve
Shaver’e (2007) göre bağlanma teorisi, yaşamın erken dönemlerinde geliştirilen
bağlanma stilinin, bireylerin zararlı etkilere karşı nasıl baş edeceğini etkilediğine işaret
etmektedir. Bu noktada ifade edilen zararlı etkiler, kişinin hayatının devam eden
süreçlerinde zihinsel sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek ve sonuçlarına karşı
savunmasız bırakabilecek durumlardır (Aktaran: Heinze ve diğerleri, 2017).
Crittenden ve Ainsworth (1989, s. 445), bağlanma teorisinin şiddet veya kötü muamele
gören

çocukların

ve

ebeveynlerin

davranışlarını

açıklayabilecek

hipotezlerin

çıkartılabileceği birkaç ilgili varsayım sağladığını ifade etmektedirler. Bunlar:
1. Bağlanma ilişkileri her yaşta bireysel işleyiş için önemlidir, ancak bağlanmanın özel
doğası, gelişimin bir sonucu olarak değişir.
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2. Bağlanmaların temel işlevi, kötü muamele ya da şiddet vakalarında risk altındaki
gençlerin korunması ve hayatta kalmasını sağlamaktır.
3. İnsanlar genetik olarak belirli davranış modelleri sergilemeye eğilimli iken belirli bir
durumda bireyin fiili davranışları, çevresel / durumsal faktörlerin etkileşimi ve
benzer durumlarla önceki deneyimle belirlenir. Önceki deneyim, ilişkinin deneyimi
ile alakalı duygusal tat da dahil olmak üzere diğer(ler)in ve benin içsel temsil
modelleri olarak kodlanır.
4. Asıl bağlanma davranışı örüntüleri, çocukların gelişimsel rotasındaki izlenen yolun
yönünü etkiler (gelişimi sorunlu bir aşamada tutmak yerine).
5. Kaygılı bağlanmaların altında yatan içsel çalışan modellerinin etkisi davranışları,
mevcut bağlanmaları daha stresli hale getiren ve gelecekteki bağlanmaların güvenli
olma olasılığını azaltan bir şekilde değiştirmektir.
6. Bağlanma problemleri bir ilişkinin bireyin hayatının diğer yönlerine katılımında
özgür bırakılması için yeterli güvenliği sağlamak noktasında ne kadar başarılı
olduğunu değerlendirerek tanımlanırlar.
Bu kavramları kullanarak, şiddet, istismar ve ihmal konusunda görünüşte ilgi
bulunmayan veya paradoksal pek çok yönü tahmin etmek ve anlamak mümkündür
(Crittenden ve Ainsworth, 1989, s. 445).

1.6.ARAŞTIRMANIN SORUNU
Dünyamızın geleceği olan çocukların gelişimsel süreçlerini olumsuz etkileyebilecek ve
sonraki yaşam süreçlerine de tesir edebilecek şiddet olayları, üzerinde önemle durulması
gereken bir konudur. Şiddet, çocukların sadece ev içinde, okulda ya da sokakta değil
bulundukları her alanda karşılaşabilecekleri bir olgudur. Bu anlamda çocukların da
katılımcı olarak yer aldığı spor ortamlarına yönelik bir bakışın önemli olduğu
düşünülmektedir. Çocukların spor ortamlarında güvenli ve sağlıklı bir şekilde sportif
faaliyetlerde bulunabilmeleri, bu çevrelerin şiddete karşı dirençli hale gelmiş ve çocuk
dostu bir nitelik kazanmış olmasıyla yakından ilişkilidir. Ülkemizde sporda çocuk
korumaya ilişkin önemli eksiklikler mevcuttur ve bu alanda herhangi bir denetim
mekanizmasının mevcut olmadığı görülmektedir. Bu sebeple çocukların bu ortamlarda
şiddete uğrama ve tanık olma riski ile karşı karşıya oldukları ifade edilebilir. Spor
ortamlarında

çocukların

şiddete

uğrama

ve

tanık

olma

deneyimlerinin,

karşılaşabilecekleri potansiyel risklerin belirlenmesi, yüksek yararlarının ve iyilik
hallerinin temini ve şiddete yönelik etkili çözümlerin geliştirilebilmesi için gereklidir.
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Çocukların spor ortamlarında yaşadıkları olumsuz deneyimler (şiddet, ihmal ve istismar,
kötü muamele vb.) çevredeki etkileşimler ve ilişki deneyimleri sonucunda ortaya
çıkmaktadır.

Altyapılarda

çocuğa

yönelik

şiddet

incelenirken

kişilerarasındaki

etkileşimden kaynaklı olumsuz deneyimlerin çocuklar üzerinde yaratacağı hasarlar
boyutunun göz önünde bulundurulması, bu sorunun tanımlanması ve etkili çözüm
yollarının geliştirilmesi için oldukça önemlidir. İlişki deneyimlerini odağına alan ve bu
deneyimlerin yaşam boyu önemli olduğunu, ilişkinin niteliğine göre bireyin kendisine ve
diğerlerine yönelik bakışının değişebileceğini vurgulayan bağlanma teorisi, bağlanma
stillerinin bireylerin karşılaşabileceği zararlı etkilerle nasıl baş edeceğini etkilediğine
işaret etmektedir. Zararlı etkiler bireylerin hayatlarının devam eden süreçlerinde
sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek ve sonuçlarına karşı savunmasız bırakabilecek
durumlardır. Şiddete uğrama da bu durumlardan biridir. Bağlanma teorisi şiddet,
istismar, ihmal gibi deneyimlerin bireyler üzerindeki gelişimsel etkilerini anlamak ve
etkilerini gidermek için bir çerçeve sunmaktadır. Literatürde de bağlanma teorisinin her
türlü kötü muameleye yönelik araştırmalar için uygulanabilir olduğu ifade edilmektedir.
Bu bağlamda futbol altyapılarında çocuğa yönelik şiddetin bağlanma stilleri ilişkisiyle
ortaya konması bu araştırmanın sorununu oluşturmaktadır.
Başlangıcından itibaren temel alanlarından biri çocuk refahı alanı olan sosyal hizmet,
çocukların yer aldığı tüm platformlarda onların yüksek yararları, haklarının korunması ve
gözetilmesi, iyilik halleri ve refahları için çalışan bir meslek ve disiplindir. Spor
ortamlarında korumaya yönelik mevcut eksiklikler ve çocukların şiddet deneyimi yaşama
riski taşımaları, bu ortamlarda sosyal hizmet uygulaması ve savunuculuğu ihtiyacını
doğurmaktadır. Bu bağlamda bağlanma teorisi aracılığıyla sporda çocuğa yönelik
şiddetin incelenmesi ve bu çevrelere özgü potansiyel risklerin belirlenmesi, sosyal
hizmetin bu alanda çeşitli müdahale araçlarını geliştirmesine olanak sağlayacaktır.

1.7.ARAŞTIRMANIN AMACI
Altyapı olarak adlandırılan spor ortamlarında şiddetin varlığına yönelik medyaya
yansıyan haberlerden ve spor ortamlarında karşılaşılan olumsuz davranışlara yönelik
yapılan çalışmalardan hareketle bu ortamların şiddet, ihmal, istismar, kötü muamele vb.
gibi çocukları olumsuz etkileyebilecek davranışlara açık ortamlar olduğu ifade edilebilir.
Bu araştırmanın amacı, futbol altyapılarında çocuğa yönelik şiddetin bağlanma biçimleri
ilişkisiyle incelenmesidir.
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Araştırmada bu amaç çerçevesinde ayrıca aşağıdaki alt amaçlara yanıt aranacaktır.
Bunlar;
1. Çocukların bağlı oldukları futbol kulübünün altyapısında ve çevresinde şiddete
maruz kalma ve tanık olma deneyimleri ne düzeydedir?
2. Çocukların varsa maruz kaldıkları şiddet davranışı sonrasında ne olmuştur ve
şiddete yönelik düşünceleri nelerdir?
3. Çocukların ve ailelerinin sahip oldukları sosyo-demografik düzeylerine ilişkin bazı
değişkenler (yaş, kardeş sayısı, anne-baba eğitim durumu, anne-baba birliktelik
durumu, birlikte yaşama) ile çocukların bağlanma stilleri arasındaki ilişki ne
düzeydedir?

1.8.ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
Literatürde çocukların bulunduğu spor ortamlarında maruz kaldıkları şiddete ilişkin
çalışmaların sayıca fazla olmamakla birlikte mevcut olduğu (Gervis ve Dunn, 2004; Kerr,
2010; Stirling ve Kerr, 2013) ifade edilebilir. Ancak doğrudan bu araştırmanın konusuyla
ilgili bir çalışma örneğine rastlanmamıştır. Bu bağlamda çocukların katılım gösterdiği
spor ortamlarından biri olan futbol altyapılarında çocuklara yönelik şiddeti bağlanma
ilişkisiyle ele alan herhangi bir çalışmanın olmaması bu araştırmanın önemini
arttırmaktadır.
Sporun araştırmacının ilgi alanına girmesi, altyapılarda çocuk sporcu olarak 10 yıllık bir
süre geçirmesinden hareketle edindiği deneyimleri ve sporda sosyal hizmet bakış
açısının eksikliğini, boşluğunu fark etmesi gibi nedenler bu araştırmanın diğer yapılma
nedenleri arasındadır.
Araştırmanın ülkemiz çocuk koruma politikası üreticilerine, çocuk refahı alanında çalışan
sivil toplum kuruluşlarına, Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde
çocuk sporuyla alakalı birimlerine, çocuk sporundaki antrenörlere, yöneticilere, sportif
birimlerin diğer çalışanlarına ve spor ortamlarında uygulama yapabileceği düşünülen
çocuk refahı alanında çalışan meslek elemanlarına rehberlik edeceği düşünülmektedir.
Bu bağlamda sosyal hizmet bakış açısıyla kurgulanan bu araştırmanın yeni ve farklı bir
konuyu içermesi sebebiyle alan yazına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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1.9.ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI
Bu araştırmanın varsayımları şu şekilde sıralanabilir:
1. Araştırmada kullanılacak olan anket formunu ve ölçeği, çocuk sporcuların
samimiyetle ve doğru bir şekilde cevaplandırdıkları varsayılmaktadır.
2. Çalışma kümesinin altyapılara ve özelliklerine ilişkin fikir verdiği varsayılmaktadır.
3. Veri toplama araçları olan anket formu ve ölçeğin sonuçları doğru şekilde ortaya
çıkaracak nitelikte olduğu varsayılmaktadır.

1.10.ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
Araştırma eğer Türkiye’de futbol altyapısına devam eden tüm çocuk sporcular ile
yapılabilseydi elde edilecek olan bilgiler daha kapsamlı ve genellenebilir bir nitelikte
olabilirdi.
Bu araştırma,
1- Akderegücü, Çınar Spor ve İncirlispor futbol kulüplerinin altyapılarına devam eden
ve çalışmaya katılmak isteyen çocuk sporcular ile yapılmıştır.
2- Araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket formu ve Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri
Ölçeğinden elde edilen veriler ile sınırlıdır.
3- Sonucunda elde edilen veriler nicel tekniğin analiz etme gücü ile sınırlıdır.
4- Araştırmacının maddi olanakları ve zaman kısıtlılığı unsurlarına bağlı olarak futbol
altyapılarına devam eden bütün çocuklara ulaşmak mümkün olmamıştır.

1.11.TANIMLAR
Çocuk: 18 yaşın altındaki tüm bireylerdir.
Çocuğa Yönelik Şiddet: Her türlü fiziksel ve / veya duygusal kötü davranış, cinsel
istismar, ihmal ya da ihmalkar davranış, ticari sömürü ve diğer sömürüler, çocuğun
sağlığına fiili veya potansiyel zarar vermek, sorumluluk, güven veya güç ilişkisi
bağlamında çocuğun sağlığına, hayatta kalmasına, gelişmesine veya onuruna fiili veya
potansiyel zarar vermek (WHO, 1999).
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Duygusal/Psikolojik Şiddet: Çocuklara veya gençlere psikolojik zarar verme etkisi olan
her türlü davranışı içerir (UNICEF, 2010).
Fiziksel Şiddet: Çocukların yaralanması ve/veya zarar görmesi durumlarını ifade eder
(UNICEF, 2010).
Cinsel Şiddet: Çocuklara dayatılan herhangi bir cinsel eylemi veya cinsel tehdidi,
sindirmeyi veya zorlamayı içerir (UNICEF, 2010).
Futbol Altyapısı: Futbol altyapıları, gelişmekte olan ve küçük yaştaki çocuk sporcuların
futbola özgü yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş
organizasyonlardır (Akkoyun, 2014, s. 10).
Bağlanma: Normalde daha güçlü ve / veya daha akıllı olarak düşünülen, farklılaşmış ve
tercih edilen bir kişiye yakınlaşmaya çalışan veya bu kişilere yakınlığını koruyan herhangi
bir davranış biçimidir (Bowlby, 1977, s. 203).
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2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu bölüm; araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama tekniği ve araçları,
verilerin işlenmesi, etik konular ve süre ve olanaklar alt başlıklarını içermektedir.

2.1.ARAŞTIRMANIN MODELİ
Model, bir olgunun veya olgular arasındaki ilişkinin kuramsal boyuttaki görünümüdür.
Sosyal bilimlerdeki en genel anlamıyla model, parçalardan oluşan bir bütünün birden çok
değişkeni arasındaki ilişkilerin kavramsal ya da sayısal biçimde açıklanmasıdır. Model,
bu anlamda mevcut bir düzenin temsilcisidir. Fakat temsil ettikleri düzene kıyasla daha
yalındırlar. Gerçek bir durumun özetlenmesidir (Aziz, 2015, s. 20).
Bu araştırma ile futbol altyapı örnekleminde çocuğa yönelik şiddetin bağlanma ilişkisiyle
değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda araştırmada genel ve ilişkisel tarama
modeli kullanılmıştır. Karasar (1991, s.79), genel tarama modelini “çok sayıda ögeden
oluşan bir evrende evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya
da ondan alınacak bir gurup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama
düzenlemeleridir” şeklinde tanımlamaktadır.
Araştırma çocuklara uygulanan anket formlarıyla gerçekleştirilmiş olup sonuçlar sayısal
ifadeler şeklinde ortaya konmuştur. Bu bağlamda araştırma, nicel araştırma deseninden
yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Burns ve Grove (1993), nicel araştırmayı içinde
bulunduğumuz dünyaya ilişkin bilgi elde etmek niyetiyle sayısal verilerin objektif,
sistematik ve formal bir süreç ile incelenmesi, ele alınması şeklinde tanımlamıştır.

2.2. ARAŞTIRMANIN EVRENİ ve ÇALIŞMA KÜMESİ

Araştırmanın evrenini Türkiye’de bir futbol altyapısına devam eden çocuklar
oluşturmaktadır. Ancak araştırmayı uygulamada sürenin kısıtlılığı, yeterli sayıda
araştırmacı olmaması, araştırmacının Ankara ilinde yaşaması ve yeterli bütçeye sahip
olunmaması gibi çeşitli sınırlılıklardan dolayı futbol altyapılarına devam eden bütün
çocuklara ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu nedenle yalnızca Ankara ilinde bulunan
Akderegücü, Çınar Spor ve İncirlispor futbol kulüplerinde altyapıya devam eden ve 1418 yaş aralığında bulunan çocuklar, bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.

58

36%

39%
25%

Çınar Spor

İncirlispor

Akderegücü

Şekil 1. Araştırmaya Katılım Gösteren Çocuk Sporcu Sayıları
Türkiye Futbol Federasyonunun Bilgi Bankası verilerine (TFF, t.y.) göre sadece
Ankara’da 10 profesyonel, 241 amatör futbol kulübü mevcuttur ve her kulübün
altyapısına devam eden çocuk sporcular bulunmaktadır. Ancak 14-18 yaş aralığında
toplam kaç çocuk sporcu olduğu bilgisine ulaşılamamıştır. Bu anlamda araştırmanın
nüfusu, Akderegücü (n=40), Çınar Spor (n=43) ve İncirlispor (n=28) kulüplerinin
altyapılarında futbol yaşamlarına devam eden ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak
kabul etmiş olan 14-18 yaş arasındaki 111 çocuk sporcudan oluşmaktadır.
Gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmaya katılan çocuklar, amaca uygun örnekleme
tekniği ile araştırmaya dahil edilmiş ve araştırmanın çalışma kümesi oluşturmuştur.
Olasılıksız örnekleme tekniklerinden olan amaca uygun örnekleme yöntemi, belirli örnek
sayısı yakalayıncaya kadar araştırmacının sevdiği, hoşlandığı, en yakını ve çevresinden
bireyleri örnekleme almasıdır. Araştırmacı, örnekleme seçtiği bireyleri amaçlara en
uygun cevapları verebilecek kişilerden seçer. Bu noktada yaptığı seçimdeki kriter, amaca
uygunluktur (Aziz, 2015, s. 55).

2.3. ARAŞTIRMANIN VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ ve ARAÇLARI
Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından anket formu aracılığı ile yüz yüze görüşme
tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Futbol altyapılarında çocuğa yönelik şiddet ve
bağlanma biçimleri ilişkisini incelemek amacı ile yapılan bu çalışmada Ankara ilinde
bulunan Akderegücü, İncirlispor ve Çınar Spor kulüplerinin altyapılarında spor
yaşamlarına devam çocuklara, Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği (3BBSÖ) ve
araştırmacı tarafından oluşturulan anket formu uygulanmış ve sonuçlar sayısal verilerle
ifade edilmiştir.
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Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği (3BBSÖ)
Kullanılan Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği (3BBSÖ), Erzen (2016) tarafından
bağlanma stillerinin belirlenmesinde alternatif bir ölçme aracının geliştirilmesi amacıyla
oluşturulmuştur. Ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliğinin oluşturulmasında kullanılan çalışma
grubu, yaşları 12 ile 25 arasında değişen 244’ü kız (%53) ve 216’sı erkek (%47) toplam
460 öğrenciden oluşmaktadır.
18 maddeden oluşan bu ölçek daha önce sadece deneysel çalışmalarla geçerliği
ispatlanmış Ainsworth (1978) modelinin yalnızca çocuklar üzerinde değil 12-25 yaş
aralığındaki ergenlerde de geçerli sonuçlar verdiğini göstermekte ve bu model
doğrultusunda geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı ortaya koymaktadır (Erzen, 2016).
Ölçeğin dilsel geçerliliği için uzmanlardan temin edilen Cohen Kappa uyuşma ölçümü
değeri .87’dir. İçerik geçerliği uyuşma ölçümü değeri ise .72’dir. Ölçeğin Türkçe dil-anlam
ile içerik açısından geçerliliğinin yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. Yapılan
açımlayıcı faktör analizi, ölçekte bulunan 18 maddenin üç boyut altında tutarlı bir biçimde
toplandıklarını ortaya koymaktadır. Ortaya çıkan üç boyut arasında kaçınan bağlanma
stiline ait 7, kaygılı kararsız bağlanma sitiline ait 6 ve güvenli bağlanma stiline ait ise 5
maddenin olduğu belirlenmiştir (Erzen, 2016).
Ölçekte bir olumlu ve iki olumsuz alt boyutun varlığı nedeniyle ölçeğin bütününe ait bir
Cronbach Alpha değeri elde edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmektedir. Bu nedenle
tüm alt boyutlar için ayrı ayrı değerler belirlenmiştir. Belirlenen iç tutarlılık katsayıları
kaçınan bağlanma stili için .80, güvenli bağlanma stili için .69 ve kaygılı-karasız
bağlanma stili için ise .71’dir. Field’a (2009) göre psikolojik testlerde makul olarak kabul
edilen iç tutarlılık katsayısı .70 ve üstüdür. Nunnally ve Bernstein (1994) ise bir ölçeğin
geliştirilmesi amacıyla yapılan pilot çalışmalarda .60 değerinin ölçeğin iç tutarlılık
katsayısı için yeterli olduğunu ifade etmektedir (Aktaran: Erzen, 2016). Bu bağlamda
ölçeğin tüm alt boyutlarının güvenilir olduğu söylenebilir. Mevcut araştırma verilerine
göre ölçeğin alt boyutlarına ilişkin Chronbach Alpha değerleri ise güvenli bağlanma alt
boyutu için 0.82, kaçınan bağlanma alt boyutu için 0.73 ve kaygılı kararsız bağlanma alt
boyutu için ise 0.75’tir. Bu doğrultuda ölçeğin tüm alt boyutlarının güvenilir olduğu ifade
edilebilir.
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Anket Formu
Araştırmada veri toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu 5 farklı
bölümden oluşmaktadır. Anket formunun 5. Bölümü Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği
(3BBSÖ) sorularından oluşmaktadır. Diğer bölümler araştırmacı tarafından yapılan
literatür

taraması

danışmanının

sonucu

onayının

çeşitli

bulunduğu

araştırmalardan
sorulardan

esinlenilerek

oluşmaktadır.

oluşturulan
Anket

ve

formunun

bölümlerinde yer alan sorular aşağıdaki gibidir:
Bölüm A: Bu bölüm, çalışmanın odağını oluşturan Akderegücü, Çınar Spor ve İncirlispor
kulüplerinin altyapılarında spor yaşamlarına devam eden çocukların ve ailelerinin sosyodemografik özelliklerini açığa çıkarmaya yönelik sorulardan oluşmaktadır.
Bölüm B: Bu bölüm, çocukların spor yaşamlarına ve bağlı bulundukları futbol kulübüne
ilişkin bilgileri ortaya çıkarmaya ilişkin sorulardan oluşmaktadır.
Bölüm C: Bu bölümde çocukların şiddete maruz kalma ve tanık olma deneyimlerini açığa
çıkarmaya yönelik sorular yer almaktadır. Çocuğa yönelik şiddeti belirlemeye yönelik bir
ölçek alan yazında mevcuttur ve çalışmada kullanılması düşünülmüştür. Ancak hem
ölçeğin aile içi şiddete özgü olması nedeniyle hem de araştırma konusuna ilişkin olarak
araştırmacının cevap aradığı soruları yansıtmadığı düşünüldüğünden çalışmaya dahil
edilmemiştir.
Bölüm D: Bu bölüm ise çocukların maruz kaldıkları şiddet davranışı sonrasında ne
olduğunu ve şiddete yönelik düşüncelerini anlamaya yönelik sorulardan oluşmaktadır.
Bölüm E: Bu bölümde çocuk sporcuların bağlanma stillerini ortaya koymak amacıyla
araştırmacı tarafından çalışmaya dahil edilen Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği
(3BBSÖ) soruları yer almaktadır.

2.4.VERİLERİN TOPLANMASI
Araştırmacı tarafından veri toplamaya başlamadan önce hem çocuklar hem de veliler
için ayrı ayrı hazırlanan bilgilendirilmiş onam formları ile araştırmanın önemini, niçin
gerçekleştirildiğini, araştırmadan elde edilen verilenlerin gizli tutulacağını ve Hacettepe
Üniversitesi Etik Komisyon izninin alındığını açıklayan bir bilgilendirme yapılmıştır.
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Yapılan bilgilendirmenin ardından araştırmaya katılmayı kabul eden 111 çocuk sporcu
anket formlarını araştırmacı aracılığıyla doldurmuştur.
Veri toplama sürecinde futbol altyapılarında bulunan çocuk sporcuların büyük çoğunluğu
ankete katılmak istemiştir. Bununla birlikte çocuklar daha önce kendilerini tanımaya ve
anlamaya yönelik bir girişimin içinde bulunmadıklarını ve bu durumun kendilerini iyi
hissettirdiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca spor ortamında araştırmacı tarafından çalışma
hakkında bilgilendirilen aileler, bu çalışmanın çocukları için yararlı olacağını
düşündüklerini belirterek araştırmacıların bu alanda çalışma yapmasının çocukları için
olumlu bir gelişme olduğunu ifade etmişlerdir.

2.5.VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ ve YORUMLANMASI
“Anket Formu” ve “Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği (3BBSÖ)” içerisinde yer alan
soruların çocuk sporculara yöneltilmesi ile elde edilen veriler SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences 20) programına girilmiştir. Çocuk sporcuların bağlanma stillerinin
değerlendirilmesi amacıyla kullanılan ölçeğin alt boyutlarına ilişkin puanlar da
hesaplanarak programa aktarılmıştır. Ölçeğinin alt boyutlarındaki farklılıkları belirtmek
için ise ikili eşleştirilmiş gruplar halinde Friedman testi yapılmıştır. İstatistiksel analize
geçilmeden önce, elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığı Kolmogrow Smirnow
testi aracılığıyla incelenmiştir. Test sonucunda verilerin normal normal dağılım
göstermediği saptanmıştır. Bu doğrultuda anket formundaki değişkenler ile ölçeğin alt
boyutları arasındaki ilişkiler, parametrik olmayan testlerle (Mann-Whitney U ve KruskalWallis) incelenmiştir. Birbirinden bağımsız iki kategorik değişken arasındaki ilişkiler ise
yapılan Ki Kare analizi aracılığıyla incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen
bulgular oluşturulan tablolar ve şekiller aracılığıyla sunulmuştur.

2.6.ETİK KONULAR
Bu çalışmada çocuklara spordaki potansiyel şiddet deneyimleri hakkında anket
uygulamak ile ilgili karmaşık etik zorluklar vardı. Bu etik zorluklar, araştırma ekibi
tarafından çeşitli şekillerde incelenmiştir. Araştırma için etik onay, Hacettepe Üniversitesi
Etik Komisyonu'ndan alınmıştır. Etik konular metodolojik değerlendirmelerle dikkatlice
dengelenmiştir. Ankete cevap verenlerin güvenliği ve refahı, kırılgan gruplarla araştırma
yapma deneyimi olan araştırma ekibinin önceliği olmuştur. Bu kapsamda çocuk refahı
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alanında derin bilgi birikimine ve araştırma deneyimine sahip olan Prof. Dr. Yasemin
ÖZKAN araştırmacıya araştırmanın tüm süreçlerinde danışmanlık etmiş, kılavuz
olmuştur.
Anket formu uygulanan çocukların araştırma sürecinde sosyal ve ruhsal yönden zarar
görmemeleri için alınan önlemler ‘Çocuklarla İlgili ve Çocuklarla Birlikte Yapılan
Araştırmalarda Gözetilecek Etik Kurallar (ERIC)’ (2013) raporundan hareketle şu şekilde
belirlenmiştir:
Araştırmacının çocuklarla aynı cinsiyetten olmasına dikkat edilmiştir.
Aynı topluluktan olup şüpheli durumunda olabilecek kişinin araştırmanın mahiyetini
öğrenmesi olasılığını sınırlandırmak için çocuklarla ayrı alanlarda görüşülmüştür.
Çocukların paylaştığı bilgilerin mahremiyetinin korunması için görüşmeler özel
yapılmıştır.
Çocuklara sorulara yanıt vermeme ya da görüşme sürecini durdurma açısından her
fırsat sağlanmıştır.
Anket sorularına çocuklar tarafından verilen cevapların doğruluk derecesinin
belirlenmesi hususunda, araştırma yapılmadan önce çalışmaya katılan çocuklara
araştırmanın amacı, ortaya çıkaracağı yararlar, kaç sorudan oluştuğu, kaç dakika
süreceği, doğru ve gerçek yanıtları vermelerinin önemi özenle anlatılmış ve güven
verilmeye çalışılmıştır. Ek olarak bilgilendirilmiş onam yapılmış ve bu kapsamda gizliliğe
dikkat edileceği ve istenilen her an araştırmaya katılmaktan vazgeçilebileceği ifade
edilmiştir. Soruların, oluşturulmuş olan bu ortamda katılımcıların beyanlarına dayalı
olarak doğru cevapları vermesi noktasında en iyi yöntem olduğu düşünülmüştür.
Çalışmada, travma geçmişi bulunan veya post travmatik stres bozukluğu belirtileri
gösteren çocuklar kapsam dışı tutulmuştur. Bunun için kulüplerde görev alan
antrenörlerin bilgi ve gözlemlerinden yararlanılmıştır. Bu sebeple araştırmaya sosyal
işlevselliğinde sorun olmadığı, akranlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabildiği düşünülen çocuklar
dahil edilmiştir. Ayrıca araştırmacı tarafından çalışma öncesinde yapılan görüşmeler
sonucunda kulüplerdeki sporcuların tamamının erkek çocuk olduğu öğrenilmiştir.
Dolayısıyla anket formunda oluşturulan sorular erkek çocukların maruz kaldığı şiddete
yönelik sorulardan oluşmaktadır. Bir başka deyişle kız çocukları araştırma kapsamı
dışında olduğu için kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldıkları şiddete ilişkin
sorulara yer verilememiştir.
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2.7.SÜRE ve OLANAKLAR
Araştırmanın verileri 30 Haziran 2018 - 30 Ağustos 2018 tarihleri arasında toplanmıştır.
Araştırma için gereken tüm masraflar araştırmacı tarafından karşılanmıştır.
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3. BULGULAR ve YORUM
Bu araştırmadan elde edilen bulgular beş ana bölümde incelenmektedir. İlk bölümde
çocuk sporcuların ve ailelerinin sosyo-demografik bilgilerinin tanımlayıcı istatistiklerine
ilişkin bulgulara yer verilmiştir. İkinci bölümde çocukların spor yaşamlarına ve bağlı
bulundukları futbol kulübüne ilişkin bulgular bulunmaktadır. Üçüncü bölümde çocukların
bağlı oldukları futbol kulübünün altyapısında ve çevresinde şiddete maruz kalma ve tanık
olma deneyimlerine ilişkin bulgular yer almaktadır. Dördüncü bölüm çocukların maruz
kaldıkları şiddet davranışı sonrasında ne olduğuna ve şiddete yönelik düşüncelerine
ilişkin bulguları içermektedir. Son bölümde ise Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeğinin
bazı değişkenlerle ilişkisinin incelenmesine ilişkin bulgular mevcuttur. Mevcut
araştırmadan elde edilen bulgular, literatürde bu konuyla benzerliği olduğu düşünülen
sınırlı sayıdaki çalışmadan elde edilen bulgular temel alınarak tartışılmıştır.

3.1.ÇOCUK SPORCULARIN ve AİLELERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK
BİLGİLERİNİN TANIMLAYICI İSTATİSTİKLERİNE İLİŞKİN BULGULAR
Bulguların bu bölümünde çalışmaya katılan çocuk sporcuların cinsiyetlerine, yaşlarına,
eğitim durumlarına, kardeşe sahip olma durumlarına, kiminle birlikte yaşadıklarına ilişkin
bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca bu bölümde, çocuk sporcuların anne ve babalarının eğitim
durumlarına, beraberlik durumlarına ve mesleklerine ilişkin bulgular da yer almaktadır.
Tablo 1. Çocukların Sosyo-Demografik Bilgilerine İlişkin Dağılım
Yaş
Ort ± SS
15.18 ± 1.184

Min.
14
n
111

Maks.
17
%
100

n

%

27
84

24.3
75.7

Kardeşe Sahip Olma
Tek çocuk
1 kardeş
2 kardeş
3 kardeş
4 ve daha fazla kardeş

n
9
42
24
29
7

%
8.1
37.8
21.6
26.1
6.3

Toplam

111

100

Cinsiyet
Erkek
Eğitim
Ortaokul
Lise
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Araştırmaya katılan çocuk sporcuların sosyo-demografik bilgilerine ilişkin dağılım tablo
1’de görülmektedir. Çalışmadaki çocukların tamamı erkektir. Yaş ortalamaları 1.184
sapma ile 15.18 olarak gözlenmiştir ve hepsinin orta ergenlik döneminde olduğu ifade
edilebilir. Topkaya’nın (2013) gelişim özelliklerinden hareketle ortaya koyduğu yaşa
yönelik gruplandırmasında mevcut araştırmaya katılan çocukların 13-14 yaş “futbolda
gelişim altyapı eğitimi dönemi 1. evre” ve 15-16 yaş “futbolda gelişim altyapı eğitimi
dönemi 2. evre” dönemlerinde olduğu görülmektedir. Çocukların %24.3’ü ortaokula,
%75.7’si liseye devam etmektedir. Kardeşe sahip olma durumlarına bakıldığında tek
çocuk olanların oranı %8.1, 1 kardeşi olanların %37.8, 2 kardeşi olanların %21.6, 3
kardeşi olanların %26.1 ve 4 ve daha fazla kardeşi olanların ise %6.3’tür.
Tablo 2. Anne ve Babaların Eğitim Bilgilerine İlişkin Dağılım
Anne Eğitim
Eğitim Düzeyi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam

n
31
30
39
11
111

Baba Eğitim

%
27.9
27.1
35.1
9.9
100

n
17
19
53
22
111

%
15.3
17.1
47.8
19.8
100

Araştırmaya katılım gösteren çocukların (n=111) annelerinin ve babalarının eğitim
düzeylerine ilişkin bilgiler tablo 2’de verilmiştir. İlkokul ve ortaokul mezunu olan annelerin
oranları sırasıyla %27.1 ve %27.9’dur. Annelerin %35.1’inin lise, %9.9’unun ise
üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Babalarının eğitim düzeylerine ilişkin bilgilere
bakıldığında %15.3’ünün ilkokul, %17.1’inin ortaokul, %47.8’inin lise ve %19.8’inin ise
üniversite mezunu olduğu görülmektedir.

Anne (%)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

27
7

75

21,6
5

Baba (%)

19,8
6

3 4,5

4 2,7

Şekil 2. Anne ve Babaların Mesleklerine İlişkin Dağılım

1,8

8,1

5,4

9
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Şekil 2, sporcu çocukların anne ve babalarının mesleklerine ilişkin bilgileri içermektedir.
Annelerin büyük çoğunluğunun (%75, n=83) ev hanımı olduğu görülmektedir. Memur
annelerin oranı %6 (n=7), işçi annelerin %5 (n=6), öğretmen annelerin %4 (n=4) ve özel
sektör çalışanı annelerin oranı ise %3 (n=3) şeklindedir. Babaların mesleklerine ilişkin
en yüksek oranların bilgileri incelendiğinde, %27’sinin (n=30) kendi işinin olduğu
görülmektedir. Bunun dışında babaların %21.6’sı (n=24) işçi, %19.8’i (n=22) memur,
%9’u (n=10) şoför, %8.1’i (n=9) emekli, %5.4’ü (n=6) polis, %4.5’i (n=5) özel sektör
çalışanı, %2.7’si (n=3) öğretmen ve %1.8’i (n=2) ise mühendistir.
Tablo 3. Ebeveynlerin Beraberlik Durumuna İlişkin Dağılım
Beraberlik Durumu
İkisi de sağ ve beraber
Annem öldü, babam yaşıyor
Babam öldü, annem yaşıyor
İkisi de sağ ve ayrı
Toplam

n
97
1
2
11
111

%
87.4
0.9
1.8
9.9
100

Araştırma kapsamında görüşülen toplam 111 çocuk sporcunun ebeveynlerinin beraberlik
durumuna ilişkin bilgiler tablo 3’te görülmektedir. İki ebeveyni de sağ ve beraber olan
çocuklar (%87.4), büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. İkisi de sağ fakat ayrı durumda olan
ebeveynlere sahip çocukların oranı ise %9.9’dur. Annesi vefat etmiş ve babası sağ
olanlar %0.9, babası vefat etmiş ve annesi sağ olanlar ise %1.8 oranlarındadır.
Tablo 4. Çocukların Kiminle Birlikte Yaşadıklarına İlişkin Dağılım
Birlikte Yaşama
Annem ve babamla
Yalnızca annemle
Yalnızca babamla
Toplam

n
97
9
5
111

%
87.4
8.1
4.5
100

Tablo 4 incelendiğinde çocuk sporcuların 97’sinin (%87.4) anne ve babasıyla, 9’unun
(%8.1) yalnız annesiyle ve 5’inin (%4.5) ise yalnız babasıyla birlikte yaşadığı
görülmektedir.
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3.2.ÇOCUKLARIN SPOR YAŞAMLARINA VE BAĞLI BULUNDUKLARI
FUTBOL KULÜBÜNE İLİŞKİN BULGULAR

Bulguların bu bölümünde çocukların futbol altyapısına devam etme sürelerine, futbol
altyapısında bir haftada bulundukları gün sayısına, futbol altyapısında en çok kiminle
zaman geçirdiklerine, sporcusu oldukları futbol altyapısının antrenman tesisinin ve
çevresinin güvenli olup olmadığına ilişkin algılarına, ailelerinin ya da tanıdığı kişilerin
altyapı antrenmanlarını ve müsabakalarını izleme sıklığına, ailelerinin veya yakın olduğu
kişilerin maçlarını ve antrenmanlarını takip etmesi durumunda kendilerini daha güvende
hissedip hissetmediklerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 5. Çocukların Futbol Altyapısına Devam Etme Süresine İlişkin Dağılım
Devam Etme Süresi
1 yıldan az
2-3 yıldır
4-5 yıldır
6 yıl ve fazla
Toplam

n
45
42
19
5
111

%
40.5
37.8
17.1
4.5
100

Çocukların sporcusu oldukları futbol kulübünde altyapıya devam etme süreleri tablo 5’te
verilmiştir. Buna göre, araştırmaya katılan 111 çocuğun %40.5’i 1 yıldan az süredir
altyapıya devam etmektedir. 2-3 yıldır devam edenler %37.8, 4-5 yıldır devam edenler
%17.1 oranlarındadır. Çocuk sporcuların %4.5’i ise 6 yıl ve daha fazla süredir altyapıya
devam ettiğini bildirmiştir.

60%

52%

50%
40%
31%
30%
20%
10%

8%

4%

4%

1%

1%

6 gün

7 gün

0%
1 gün

2 gün

3 gün

4 gün

5 gün

Şekil 3. Çocukların Futbol Altyapısına Bir Haftada Gün Bazında Gitme Sıklığına İlişkin
Dağılım
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Çocukların futbol altyapılarına bir haftada gün bazında gitme sıklıkları, şekil 3’te
mevcuttur. Çocukların %52’si altyapıda 1 haftada toplam 3 gün, %31’i 2 gün, %8’i 4 gün,
%4’ü 1 gün, %4’ü 5 gün, %1’i 6 gün ve diğer %1’i ise 7 gün bulunduğunu belirtmiştir.
Araştırmacı, çocuklara anket uyguladıktan sonra her bir futbol kulübünde o gün
gerçekleşen antrenmanı takip etmiş ve gözlemde bulunmuştur. Buradan hareketle
araştırmada örneklem alınan üç futbol kulübünde de antrenmanların yaklaşık 1.5-2 saat
aralığında sürdüğü belirlenmiştir. Çalışmaya katılım gösteren çocukların büyük
çoğunluğu haftada 2-3 gün futbol altyapısında bulunduğunu ifade etmiştir. Bu doğrultuda
saat bazında düşünüldüğünde çocukların çoğunluğunun bu ortamda geçirdiği sürenin 1
haftada yaklaşık olarak 4-6 saat olduğu ifade edilebilir. Bu bilgiler alan yazında bulunan
çalışmalardaki bulgularla paralellik göstermektedir. Fasting ve diğerlerinin (2015)
araştırmasında içinde futbolun da bulunduğu 8 farklı spor dalından çalışmaya katılan ve
yarısından fazlasının 16 ve 20 yaşları arasında olduğu bildirilen toplam 410 çocuk ve
genç sporcunun, sporda 1 haftada geçirdikleri toplam süre saat bazında incelenmiştir.
Sporcuların %34’ünün 4 saatten az, %41’inin 5-14 saat aralığında ve %25’inin ise 15
saatten fazla spor ortamında zaman geçirdiği belirtilmiştir. Bir başka araştırmada
Amerika Birleşik Devletleri'nde 3-12 yaş grubundaki çocukların yaklaşık %75'inin, spor
ortamlarında 1 haftada 5 saat harcadığı rapor edilmiştir (Hoffeth ve Sandberg, 2001).
Tablo 6. Futbol Altyapısında Çocukların En Çok Kiminle Zaman Geçirdiğine İlişkin
Dağılım
En Çok Kiminle Zaman Geçiriyorsun?
Takım Arkadaşımla
Antrenörümle
Yöneticilerimle
Toplam

n
105
49
9
163

%
64.4
30.1
5.5
100

Tablo 6, sporcu çocukların futbol altyapısında birlikte en çok zaman geçirdikleri kişilerin
kim olduğuna ilişkin bilgileri içermektedir. Çocuklara bu soruda birden fazla şıkkı
işaretleyebilme

imkanı

verildiğinden

veriler

toplam

cevap

sayısı

üzerinden

değerlendirilmiştir.
Çocukların %64.4’üne göre futbol altyapısında en çok zaman geçirilen kişiler, takım
arkadaşlarıdır. En çok zaman geçirdiği kişiler arasında antrenörünün bulunduğunu
belirten çocukların oranı %30.1’dir. Çocukların %5.5’i ise bu kişiler arasına yöneticileri
de dahil etmiştir.
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Çocukların büyük çoğunluğuna göre altyapıda zaman geçirilen kişinin takım arkadaşları
yani akranlar olması, kolektif bir takım sporu olan futbolun bu yapıda olmasının doğal bir
sonucu olabilir. Takım sporlarının doğasında bir ortaklaşa düşüncesi yatmaktadır. Bu
düşünce spor ortamındaki tüm bireyleri içine alan bir niteliktedir. Bu doğrultuda soyunma
odasında, antrenman ve müsabakalar öncesinde, sırasında ve sonrasında çocuk
sporcular akranları ile birliktedir. Bu da çocukların akranlarıyla çok zaman geçirmelerine
olanak sağlamaktadır.
14-18 yaş aralığı, çocukların odağının aileden akranlara doğru kaydığı ergenlik
dönemine denk gelmektedir. Bulguların büyük çoğunluğunun takım arkadaşlarını işaret
etmesinin bir başka sebebi de bu olabilir. Erikson’un 8 aşamalı psiko-sosyal gelişim
kuramında (Zastrow ve Kirst-Ashman, 2016, s. 449) bu dönem, ‘Rol karışıklığına karşı
kimlik’ olarak adlandırılır ve dönemin en önemli olayları arasında akran ilişkisi yer
almaktadır. Bu bilgiyle paralel olarak Cüceloğlu (2015, s. 360) da çocuğun ergenlik
çağında en çok güvendiği ve bir dayanak olarak gördüğü kişilerin akran grubundaki
kişiler olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda mevcut çalışma bulgularının literatürle
paralellik gösterdiği ifade edilebilir.
Altyapılarda akranlardan sonra çocukların en çok zaman geçirdiklerini ifade ettikleri kişi
antrenörlerdir. Antrenörler, çocuk sporculara verilen futbol eğitiminin başındaki kişilerdir.
Her antrenmanda ve müsabakada çocuklarla birliktedirler. Ayrıca deplasmana giderken
takım otobüsünde ve kalınacak otelde de çocukların başında bulunurlar. Altyapıların bir
okul ortamı olduğu düşünüldüğünde, öğretmen rolündeki antrenörler ile öğrenci
rolündeki çocuk sporcuların birlikte çok vakit geçirmelerinin doğal ve beklenen bir durum
olduğu ifade edilebilir. Appenzeller (2000) de bu görüşle paralel şekilde genç sporcuların
genellikle antrenörler ile önemli miktarda zaman geçirdiklerini ifade etmektedir. Buna ek
olarak antrenör-çocuk sporcu ilişkisinin ebeveyn-çocuk ilişkisine benzer bir tür ilişki
olduğunu ve bu tarz bir ilişkinin doğal sonuçlarından birinin de çocuk sporcu ve
antrenörün birlikte çok zaman geçirmeleri olduğu belirtmektedir.
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20,7%

79,3%

Evet

Hayır

Şekil 4. Çocukların Sporcusu Oldukları Futbol Altyapısının Antrenman Tesisinin ve
Çevresinin Güvenli Olup Olmadığına İlişkin Algıları
Bir spor ortamının çocuklar için güvenli olup olmadığını değerlendirmede çeşitli kriterlere
bakılabilir. Ortamda bir güvenlik personelinin ve güvenlik kamerasının olup olmadığı,
antrenman tesisinin kentin hangi bölgesinde konumlandığı, tesiste kullanılan
malzemelerin niteliği (özellikle futbol sahasında), ulaşım araçlarıyla tesise ulaşılabilir
olma gibi ölçütler buna birer örnek olarak gösterilebilir. Amerikan Pediatri Akademisi,
Amerikan Halk Sağlığı Derneği, Çocuk Bakımında Sağlık ve Güvenlik Ulusal Kaynak
Merkezi ve Colorado Erken Eğitim Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen Ulusal Sağlık
ve Güvenlik Performansı Standartları Projesi raporunda (2011, s. 196) tesisler,
malzemeler, ekipman ve çevre sağlığı gibi konulara değinilerek çocuklar için güvenli bir
çevrenin standartları çeşitli konu başlıkları ve alt başlıklardan hareketle ortaya
konulmuştur. Genel gereksinimler (genel konum, yerleşim ve tesis inşaatı, çocuk başına
düşen alan, ortamda bulunan açıklıklar, çıkışlar, basamaklar ve merdivenler, dış alanlar
vb.), açık ve kapalı ortamın kalitesi (havalandırma, ısıtma, soğutma ve sıcak su,
ışıklandırma, gürültü, elektrik aksesuarları ve çıkışları vb.), genel döşeme ve malzeme,
belirlenmiş alanlarda mekan ve ekipman, bakım ve gereçler başlıkları standartların
oluşturulmasında incelenen başlıklar olmuştur.
Bulguların

bu

kısmında,

altyapıların

çocuklar

için

güvenli

olup

olmadığını

değerlendirmekten ziyade çocukların altyapıların güvenli olup olmadığına ilişkin algılarını
ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Şekil 4’te verilen bilgiler ışığında, çocukların %79.3’üne
(n=88) göre sporcusu olduğu futbol kulübü ve çevresi güvenli iken, %20.7’sine (n=23)
göre ise güvenli değildir. Çocuk sporcuların çoğunun algısı, altyapıların güvenli çevreler
olduğu yönündedir.
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Tablo 7. Çocukların Ailelerinin ya da Tanıdığı Kişilerin Altyapı Antrenmanlarını ve
Müsabakalarını İzleme Durumuna İlişkin Dağılım
İzleme Durumu
Hiçbir zaman
Bazen
Sık sık
Hemen her gün
Toplam

n
16
71
18
6
111

%
14.4
64.0
16.2
5.4
100

Sporcu çocukların ebeveynlerinin ya da tanıdığı kişilerin, altyapılara yönelik denetimlerini
ifade eden bilgiler tablo 7’de verilmiştir. Çocukların %64’ü bazen, %16.2’si sık sık ve
%5.4’ü ise hemen her gün ailesinin ya da tanıdık kişilerin kendilerini izlemeye geldiğini
ifade etmiştir. Çocukların %14.4’ünün bu soruya ilişkin cevabı ise hiçbir zaman olmuştur.
Çocuklara Karşı Zalimliği Engelleme Vakfı (NSPCC) (2018), bir spor kulübünün ne kadar
iyi gittiğini hem çocukların güvenliği hem de ailelerin gönül rahatlığı için kontrol
edebilmenin ebeveynler için bir hak olduğunu belirtmektedir. Mevcut araştırmada
çocukların büyük çoğunluğunun altyapılarda ebeveyn ya da yakın çevresinden kişilerin
denetiminde olduğu görülmektedir ve bu durumun da çocuk sporu için önemli olduğu
düşünülmektedir.
Tablo 8. Ailelerinin veya Yakın Olduğu Kişilerin Maçlarını ve Antrenmanlarını Takip
Etmesi Durumunda, Çocukların Kendini Daha Güvende Hissedip Hissetmediklerine
İlişkin Düşünceleri
Kendini Daha Güvende Hisseder Misin?
Evet
Hayır
Bir Fark Olmaz
Toplam

n
60
7
44
111

%
54.1
6.3
39.6
100

Çalışmada çocuk sporculara ebeveynlerinin ya da yakın olduğu kişilerin onları izlemeye
gelmeleri durumunda kendilerini daha güvende hissedip hissetmeyecekleri sorulmuştur.
Bu soruya verilen cevaplara ilişkin bilgiler tablo 8’de görüldüğü gibidir. Buna göre
çocukların %54.1’i kendini daha çok güvende hissedeceğini belirtirken %39.6’sı bir farkın
olmayacağını ifade etmiştir. Çocukların %6.3’ünün cevabı ise ebeveynleri ya da tanıdık
kişiler izlemeye geldiğinde kendisini daha çok güvende hissetmeyeceği yönündedir.
Çocukların yarısından fazlasının ebeveynlerin ya da yakın olarak tanıdığı diğer kişilerin
spor ortamında bulunması durumunda kendilerini daha güvende hissedeceklerini ifade
etmeleri, şaşırtıcı bir bulgu değildir. Yakın ilişkiler, sosyal destek sistemi içinde
düşünüldüğünde her ortamda bireye olumlu anlamda katkı sağlayabilir ve kişinin kendini
daha güvende hissetmesine yardımcı olabilir. Bu duruma ilişkin olarak Kavussanu ve
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Harnisch (2000), ebeveynlerin psiko-sosyal destekleri sayesinde çocuklara keyifli bir
spor deneyimi sunmada çok önemli bir rol oynadıklarını ifade etmektedir. Özellikle olumlu
etkileşimlerin, çocuğun psikolojik iyi oluşunun en önemli göstergelerinden biri olan
çocuğun benlik saygısını beslediğinin de altını çizmektedir. Babkes ve Weiss (1999) ise
ebeveynlerin çocukların sporda sosyalleşmeleri ve motive olmalarında önemli bir rol
oynadığını belirtmektedir ve çocuğun spordan aldığı keyif, kendine duyduğu güven ve
uzun süreli spor faaliyetlerine katılımı noktasında ebeveynlerin sportif aktiviteler
sırasında ortamda bulunmasının çocuğa olumlu bir spor deneyimi sağlamadaki rolünün
önemini vurgulamaktadır. Ancak ebeveynlerin bu ortamdaki üsluplarının çocukları
olumsuz etkileyebileceği de unutulmamalıdır. Dangi ve Witt (2016) bu konuda,
ebeveynlerin çocuklarının spor aktivitelerine aşırı derecede dahil olabileceklerini ve
çocuklarının, antrenörlerin, hakemlerin, diğer ebeveynlerin ve diğer oyuncuların
eylemlerine yönelik birer eleştirmenlere dönüşebileceklerini belirtmektedirler. Buna ek
olarak sporda rekabet eden bir çocuğun izlenmesi, ebeveynler için stresli bir deneyim
olabilir ve bazı ebeveynler zaman zaman uygun şekilde davranamayabilir (Omli ve
Wiese-Bjornstal, 2011). Yani çocuk sporunda ebeveyn katılımı önemlidir fakat çocuk
üzerindeki etkisi, ebeveynlerin spora bakış açılarına ve spor ortamlarındaki üsluplarına
göre olumlu ve olumsuz olabilir. Bu bağlamda çocuk sporuna katılım gösteren
ebeveynlerin olumlu ve destekleyici tutumlarının çocukların spordan aldıkları keyfe ve bu
ortamlarda kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sağlayacağı rahatlıkla
söylenebilir.

3.3.ÇOCUKLARIN BAĞLI OLDUKLARI FUTBOL KULÜBÜNÜN
ALTYAPISINDA ve ÇEVRESİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMA ve TANIK OLMA
DENEYİMLERİNE İLİŞKİN BULGULAR
Bulguların bu bölümü, çocukların sporcusu oldukları futbol kulübünün altyapısında veya
çevresinde maruz kaldıkları ve tanık oldukları şiddet olaylarına ilişkin deneyimlerini
içeren bulgulara yöneliktir. Maruz kalınan ve tanık olunan şiddetin türü, şiddeti uygulayan
kişiler, maruz kalınan şiddet davranışının ne olduğu, şiddetin uygulanma sıklığı gibi
bulgulardan hareketle futbol altyapılarında çocuk sporculara yönelik şiddetin profili
ortaya konmaya çalışılmıştır.
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Evet

Hayır

70%

61,3%

60%

50,5% 49,5%

50%

38,7%

40%
30%
20%
10%
0%
Şiddete Uğrama

Şiddete Tanık Olma

Şekil 5. Çocuk Sporcuların Şiddet Türlerinden Herhangi Birine Maruz Kalma ve Tanık
Olma Durumlarına İlişkin Dağılım
Çocuk sporcuların (n=111), bağlı bulundukları futbol altyapılarında ve çevresinde şiddete
maruz kalma ve tanık olma durumlarına ilişkin bilgiler şekil 5’te yer almaktadır. Buna göre
çocukların yaklaşık yarısı (%50.5’i, n=56) şiddete maruz kaldığını, %38.7’si (n=43) ise
tanık olduğunu belirtmiştir.
Tablo 9. Çocukların Şiddete Maruz Kalma Durumları ile Şiddete Tanık Olma Durumları
Arasındaki İlişki
Şiddete Uğrama
Evet
Hayır
Toplam
(a). Pearson Chi-Square test

n
%
n
%
n
%

Şiddete Tanık Olma
Toplam
p
Evet
Hayır
56
36
20
50.5%
32.4%
18.0%
55
7
48
0.00a
49.5%
6.3%
43.2%
43
68
111
38.7%
61.3%
100%
p<0.05 İstatistiksel olarak anlamlı

Çocukların sporcusu oldukları futbol kulüplerinin altyapısında ve çevresinde şiddete
uğrama durumları ile şiddete tanık olma durumları arasındaki ilişkiye ait istatistiki bilgiler
tablo 9’da mevcuttur. Araştırmaya katılım gösteren çocuk sporcuların %32.4’ü hem
şiddete uğradığını hem de tanık olduğunu ifade etmiştir. Çocukların şiddete uğrama ve
tanık olma durumları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki
gözlenmiştir (p<0.05).
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Tablo 10. Çocukların Futbol Kulübüne Devam Etme Süreleri ile Şiddete Uğrama
Durumları Arasındaki İlişki
Kulübe Devam Etme Süresi
n
%
n
%
n
%
n
%

<1 yıl
2-3 yıl
≥4 yıl
Toplam
(a). Pearson Chi-Square test

Şiddete Uğrama
Toplam
p
Evet
Hayır
45
13
32
40.5%
11.7%
28.8%
42
27
15
37.8%
24.3%
13.5%
0.00a
24
16
8
21.6%
14.4%
7.21%
56
55
111
50.5%
49.5%
100.00%
p<0.05 İstatistiksel olarak anlamlı

Çocuk sporcuların altyapıya devam süreleri ile şiddete uğrama durumları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (p<0.05). Futbol kulübünün altyapısına 1
yıldan az süredir devam eden çocukların %29’u, 2-3 yıldır devam edenlerin %64’ü ve 4
yıl ve daha fazladır devam edenlerin ise %66’sı şiddete uğradığını bildirmiştir. Bu
bağlamda çocukların altyapıya devam etme süreleri arttıkça şiddete uğrama oranının da
arttığı gözlenmektedir.
Tablo 11. Çocukların Futbol Altyapısında Bulunma Sıklıkları ile Şiddete Uğrama
Durumları Arasındaki İlişki
Kulüpte Bulunma Sıklığı
1 haftada <3 gün
1 haftada ≥3 gün
Toplam

n
%
n
%
n
%

Şiddete Uğrama
Evet
Hayır
17
21
15.3%
18.9%
39
34
35.1%
30.6%
56
55
50.5%
49.5%

Toplam
38
34.2%
73
65.8%
111
100.00%

p

0.38a

(a). Pearson Chi-Square test

Çocukların futbol kulüplerinin altyapısında 1 haftada, gün bazında bulunma sıklıkları ile
şiddete uğrama durumları arasındaki ilişkiye ait istatistiksel değerler tablo 11’de
verilmiştir. Çocuk sporcuların futbol altyapılarında bulunma sıklıkları ile şiddete uğrama
durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (p>0.05).
Altyapıda, 1 haftada 3 günden az bulunan çocukların oranı %45’i, 3 gün ve daha fazla
bulunanların ise %53’ü şiddete uğradığını bildirmiştir. Bu anlamda çocukların altyapıda
1 haftada bulundukları gün sayısı arttıkça şiddete uğrama oranının da arttığı
görülmektedir.
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Tablo 12. Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Çocukların Maruz Kaldıkları
Şiddetin Türlerine Göre Dağılımı
Şiddetin Türü
Fiziksel Şiddet
Şiddete Uğradın Mı?
Evet
Hayır
Toplam

n
28
83
111

%
25.2
74.8
100

Psikolojik Şiddet
n
51
60
111

%
45.9
54.1
100

Cinsel Şiddet
n
4
107
111

%
3.6
96.4
100

Çocukların, sporcusu oldukları futbol kulüplerinin altyapısında veya çevresinde şiddete
maruz kalma deneyimlerine ilişkin bilgiler, şiddet türlerine göre tablo 12’de yer
almaktadır. Araştırmaya katılan toplam 111 çocuğun %25.2’si fiziksel şiddete, %45.9’u
psikolojik şiddete ve %3.6’sı ise cinsel şiddete maruz kaldığını bildirmiştir.
Literatüre bakıldığında, futbolun da içinde yer aldığı spor ortamlarında çocuklara yönelik
şiddetin varlığını destekleyen çalışmalara rastlanmaktadır. Konuyla ilgili büyük ölçekli
nicel araştırmaların az sayıda olduğu literatürde çalışmaların bir kısmı da nitel araştırma
ve şiddet vakalarının dosyalar üzerinden incelenmesi şeklindedir.
Cense ve Brackenridge’in (2001) 14 yetişkin sporcuyla yaptığı nitel çalışmada çocuk
sporcuların spor ortamında cinsel şiddet davranışlarına uğradığıklarına ilişkin bulgular
rapor edilmiştir. Çalışmadaki 8 katılımcının, spor ortamında 16 yaşından küçük olduğu
dönemde cinsel istismarı deneyimlediği bildirilmiştir.
Brackenridge ve diğerleri (2005) tarafından İngiltere’de yapılan çalışmada, sporda her
türlü kötü kullanıma yönelik oluşturulan ve vakaların bildirildiği birime yapılan
başvuruların bir örneği alınmış ve incelenmiştir. Bu kapsamda 1999-2002 yılları arasında
İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açılmış ve kapanmış 152 vakanın 132’si ele
alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda vakaların %15.2’sinin duygusal istismar,
%21.2’sinin zorbalık, %22.7’sinin fiziksel istismar ve %10.6’sının ise cinsel istismar
iddialarını içerdiği rapor edilmiştir. Vakaların %64.9’unda (n=85) şiddet davranışının
mağduru olduğu iddia edilen kişi, bir çocuk sporcudur.
Başka bir çalışma Vertommen ve diğerleri (2015) tarafından cinsel taciz ve istismar
özelinde yapılmıştır. Hollanda Olimpiyat Komitesi ve Hollanda Spor Konfederasyonunun
sporda cinsel taciz ve istismar vakalarına yönelik olarak kurduğu yardım hattına gelen
vakalar incelenmiş ve bu hatta bildirilen vakaların kayıtları tutulmuştur. Bu kayıtlar 2001
ile 2010 yılları arasında gerçekleşen 323 ayrı olayı içermektedir. Olaylarda toplamda kaç
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mağdurun olduğu bilinmemektedir. Raporların yaklaşık yarısında mağdur kişi 16 yaşın
ve 25’inde ise 12 yaşın altında olarak gözlenmiştir.
Spora katılım gösteren çocukların şiddete maruz kalma deneyimlerine odaklanan
mevcut az sayıdaki büyük ölçekli çalışmadan biri, Birleşik Krallık’ta yaşları 18 ile 22
arasında değişen, içinde futbolun da bulunduğu 40 farklı spor dalından 6124 genç
katılımcıyla (1192’si futboldan) yapılmıştır. Araştırma kapsamında katılımcıların çocuk
sporcu olarak (16 yaşına kadar) geçmişte yaşadıkları şiddet deneyimleri incelenmiş ve
katılımcıların %75’i daha önce psikolojik, %29’u cinsel, %25’i de fiziksel şiddete maruz
kaldıklarını bildirmiştir (Alexander ve diğerleri, 2011).
Fasting ve diğerleri (2015) tarafından yapılan nicel çalışmada içinde futbolun da
bulunduğu 8 farklı spor dalından 410 (93 sporcu futboldan) sporcunun, spor ortamında
deneyimlediği şiddet davranışları incelenmiştir. Çalışmada, yaklaşık yarısının 16-20 yaş
aralığında olduğu 410 sporcunun %78’inin sözel, %69’unun cinsel tacize maruz kaldığı;
%37’sinin cinsel ve %31’inin de fiziksel istismarı deneyimlediği rapor edilmiştir.
Araştırmaya katılan kız ve erkek sporcular arasında taciz ve istismar türlerinin
deneyimlenmesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmaması spor
ortamlarındaki şiddetin cinsiyetlerden bağımsız olduğuna önemli bir vurgu yapmaktadır.
Vertommen ve diğerlerinin (2016) Hollanda ve Belçika'da sporda çocuklara yönelik
kişilerarası şiddet konusunda yaptıkları ilk büyük ölçekli yaygınlık çalışması da spor
ortamlarında çocuğa yönelik şiddetin varlığını destekleyen ve az sayıdaki büyük ölçekli
çalışmadan biridir. Araştırmaya 18 yaşından önce bir spor türüne düzenli olarak devam
etmiş olan 4000’den fazla yetişkin katılmıştır. Bu kapsamda çevrimiçi anket kullanılmış
ve katılımcılara çocukluk çağında psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddete ilişkin deneyimleri
sorulmuştur. Ankete katılan kişilerin %11'i fiziksel, %38’i psikolojik, %14’ü ise cinsel
şiddeti çocukluk çağında bir spor ortamında deneyimlediğini bildirmiştir.
Tablo 13. Çocukların, Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Maruz Kaldıkları
Şiddetin Sıklığına İlişkin Dağılım
Şiddetin Türü

Şiddetin Sıklığı
Bazen
Sık sık
Toplam

Fiziksel Şiddet
n
%
27
96.4
1
3.6
28
100

Psikolojik Şiddet
n
%
47
92.2
4
7.8
51
100

Cinsel Şiddet
n
%
4
100
0
0
4
100
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Çocukların futbol altyapısında ve bu çevrede maruz kaldıkları şiddetin sıklığına ilişkin
bilgiler tablo 13’te mevcuttur. Fiziksel şiddete maruz kaldığını bildiren 28 çocuğun verdiği
cevaplardan hareketle 27’si (%94.4) bu davranışa bazen, 1’i (%3.6) ise sık sık maruz
kalmıştır. Psikolojik şiddete maruz kaldığını bildiren 51 çocuğun 47’si (%92.2) bu
davranışa bazen, 4’ü (%7.8) ise sık sık maruz kaldığını ifade etmiştir. Cinsel şiddete
maruz kaldığını belirten çocukların tümü de bu davranışla bazen karşılaşmıştır. Alan
yazında konuyla alakalı mevcut az sayıdaki çalışmadan biri olan Cense ve
Brackenridge’in (2001) sporda cinsel taciz ve istismar için zamansal ve gelişimsel risk
faktörlerini inceledikleri nitel çalışmada görüştükleri 14 yetişkinden 8’i spor ortamında 16
yaşından küçük olduğu dönemde cinsel istismarı deneyimlediğini bildirmiştir. Bu
davranış, çocuk sporcuların 7’sine göre 2-5 yıl arası sürerken 1’ine göre ise birkaç ay
sürmüştür. Alexander ve diğerlerinin (2011) çalışmasında ise çocuk sporcu oldukları
dönemde uğraştıkları ana sporda cinsel taciz deneyimi yaşadığını ifade eden 1784
sporcunun %29’u (n=523) bu davranışı bir-iki kere, %5’i (n=82) ise düzenli olarak
deneyimlediklerini bildirmiştir. Çalışmada fiziksel şiddet deneyimi yaşadığını bildiren
sporcuların çoğu bu durumu bir veya iki kez yaşadığını ifade etmiştir. Ancak bu durumu
düzenli olarak yaşayan sporcuların mevcut olduğunun bilgisi de çalışmada yer
almaktadır.
Tablo 14. Çocukların Fiziksel Şiddete Maruz Kalma Durumları ile Psikolojik Şiddete
Maruz Kalma Durumları Arasındaki İlişki
Fiziksel Şiddete Uğrama
Evet
Hayır
Toplam
(a). Pearson Chi-Square test

n
%
n
%
n
%

Psikolojik Şiddete Uğrama
Toplam
p
Evet
Hayır
28
23
5
25.23%
20.72%
4.50%
83
28
55
0.00a
74.77%
25.23%
49.55%
51
60
111
45.95%
54.05%
100%
p<0.05 İstatistiksel olarak anlamlı

Çocukların sporcusu oldukları futbol kulüplerinin altyapısında ve çevresinde fiziksel
şiddete uğrama durumları ile psikolojik şiddete uğrama durumları arasındaki ilişkiye ait
istatistiki bilgiler tablo 14’te mevcuttur. Araştırmaya katılım gösteren çocuk sporcuların
%20.72’si hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Çocukların fiziksel ve
psikolojik şiddete uğrama durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
gözlenmiştir (p<0.05).
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Leahy ve diğerleri (2008) tarafından Avusturalyalı sporcularla çocukluk deneyimleri
üzerine yapılan çalışmada da bu çalışmanın bulgularıyla paralel şekilde katılımcıların
çocuk sporcu oldukları dönemde maruz kaldıkları fiziksel istismar ile psikolojik istismar
arasında güçlü bir korelasyon gözlenmiştir (r=.50). Bu iki şiddet türünün birlikte
deneyimlenmesi arasında istatistiki açıdan bir anlamlılık bulunmasının sebebi psikolojik
şiddetin diğer türlerin içinde zaten var olmasından kaynaklıdır. Mountjoy ve diğerleri
(2016) de bu görüşü savunmaktadır. Onlara göre psikolojik kötüye kullanımın tüm
biçimleri diğer şiddet türlerinin özünde yer aldığından, diğer şiddet türlerinin bir psikolojik
temeli olduğu ifade edilebilir.
Tablo 15. Çocukların Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Maruz Kaldıkları
Fiziksel Şiddet Davranışlarına İlişkin Dağılım
Maruz Kalınan Fiziksel Şiddet Davranışı Göstergeleri
Tokat atılması
Yumruk atılması
Tekme atılması
İtilmesi
Bir nesneyle (sopa, cetvel vb.) saldırılması
Bedene sıcak sıvı veya sigara fırlatılması
Spor ekipmanları (ayakkabı, top, tekmelik vb.) fırlatılması

Evet
n
15
4
15
19
3
1
4

%
53.6
14.3
53.6
67.9
10.7
3.6
14.3

Sporcusu olduğu futbol kulübünün altyapısında veya çevresinde fiziksel şiddete maruz
kaldığını bildiren 28 çocuğun, bu şiddet türünün hangi davranışına uğradığına ilişkin
dağılım tablo 15’te verilmiştir. 19 çocuğa daha önce itme davranışı uygulandığı, 15
çocuğa tekme, 15 çocuğa tokat ve 4 çocuğa yumruk atıldığı, 4 çocuğa spor ekipmanları
fırlatıldığı, 3 çocuğa bir nesneyle saldırıldığı ve 1 çocuğa ise sıcak sıvı veya sigara
fırlatıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Çocuklara bu soruda birden fazla şıkkı işaretleyebilme
imkanı verildiğinden veriler toplam cevap sayısı üzerinden değerlendirilmiştir. Bu
sebeple bir çocuğun birden fazla fiziksel şiddet davranışını deneyimlediği görülmektedir.
Alexander ve diğerlerinin (2011) çalışmasında katılımcıların yaklaşık 4’te 1’i (n=1430)
uğraştıkları ana veya ikincil sporda fiziksel şiddet davranışlarından en az birini
deneyimlediklerini bildirmiştir. Bu deneyimlerden en yaygın olanı, sporcuların %54’ü
(n=763) tarafından yaralı veya yorgunken eğitilmeye/antrenman yapmaya zorlanmak
olarak ifade edilmiştir. Katılımcıların deneyimlediklerini bildirdikleri diğer fiziksel şiddet
davranışları ise sarsılma, savurulma, yere serilme, vücuda doğru nesne fırlatılma, tokat
ve yumruk atılması, boğulma ve dayak atılması şeklindedir.
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Tablo 16. Çocukların Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Maruz Kaldıkları
Psikolojik Şiddet Davranışlarına İlişkin Dağılım
Maruz Kalınan Psikolojik Şiddet Davranışı Göstergeleri
Başarısızlıklardan ve hatalardan sorumlu tutulması
Performans ya da takım kaybettiği gerekçesiyle onur kırıcı boyutta olacak
şekilde takım arkadaşlarından daha fazla antrenman yaptırılması (fazla tur
koşu, şınav, mekik vb)
Bulunulan ortamda dışlanması
Tehdit edilmesi
Fiziksel özelliklerle alay edilmesi
Hoşlanmayan sözlerle çağırılması / Lakap takılması
Küfür edilmesi

Evet
n
25
9

%
49.0
17.6

28
7
20
20
11

54.9
13.7
39.2
39.2
21.6

Çocukların maruz kaldığı psikolojik şiddet davranışının ne olduğuna ilişkin bilgiler tablo
16’da yer almaktadır. Psikolojik şiddete maruz kalan çocukların yarısından fazlası
(%54.9’u) futbol altyapısında bulunduğu bir ortamdan dışlanmıştır. Başarısızlıklardan ve
hatalardan sorumlu tutulan çocukların oranı %49, hoşlanmadığı sözlerle çağırılan ve bir
fiziksel özelliği ile alay edilenlerin oranı ise %39.2’dir. Ayrıca çocukların %21.6’sına ise
küfür edilmiş, %17.6’sına performansı ya da takım kaybettiği gerekçesiyle ve onur kırıcı
boyutta olacak şekilde takım arkadaşlarından daha fazla antrenman yaptırılmış ve
%13.7’si ise tehdit edilmiştir. Çocuklara bu soruda birden fazla şıkkı işaretleyebilme
imkanı verildiğinden veriler toplam cevap sayısı üzerinden değerlendirilmiştir.
Literatürde futbolun da içinde bulunduğu spor ortamlarında çocuk sporcuların maruz
kaldıkları psikolojik şiddet davranışlarının ne olduğuna ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Gervis ve Dunn’ın (2004) sporcuların antrenörler tarafından maruz kaldıkları psikolojik
istismarın yaygınlığı konusunda yaptıkları çalışmada, katılımcıların maruz kaldıklarını
bildirdikleri davranışlar bağırma, küçümseme, tehdit etme ve aşağılama şeklinde
sıralanmıştır. Stirling ve Kerr’in (2008) nitel çalışmasına katılan emekli 14 sporcunun
çoğu hem çocukluk çağında hem de yetişkinlikte sporcu olarak psikolojik şiddet
davranışlarına maruz kaldığını bildirmiştir. Küçümsenme, aşağılanma, bağırılma, günah
keçisi ilan edilme, dışlanma/görmezden gelinme, tehdit edilme, kendisine destek
verilmeme gibi davranışlar katılımcıların deneyimlediklerini ifade ettikleri psikolojik şiddet
davranışlarıdır. Gervis’in (2010) bir diğer araştırmasında tüm sporcuların özellikle en çok
deneyimlediği olumsuz davranışlar küçümsenme, utandırılma, tehdit edilme ve kendisine
bağırılma olarak ifade edilmiştir. Ayrıca sporcular bu davranışların, sporun türünden ve
bireylerin cinsiyetinden bağımsız olduğunu ifade etmişlerdir.
Alexander, Strafford ve Lewis’in (2011) yaptıkları bir çalışmada ise psikolojik şiddete
maruz kalma deneyimi olan katılımcılar, en çok performansları nedeniyle eleştirildiklerini
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bildirmiştir (%75’i, n=3089). Performansın eleştirilmesi ile bağlantılı olarak bağırılma da
(%51’i, n=2160) çocuk sporcuların çoğunlukla maruz kaldığı psikolojik şiddet
davranışlarındandır. Ayrıca katılımcılar, yaptıkları ana sporda veya ikincil sporda bir
durum nedeniyle aşağılandığını ve utandırıldığını (%77’si, n=3393) beyan etmiştir. Spor
bağlamında alay edilmek, ankete katılanlar için ortak bir başka deneyim olarak
gözükmektedir ve duygusal zararı bildirenlerin üçte ikisi tarafından (n=2840)
deneyimlenmiştir. Bazı durumlarda antrenörler tarafından çocuk sporculara yöneltilen
eleştirilerin kilo veya görünümle ilgili olduğu da bildirilmiştir ve araştırmada duygusal
açıdan zarara uğradığını belirten katılımcıların %32’sinin bu davranışı deneyimlediği
görülmektedir. Ayrıca zorbalık da katılımcıların çocuk sporcu oldukları dönemde (üçte
biri, n=1487) deneyimlediklerini bildirdikleri psikolojik şiddet davranışları arasında olarak
rapor edilmiştir.
Fasting ve diğerleri (2015) tarafından yapılan çalışmada içinde futbolun da yer aldığı 8
farklı spor dalından çalışmaya katılan ve yarısının 16-20 yaş aralığında bulunduğu 410
sporcunun maruz kaldığı psikolojik şiddet davranışlarının ne olduğu incelenmiştir.
Sporculara en fazla oranda bağırma ve azarlama (%59’una), daha sonra sırasıyla
spordaki performansından dolayı alay etme (%55’ine), olumsuz ve aşağılayıcı
isimler/lakaplar takma (%53’üne), destek vermeme ve göz ardı etme (%53’üne), sosyal
olarak dışlama (%48’ine) gibi psikolojik şiddet davranışlarının uygulandığı bildirilmiştir.
Kız ve erkek sporcuların katılım gösterdiği bu çalışmada psikolojik şiddete uğrama ile
cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmuş ve takım sporlarında psikolojik şiddet
davranışlarından olan sözel tacizi kızlara (%78) kıyasla erkeklerin (%89) daha fazla
deneyimlediği bildirilmiştir.
Tablo 17. Çocukların Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Maruz Kaldıkları
Cinsel Şiddet Davranışlarına İlişkin Dağılım
Maruz Kalınan Cinsel Şiddet Davranışı Göstergeleri
Cinsel içerikli bir dil kullanılması
Telefona cinsel içerikli mesajlar gönderilmesi
Üzerini değiştirirken bedeninin açıkta kalan bölümlerini birisinin izlemesi

n
4
1
1

Evet
%
100
25
25

Çocukların futbol kulübünün altyapısında ve çevresinde maruz kaldığı cinsel şiddet
davranışının ne olduğuna dair bilgiler tablo 17’de yer almaktadır. Buna göre cinsel
şiddete uğradığını bildiren 4 çocuğun tümüne karşı cinsel içerikli bir dil kullanıldığı
görülmektedir. 1 çocuk telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderildiğini ve 1 çocuk üzerini
değiştirdiği sırada bedeninin açıkta kalan bölümleri birisinin izlediğini belirtmiştir. Bu
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soruda da çocuklar birden çok şıkkı işaretleyebilmişlerdir. Bu sebeple birden fazla cinsel
şiddet davranışına uğradıkları söylenebilir.
Bu çalışmada cinsel şiddete ilişkin çok az veri olması araştırmacı tarafından beklenen
bir durum olarak ifade edilebilir. Çünkü cinsel şiddet deneyimi yaşayan çocukların istemli
bir şekilde bu yaşantıları dile getirmeleri çok da kolay olmayabilir ve çocukla yapılan tek
bir görüşme ile ortaya çıkarılamayabilir. Eren Gümüş’e (2017) göre literatür de cinsel
istismara maruz kalmış çocukların deneyimlediklerini rahatlıkla ve kolayca açıklamalarını
beklemenin çok da gerçekçi olmadığını işaret etmektedir. Cense ve Brackenridge’e
(2001) göre ise çocukların cinsellik konusundaki sınırlı bilgileri ve cinsel istismar bilinçleri,
genellikle kendilerine uygulanan davranışları tanıma noktasında bir başarısızlığa neden
olabilir. Çocuklar kötü kullanıma dair tüm davranışları iyi tanıyamamışlardır. Çünkü bu
davranışlar ‘böyle gelmiş böyle gider’ anlayışıyla normalleşmiştir. Örneğin baskın bir
babaya sahip sporcunun aile deneyimleri göz önünde bulundurulduğunda, spordaki
tacizi ve hakimiyeti bu nedenle tamamen normal olarak kabul edebileceği söylenebilir.
Öte yandan, alan yazında spor ortamlarında çocuklara yönelik gerçekleşen cinsel
şiddetin sıklığı ve maruz kalınan cinsel şiddet davranışlarının ne olduğuna ilişkin
bulguları içeren çalışmalar mevcuttur.
Vertommen ve diğerlerinin (2015) Hollanda’da sporda cinsel taciz ve istismara yönelik
olarak oluşturulan yardım hattına gelen vakaların kayıtlarını inceledikleri ve mağdurların
yaklaşık olarak yarısının 16 yaşından küçük çocuklar olduğunun bildirildiği çalışmada,
kayıtları tutulan olaylarda geçen cinsel şiddet davranışları kategorize edilmiştir. Buna
göre, incelenen 323 vakada geçen 440 cinsel şiddet davranışının %47’si istenmeyen
fonksiyonel olmayan (spor dalına ilişkin bir harekete özgü olmayan) dokunma, %23.4’ü
istenmeyen fonksiyonel (spor dalına ilişkin bir harekete özgü olan) dokunma, %20.7’si
cinsel istismar, %18.6’sı sözlü cinsel taciz, %7’si röntgencilik, %4.8’i tecavüze kalkışma
ve %2’si ise teşhircilik olarak rapor edilmiştir. Fasting ve diğerlerinin (2015) yaptıkları
çalışmada da katılımcılar arasında çocuk ve gençlerin bulunduğu 8 farklı spor dalından
(içinde futbolun da yer aldığı)

gelen 410 sporcunun maruz kaldıkları cinsel şiddet

davranışları incelenmiştir. Sporcuların %44’üne karşı cinsel içerikli dil kullanma,
%42’sine vücudun özel bölümlerini izleme, %37’sine cinsel içerikli yazılı/görüntülü mesaj
ve e posta yollama, %36’sına vücudun özel bölümlerini gösterme ve %34’üne ise
uygunsuz dokunma/okşama davranışları uygulanmıştır. Kız ve erkek sporcuların yer
aldığı bu çalışmada cinsel şiddete uğrama ile cinsiyet arasında anlamlı bir farkın
olmadığı da ayrıca vurgulanmıştır.
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Şekil 6. Çocukların Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Maruz Kaldıkları
Şiddeti Uygulayan Kişinin Kim Olduğuna İlişkin Dağılım
Şiddet türlerinden herhangi birine uğradığını bildiren çocukların (n=56), şiddeti
uygulayan kişinin kim olduğuna yönelik verdikleri cevapların bilgisi şekil 6’da
bulunmaktadır. Buna göre, çocuklara şiddet uygulayan kişilerin çoğunluğunu bir takım
arkadaşı (%73.2, n=41)

ve antrenör (%61, n=34)

oluşturmaktadır. Çocukların

kendilerine şiddet uyguladıklarını bildirdiği diğer kişiler %39 (n=22) oranıyla bir seyirci,
%27 (n=15) oranıyla çocuğun tanımadığı bir kişi, %16 (n=9) oranıyla bir rakip-akran
sporcu ve %7 (n=4) oranıyla ise bir kulüp yöneticisidir. Çocuklara bu soruda birden fazla
şıkkı işaretleyebilme imkanı verildiğinden veriler toplam cevap sayısı üzerinden
değerlendirilmiştir.
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Şekil 7. Çocukların Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Maruz Kaldıkları
Şiddeti Uygulayan Kişinin, Şiddetin Türlerine Göre Kim Olduğuna İlişkin Dağılım
Şiddet türlerine göre, çocukların kendilerine şiddeti uygulayan kişilerin kim olduğuna
ilişkin verdiği cevapların bilgileri şekil 7’de görülmektedir. Çocuklara bu soruda birden
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fazla şıkkı işaretleyebilme imkanı verildiğinden veriler toplam cevap sayısı üzerinden
değerlendirilmiştir.
Fiziksel şiddete maruz kalan çocukların (n=28) verdikleri cevapların bilgilerine
bakıldığında şiddeti uygulayan kişilerin sırasıyla takım arkadaşı (%36), tanınmayan bir
kişi (%29), rakip oyuncu (%29), antrenör (%25) ve seyirci (%21) olduğu görülmektedir.
Bu noktada çocukların en çok zaman geçirdiği kişiler olarak ifade ettikleri takım
arkadaşlarının ve antrenörlerin yanı sıra futbol organizasyonunun içinde yer alan rakip
oyuncu, seyirci gibi gruplar tarafından da şiddete maruz kaldıkları söylenebilir. Psikolojik
şiddete maruz kalan çocukların (n=51) bu davranışı uygulayan kişinin kim olduğuna
ilişkin olarak verdiği cevaplara bakıldığında -fiziksel şiddeti uygulayan kişilerle benzer
şekilde- en yüksek oranda takım arkadaşı (%53) ve antrenör (%53) bulunmuştur. Bu
kişilerin yanı sıra seyirci (%14), çocuğun tanımadığı bir kişi (%14) ve rakip oyuncu (%2)
da çocuklara psikolojik şiddet uygulayan kişiler arasında bulunmaktadır. Çocuk
sporculara psikolojik şiddeti en çok uygulayan kişiler, yine çocuklar tarafından en çok
zaman geçirilen kişi olarak ifade edilen takım arkadaşı ve antrenördür. Çalışma bulguları,
çocukların ve gençlerin spor ortamlarında yetişkinlerden çok akranları tarafından
psikolojik şiddete maruz kaldıklarını göstermektedir. Bu durumun zorbalığın en yaygın
olduğu okullardaki durumu yansıttığı ifade edilebilir. Futbol kulübünün altyapısında ve
çevresinde cinsel şiddete maruz kalmış olan çocuklar (n=4) ise bu davranışların tümünün
takım arkadaşları tarafından uygulandığını bildirmiştir.
Literatürde konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalara bakıldığında spor ortamlarında
çocuğa yönelik şiddetin uygulayıcıları olarak öne çıkan kişilerin akranlar ve antrenörler
olduğu ifade edilebilir. Alexander ve diğerleri (2011) tarafından yapılan araştırmada spor
ortamında fiziksel zarara uğrama deneyimi yaşadığını belirten sporcuların %62’si
(n=687) bu davranışın takım arkadaşı veya akran sporcu tarafından, %37’si (n=413) ise
bir antrenör tarafından uygulandığını ifade etmiştir. 40 farklı spor dalından katılımcıların
bulunduğu bu çalışmada, fiziksel şiddet davranışını uygulayan kişilerin profilinin spor
dallarına göre farklılık gösterdiği belirtilmiştir. Futboldan gelen katılımcıların konuya
ilişkin cevapları incelendiğinde sporcuların en çok takım arkadaşları tarafından (%68,
n=135) fiziksel şiddete uğradıkları görülmektedir. Araştırmada cinsel zarara yol açan
davranışlara uğradığını bildiren (n=134) sporcuların %88’i (n=118) bu davranışın
uygulayıcısının akran sporcular veya takım arkadaşları olduğunu ifade etmiştir. Bu tip
davranışları uygulayan diğer kişiler sporcular tarafından antrenörler (%8, n=11),
kulüpteki bir başka yetişkin (%6, n=8) ve diğer kişiler (%7, n=9) şeklinde sıralanmıştır.

84

Katılımcıların çocuk sporcu oldukları zamanlarda kendilerine psikolojik anlamda zarar
veren davranışları kimin uyguladığına ilişkin verdikleri yanıtlar da bu çalışmadaki verilerle
paralel şekildedir. Gençlerin en yaygın olarak rapor ettiği kişiler, akranlar veya takım
arkadaşlarıdır (ana sporda %81, n=3304 ve ikincil sporda %79, n=2006).
Fasting ve diğerleri (2015) tarafından yapılan bir çalışmada ise fiziksel şiddeti uygulayan
gruplar arasında istatistiksel bir fark bulunmadığı, akranlar ve antrenörlerin sıklıkla
fiziksel şiddetin uygulayıcısı oldukları bilgisine ulaşılmıştır. Çalışmada sporcuların
(n=410, %10’u) daha çok erkek antrenörler tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı ifade
edilmiştir. Psikolojik şiddeti uygulayan kişiler de en çok akranlar veya takım arkadaşları
olarak bildirilmiştir. Çalışmadaki verilere göre sporcuların %55’i akranları, %47’si
antrenörleri ve %44’ü ise spor ortamındaki diğer kişiler tarafından psikolojik şiddete
uğramıştır. Ayrıca çalışmadaki erkek sporcuların kız sporculardan daha çok psikolojik
şiddete uğradıkları da vurgulanmıştır. Cinsel tacizi uygulayan kişilerin kim olduğuna
bakıldığında da aynı durumla karşılaşılmaktadır. Sporcuların yarısına göre bu
davranışlar sporcu akranlar, diğer yarısına göre spor ortamındaki diğer kişiler ve %38’ine
göre ise antrenörler tarafından uygulanmıştır. Ayrıca erkek sporcuların kadın
sporculardan daha fazla akran cinsel tacizine maruz kaldığı da rapor edilmiştir.
Mountjoy ve diğerlerine (2016) göre de bu çalışmanın bulgularıyla paralel olarak fiziksel
şiddet davranışları genellikle antrenörler, akran sporcular, seyirciler ve spor çevresinde
bulunan diğer kişiler tarafından uygulanmıştır. Spor, izleyicilerin de fazlaca katılım
gösterdiği bir alandır. Sportif etkinlik izleyicilerin bazıları için tiyatro sahnesinde
gösterimde olan bir oyun gibidir. Ancak bazıları için ise hayatın vazgeçilmez bir
tutkusudur. Bu durum da bazen şiddet davranışlarının spor ortamlarında izleyicilerden
kaynaklanıyor olmasına neden olabilmektedir. 2014 yılında yapılan başka bir
araştırmada ise genç sporcuların %5'i oyunlarında bir seyirci tarafından fiziksel saldırıya
maruz kaldığını bildirmiştir. Aynı araştırmaya göre gençlerin %17’si müsabaka sırasında
seyircilerin davranışları nedeniyle korktuğunu rapor etmiştir (Biase, 2017).
Literatürdeki bir başka çalışma olan Vertommen ve diğerlerinin (2015) yaptıkları
çalışmada incelenen 323 vakada sporda cinsel şiddetin uygulayıcılarının en çok kim
olduğu, bu çalışmayla farklılık göstermektedir. Buna göre uygulayıcıların en büyük
grubunu (%45’i, 31-50 yaş) yetişkinler oluşturmaktadır. Ayrıca cinsel şiddeti uygulayan
kişilerin %20’si 12 yaşın altında, %8’i 12-15 yaş aralığında ve %4’ü ise 16-20 yaş
aralığında olarak gözlenmiştir. 323 vakada şiddeti uygulayan kişilerin spor ortamındaki
rollerine de bakılmış ve çoğunluğunun (%77) antrenörler olduğu bilgisine ulaşılmıştır.
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Cinsel şiddeti uygulayan diğer yetişkinlerin tıbbi personel (%4) ve bir yönetim kurulu
üyesi (%2) olduğu gözlenmiştir. Kayıtların %13'ünde ise şiddeti uygulayan kişilerin,
sporcuların kendileri olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Cense ve Brackenridge’in (2001) nitel
çalışmasında da çocukluk çağında sporcu olduğu dönemde cinsel istismara maruz
kaldığını bildiren 8 yetişkin sporcunun tamamına istismarı uygulayan kişilerin erkek
antrenörler olduğu ifade edilmiştir.
Retrospektif yaklaşımla oluşturulan bir başka çalışmada 12 elit sporcunun (4 erkek, 8
kadın) çocukluk çağında sporcu oldukları zamanlarda antrenörleri ile yaşadıkları
deneyimlere odaklanılmıştır ve konuyla ilgili mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bu nitel
araştırmadan elde edilen bulgular, tüm katılımcıların elit çocuk sporcu olarak eğitim
gördükleri dönemlerde sık sık olumsuz antrenörlük davranışlarını deneyimlediklerini
ortaya koymuştur (Gervis, 2010).
Bu çalışmadaki ve spor ortamlarında çocuklara yönelik şiddete ilişkin çok sayıda
olmayan diğer çalışmalardaki bulgulardan hareketle akran şiddetine yönelik yapılacak
sosyal hizmet müdahalelerinin, spor ortamlarında bulunan çocuklar için hayli önemli
olduğu ifade edilebilir. Bu anlamda okul sosyal hizmeti uygulamalarının bu ortamlarda
bir ihtiyaç olduğu ifade edilebilir. Ancak çok sayıda araştırma olmaması, şiddetin diğer
biçimlerinin daha az görünür olduğu anlamına gelmemektedir. Konuyla ilgili olarak David
(2004, s. 71), genç sporcular arasında akran şiddetine yönelik küçük bir araştırma
bütününün mevcut olduğunu ve bu nedenle de akran şiddetinin okullarda olduğu gibi
diğer bağlamlardan daha fazla olup olmadığını değerlendirmenin zor olduğunu ifade
etmektedir.
Spor ortamlarında çocuğa yönelik şiddeti uygulayan kişiler arasındaki antrenörlere ayrı
bir parantez açmak önemlidir. Çünkü çocuk sporcularla en çok zaman geçiren yetişkinler,
antrenörlerdir. Bu noktada antrenörlerin çocuk psikolojisine ve çocukların gelişimsel
özelliklerine yönelik bilgilerinin niteliği, spor ortamlarının sağlığını doğrudan etkileyebilir.
Bir başka nokta ise çocuk sporcu ve antrenör arasındaki güç dinamikleri ve ilişkidir.
Gervis ve Goldfrey (2013), son yıllarda daha fazla araştırmanın sporda özellikle
antrenörler tarafından işlenen çocuk istismarı vakalarını ortaya çıkardığını ifade
etmektedir.
Çocuk sporcu ve antrenör arasındaki ilişkinin görünen kısmında çocuğun ileride
profesyonel bir sporcu olma hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olan ve çocuğun
yüksek yararına çalışıyor gibi görünen bir antrenör mevcuttur. Ancak çocuğa yönelik kötü
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muamele literatürü incelendiğinde, antrenör davranışları ile çocuğu duygusal açıdan
istismar edici davranışlar sergileyen ebeveynlerin davranışları arasında paralellik
olduğunun altı çizilmektedir (Gervis, 2010). David (2004, s. 84) de bu düşünceyle paralel
şekilde rekabetçi sporun genellikle eğitmenler ve sporcular arasındaki dengesiz güç
ilişkisine dayandığını belirtmektedir. Buna ek olarak durum, gençlere ya da çocuklara
gelince daha da belirgindir ve güçlendirme nadiren değerlendirilir.
Gervis’in (2010) çalışmasında tüm sporcuların spor ortamlarının ötesine geçen ve çok
hassas bir benlik saygısına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Sporcuların çalışma
sorularına verdikleri cevaplar, çocuk sporcular ve antrenörleri arasında var olan güç
ilişkisinin doğasını ortaya koymuştur. Her durumda verilen cevaplar, gücün antrenörün
ellerine sıkıca yerleştirildiğini ve sporcuların ilişkide herhangi bir güce sahip olmadığını
göstermektedir. Çocuk sporcusu olan antrenörler ile ilgili sosyolojik literatürü gözden
geçiren Burke (2001) da antrenörün çocuk sporcu üzerinde sahip olduğu güce dikkat
çekmektedir. Buna göre antrenörler genellikle sporcularını sahibi oldukları bir ‘şey’ olarak
görürler. Dışarıdan gelen yardımlar noktasında ihtiyatlı davranırlar ve antrenörlükteki
felsefelerini, uygulamalarını ve taktiklerini sorgulamaktan çekinirler. Bir sporcu ve onun
antrenörü arasında var olan itaat/riayet kültürü sporda o kadar yaygındır ki
savunmasızlığın arttığı ve öz saygının azaldığı durumlarda şiddet vb. davranışlar
açısından artan bir tehlike vardır (Jones ve diğerleri, 2005). Sonuç olarak gücün yanlış
kullanılması durumunda çocuk sporcunun büyük bir risk içinde olacağı düşünüldüğünde
antrenörün bu noktada önemli bir etkiye sahip olduğundan bahsedilebilir (Gervis ve
Godfrey, 2013). Bu anlamda spor ortamlarındaki çocuğa yönelik şiddetin güç ile de ilişkili
olduğu ve güçlüden güçsüze doğru uygulandığı ifade edilebilir.
Tablo 18. Çocukların Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Şiddete Tanık Olup
Olmadığına İlişkin Dağılım
Şiddetin Türü
Fiziksel Şiddet
Şiddete Tanık Oldun Mu?

Psikolojik Şiddet

Cinsel Şiddet

n

%

n

%

n

%

Evet

26

23.4

35

31.5

3

2.7

Hayır

85

76.6

76

68.5

108

97.3

Toplam

111

100

111

100

111

100

Araştırmadaki toplam 111 çocuğun, sporcusu oldukları futbol kulübünün altyapısında ve
çevresinde şiddete tanık olma oranları tablo 18’de bulunmaktadır. Çocuk sporcuların
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%23.4’ünün fiziksel, %31.5’inin psikolojik ve %2.7’sinin ise cinsel şiddete tanık olduğu
görülmektedir.
Mevcut araştırmanın bulguları, çocukların altyapılarda şiddete tanık olduklarını ortaya
koymaktadır. Şiddete tanıklık etmek de çocukların biyo-psiko-sosyal gelişimleri üzerinde
olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Augustyn ve Groves, çocukların hayatlarında sadece
mağduru değil tanığı olarak da deneyimlediği şiddetin önemli bir halk sağlığı sorunu
olduğunu ifade etmektedir. ‘Çocuğun şiddete tanıklık etmesi’ terimi, çocukların doğrudan
mağduriyete maruz kaldıkları ortamlarda şiddeti gördükleri, duydukları, deneyimledikleri
veya şiddetten etkilendikleri çeşitli durumları kapsamaktadır. Şiddetin sık görülmesi ve
çocuklara yakın bir ortamda gerçekleşmesi halinde şiddete tanık olan çocukların travma
sonrası stres bozukluğu belirtileri geliştirebileceğini söylemek mümkündür. Ayrıca
çocuğun şiddetin mağdurunu veya failini tanıyor olması durumunda, travmaya karşı
psikolojik tepkilerinin yoğunlaştığına dair kanıtlar da vardır (Augustyn ve Groves, 2005).
Tanık olunan şiddetin tanımlaması ve açıklanması konusunda alan yazında daha az fikir
birliğinin olduğu ifade edilebilir. Shakoor ve Chalmers (1991), özellikle ölüm, yaralanma
veya başka bir kişinin fiziksel bütünlüğüne yönelik bir tehdidi içeren bir olaya şahitlik etme
şeklinde bir tanım önermişlerdir. Bu olaylar arasında cinsel istismar, cinsel ve fiziksel
saldırı da yer almaktadır.
Tablo 19. Çocukların Futbol Kulübüne Devam Etme Süreleri ile Şiddete Tanık Olma
Durumları Arasındaki İlişki
Kulübe Devam Etme Süresi
<1 yıl
2-3 yıl
≥4 yıl
Toplam
(a). Pearson Chi-Square test

n
%
n
%
n
%
n
%

Şiddete Tanık Olma
Toplam
p
Evet
Hayır
45
11
34
40.5%
9.9%
30.6%
42
19
23
37.8%
17.1%
20.7%
0.03a
24
13
11
21.6%
11.7%
9.9%
43
68
111
38.7%
61.3%
100.00%
p<0.05 İstatistiksel olarak anlamlı

Çalışmaya katılım gösteren çocukların (n=111) kulübe devam süreleri ile şiddete tanık
olma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (p<0.05). 1
yıldan az süredir altyapıya devam eden çocukların %24’ü, 2-3 yıldır devam edenlerin
%45’i ve 4 yıl ve daha fazla süredir devam edenlerin ise %54’ü şiddete tanık olduğunu
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belirtmiştir. Çocukların altyapılara devam süreleri arttıkça şiddete tanık olma oranları da
artmaktadır.
Tablo 20. Çocukların Futbol Kulübünde Bulunma Sıklıkları ile Şiddete Tanık Olma
Durumları Arasındaki İlişki
Kulüpte Bulunma Sıklığı
n
%
n
%
n
%

Haftada <3 gün
Haftada ≥3 gün
Toplam

Şiddete Tanık Olma
Evet
Hayır
12
26
10.8%
23.4%
31
42
27.9%
37.8%
43
68
38.7%
61.3%

Toplam
38
34.2%
73
65.8%
111
100.00%

p

0.26a

(a). Pearson Chi-Square test

Çocukların futbol kulüplerinin altyapısında haftada gün bazında bulunma sıklıkları ile
şiddete tanık olma durumları arasındaki ilişkiye ait istatistiksel değerler tablo 20’de
verilmiştir. Çocuk sporcuların, futbol altyapılarında bulunma sıklıkları ile şiddete tanık
olma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (p>0.05).
Bununla birlikte verilen yüzdeler değerlendirildiğinde altyapıda haftada 3 günden az
bulunan çocukların %32’sinin, 3 gün ve daha fazla bulunanların ise %42’sinin şiddete
tanık olduğu görülmektedir. Çocukların altyapılarda haftada bulundukları gün sayısı
arttıkça şiddete tanık olma oranlarının da arttığı söylenebilir.
30%

26,9%
23,1%

25%

23,1%
19,3%

20%
15%
10%
5%

3,8%

3,8%

0%
Bir nesneyle Dayak atıldı
saldırıldı

İtildi

Tekme atıldı Tokat atıldı Yumruk atıldı

Şekil 8. Çocukların Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Tanık Oldukları
Fiziksel Şiddet Davranışlarına İlişkin Dağılım
Şekil 8’deki bilgiler, fiziksel şiddet davranışına tanık olan 26 çocuğun hangi davranışlara
tanık olduklarını göstermektedir. Buna göre tekme (n=7), tokat (n=6) ve yumruk atılma
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(n=5), itilme (n=6), dayak atılma (n=1) ve bir nesneyle saldırılma (n=1) gibi davranışlar,
çocukların tanık olduğu fiziksel şiddet eylemleridir.
40%

34%

35%
30%
25%

20%

20%
15%
10%

17%

14%
9%

6%

5%
0%
Baskı altına Tehdit edildi
alındı

Küfür edildi

Dışlandı

Azarlandı

Alay edildi

Şekil 9. Çocukların Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Tanık Oldukları
Psikolojik Şiddet Davranışlarına İlişkin Dağılım
Şekil 9’da psikolojik şiddet davranışlarına tanık olan çocukların (n=35), bu davranışların
ne olduğuna yönelik verdikleri cevapların bilgileri yer almaktadır. Alay edilme (%34,
n=12), küfür edilme (%20, n=7), azarlanma (%17, n=6), tehdit edilme (%14, n=5), baskı
altına alınma (%9, n=3) ve dışlanma (%6, n=2) davranışları çocukların tanık olduklarını
bildirdikleri psikolojik şiddet davranışlarıdır.

100%

Cinsel içerikli dil kullanıldı

Şekil 10. Çocukların Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Tanık Oldukları
Cinsel Şiddet Davranışlarına İlişkin Dağılım
Şekil 10’da çocuk sporcuların (n=3) futbol kulübünün altyapısında ve çevresinde tanık
oldukları cinsel şiddet davranışının ne olduğuna ilişkin bilgileri verilmiştir. Buna göre tüm
çocuklar cinsel içerikli dil kullanıldığına tanık olduklarını bildirmiştir.
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Rakip oyuncu

21%

Tanımadığım bir kişi

35%

Seyirci

51%

Kulüp yöneticim

9%

Antrenörüm

79%

Takım arkadaşım

95%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Şekil 11. Çocukların Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Tanık Oldukları
Şiddeti Uygulayan Kişinin Kim Olduğuna İlişkin Dağılım
Şiddete tanık olan çocuk sporcuların (n=43), şiddeti uygulayan kişinin kim olduğu
sorusuna yönelik verdikleri cevapların bilgisi şekil 11’de bulunmaktadır. Buna göre en
fazla oranda şiddeti uygulayan kişi bir takım arkadaşı(%95, n=41), daha sonra sırasıyla
antrenör (%79, n=34), bir seyirci (%51, n=22), çocuğun tanımadığı bir kişi (%35, n=15),
rakip-akran sporcu (%21, n=9) ve bir kulüp yöneticisidir (%9, n=4). Çocuklara bu soruda
birden fazla şıkkı işaretleyebilme imkanı verildiğinden veriler toplam cevap sayısı
üzerinden değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, çocukların futbol altyapılarında birden fazla
şiddet olayına tanık oldukları söylenebilir. Çocukların tanık olduğu şiddeti uygulayan
kişilerin kim olduğuna bakıldığında öne çıkan kişilerin yine takım arkadaşı ve akranlar
olduğu görülmektedir. Bu anlamda altyapılarda çocukların mağduru veya tanığı oldukları
şiddeti en fazla oranda akranların ve antrenörlerin uyguladığı belirlenmiştir.
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100%
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40%

59%
35%

38%

32%
23%

19%

20%

27%
18%

6% 6%

12%9%

0%
Takım
arkadaşım
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Fiziksel Şiddet

Kulüp
yöneticim

Seyirci

Psikolojik Şiddet

Tanımadığım Rakip oyuncu
bir kişi
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Şekil 12. Çocukların Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Tanık Oldukları
Şiddeti Uygulayan Kişinin, Şiddetin Türlerine Göre Kim Olduğuna İlişkin Dağılım
Şekil 12’de çocukların tanık oldukları şiddeti uygulayan kişilerin kim olduğuna ilişkin
bilgiler mevcuttur. Çocuklara bu soruda birden fazla şıkkı işaretleyebilme imkanı
verildiğinden veriler toplam cevap sayısı üzerinden değerlendirilmiştir. Çocukların tanık
olduğunu bildirdikleri fiziksel şiddeti (n=26) en fazla uygulayan kişilerin takım arkadaşları
(%35) olduğu görülmektedir. Tanık olunan fiziksel şiddet davranışını uygulayan diğer
kişiler çocuğun tanımadığı bir kişi (%27), seyirci (%23), antrenör (%19), rakip oyuncu
(%12) ve (%6) kulüp yöneticisi olarak sıralanmaktadır. Psikolojik şiddete tanık olduğunu
belirten çocuklara göre (n=35) şiddeti uygulayan kişiler sırasıyla takım arkadaşı (%59),
antrenör (%38), seyirci (%32), tanımadığı bir kişi (%18), rakip oyuncu (%9) ve kulüp
yöneticisidir (%6). Cinsel şiddete tanıklık ettiğini ifade eden 3 çocuğa göre ise şiddeti
uygulayan kişi takım arkadaşı (n=3) şeklindedir.
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3.4.ÇOCUKLARIN MARUZ KALDIKLARI ŞİDDET DAVRANIŞI SONRASINDA NE
OLDUĞUNA VE ŞİDDETE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNE İLİŞKİN BULGULAR
Bulguların bu bölümünde çocukların futbol kulübünün altyapısında ve çevresinde maruz
kaldıkları şiddet sonrasında ne olduğuna ve çocukların şiddete yönelik düşüncelerine
ilişkin bulgular yer almaktadır.
Tablo 21. Çocukların Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Maruz Kaldıkları
Şiddetten Nasıl Kaçındıklarına ve Ne Gibi Çözümler Bulduklarına İlişkin Dağılım
Şiddetten Kaçınma Biçimi
Yok saydım, kimseye söylemedim
Hareketleri fiziksel olarak reddettim
Yapmamasını söyleme
Anneme-babama söyleme
Antrenörüme-idarecime söyleme
Takım arkadaşıma söyleme

n
36
9
16
5
7
3

%
64.0
16.0
29.0
9.0
12.5
5.3

Şiddet türlerinden herhangi birine maruz kaldığını bildiren çocukların (n=56) şiddetten
nasıl kaçındıklarının ve duruma yönelik buldukları çözümlerin bilgisi tablo 21’de
mevcuttur. Bu bilgilere göre şiddete uğrayan çocukların %64’ü yaşadığı durumu yok
saymış ve kimseyle paylaşmamıştır. %29’u şiddeti uygulayan kişiye bu davranışı
yapmamasını söylemiş, %16’sı hareketleri fiziksel olarak reddetmiş; %12.5’i antrenörüidarecisiyle, %9’u anne-babasıyla ve %5.3’ü ise takım arkadaşıyla yaşadığı durumu
paylaşmıştır.
Çocukların şiddete maruz kaldıklarında çoğunlukla bunu yok saymaları ve kimseye
söylememe eğilimleri Cense ve Brackenridge’in (2001) nitel araştırmasında da belirgin
şekilde görülmektedir. Görüşülen 14 yetişkin sporcunun 8’i çocuk sporcu olduğu
dönemde cinsel istismara maruz kaldığını bildirmiştir. Kişilerin 7’si için cinsel taciz ve
istismar davranışı, hiçbir kimseye bahsedilmeden birkaç yıl sürmüştür.
Çocukların çoğunluğunun uğradıkları şiddet sonrasında bu durumu yok saymaları ve
gizli tutmaları, bu ortamlardaki şiddetin yaygınlığının tahmin edilenden ya da görünenden
daha fazla olabileceğini ve çocukların kendilerini ifade etmeleri için fırsat verilmesi
gerektiğini ortaya koymaktadır. Çocukların bu deneyimleri gizli tutmaları şiddetin
altyapılarda süreklilik kazanmasına neden olabilir. Öte yandan bu ortamlarda çocuk
korumaya ilişkin düzenlemelerin olmayışı, koruyucu-önleyici uygulama, müdahale ve
program eksikliği de göz önünde bulundurulduğunda çocukların şiddet deneyimlerini yok
saymalarının çocuk haklarının ihlallerine, hak kayıplarına neden olacağı ve çocukların
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yüksek yararına ve iyilik hallerine tezat durumlar ortaya çıkaracağı düşünülmektedir. Bu
bağlamda spor ortamlarında çocukların güçlenmelerine ve kendilerini ifade etmelerinin
önündeki bariyerlerin kaldırılmasına yönelik sosyal hizmet uygulamalarına ihtiyaç
duyulmaktadır.

20%

20%

10%

20%

30%

Eziklik

Kızgınlık

Rahatlama

Utanma

Üzüntü

Şekil 13. Çocukların Şiddete Uğradığını Birisine Anlattıktan Sonra Hissettikleri Duygunun
Ne Olduğuna İlişkin Dağılım
Şekil 13’te çocukların şiddete uğradıklarını anlattıktan sonra hissettikleri duygulara
yönelik bilgiler verilmiştir. Şiddete uğradığını birine anlatan çocukların (n=10) hissettiği
duygular rahatlama (n=3), eziklik (n=2), kızgınlık (n=2), üzüntü (n=2) ve utanmadır (n=1).
Şiddete

maruz kalmanın

bir

çocuk

üzerinde

yaratabileceği

biyo-psiko-sosyal

olumsuzluklar literatürde ortaya konmuştur. Şiddete maruz kalan çocukların çoğunluğu
bunu bir başkasına anlatmamış olsa da anlatanların deneyimlediğini ifade ettikleri
olumsuz duygular, literatürde şiddete maruz kalan çocukların verebileceği ifade edilen
duygusal tepkilerle benzerdir (O'Hagan, 1995; Cohen ve diğerleri, 2001; David, 2004;
Marshall ve diğerleri, 2008).
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Şekil 14. Çocukların Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Şiddete Uğradıklarını
Kimseye Anlatmama Nedenlerine İlişkin Düşünceleri
Şekil 14’deki bilgiler ışığında şiddete uğradığını birisine anlatmayan toplam 36 çocuk
sporcunun %61’inin (n=22) gerekçesi yardım edecek birisinin varlığından emin
olmamasıdır. Çocukların %33’ü (n=12) ise problem çıkmasını istememe sebebiyle,
%25’i (n=9) onu dinleyecek birisinin varlığından emin olmadığı ve %14’ü (n=5) de
güvenecek kimseyi bulamadığı için şiddete maruz kalma deneyimini herhangi bir
kimseye anlatmamıştır. Bu soruda çocuklara birden fazla şıkkı işaretleme imkanı
verildiğinden çocuk sayısı 36’ya ve yüzdelerin toplamı da 100’e denk gelmeyebilir.
Alan yazındaki Cense ve Brackenridge’nin (2001) nitel çalışmasında ise görüşülen 14
sporcunun (8’i 16 yaşından küçük olduğu dönemde cinsel şiddete maruz kaldığını
bildirmiştir) 7’si spordaki yerini ve antrenörün dikkatini kaybetmekten korktukları için ve
ayrıca kendilerine inanılmayacağından endişe ettikleri için sessiz kaldıklarını bildirmiştir.
Şiddet deneyimi yaşamış olan çocukların bu soruya verdiği cevaplar, aslında spor
ortamlarında çocukların herhangi bir sesi olamadığı düşüncesini desteklemektedir.
Dinleyecek, güvenilebilecek ve yardım edecek birinin olmadığı düşüncesi çocukları
çaresizliğe sürükleyebilir ve belki de spor ortamından kopmalarına neden olabilir. Bu
bağlamda, sporcu çocuklarla güven ilişkisi oluşturmuş ve erişilebilir bir psiko-sosyal
destek sisteminin varlığına ihtiyaç duyulduğu ifade edilebilir. Bu erişilebilir destek sistemi
sosyal hizmet uzmanları tarafından rahatlıkla sağlanabilir. Sosyal hizmet uzmanı
aracılığıyla çocuğun çevresi içinde ele alınarak kurgulanacak bir psiko-sosyal destek
müdahalesinin, çocukların şiddet deneyimlerini açığa çıkarmada önemli bir role sahip
olacağı düşünülmektedir.
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Şekil 15. Çocukların İleride Daha Rahat Hissettikleri Bir Ortamda ve
Korkularından/Çekincelerinden Arındıklarında, Eskiden Şiddete Maruz Kaldıklarını
Anlatıp Anlatmayacaklarına İlişkin Düşünceleri
Şekil 15’te verilen bilgilerden hareketle şiddete uğrayan çocukların (n=56) %61’i (n=34)
hiçbir korku ya da çekincesinin olmadığı bir zamanda ve kendisini rahat hissettiği bir
ortamda eskiden şiddete uğradığını anlatacağını, %39’u (n=22) ise anlatmayacağını
belirtmiştir.
Dinleyecek, yardım edecek ya da güvenebileceği birinin olmayışı nedeniyle şiddet
deneyimini anlatmadığını ifade eden çocukların (bkz. Şekil 14), güvenilir ve rahat bir
ortam oluşması halinde çoğunun bu yaşantıları ifade edebilecekleri ortaya çıkmıştır.
Elbette ki sadece ideal ortamın oluşması halinde anlatmaya istekli çocukların kendilerini
ifade etmelerine yardımcı olmanın yeterli olmayacağı düşünülmektedir. Bu noktada nihai
hedef, spor ortamlarında olumsuz deneyimler yaşayan tüm çocukların bunları
anlatabilmelerine olanak sağlamak olmalıdır.
Tablo 22. Futbol Kulübünün Altyapısında ve Çevresinde Şiddete Uğrayan Çocukların
Sonrasında Ne Hissettiklerine İlişkin Dağılım
Hissedilen
Kızgınlık, öfke
Korku
Çaresizlik
Aşağılık duygusu
İçe kapanma
Suçluluk
Bir duygu hissetmedim

Şiddete

uğrayan

çocukların

n
43
7
8
15
9
8
2

(n=56)

bu

durumdan

sonra

ne

gibi

%
77.1
12.5
14.2
26.7
16.1
14.2
3.6

duygular

deneyimlediklerine ilişkin bilgiler tablo 22’de yer almaktadır. Çocuklara bu soruda birden
çok seçeneği işaretleme imkanı verilmiştir. Bu sebeple yüzdelerin toplamı 100’e denk
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gelmeyebilir. Şiddete uğrayan çocuk sporcuların büyük çoğunluğu (%77.1’i) kızgınlık ve
öfke hissettiğini bildirmiştir. Aşağılık duygusu (%26.7’si), içe kapanma (%16.1’i),
çaresizlik (%14.2’si), suçluluk (%14.2’si) ve korku (%12.5’i) çocuk sporcuların hissettiği
diğer duygulardır. Çocukların %3.6’sı ise bir duygu hissetmediğini belirtmiştir.
Literatürde bulunan diğer çalışmalar incelendiğinde de spor ortamlarında şiddet
deneyimi yaşayan çocukların olumsuz duygular hissettiği görülmektedir. Cense ve
Brackenridge (2001) tarafından yapılan retrospektif nitel çalışmada görüşülen kişilerin
çocuk sporcu oldukları dönemde maruz kaldıkları cinsel şiddet davranışı sonrasında
utanç

ve

suçluluk

duygularını

deneyimledikleri

bildirilmiştir.

Gervis’in

(2010)

çalışmasında da sporcuların çoğu yarışmayı bıraktıktan sonra onlarla birlikte kalan ve
artık olarak nitelendirilebilecek duygusal problemler olduğunu ifade etmişlerdir. Bu
noktada sporcuların bildirdiği ve maruz kaldıkları şiddet sonrasında ortaya çıkan
duygusal tepkiler aptal gibi hissetmek, değersiz, üzgün, kızgın, depresif ve aşağılanmış
hissetmek, kendine güvensizlik, korku ve acı duymaktır.
Psikolojik Şiddet
Duygu Hissetmedim

3%
1%

Suçluluk

3%

İçe Kapanma

3%

9%
11%

Aşağılık Duygusu
Çaresizlik

5%

Korku

Fiziksel Şiddet

4%

9%
10%

19%

9%
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Şekil 16. Çocukların Maruz Kaldıkları Şiddetin Türü ile Sonrasında Hissettikleri
Duygulara İlişkin Dağılım
Çocukların şiddete maruz kaldıktan sonrasında (n=56) hissettikleri duyguların şiddet
türlerine göre dağılımı şekil 16‘da verilmiştir. Çocuklara bu soruda birden fazla şıkkı
işaretleyebilme

imkanı

verildiğinden

veriler

toplam

cevap

sayısı

üzerinden

değerlendirilmiştir. Fiziksel şiddete maruz kalmış olan çocuklar (n=28), bu durum
sonrasında en çok deneyimlediği duygunun kızgınlık-öfke (n=25) ve aşağılık duygusu
(n=7) olduğunu bildirmişlerdir. Psikolojik şiddete maruz kalmış olan çocuklara (n=51)
göre ise bu durum sonrasında en çok hissedilen duygular kızgınlık-öfke (n=37) ve
aşağılık duygusu (n=15) dur.
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Stirling ve Kerr (2008) tarafından yapılan çalışmada katılımcılara psikolojik şiddet
davranışlarına maruz kaldıktan sonra kendilerini nasıl hissettikleri sorulmuş, katılımcılar
kendilerine destek verilmemesinin en olumsuz etkiyi bıraktığını, ardından da sözel olarak
kötüye kullanım davranışlarının geldiğini bildirmişlerdir. Destek göremediklerinde
katılımcıların hissettiği duygu, yoğun üzüntü olarak rapor edilmiştir. Psikolojik şiddet
içeren sözel davranışlara karşı verilen duygusal tepki de desteğin reddinde olduğu kadar
olmasa da yine üzüntüdür. Çocukların maruz kaldıkları şiddetin türü ile sonrasında
hissettikleri duygular arasında her ne kadar anlamlı bir sonuç çıkmamış olsa da, şiddetin
tüm türlerinin çocuklar üzerinde olumsuz duygular ortaya çıkarabildiği ifade edilebilir.

Hiçbir şey yapmadım

84%

Takımdan ayrıldım

11%

Sosyal yaşantımda değişiklik yaptım

4%

Sakinleştirici kullandım

4%

Psikolojik destek aldım

5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Şekil 17. Çocukların Maruz Kaldıkları Şiddet Sonrasında Hissettikleri Duygulardan
Kurtulmak İçin Ne Yaptıklarına İlişkin Dağılım
Çocuk sporcuların şiddete maruz kalma deneyimleri sonrasında hissettikleri duygulardan
kaçınmak için ne yaptıklarına yönelik bilgiler şekil 17’de yer almaktadır. Çocukların
%84’ü bu deneyim sonrasında hiçbir şey yapmadığını belirtmiştir. Takımdan ayrılanların
oranı %11, psikolojik destek alanların oranı %5, sakinleştirici kullandığını ve sosyal
hayatlarında değişiklik yaptığını bildirenlerin oranı ise %4’tür. Şiddete maruz kaldıktan
sonra ortaya çıkan duygulardan kurtulmak için çocukların büyük çoğunluğunun hiçbir şey
yapmadığını ifade etmeleri, çocukların şiddet sonrasında bu durumu yok saymaları ve
kimseye anlatmamalarıyla (bkz. Tablo. 21) benzer bir görünümdedir. Ayrıca bu durum,
çocukların spor ortamlarında yalnız ve ne yapacağını bilmeyen bir ruh halinde
olabildikleri şeklinde de yorumlanabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çocukların spor
ortamlarında güçlenmelerine, gereken durumlarda psiko-sosyal desteğe yönelik
ihtiyaçlarının karşılanabilmesine, kaynaklarla veya toplum örgütleriyle bağlantılarının
kurulabilmesine ihtiyaç duydukları açıktır.
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Şekil 18. Çocukların Şiddete Maruz Kalma Durumları ile Sonrasında Hissettikleri
Duygulardan Kurtulmak için Yaptıkları Eylemlere İlişkin Dağılım
Çocukların şiddete maruz kaldıktan sonra (n=56) hissettikleri duygulardan kurtulmak için
buldukları çözümlerin şiddetin türlerine göre dağılımı şekil 18‘de bulunmaktadır.
Çocuklara bu soruda birden fazla şıkkı işaretleyebilme imkanı verildiğinden veriler
toplam cevap sayısı üzerinden değerlendirilmiştir. Fiziksel veya psikolojik şiddete
uğradığını bildiren çocukların çoğunun (fiziksel %29, psikolojik %55) bu durum
sonrasında hiçbir şey yapmadığı görülmektedir.

17%

83%

Evet

Hayır

Şekil 19. Çocukların Daha İyi Bir Sporcu Olmaları İçin Antrenörün ya da Bir Başkasının
Kendilerine Gerektiğinde Şiddet Uygulayıp Uygulayamayacaklarına İlişkin Düşünceleri
Şekil 19’da çocukların daha iyi sporcu olmaları için antrenörlerinin ya da bir başkasının
gerektiğinde kendilerine şiddet uygulayıp uygulayamayacağına ilişkin düşünceleri yer
almaktadır. Çocuk sporcuların (n=111) %83’ü (n=92) daha iyi sporcu olmaları için
kendilerine şiddetin uygulanamayacağını bildirmiştir. Çocukların %17’si (n=19) ise iyi
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sporcu olmaları amacıyla gerektiğinde şiddetin kullanılabileceği yönünde cevap
vermiştir.
‘Evet’ yanıtını veren çocukların neden bu cevabı verdiği konusu düşünüldüğünde,
şiddetin

toplumumuzdaki

algısından

hareketle

bir

yorum

getirilebileceği

düşünülmektedir. Futbol altyapılarındaki eğitim sürecinde en önemli aktörler, doğal
olarak antrenörler ve çocuk sporculardır. Bu iki aktör arasındaki ilişki, bir meslekteki ustaçırak ilişkisine benzetilebilir. Bu tarz bir ilişkide gücün ve otoritenin mutlak sahibi
antrenörlerdir. Bu noktada toplumumuzda var olan ‘eti senin kemiği benim’ anlayışının
spor ortamlarında şiddetin bir disipline etme aracı olarak algılanmasına ve şiddet
davranışlarının bu çocuklar tarafından normalleştirilmesine yol açmış olabilir. Cushion ve
Jones’un (2006) antrenör-çocuk sporcu ilişkisini, İngiltere’nin West Bromwich Albion
futbol kulübünün altyapısındaki güç, yapı ve bunlara eşlik eden söylemler açısından
inceledikleri çalışmada bu düşünceyle örtüşen sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.
Araştırmada antrenörlük kültürünü ve uygulamalarını anlamak amacıyla Pierre
Bourdieu'nun simgesel şiddet kavramı temel alınmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular,
otoriter söylemin nasıl kurulduğunu ve sürdürüldüğünü ve buna eşlik eden davranışların
hem antrenörler hem de oyuncular tarafından nasıl meşru olarak yanlış tanımlandığını
ortaya koymaktadır.
Stirling ve Kerr (2009), antrenörlerin sahip olduğu güce karşı sporcuların verdiği
tepkilerin, korku ve şiddet vb. davranışları normalleştirme gibi tepkiler olabileceğini ifade
etmektedir. Literatürde bulunan bir diğer çalışmada, daha çarpıcı olduğu düşünülen
bulgular elde edilmiştir. Japonya’da 2013 yılında 10 üniversiteden toplam 143 öğrencinin
katıldığı bir araştırmada çoklu odak grup görüşmeleri yapılmış ve öğrencilerin lise
döneminde oldukları zamanda, antrenörleri tarafından uğradıkları şiddet deneyimlerine
ilişkin sorular sorulmuş ve antrenörler tarafından uygulanan şiddetin sporcular tarafından
ne derece normalleştirildiği incelenmiştir. Katılımcıların %45’i antrenörleri tarafından
fiziksel cezaya maruz bırakıldığını bildirmiştir. Verilen cevaplar doğrultusunda antrenör
tarafından uygulanan fiziksel cezanın spor kulüplerinde belli bir dereceye kadar normal
karşılandığı sonucuna ulaşılmıştır ve öğrencilerin %90’ı fiziksel cezanın belirli
durumlarda haklı olarak kullanılabileceğini ifade etmiştir (McDonald ve Kawai, 2017).
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Şekil 20. Çocukların Spor Ortamlarına İlişkin En Büyük Endişelerinin Ne Olabileceğine
Yönelik Düşünceleri
Çocukların spor ortamlarına ilişkin en büyük endişelerinin neler olabileceğine yönelik
verdikleri cevapların bilgileri şekil 20’de görülmektedir. Araştırmaya katılım gösteren
çocuk sporcuların (n=111) en büyük endişeleri arasında ilk sıraları başarısız olmak
(%28’inin), sakatlık yaşamak (%12’sinin), aşağılanmak/alay edilmek (%9’unun), gelecek
kaygısı (%8’inin), korku/çekinme (%7’sinin), azarlanmak (%6’sının) ve hata yapmak
(%5’inin) almaktadır. Çocukların spordaki diğer endişeleri ise şiddete maruz kalmak
(%5’inin),

dışlanmak

(%4’ünün),

paniklemek/heyecanlanmak

(%3’ünün),

kötü

alışkanlıklar edinmek (%1’inin) şeklindedir. 3 çocuk (%3), spor ortamlarına ilişkin
herhangi bir endişesi olmadığını, 11 çocuk ise (%10) konuya ilişkin bir fikrinin olmadığını
belirtmiştir.
Kerr (2010), konuyla ilgili olarak sporda son zamanlarda sporcuların fiziksel, cinsel,
duygusal istismar ve ihmal gibi ilişkisel kötüye kullanım biçimleriyle ilgili endişelerinin
ortaya çıktığını ifade etmektedir. Çocuklara Karşı Zalimliği Engelleme Vakfı (NSPCC)
’nın ‘Çocukların ve Gençlerin Spordaki Endişeleri’ (2015) raporunda İngiltere ve
İskoçya’dan 9 ile 20 yaşları arasında 100 çocuğa “Sporla uğraşan çocukların endişeleri
ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?” sorusu sorulmuştur ve en popüler on cevap sırasıyla
kayıt altına alınmıştır. Cevaplar sırasıyla sakatlık-ikili mücadele (%54), zorbalık (%39),
baskı (%33), hatalar (%28), istismar (%27), ırkçılık (%25), cinsiyet ayrımı, cinsiyet
meseleleri (%20), sözlü taciz, bağırma (%19) kaybetme (%17), yeterince iyi olmama
(%12) şeklindedir.
Çocukların spor ortamlarında başarısız olmak konusundaki endişesi, dikkate değer bir
bulgudur. Bu durum belki de çocuk sporunun amacından saptırılmış olmasının bir
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sonucudur. Yetişkin sporunda oldukça sık rastlanan ‘ne pahasına olursa olsun’
kazanmak duygusu çocuk sporunu da ele geçirmiş olabilir. Bu durumun güncel bir
örneğine Tottenham Hotspur Futbol Kulübü ve İngiltere Milli Futbol Takımı oyuncusu
Harry Kane’in, Mirror gazetesinin bir haberindeki (Maddock ve Polden, 2018)
açıklamasında rastlanmaktadır. Haberde Kane’in 8 yaşındayken İngiltere’nin bir başka
futbol kulübü olan Arsenal’in altyapısında oynadığı sırada takımdan gönderilme
hikayesine kendi cümleleriyle yer verilmiştir. Oyuncunun şu cümleleri, çocuk sporcuların
başarısızlığı neden bir endişe kaynağı olarak tanımladıklarını anlamaya yardımcı olabilir:
Çocukken başarısızlık, komik geliyor. Çok iyi hatırlıyorum. Evimizin yanında
park vardı. Babam ve abimle gider, iki ağacı kale yapar ve futbol oynardık.
Bunu yaparken çok mutluyduk. O yıllarda Arsenal altyapısında oynuyordum.
Düşman sınırları içindeydim (Tottenham ve Arsenal, rekabet halinde olan
aynı şehrin takımlarıdır) ama ne yalan söyleyeyim benim için büyük bir
fırsattı. 8 yaşındayken babam yanıma geldi ve “Sana bir şey söylemem
gerekiyor” dedi. Elini omzuma koydu ve “Harry… Arsenal seni takımdan attı”
dedi. Çok saçma gelebilir ama onlarla her oynadığımız zaman, “Tamam,
kimin doğru ve kimin yanlış olduğunu göreceğiz” diye içimden geçiriyorum.
Fox’a (2008) göre başarısızlık korkusu, kaybetmeye karşı kazanmanın pratik ve
psikolojik sonuçları arasındaki muazzam tutarsızlıktan ve rekabetçi sporun doğasında
bulunan yarışma sonucunun belirsizliğinden kaynaklanır. Bundan dolayı kazanmanın
ödüllendirici ve kaybetmenin ise acı verici olabileceğini vurgulamaktadır. Schumacher
(2017), çocuk sporunun temel amacının eğlenmek olması gerektiğini ifade etmektedir.
Ona göre, bu amaç da antrenörlerin ve ebeveynlerin sorumluluğundadır. Çocuklara
verilen spor eğitiminin eğlenceyle entegre edilerek kurgulanması, çocukların bu ortamda
daha sağlıklı zaman geçirmelerine katkı sağlayabilir. Kazanmak, çocuk sporunun
merkezine konulduğunda birçok çocuk bu spora olan ilgisini ve sevgisini yitirebilir.
Bundan dolayı çocuk sporundaki genel amaç profesyonel sporcular üretmek değil,
çocukların kişilik, kimlik, beceri gelişimlerine ve fiziksel özelliklerine uygun biçimde
yetiştirmek olmalıdır. Cumming ve diğerleri (2007), sporun temel amacına hizmet etmesi
gereken önemli kişiler arasında antrenörlere vurgu yapmaktadırlar. Başarılı bir sportif
deneyimin anahtarı onlara göre antrenörün sporcularla ve onun vurguladığı başarı
standartlarıyla nasıl ilişkili olduğuna bağlıdır. Antrenörlerin genç sporcular için böyle bir
ortam sağlamaları adına eğitilmeleri mümkündür. Bu anlamda antrenör eğitiminin, genç
sporcuların spor katılımının yararlarını iyileştirmek için önemli bir araç olabileceği ifade
edilebilir.
Mevcut çalışmada ve NSPCC’nin araştırma raporunda yer alan bulgularda görüldüğü
üzere sakatlık yaşamak da çocukların spor ortamlarındaki ciddi kaygı kaynaklarından
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biridir. Konuyla ilgili olarak Junge ve diğerleri (2002), diğer takım sporlarıyla
karşılaştırıldığında futboldaki spor yaralanmalarının görülme sıklığının çok daha fazla
olduğunu belirtmektedir. Lykissas ve diğerleri (2013) ise futbolun çocuk ve gençlerin
dahil olduğu kısmına değinerek bu kategorideki oyuncular arasında sakatlık yaşama
oranının son on yılda artış gösterdiğini ifade etmiştir. Kolstrup ve diğerleri (2016)
tarafından yapılan bir çalışmada 2012-2014 yılları arasında Danimarka’da üç ardışık
futbol turnuvasına katılan 45.000’den fazla çocuk ve genç sporcunun deneyimlediği
1800’den fazla yaralanma araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre 1000 oyuncunun saat
başına düşen sakatlanma veya yaralanma oranı 15.3’tür.

Utanç duyma

13%
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Korku duyma-çekinme

44%

İçe kapanma
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Hiçbir şey
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Şekil 21. Çocukların Spor Ortamlarına İlişkin Endişelerini Biriyle Paylaşmamalarının
Nedenlerine Yönelik Düşünceleri
Şekil 21’deki bilgiler ışığında çocuk sporcuların (n=111) %44’ü korku duyma/çekinme
nedeniyle çocukların spor ortamlarındaki endişelerini birisine rapor etmeyebileceğini
bildirmiştir. Çocukların %13’ü endişelerin paylaşılmamasının sebebi olarak utanç
duyulmasını, %5’i aşağılanma/alay edilme ihtimallinin bulunmasını, %4’ü içe kapanmayı,
%3’ü anlayacak birinin olmamasını, %3’ü dışlanmayı, %1’i travmayı göstermektedir.
Çocukların %27’sinin ise duruma ilişkin bir düşüncesi olmadığı görülmektedir. 1 çocuğa
göre ise rapor etmemenin belirli bir nedeni yoktur.
NSPCC’nin (2015) raporunda gençlerin spor ortamlarındaki endişeleri belirlendikten
sonra yardım aramalarını neyin durdurabileceğine ilişkin “Gençler neden sahip oldukları
endişeleri rapor etmeyebilirler?” sorusu da sorulmuştur. Yanıtlarında ortaya çıkan ana
temalar, mevcut çalışmanın bulgularıyla paralel olarak korkunun yaşanması (%32),
konuşacak kimsenin olmayışı/kiminle konuşulacağının bilinememesi (%14), olayların
sonuçlarından dolayı duyulan endişe (%13), insanların sana inanmayabilecek olması
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(%13), utanma (%12), tehdit edileme ya da şantaja uğrama (%7), yeterince önemli bir
sorun olduğunu düşünmeme/bundan emin olmama (%6), başının belaya gireceği
düşüncesi (%3) şeklindedir. Çocukların spor ortamlarına dair farklı endişeler duydukları
ve çoğunun da bu endişeleri dile getirmekten çekindikleri ve korktukları görülmektedir.
Bu bağlamda, bir önceki bölümde temel amacının eğlenmek olması gerektiği belirtilen
çocuk sporunun, bu amaca hizmet edemediği bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

3.5.ÜÇ BOYUTLU BAĞLANMA STİLLERİ ÖLÇEĞİNİN VE BAZI
DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİNE İLİŞKİN BULGULAR
Bulguların bu kısmında, çalışma kapsamında çocuklara uygulanan bağlanma stilleri
ölçeğinin birçok faktöre göre farklılıkları incelenmiştir. Bağlanma stilleri ölçeğinin 3 alt
boyutu vardır. Birinci alt boyut olan ve 7 maddeden oluşan kaçınan bağlanma stili, bireyin
kendi öz değerini yüksek tutarak başkalarının değerini yadsıdığı tutumları içermektedir.
Bu alt boyuttaki maddelere örnek olarak “Karşımdaki insanlar benim kadar değerli
değiller” gösterilebilir. İkinci alt boyut olan ve 5 maddeden oluşan güvenli bağlanma stili,
bireyin hem kendisini hem de karşısındaki bireyleri değerli varlıkları olarak
değerlendirdiği tutumları içermektedir. Bu alt boyuttaki maddelere örnek olarak
“Başkalarının üzüntülerini anlayabiliyorum” gösterilebilir. Üçüncü ve son alt boyut
Bartholomew ve Horowitz’in (1991) sınıflamasında yer alan korkulu ve saplantılı
bağlanma stillerinin bileşiminden oluşmaktadır. Faktör analizi benzer özelliklere sahip bu
iki alt boyutun maddelerini tek faktör altında birleştirmiştir. Kapsamında 6 madde bulunan
kaygılı-kararsız bağlanma stili, kendisini değersiz görerek karşısındaki bireylerle sürekli
etkileşim içerisinde olmayı isteyen hem de onlardan gelebilecek zararlardan ötürü onlarla
bir arada olmaktan kaçınma tutumlarını içermektedir. Bu alt boyuta ait maddelere örnek
olarak “İnsanlardan uzak duruyorum çünkü bana acı çektirebilirler.” gösterilebilir. Bu
çalışmada bağlanma stilleri ölçeğinin 3 alt boyutundan elde edilen skorların normal
dağılmadığı gözlenmiştir (p<0.05). Bu sebeple çalışmanın bu kısmında parametrik
olmayan testler uygulanmış ve bulgular bu bağlamda yorumlanmıştır.
Tablo 23. Bağlanma Stilleri Ölçeği Arasındaki Farklılıkların İstatistiksel Gösterimi
Bağlanma Stilleri
Güvenli Bağlanma
Kaçınan Bağlanma
Kaygılı-Kararsız Bağlanma
(a). Friedman Test

Min.
5
7
6

Maks.
25
35
30

Ort ± SS
19.18 ± 4.82
14.54 ± 5.33
14.15 ± 5.09

p
0.00a
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Çalışmada kullanılan bağlanma stilleri ölçeğinin 3 alt boyutundaki farklılıklar
incelenmiştir. Ölçeğin 3 alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlenmiştir
(p<0.05). Bu farklılıklara ilişkin istatistiksel değerler tablo 25’te verilmiştir.
Tablo 24. Bağlanma Stilleri Ölçeği Alt Boyutları Arasındaki Farklılığın Gösterimi
Alt Grup
1
2
1.677
1.809
2.514

Bağlanma Stilleri
Kaygılı-Kararsız Bağlanma
Kaçınan Bağlanma
Güvenli Bağlanma

Bağlanma stilleri ölçeğinin alt boyutlarındaki farklılıkları belirtmek için ikili eşleştirilmiş
gruplar halinde Friedman testi yapılmış ve tablo 26’da gösterilmiştir. Araştırmaya katılım
gösteren çocuk sporcuların güvenli bağlanma stiline ait puanlarının diğer iki bağlanma
stiline ait puanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği gözlenmiştir
(p<0.05). Kaygılı-kararsız bağlanma stili ve kaçınan bağlanma stili arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Bu bağlamda araştırma kapsamındaki
çocukların daha çok güvenli bağlanma stiline sahip oldukları gözlenmiştir ve bunun da
araştırmacı tarafından beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. Ljzendoorn ve
Kroonenberg (1988), alan yazında bağlanma konusundaki çalışmaların sonuçlarından
hareketle

en

sık

rastlanan

bağlanma

stilinin

güvenli

bağlanma

olduğunu

belirtmektedirler. Yani bu sonucun literatürle paralellik gösterdiği de ifade edilebilir.
Çocukların bağlanma stili puanları şekil 22’de verilmiştir.
25
19,18

20

14,54

15

14,15

10
5
0
Güvenli Bağlanma Stili

Kaçınan Bağlanma

Kaygılı-Kararsız Bağlanma

Şekil 22. Bağlanma Stilleri Ölçeği Alt Boyutlarına Ait Puan Ortalamalarının Dağılımı
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Tablo 25. Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeğinin Alt Boyutları Ortalama Puanlarının Değişkenlere Göre Karşılaştırılması

Değişken Sınıf
Yaş
14-15
16-17

Min.
5
5

Güvenli Bağlanma
Maks.
Ort±SS
25
25

18.21 ± 5.10
20.38 ± 4.15

Kardeş sayısı
Tek çocuk
10
23
17.89 ± 3.62
1-2
5
25
19.79 ± 4.95
≥3
7
25
18.28 ± 5.09
Anne eğitim durumu
İlkokul7
25
19.33 ± 4.28
Ortaokul
Lise
5
25
19.49 ± 5.51
Üniversite
9
23
17.36 ± 4.88
Baba eğitim durumu
İlkokul
5
25
17.97 ± 5.14
Ortaokul
Lise
5
25
20.06 ± 4.32
Üniversite
7
25
19.09 ± 5.10
(a). Mann-Whitney U
(b). Kruskal-Wallis
p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı

Bağlanma Stilleri
Kaçınan Bağlanma
Maks.
Ort±SS

p

Min.

0.02a *

7
7

35
25

15.10 ± 5.83
13.74 ± 4.61

0.31a

5
5

25
23

12.08 ± 4.37
11.78 ± 4.33

0.77a

0.08b

8
7
7

18
35
28

12.67 ± 3.71
14.27 ± 5.56
14.46 ± 5.47

0.27b

6
5
5

18
25
22

11.44 ± 3.50
11.86 ± 4.66
12.38 ± 4.26

0.71b

7

34

14.46 ± 5.70

5

23

12.13 ± 4.45

5
6

25
14

14.23 ± 5.61
12.82 ± 3.12

5

22

11.31 ± 4.37

5
6

25
18

12.58 ± 4.64
11.45 ± 3.37

0.24b

0.16b

7
7

35
19

15.03 ± 5.14
12.73 ± 3.64

7

28

14.28 ± 5.19

7
7

35
22

14.81 ± 5.94
14.05 ± 4.03

p

Kaygılı-Kararsız Bağlanma
Min. Maks.
Ort±SS
p

0.43b

0.95b

0.91b

0.37b
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Üç boyutlu bağlanma stilleri ölçeği alt boyutlarının çocukların yaşı, kardeş sayısı, annebabalarının eğitim durumu gibi değişkenlere göre farklılıklarının istatistiksel değerleri
tablo 27’de verilmiştir.
Yapılan istatistiksel analiz sonucunda kaçınan ve kaygılı-kararsız bağlanma alt boyutları
ile çocukların yaşları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür (p>0.05).
Ortalama puanlar dikkate alındığında kaçınan bağlanma alt boyutunda 14-15 yaş
aralığında bulunan çocukların 16-17 yaş aralığında bulunan çocuklara kıyasla daha
yüksek puanlar aldıkları belirlenmiştir. Çocukların güvenli bağlanma alt boyutuna ait
puanlar bazında ise yaşları ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (p<0.05).
16-17 yaş aralığında olan çocukların 14-15 yaş aralığında olanlara göre daha fazla
güvenli bağlanma stiline sahip oldukları görülmektedir.
Literatürdeki bazı çalışmalarda yaş değişkeni ile bağlanma stilleri arasında anlamlı bir
farklılığın olmadığı, bazı çalışmalarda ise anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir.
Yazıcıoğlu’nun (2011, s. 76) öğrencilerin bağlanma stilleri ile başa çıkma stratejileri
arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında katılımcıların bağlanma stili puanları ile yaşları
arasında anlamlı bir farklılığın gözlenmediği bildirilmiştir. Canatan’ın (2018) evli ve
boşanmış ebeveyne sahip çocukların bağlanma stilleri ile sosyal fobi düzeyleri
arasındaki ilişkiyi incelediği çalışması da çocukların yaşları ile bağlanma stilleri arasında
anlamlı bir farklılığın gözlenmediği başka bir çalışmadır. Doyle ve diğerlerinin (2009)
ergenlik döneminde bağlanma stillerini inceledikleri çalışmalarında 13, 16 ve 19
yaşlarında

değişen

çocuklar

(n=373)

2

yıl

boyunca

araştırma

kapsamında

değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın bulgularına göre ise ergenlik döneminde bağlanma
stilleri ile yaşlar arasında birkaç önemli yaş farklılığı bulunmaktadır. Buna göre yaşı
diğerlerine göre daha büyük olan çocukların daha fazla kaçınan bağlanma stiline sahip
oldukları belirlenmiştir. Yaşları 14 ile 18 arasında değişen 615 lise öğrencisinin (291 kız,
324 erkek) katıldığı bir araştırmanın sonuçlarına göre de bağlanma stillerinde yaşlara
göre farklılıkların olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır (Wilkinson, 2006).
Çocukların kardeşe sahip olma durumları ile bağlanma stilleri ölçeğinin tüm alt boyutları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Güvenli
bağlanma alt boyutunda 1-2 kardeşi olan çocukların, tek çocuklara ve 3 ve daha fazla
kardeşi olanlara göre ortalama puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna ek
olarak ortalama puanlar bazında tek çocukların, 1-2 ve 3 ve daha fazla kardeşi olanlara
göre kaçınan bağlanma alt boyutuna ait ortalama puanlarının daha düşük olduğu
saptanmıştır.
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Yazıcıoğlu’nun (2011, s. 76) çalışmasında, katılımcıların bağlanma stili puanları ile
kardeş sayıları arasında mevcut çalışmanın bulgularıyla paralel olarak anlamlı bir
farklılığın gözlenmediği belirtilmiştir. Bu bulguya Onur’un (2006) lise öğrencileriyle
bağlanma stilleri ve atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek üzere oluşturduğu
çalışmasında da rastlanmaktadır. Sumbas ve Sezer’in (2017) Kayseri’de devlet okuluna
giden 6. ve 7. sınıf öğrencilerin (n=685) bağlanma stillerini cinsiyet, kardeşe sahip olma,
sınıf düzeyi ve ebeveynlerin eğitim düzeyi gibi değişkenlere göre inceledikleri çalışma da
kardeş sayısı ile bağlanma stilleri arasında anlamlı bir farklılığın bulgulanmadığı bir
başka çalışma örneğidir.
Çocukların anne ve babalarının eğitim durumu değişkeni tekrar gruplandırılmış ve buna
göre bağlanma stilleri ölçeğinin alt boyutları ile istatistiksel açıdan farklılıkları
incelenmiştir. Bu bağlamda annelerin eğitim düzeyleri ile bağlanma stilleri ölçeğine ait
tüm boyutlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05).
Ortalama puanlar dikkate alındığında, güvenli bağlanma alt boyutunda üniversite
mezunu anneye sahip olan çocukların diğerlerine göre ortalama puanlarının daha az,
kaygılı-kararsız bağlanma alt boyutunda lise mezunu anneye sahip olan çocukların
diğerlerine göre ortalama puanlarının ise daha fazla olduğu görülmektedir. Babaların
eğitim durumları ile bağlanma stilleri ölçeğine ait tüm alt boyutlarda da istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Ortalama puanlar bazında güvenli
bağlanma alt boyutunda lise mezunu babaya sahip çocukların aldıkları ortalama
puanların, ilkokul-ortaokul ve üniversite mezunu babaya sahip olan çocukların
puanlarına göre daha yüksek olduğu gözlenmektedir.
Literatürdeki bazı çalışmaların bulgularında ebeveynlerin eğitim düzeyleri ile çocukların
bağlanma stilleri arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülse de eğitim düzeyi
yükseldikçe çocukların daha fazla güvenli bağlanma stiline sahip olduklarını destekleyen
bulguları içeren çalışmalar da mevcuttur. Yazıcıoğlu’nun (2011, s. 76) çalışmasında,
katılımcıların bağlanma stili puanları ile anne ve babalarının eğitim durumları arasında
anlamlı bir farklılığın gözlenmediği belirtilmiştir. Nwoke ve Njoku’nun (2013) toplumsal
cinsiyet, ebeveynlerin eğitim düzeyi gibi değişkenlerin bağlanmanın kalitesi ve ebeveynçocuk arasındaki çatışma üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmada da ebeveynlerin
eğitim düzeyi ile bağlanmanın kalitesi arasında bir ilişkinin olmadığı bildirilmiştir. Sumbas
ve Sezer’in (2017) araştırmasında

ise ebeveynlerin eğitim düzeyleri ile çocukların

bağlanma stilleri arasında anlamlı farklılıklar gözlendiği belirtilmektedir.

Buna göre

fakülte ya da yüksekokul mezunu anneye sahip olan çocukların güvenli bağlanma stiline
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ait ortalama puanlarının, ortaokul mezunu anneye sahip olan çocukların puanlarından
anlamlı biçimde daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Fakülte ya da yüksekokul
mezunu bir babaya sahip olan çocukların güvenli bağlanma stiline ait ortalama
puanlarının ise lise mezunu babaya sahip çocuklara göre anlamlı düzeyde daha yüksek
olduğu saptanmıştır (p<0.05).
Bradley ve Corwyn’e (2002) göre sosyo-ekonomik konum, çocuklarda doğumdan önce
başlayan ve erişkinliğe kadar süren, sağlığa özgü, bilişsel ve sosyo-duygusal sonuçlarla
ilişkilidir.

Ebeveynlerin

eğitim düzeyleri

sosyo-ekonomik

konumlarını

etkileyen

unsurlardan biridir. Bu sebeple ebeveyn-çocuk arasındaki ilişkinin ve ebeveynlerin
çocukların kendilerine ihtiyaç duydukları durumlarda verdikleri cevapların niteliğini
etkileyebilir.
Unutulmamalıdır ki ebeveynlerin ulaştıkları eğitim düzeyi, çocuklarının gelişimi
hakkındaki bilgilerini, anlayışlarını, inançlarını, değerlerini ve hedeflerini etkiler. Yüksek
öğrenim seviyesi, ebeveynlerin genel bakışını, kavrayışını, kültürde değişiklik ve
dinamizmi geliştirebilir. Aksine düşük eğitim seviyesi, ebeveynlerin ilkel idealizmi
değişime ve düzenlemeye olanak sağlamayan ve inatçı bir şekilde desteklemelerine
teşvik edebilir. Araştırmalar, yüksek öğrenim düzeyine sahip ebeveynlerin çocuklarına
yaşam evrelerinde yardımcı olma yeteneklerine güçlü bir şekilde inanma olasılıklarının
daha yüksek olduğunu göstermiştir (Nwoke ve Njoku, 2013). Bu bağlamda eğitim
seviyesinin çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişkinin niteliğine ve bu doğrultuda çocukların
geliştireceği bağlanma stiline, kendine ve diğerlerine karşı oluşturacağı temsillere etki
edebileceği ifade edilebilir.
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Tablo 26. Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeğinin Alt Boyutları Ortalama Puanlarının Değişkenlere Göre Karşılaştırılması (Devamı)

Değişken Sınıf
Min.
Anne-baba birliktelik durumu
İkisi de sağ ve beraber
5
Parçalanmış aile
10
Birlikte yaşama
Annem ve babamla
5
Yalnızca anneyle/ babayla
10
Şiddete uğrama
Evet
5
Hayır
5
Şiddete tanık olma
Evet
5
Hayır
5
Fiziksel şiddete uğrama
Evet
7
Hayır
5
Psikolojik şiddete uğrama
Evet
5
Hayır
5
Fiziksel şiddete tanık olma
Evet
5
Hayır
5
Psikolojik şiddete tanık olma
Evet
7
Hayır
5
(a). Mann-Whitney U
(b). Kruskal-Wallis

Güvenli Bağlanma
Maks.
Ort±SS

p

Min

Bağlanma Stilleri
Kaçınan Bağlanma
Maks.
Ort±SS

p

Kaygılı-Kararsız Bağlanma
Min. Maks.
Ort±SS
p

25
24

19.21 ± 4.96
19.07 ± 3.62

0.59a

7
8

35
18

14.76 ± 5.52
12.57 ± 3.40

0.16a

5
6

25
18

11.97 ± 4.43
11.79 ± 3.76

0.97a

25
24

19.19 ± 4.94
19.15 ± 3.76

0.72a

7
8

35
18

14.79 ± 5.49
12.23 ± 3.27

0.09a

5
6

25
18

12.03 ± 4.45
11.31 ± 3.45

0.70a

25
25

18.80 ± 5.26
19.58 ± 4.28

0.54a

7
7

24
35

14.37 ± 4.52
14.60 ± 6.01

0.70a

5
5

22
25

12.23 ± 3.80
11.65 ± 4.85

0.19a

25
25

18.60 ± 5.18
19.56 ± 4.54

0.37a

7
7

25
35

15.23 ± 4.41
14.01 ± 5.83

0.05a

5
5

23
25

12.70 ± 3.35
11.47 ± 4.82

0.02a

25
25

19.07 ± 4.24
19.21 ± 5.03

0.63a

8
7

24
35

15.21 ± 4.62
14.26 ± 5.59

0.22a

7
6

22
30

14.29 ± 3.68
14.13 ± 5.49

0.41a

25
25

18.67 ± 5.48
19.61 ± 4.16

0.51a

7
7

24
35

14.31 ± 4.53
14.66 ± 6.02

0.84a

6
6

26
30

14.39 ± 4.62
13.98 ± 5.48

0.36a

25
25

18.36 ± 5.18
19.41 ± 4.71

0.34a

7
7

24
35

14.48 ± 4.20
14.51 ± 5.67

0.70a

6
6

22
30

14.48 ± 3.44
14.08 ± 5.48

0.26a

25
35

15.56 ± 4.32
14.03 ± 5.72

0.03a

6
6

28
30

14.88 ± 4.19
13.86 ± 5.42

0.11a

25
19.00 ± 4.51
7
0.55a
25
19.25 ± 4.98
7
p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı
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Üç boyutlu bağlanma stilleri ölçeği alt boyutlarının, ebeveynlerin birliktelik durumu,
çocuğun kiminle birlikte yaşadığı, şiddete uğrama ve tanık olma, fiziksel ve psikolojik
şiddete maruz kalma ve tanık olma gibi değişkenlere göre farklılıklarının istatistiksel
değerleri tablo 28’de verilmiştir.
Çalışmada, çocukların ebeveynlerinin birliktelik durumu 5 grupta toplanmıştır. Çocukların
ebeveynlerinin ikisinin de hayatta olmaması durumuna ilişkin hiç gözlem bulunmadığı
görülmektedir. Dolayısıyla bu grup analize dahil edilmemiştir. Yapılan analizde gruplar
arası farklılığın kontrol edilebilmesi için her grupta en az 2 gözlem olması zorunluluğu
vardır. Bu bağlamda çalışmadaki “annem öldü babam yaşıyor”, “babam öldü annem
yaşıyor” ve “ebeveynlerden birisi hayatta değil” grupları “parçalanmış aile” grubunda
birleştirilmiştir. Yapılan istatistiksel testler sonucunda bağlanma stilleri ölçeği alt boyutları
ile ebeveynlerin birliktelik durumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık
gözlenmemiştir (p>0.05). Ortalama puanlara bakıldığında ise ebeveynlerinin ikisi de sağ
ve birlikte olan çocukların kaçınan bağlanma stili alt boyutundaki ortalama puanlarının,
parçalanmış aileye sahip çocuklara göre daha yüksek olduğu gözlenmektedir.
Ebeveynlerin birlikte olması, birinin vefat etmiş olması ya da boşanma çocukların
bağlanma biçimlerini etkileyebilmektedir. Ancak çocukların tam aileye sahip olması her
zaman güvenli bağlanmanın oluşumu için yeterli olmayabilir. Önemli olanın ebeveynler
ve çocuk arasındaki ilişki deneyimlerinin niteliği (Siegel, 2012, s. 33; Cozoline, 2014, s.
7) olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu sonucun başka değişkenlerle ilişkili
olabileceği

söylenebilir.

Çocukların

anne-babalarının

ebeveynlik

stilleri

bu

değişkenlerden biridir (Sheehan ve Noller, 2002; Rick ve Vanheule, 2006). Literatürde
ebeveynlerin birliktelik durumları ve bağlanma arasındaki ilişkiye ait ilgili bulgulara
bakıldığında bir tutarlılıktan bahsetmek mümkün değildir. Ünlü’nün (2015, s. 39)
çalışmasında parçalanmış ya da tam aileye sahip olma ile bağlanma stilleri arasında
anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Ortalama puanlar dikkate alındığında da
grupların aldığı puanların birbirine yakın olduğu görülmektedir. Canatan (2018, s. 106)
ve Sumbas ve Sezer (2017)’in çalışmalarında da ebeveynlerin birliktelik durumları ile
çocukların bağlanma stilleri arasında istatistiksel açıdan bir anlamlılık saptanmamıştır.
Farndale’in (2005, s. 13) ergenlerde anksiyeteyi çeşitli değişkenlere göre incelediği
çalışmasında boşanmış ebeveyne sahip olma ile bağlanma stilleri arasındaki ilişki de
araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre parçalanmış aileye sahip ergenler daha çok
güvensiz bağlanma stili geliştirmektedir. Sardoğan ve diğerlerinin (2007) çalışması, bu
durumu destekleyen sonuçları içermektedir. Çalışmada parçalanmış aileye sahip olan
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çocuklarla tam aileye sahip olan çocukların bağlanma stilleri incelenmiştir. Araştırmanın
örneklemi 6. sınıfa giden (12 yaş) toplam 623 öğrenciden oluşmaktadır. Elde edilen
sonuçlar, parçalanmış aileye sahip olan çocukların tam aileye sahip olan çocuklara
kıyasla daha çok güvensiz bağlanma stili geliştirdiklerini ortaya koymaktadır.
Çocukların kiminle birlikte yaşadığı sorusunda “bir kurumda ya da tesiste”, “bir
yakınımla”, “üvey anne/baba yanında” ve “diğer” gruplarında hiç gözlem olmadığı için
analize dahil edilmemiştir. Ayrıca “yalnızca annemle” ve “yalnızca babamla” grupları
“yalnızca annemle/babamla” grubu altında birleştirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda,
çocukların yaşamına nerede ve kiminle devam ettiği ile bağlanma stilleri ölçeği alt
boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05).
Ortalama puanlar ışığında kaçınan bağlanma alt boyutunda annesi ve babasıyla birlikte
yaşadığını bildiren çocukların, yalnızca annesi veya babasıyla birlikte yaşadığını
bildirenlere göre daha yüksek ortalama puanları olduğu görülmektedir ve daha fazla
kaçınan bağlanma stiline sahip oldukları ifade edilebilir.
Yazıcıoğlu’nun (2011, s. 76) öğrencilerin bağlanma stilleri ile başa çıkma stratejileri
arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında da bulgular katılımcıların bağlanma stili
puanları ile birlikte yaşadıkları kişi arasında mevcut çalışmanın bulgularıyla paralel
şekilde anlamlı bir farklılığın gözlenmediğine işaret etmektedir. Sumbas ve Sezer (2017)
de çalışmalarında çocukların bağlanma stilleri ile birlikte yaşadıkları kişi arasında anlamlı
bir farklılığın olmadığını saptamışlardır. Ancak Keler’in (2008) liseli öğrencileriyle
gerçekleştirdiği ve transaksiyonel analiz ego durumları ile bağlanma biçimleri ilişkisini
incelediği çalışmasında annesiyle birlikte yaşayanların babasıyla birlikte yaşayanlara
kıyasla güvenli bağlanma stiline ait ortalama puanlarının daha yüksek çıktığı bildirilmiştir.
Çocukların şiddete uğrama durumları ile bağlanma stilleri ölçeğinin tüm alt boyutlarındaki
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05).
Çocukların maruz kaldıkları şiddetin türü ile bağlanma stilleri ölçeğinin tüm alt
boyutlarındaki puanları arasındaki istatistiksel farklılıklar da incelenmiştir ve yapılan
analiz sonucunda çocukların fiziksel ve psikolojik şiddete uğrama durumları ile bağlanma
stilleri ölçeğinin tüm alt boyutlarındaki puanları arasında yine istatistiksel olarak anlamlı
ilişki gözlenmemiştir (p>0.05). Bu bulgular çocukların şiddete maruz kalma durumları ile
bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi istatistiksel açıdan doğrulamamıştır. Araştırma
katılımcılarının sayısının az olması ve sadece Ankara bölgesindeki futbol altyapılarıyla
çalışılması bu bulguların ortaya çıkma sebepleri arasında gösterilebilir. Bununla birlikte
ortalama puanlara bakıldığında güvenli bağlanma alt boyutunda şiddete uğrayan veya
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tanık olan çocukların ortalama puanlarının uğramayanlara veya tanık olmayanlara göre
daha düşük olduğu görülmektedir. Kaygılı-kararsız bağlanma alt boyutunda ise şiddete
uğrayan veya tanık olan çocukların ortalama puanlarının uğramayanlara veya tanık
olmayanlara kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Bowlby (1980), bağlanma stillerinin kişinin ömrü boyunca yalnızca sabit ve değişmeyen
bir sistem olarak görülmemesi gerektiğini fark etmiştir. Ona göre bir kişinin bağlanma
stili, zaman zaman başka ilişkilerin (örneğin akranları, romantik ortakları, meslektaşları
ile) nasıl deneyimlendiğine bağlı olarak değişebilir. Dolayısıyla bir kişinin davranışsal,
bilişsel, sosyal ve duygusal yetkinliklerindeki kademeli değişiklikler, bağlanma tarzlarına
yönelik bazı değişimler ile sonuçlanabilir. Literatür incelendiğinde şiddete maruz kalmış
bireylerin

hem

kendilerine

hem

de

diğerlerine

yönelik

olumsuz

temsiller

geliştirebilecekleri ve bu bağlamda güvensiz bağlanma stiline sahip olabilecekleri
belirtilmiştir (Finzi ve diğerleri, 2000; McLewin ve Muller, 2006; Muller ve diğerleri, 2008).
Gauthier ve diğerleri (1996), yaptıkları çalışmada fiziksel şiddete uğramış veya ihmal
edilmiş çocukların -literatürle paralel şekilde- anlamlı biçimde daha fazla kaçınan
bağlanma biçimine sahip olduklarını bildirmişlerdir.
Mevcut çalışmada çocuk sporcuların maruz kaldıkları şiddeti uygulayan kişilerin
çoğunlukla akranlar ve antrenörler (bkz. Şekil 6) olduğu görülmektedir. Çalışmaya katılım
gösteren çocukların yaşlarının 14-18 arasında değiştiği düşünüldüğünde bu dönemdeki
çocuklar için akran ilişkilerinin oldukça önemli olduğu söylenebilir ve bu bilgi literatürde
de ortaya konmuştur (Cüceloğlu, 2015, s. 360; Zastrow ve Kirst-Ashman, 2016, s. 449).
Allen ve diğerleri (2004), bağlanma ilişkilerinin ifadesinin gençlerin yaşı arttıkça
değiştiğini vurgulamaktadır. Onlara göre bebeklik ve erken çocukluk döneminde
sosyalizasyon ajanları çocuğun ebeveynlerden fiziksel bağımsızlık kazanmasıyla destek
sağlarken, güvenli üs ergenlerde duygusal ve bilişsel bağımsızlık gelişimi ile ilgili olarak
destek sağlamaktadır. Literatürdeki bazı çalışmalar, yakın arkadaşların çocuklar ve
ergenler arasında önemli bağlanma figürleri olarak görülebileceğini de ortaya koymuştur
(Burhmester, 1992; Doherty ve Feeney, 2004; Hazan ve Zeifman, 1994; Trinke ve
Bartholomew, 1997; aktaran: Wilkinson, 2006).
Heinze ve diğerleri (2017) de ergenlik döneminde akranlarla oluşturulan bağlanma
ilişkisinin çocukların duygusal gelişiminde, başa çıkma stratejilerinin ve sosyal
becerilerinin gelişiminde rol oynadığını belirtmektedirler. Buna ek olarak akranlara
bağlanma ve şiddete maruz kalma arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmanın literatürde
bulunmadığını, sosyal desteğin sık sık bağlanma ve psiko-sosyal sağlık arasındaki
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ilişkinin bir aracı olarak görüldüğünü ve bu anlamda da bağlanma ile akran şiddetine
maruz kalma arasındaki ilişkiyi anlamaya yardımcı olabileceğini ifade etmektedirler.
Literatürde bu konuyla ilgili yapılan çalışmalardan olan Brown ve diğerlerinin (2007) ve
Raja ve diğerlerinin (1992) çalışmalarında, akran sosyal desteğinin yetişkinlikteki
depresyon ve anksiyete belirtileri üzerinde olumlu anlamda etkiler oluşturduğu
saptanmıştır. Ayrıca sosyal desteğin ergenlik döneminde şiddete maruz kalma ile
depresyon ve anksiyete belirtileri arasındaki ilişkiyi yönlendirdiği belirlenmiştir (Aktaran:
Heinze ve diğerleri, 2017).
Holt ve Epelage’ın (2005), 681 Afrika kökenli Amerikalı ve Kafkas ergenle yaptıkları
çalışmada akran şiddetine maruz kalan çocukların (7. ve 12. sınıf öğrenciler) şiddete
uğramayanlara göre kaygı ve depresyon belirtileri bildirme olasılığının daha yüksek
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bununla birlikte, akran sosyal desteğine sahip olan
çocukların bu belirtileri bildirme olasılıklarının daha düşük olduğu görülmektedir.
Bulgular, fiziksel ve duygusal şiddetin ergen hedefleri arasında algılanan sosyal desteğin
güçlü etkisi olduğunu vurgulamaktadır.
Guerra ve diğerlerinin (2016) yaşları 12 ile 17 arasında değişen ergenlerin (n=144)
olumsuz belirtileri içselleştirmelerinde akran sosyal desteğinin rolü ve baş etme
stratejileri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada, birden fazla şiddete maruz
kalanların içselleştirilen belirtileri bildirme olasılıkları daha yüksek olarak gözlenmiş ve
akran sosyal desteğinin ise bu ilişkiyi yönlendirdiği belirtilmiştir.
Bu bulguların şaşırtıcı olmadığı söylenebilir, çünkü ergenlik döneminde akranlarla yakın
duygusal ilişkilerin, gençlerin sosyal ve davranışsal uyumları açısından ebeveyn
bağlanmasına benzer işlevlere sahip olduğu literatürde vurgulanmaktadır (Laible ve
diğerleri, 2000). Ayrıca alan yazındaki bazı araştırmalarda akranlara yönelik zayıf
bağlanmanın, gençlerin işlevsel olmayan tutumları ve olumsuz çıkarım stilleri (negative
inferential style) ile de ilişkilendirilmiştir (Panak ve Garber, 1992; Crick ve Ladd, 1993).
Zorbalığın, genellikle okul ortamında akranlar arasında ortaya çıkan sosyal bir olgu
olduğu göz önüne alındığında, son zamanlarda akran bağlanmasının zorbalık ve
mağduriyet üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat çekildiği ifade edilebilir. Bu alandaki
mevcut araştırmalar, ergenler arasında zorba, mağdur ve zorba-mağdur konumları için
önemli bir yordayıcı olarak akranlara zayıf bağlanmayı vurgulamaktadır (Burton ve
diğerleri, 2013; Nikiforou ve diğerleri, 2013; Murphy ve diğerleri, 2017; aktaran: Balan ve
diğerleri, 2017). Futbol altyapıları da rahatlıkla bir okul ortamı olarak düşünülebilir ve
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çocuk sporcular öğrenciler olarak, antrenörler ise öğretmenler olarak konumlandırılabilir.
Bu bağlamda futbol altyapılarındaki akran şiddetinin okullarda sıkça görülen zorbalık
davranışlarıyla aynı doğrultuda olduğu söylenebilir ve bu şekilde çocuğa yönelik şiddet
ile bağlanma ilişkisinde şiddeti uygulayan kişinin bağlanma sistemi üzerinden de
bakılabilir.
Mevcut araştırmada akranlardan sonra en çok antrenörlerin çocuk sporculara şiddet
uyguladığı görülmektedir. Araştırmacının futbol altyapılarında hem çocuk hem de
yetişkin sporcu olarak edindiği 10 yıllık ilişki deneyimlerinden hareketle, çocuk sporcular
için antrenörlerin ‘anlamlı’ diğerlerinden biri olabileceği düşünülmektedir. Çalışma
kapsamında çocuklara anket formları uygulandıktan sonra o gün gerçekleşen antrenman
her üç futbol altyapısında da araştırmacı tarafından saha içerisinden takip edilmiş ve bu
ilişki gözlenmeye çalışılmıştır. Bu gözlemler sırasında da çocuklar ile antrenörler
arasındaki ilişkinin bir tür bağlanma ilişkisi olarak adlandırılabileceği düşünülmüştür.
Çocuklar

ve

antrenörler

deneyimlerinden

getirdiği

arasındaki

ilişkinin

gözlenen

“çocukların

antrenörleri

bir

niteliği,

bağlanma

araştırmacının
figürü

olarak

anlamlandırabilecekleri” düşüncesini pekiştirmiştir.
Literatürde bu konuyu irdeleyen çok az çalışmanın olduğu görülmektedir. Bunların
bazılarında sporcuların antrenörleriyle ilişkilerinin büyüme ve gelişmenin önemli bir
unsuru olabileceği iddia edilmiştir. Jowet ve Cockerill’in (2003) sporcu-antrenör ilişkisinin
yakınlık, eş uyum ve tamamlayıcılık kişilerarası yapıları bağlamında niteliğini ve önemini
incelemek amacıyla yaptıkları araştırma ve Jowett’in (2008) antrenör-atlet ilişkisi ve
fiziksel benlik kavramı arasındaki ilişkinin moderatörleri ve aracı etkilerini incelediği
araştırma bu görüşü savunan çalışmalardır. Bununla birlikte, yakın zamana kadar çok
az araştırmanın antrenörü potansiyel bir bağlanma figürü olarak kabul ettiği söylenebilir.
Antrenörlerin potansiyel destek ve güvenilirliklerinin keşif için bir temel oluşturabileceği
ve böylece sporcuların kendine güven ve özgüven geliştirebilmelerini sağlayan bir “daha
güçlü ve akıllı” bağlanma figürünü temsil edebileceği varsayımı üzerine kurulan Davis ve
Jowett’in (2010) çalışmasında sporcuların antrenörlerini üç temel bağlanma işlevini
(örneğin güvenli bir üs, güvenli bir sığınak, yakınlık için bir hedef) yerine getirmek için ne
ölçüde algıladıklarını araştırmıştır. Aynı çalışmada sporcuların antrenörlere yönelik
güvensiz bağlanma stillerinin, sporcuların antrenör-sporcu ilişkisine olan memnuniyet
algıları ve spor performansı ile ilgili memnuniyetleri ile ilişkisi de incelenmiştir. Elde edilen
bulgular, antrenörlerin sporcular tarafından önemli bir bağlanma figürü olarak
görüldüğünü, sporcular için spor ortamında büyük olasılıkla yakınlık arayışında
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bulunacakları, ihtiyaç duydukları zamanlarda yönelebilecekleri ve keşifleri için bir üs
olarak güvenebilecekleri kişiler olduklarını ortaya koymaktadır. Dahası, güvensiz
bağlanma biçimlerinin ilişki doyumu ve spor memnuniyeti ile olumsuz ilişkili olduğu
gözlenmiştir. Bu temelde antrenörle sporcu arasındaki güvenli bağlanmanın, algılanan
ilişki doyumu ve spor memnuniyetinin daha yüksek seviyeleri ile ilişkili olduğu sonucuna
varılmıştır.
Bu görüşle paralel olarak Appenzeller (2000), antrenör-çocuk sporcu ilişkisinin ebeveynçocuk ilişkisine benzer bir tür ilişki olduğunu belirtmiştir. Bu ilişkinin bağlanma ile nasıl
değerlendirilebileceği konusunda Gervis (2009, s. 37-40), bağlanma kuramı ve antrenörçocuk sporcu ilişkileri arasında çizilebilecek paralellikler olabileceğini ifade etmektedir.
Ona göre bağlama kuramının bir spor ortamı bağlamında anlamlandırılması için
antrenör, 'bakım veren' rolünü üstlenmek zorunda kalacaktır. Böylece bağlanma
stillerinin her birini antrenörlük bağlamında değerlendirmek mümkün olabilir.
Antrenör-çocuk ilişkisinin bir tür ebeveyn-çocuk ilişkisi olarak değerlendirilmesi,
çocukların antrenörler tarafından maruz kaldıkları şiddeti bağlanma ilişkisi ile
değerlendirmeye olanak sağlayabilir. Bu bağlamda literatürde yer alan birçok çalışmada
böylesi bir ilişkide ortaya çıkan çocuğa yönelik şiddet, güvensiz bağlanma stili üreten bir
durum olarak kavramsallaştırılmıştır (Crittenden ve Ainsworth, 1989; Cicchetti, 1989;
Toth ve Cicchetti, 1996; Bacon ve Richardson, 2001; Baer ve Martinez, 2006; Riggs,
2010). Antrenörler tarafından çocuk sporculara uygulan şiddetin çocuklarda güvenli
bağlanmanın oluşumu ve korunmasına ciddi bir meydan okuma getirdiğini söylemek
mümkündür. Bu durumun da çocukların kendilerine ve anlamlı diğerlerine yönelik içsel
çalışan modellerinin gelişimine ve en nihayetinde güvensiz bağlanma stilleri
geliştirmelerine neden olabileceği ifade edilebilir.
Çocukların şiddete tanık olma durumları ile bağlanma stilleri ölçeğinin güvenli ve kaçınan
bağlanma alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmemiştir (p>0.05).
Bu boyutlarda şiddete tanık olan ve olmayan çocukların ortalama puanlarının da birbirine
yakın olduğu görülmektedir. Çocukların şiddete tanık olma durumları ile kaygılı-kararsız
bağlanma alt boyutu arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmiştir
(p<0.05). Buna göre kaygılı-kararsız bağlanma alt boyutunda şiddete tanık olduğunu
bildiren çocukların ortalama puanlarının uğramadığını ifade edenlere kıyasla anlamlı
biçimde daha fazla olduğu belirlenmiştir.

116

Çocukların tanık olduğu şiddetin türü ile bağlanma stilleri ölçeğinin tüm alt boyutları
arasındaki istatistiksel farklılıklar da değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çocukların fiziksel
şiddete tanık olma durumları ile bağlanma stilleri ölçeğinin tüm alt boyutlarındaki puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (p>0.05). Ayrıca çocukların
güvenli bağlanma ve kaygılı-kararsız bağlanma alt boyutlarına ait puanları bazında
psikolojik şiddete tanık olma durumları arasında da istatistiksel olarak anlamlı ilişki
gözlenmemiştir (p>0.05). Çocukların psikolojik şiddete tanık olma durumları ile kaçınan
bağlanma stili alt boyutunda aldıkları puanlar arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki gözlenmiştir (p<0.05). Kaçınan bağlanma alt boyutunda psikolojik şiddete tanık
olduğunu ifade eden çocukların ortalama puanlarının, tanık olmadığını ifade edenlere
göre anlamlı biçimde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Araştırmada çocuk sporcuların tanık olduklarını bildirdikleri şiddet olaylarının büyük
çoğunluğunda da şiddeti uygulayan kişilerin takım arkadaşları ve antrenörler (bkz. Şekil
11) olduğu görülmektedir. Çocukların şiddete maruz kalmaları ile bağlanma stilleri
arasındaki ilişkinin kurulduğu kısımda da değinildiği gibi çocuklar için anlamlı diğerleri
olabilecek kişilerin şiddet davranışları uygulamalarına tanık olmalarının bağlanma
sistemleri üzerinde olumsuz etkileri olabileceği görülmektedir.
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Tablo 27. Şiddetten Kaçınmaya Yönelik Çözümlerle Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği Alt Boyutları Ortalama Puanlarının Karşılaştırılması

Bulunan Çözüm
Yok sayma

Sınıf

Evet
Hayır
Fiziksel olarak reddetme
Evet
Hayır
Yapmamasını söyleme
Evet
Hayır
Ebeveynlere söyleme
Evet
Hayır
Antrenöre söyleme
Evet
Hayır
Arkadaşına söyleme
Evet
Hayır
(a). Mann-Whitney U

p

Min.

Bağlanma Stilleri
Kaçınan Bağlanma
Maks.
Ort±SS

18.97 ± 5.53
18.50 ± 4.88

0.60a

7.00
7.00

22.00
24.00

14.00 ± 4.52
15.05 ± 4.57

0.34a

6.00
6.00

25.00
26.00

13.78 ± 4.43
15.45 ± 4.47

0.14a

22.00
25.00

17.00 ± 5.73
19.02 ± 5.23

0.36a

9.00
7.00

18.00
24.00

12.83 ± 3.19
14.56 ± 4.65

0.37a

10.00
6.00

22.00
26.00

14.50 ± 4.28
14.36 ± 4.54

1.00a

7.00
5.00

25.00
25.00

17.56 ± 4.90
19.30 ± 5.39

0.16a

9.00
7.00

24.00
22.00

15.44 ± 4.15
13.95 ± 4.65

0.28a

10.00
6.00

26.00
25.00

15.56 ± 4.15
13.90 ± 4.57

0.18a

12.00
5.00

25.00
25.00

19.00 ± 5.05
18.78 ± 5.34

1.00a

12.00
7.00

19.00
24.00

16.40 ± 2.88
14.18 ± 4.63

0.24a

10.00
6.00

26.00
25.00

17.00 ± 6.00
14.12 ± 4.29

0.28a

12.00
5.00

25.00
25.00

19.57 ± 4.72
18.69 ± 5.38

0.77a

7.00
7.00

22.00
24.00

13.57 ± 5.19
14.49 ± 4.47

0.58a

6.00
6.00

26.00
25.00

14.29 ± 6.80
14.39 ± 4.15

0.80a

16.00
5.00

25.00
25.00

19.00 ± 5.20
18.79 ± 5.32

0.78a

12.00
7.00

19.00
24.00

16.33 ± 3.79
14.26 ± 4.57

0.40a

10.00
6.00

26.00
25.00

16.67 ± 8.33
14.25 ± 4.27

0.75a

Min.

Güvenli Bağlanma
Maks.
Ort±SS

5.00
7.00

25.00
25.00

6.00
5.00

p

Kaygılı-Kararsız Bağlanma
Min. Maks.
Ort±SS
p
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Çocukların şiddetten kaçınmak için buldukları çözüm yolları ile üç boyutlu bağlanma
stilleri ölçeği alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir
(p>0.05). İlgili istatistikler tablo 29’da verilmiştir.
Ortalama puanlar dikkate alındığında şiddet sonrasında bu duruma yönelik bir çözüm
aradığını ifade eden çocukların kaygılı kararsız bağlanma stili alt boyutu ortalama
puanlarının, bu durumu yok saydığını ifade eden çocukların ortalama puanlarına kıyasla
daha yüksek olduğu görülmektedir. Aynı şekilde çocukların bulduğu çözümlerden olan
“yapmamasını söyleme”, “ebeveynlere söyleme” ve arkadaşına söyleme” kısımlarında
da bu farklılık net bir şekilde görülmektedir.
Şiddet sonrası “fiziksel olarak reddetme” çözümüne başvurduğunu bildiren çocukların
güvenli bağlanma alt boyutundan aldıkları ortalama puanlarının şiddet sonrası bu
durumu fiziksel olarak reddetmediğini ifade eden çocukların puanlarına göre daha düşük
olduğu görülmektedir. Aynı çözüm, ölçeğin diğer bir alt boyutu olan kaçınan bağlanma
alt boyutu kapsamında değerlendirildiğinde, şiddet sonrasında bu durumu fiziksel olarak
reddeden çocukların ortalama puanlarının reddetmeyen çocukların ortalama puanlarına
göre daha düşük olduğu gözlenmiştir.
Çocukların şiddet sonrasında buldukları çözümlerden olan “yapmamasını söyleme”,
“ebeveynlere söyleme” ve “arkadaşlara söyleme” kısımlarında, bu çözümleri uygulayan
çocukların kaçınan bağlanma alt boyutu ortalama puanlarının uygulamayan çocukların
puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Şiddete

maruz

kalmanın

çocuklar

üzerindeki

olumsuz

sonuçları,

literatürde

açıklanmaktadır. Şiddete maruz kalmak çocuklarda eğitim yaşamını ve sosyal uyumu
etkileyen uzun süreli stres, güçsüzlük ve depresyon gibi ciddi sonuçlar doğurabilmektedir
(Richter ve diğerleri, 2018). Şiddete uğrayan çocuklar gelecekteki şiddet olaylarına karşı
duyarsız ve diğerlerine karşı umursamaz olabilirler. Ek olarak bu çocuklar şiddet
göstermeye eğilimli olma riski altındadır (Abrahams ve Jewkes, 2005). Çocukluk
döneminde şiddete maruz kalmış bir çocuk, yetişkinlik döneminde zayıf zihinsel sağlığa
sahip olabilir. Buna ek olarak uyuşturucu ve alkol bağımlılığı geliştirebilir. Ayrıca bu
kişilerin ihmalkar ve istismar edici ebeveynlik davranışları sergilemeleri de olasıdır
(McDougall ve Vaillancourt, 2015).
Şiddetin çeşitli olumsuz etkilerini deneyimleyen çocukların bu durumdan kaçınmak için
buldukları çözümlerin bağlanma stillerine göre değişiklik gösterip göstermediği araştırma
kapsamında sorgulandığında, şiddetten kaçınmak için çocukların başvurdukları çeşitli
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stratejiler ve çözüm yolları ile sahip oldukları bağlanma stilleri arasında istatistiksel
açıdan anlamlı farklılıklar gözlenmemiş olsa da ortalama puanlar bazında bazı farklılıklar
olduğu görülmektedir. Bu konuyla ilgili literatürde yer alan çalışma bulgularına
bakıldığında güvenli ve güvensiz bağlanmış çocukların stres ve kaygı yaratan,
dayanıklılıklarını azaltan ve bünyelerinde bir gerilime yol açan olaylara yönelik buldukları
çözümlerin ve bu durumları algılama biçimlerinin değişiklik gösterdiği görülmektedir.
Yazıcıoğulu’nun (2011) çalışmasında, mevcut çalışmada ortalama puanlar dikkate
alınarak yapılan yorumlama ile örtüşen bulguların olduğu görülmektedir. Bulgulara göre
çalışmaya katılım gösteren öğrencilerin stres yaratan durumlara ilişkin kaçınma
stratejileri ile kaygılı bağlanma arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki mevcuttur
(p<.01). Yani öğrencilerin kaçınma stratejilerine ait puanları arttıkça bağlanmaya yönelik
kaygı puanlarının da arttığı gözlenmektedir.
İran’da çocukların stres yaratan durumlarla başa çıkma stratejileri, bağlanma stilleri ve
esnekliği arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmada ise çocukların problem odaklı başa
çıkma stratejileri ile esneklik ve güvenli bağlanma stili arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Çalışmada, stres yaratan durumlarda problem odaklı baş
etme stratejisini kullanmanın çocuğun problem üzerinde odaklanmasını ifade ettiği,
bunun da stres kaynağının kontrollü bir şekilde değerlendirilmesini sağladığı ve stres
yaratan durumun çözümü sürecinin ürünü olabilecek zihinsel sağlığın iyileştirilmesine
yardımcı olabileceği ifade edilmektedir. Araştırma bulguları güvenli bağlanma stiline
sahip olan çocukların stres yaratan olayları daha az tehdit edici olarak değerlendirdiğini
ve diğerlerinin problemlemlerini çözmek için başkalarından yardım isteyebileceklerininin
altını çizmektedir. Güvenli bağlanmaya sahip çocuklar, yaşamlarında destekleyici
nitelikte bir sosyal ağ oluşturabildiğinden sosyal çevrede bulunan kişilerarası ilişkilerinin
olumlu sonuçlarından dolayı stresli olaylara karşı esnektirler ve psikolojik olarak daha
sağlamdırlar. Yani güvenli bağlanmış kişilerin stres yaratan durumlara ilişkin daha etkili
yöntemler ve çözümler bulmaları olasıdır. Güvensiz bağlanmış kişilerin ise daha verimsiz
yöntemler kullanmaları, dirençlerini etkileyen duygu odaklı stratejiler kullanmaları daha
olasıdır. Duygu odaklı baş etme stratejisi, yaşanılan stresin çeşitli etkilerini azaltmaya
yönelik çabalardır (bastırma, inkar, düşünmeme vb.) (Pasyar ve diğerleri, 2018).
Farklı gelişim aşamalarında yapılan uzunlamasına araştırmalar da bağlanma
güvenliğinin problem ve uyuşmazlık çözümünü etkilediğini öne sürmektedir (Carlson ve
Sroufe, 1995; Kestenbaum ve diğerleri, 1989; Suess ve diğerleri, 1992; aktaran: Riggs,
2010). Bir tehdit algılandıktan sonra bağlanma sistemi devreye girdiğinde, güvenli
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bağlanma stiline sahip bireylerin pozitif zihniyeti, stresle başa çıkma süreci sırasında iç
kaynakların ve sosyal desteğin adaptif seferberliğini sağlamaktadır (Mikulincer ve
Shaver, 2003). Pozitif kendilik ve diğerleri içsel çalışan modellerine sahip güvenli bir
bağlanma sistemi, bireylere stresten kaynaklı etkilere yönelik bir tampon görevi görür.
Bu bireylerin arkadaşlarından ve ailelerinden destek almasını ve bu şekilde sosyal
desteğin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar (Riggs ve Jacobvitz, 2002). Güvensiz
bağlanma stiline sahip bireylerin ise zihinsel temsillerinin bilişsel ve duyuşsal yönleri ile
önemli etkileşimlere girmesi nedeniyle, kişilerarası sorunların gelişmesi noktasında risk
altında oldukları söylenebilir. Bundan dolayı da olumsuz durumlara yönelik esnek bir
yanıt verme yetenekleri kısıtlanabilmektedir (Carlson ve Sroufe, 1995; aktaran:
Riggs,2010).
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Tablo 28. Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeğinin Alt Boyutları Ortalama Puanlarının Şiddeti Başkasıyla Paylaşma, Altyapıya Devam,
Antrenmanların İzlenmesi, Antrenman Ve Maçlar İzlendiğinde Kendini Güvende Hissetme Değişkenlerine Göre Karşılaştırılması
Bağlanma Stilleri
Güvenli Bağlanma
Kaçınan Bağlanma
Değişken
Sınıf
Min.
Maks.
Ort±SS
p
Min. Maks.
Ort±SS
p
Maruz kaldığı şiddeti ilerde başkalarıyla paylaşma durumu
Evet
5
25
18.65 ± 5.56
7
24
13.74 ± 4.86
0.89a
0.13a
Hayır
9
25
19.13 ± 4.81
8
22
15.26 ± 3.80
Altyapıya devam süresi
<1 yıl
7
25
19.87 ± 3.97
7
35
14.31 ± 6.40
2-3 yıl
5
25
19.21 ± 5.01
0.38b
7
25
14.67 ± 4.05
0.56b
≥4 yıl
5
25
17.88 ± 5.70
7
24
14.50 ± 5.35
Ebeveynlerin ya da yakın kişilerin antrenmanları izleme durumu
Hiçbir zaman
7
25
18.50 ± 4.30
9
28
16.25 ± 5.43
0.23b
0.32b
Bazen
7
25
19.37 ± 4.06
7
34
14.15 ± 4.98
Sık sık
5
25
19.13 ± 6.89
7
35
14.29 ±6.23
Yakın çevre antrenman ya da maçları izlemeye geldiğinde kendini daha güvende hissetme durumu
Evet
5
25
19.40 ± 4.54
7
26
14.00 ± 4.21
0.82a
0.81a
Hayır
5
25
18.94 ± 5.12
7
35
15.06 ± 6.41
(a). Mann-Whitney U
(b). Kruskal-Wallis
p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı

Kaygılı-Kararsız Bağlanma
Min.
Maks.
Ort±SS

p

6
9

26
22

14.41 ± 5.09
14.13 ± 3.47

0.93a

5
5
5

25
23
18

10.98 ± 4.77
12.86 ± 4.24
12.17 ± 3.33

0.02b

7
5
5

22
23
25

12.88 ± 4.33
11.85 ± 4.21
11.63 ± 4.81

5
5

22
25

12.20 ± 3.75
11.65 ± 4.96

0.64b

0.09 a
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Üç boyutlu bağlanma stilleri ölçeğinin alt boyutlarının, çocukların maruz kaldıkları şiddeti
ilerde paylaşma durumu, kulübe devam süresi, ebeveynlerin ya da tanıdık kişilerin
antrenmanları izleme durumu ve yakın çevrenin antrenmanları izlemeye geldiğinde
çocuğun kendisini güvende hissetme durumu gibi değişkenlere göre farklılıklarının
istatistiksel değerleri tablo 30’da bulunmaktadır.
Çocukların sporcusu oldukları futbol kulübünün altyapısında ve çevresinde maruz
kaldıkları şiddeti ilerde başkalarıyla paylaşma durumları ile bağlanma stilleri ölçeği alt
boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05).
Ortalama puanlar dikkate alındığında ise şiddete uğradığını ilerde bir başkasıyla
paylaşmayacağını belirten çocukların kaçınan bağlanma alt boyutu ortalama puanlarının
şiddete uğradığını ilerde başkasıyla paylaşabileceğini ifade eden çocukların puanlarına
göre daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi güvensiz
bağlanma stiline sahip bireylerin stres kaynağı olan durumlara karşı duygu odaklı baş
etme stratejisi geliştirmeleri olasıdır. Bastırma, inkar ve düşünmeme duygu odaklı baş
etme stratejisi dahilinde gelişebilir (Pasyar ve diğerleri, 2018). Şiddete uğradığını ilerde,
kendisini rahat hissettiği bir ortamda paylaşmayacağını ifade eden çocukların diğerlerine
kıyasla kaçınan bağlanma boyutundan aldıkları ortalama puanlarının yüksek olmasının
sebebi bu olabilir.
Çocukların altyapıya devam etme süreleri ile bağlanma stilleri ölçeğinin güvenli ve
kaçınan bağlanma alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
gözlenmemiştir (p>0.05). Ortalama puanlar incelendiğinde futbol altyapısına 4 yıl ve
daha fazla süredir devam eden çocukların güvenli bağlanma alt boyutu ortalama
puanlarının 1 yıldan az süredir ve 2-3 yıldır devam eden çocukların ortalama puanlarına
göre daha düşük olduğu gözlenmektedir. Çocukların altyapıya devam etme süreleri ile
kaygılı-kararsız bağlanma alt boyutu ortalama puanları arasında ise istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (p<0.05). Altyapıya 1 yıldan az süredir devam eden
çocukların diğer çocuklara göre kaygılı-kararsız bağlanma alt boyutundan aldıkları
puanların anlamlı biçimde daha düşük olduğu saptanmıştır. Çocukların futbol
altyapılarında ve çevresinde şiddete maruz kalma ve tanık olma deneyimlerine ilişkin
bulguların yer aldığı kısımda bulunan tablo 10’daki ve tablo 19’daki bilgileri hatırlamanın
bu bulguları yorumlamada yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Tablo 10’daki bilgiler
çocukların kulübe devam etme süreleri ile futbol altyapısında şiddete uğramaları
arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu (p<0.05), tablo 19’daki bilgiler ise çocukların
şiddete tanık olmaları ile altyapıya devam etme süreleri arasında anlamlı bir ilişkinin
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olduğunu (p<0.05) ortaya koymaktadır. Bu bulgular ışığında futbol altyapısında geçirilen
süre arttıkça çocukların şiddete maruz kalmalarının ve tanık olmalarının daha olası
olduğu söylenebilir. Bu durumun çocuklarda yarattığı olumsuz etkilerden biri de
bağlanma sistemleri üzerinde gerçekleşmiş olabilir. Bu bağlamda, altyapıya 4 ve daha
fazla yıldır devam eden çocukların güvenli bağlanma alt boyutundan aldığı ortalama
puanların diğerlerine kıyasla daha düşük olmasının sebebi olarak şiddete maruz kalma
ve tanık olma deneyimlerinin altyapılarda daha az süre geçirmiş olan çocuklara kıyasla
daha fazla oluşu gösterilebilir. Altyapıya 1 yıldan az süredir devam eden çocukların
kaygılı-kararsız bağlanma alt boyutundan aldığı puanların daha uzun süredir altyapılarda
bulunan çocuklara kıyasla anlamlı biçimde daha düşük olmasının sebebi de aynı şekilde
şiddete maruz kalma ve tanık olma deneyimlerinin daha az olmasından kaynaklı olabilir.
Çocukların, ebeveynlerinin ya da yakın çevresinden kişilerin antrenmanlarını izleme
durumu ile bağlanma stilleri ölçeğinin tüm alt boyutları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (p>0.05). Çocukların maçlarını ya da antrenmanlarını
yakın çevresinden birileri izlemeye geldiğinde kendilerini daha güvende hissedip
hissetmeme durumu ile bağlanma stilleri ölçeğinin tüm alt boyutları arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişki gözlenmemiştir (p>0.05).
Ortalama puanlar açısından değerlendirildiğinde ise kaçınan bağlanma alt boyutunda
ebeveynlerinin ya da tanıdık kişilerin antrenmanlarına hiç gelmediğini ifade eden
çocukların aldığı puanların bazen ve sık sık geldiğini ifade eden çocuklara göre daha
yüksek olduğu gözlenmektedir. Hazan ve Shaver (1994, s. 7), bağlanma figürüne yönelik
yakınlık arayışının sıkıntı veren durumlarda bireyin bağlanma figürlerine ihtiyaç duyması
olarak karşımıza çıktığını belirtmektedir. Bu durumda bağlanma figürleri bireyin
rahatsızlığının giderilmesi ve güven duygusunun tekrardan oluşturulması için güvence
üssü işlevindedir. Bağlanma kuramının en önemli kavramlarından biri olan ‘güvenli bir
dayanak’ kavramına yapılan bu vurgu, ebeveynlerinin ya da ‘anlamlı diğerleri’nin
antrenmanlarını hiçbir zaman izlemediğini ifade eden çocukların kaçınan bağlanma
boyutundan aldıkları puanların diğerlerine göre daha yüksek olmasının sebebi olabilir.
Birincil bağlanma figürleri spor ortamında bulunmayan çocuklar böylece kendilerini
huzursuz edebilecek ve bünyelerinde stres yaratabilecek potansiyel olaylara karşı daha
az güvende hissedebilir.
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER
4.1.SONUÇ
Bu bölümde araştırmanın sonuçları ‘çocuk sporcuların ve ailelerinin sosyo-demografik
özellikleri’, ‘çocukların spor yaşamlarına ve bağlı oldukları futbol kulübüne ilişkin bilgiler’,
‘çocuk sporcuların şiddete maruz kalma ve tanık olma deneyimleri’, ‘çocuk sporcuların
maruz kaldıkları şiddet davranışı sonrasında ne olduğuna ilişkin bilgiler ve şiddete
yönelik düşünceleri’ ve ‘bazı değişkenler ile üç boyutlu bağlanma stilleri ölçeğinin alt
boyutları arasındaki ilişki’ alt başlıklarınca incelenmiştir. Öneriler kısmında ise araştırma
bulgularından hareketle çocukların katılımcı olarak bulunduğu spor ortamlarının daha
güvenli, sağlıklı ve çocuk dostu ortamlar olabilmesi için alınması gereken önlemlere ve
atılması gereken adımlara yer verilmiştir.

Çocuk Sporcular ve Ailelerini Tanıtıcı Sonuçlar
Araştırmaya katılım gösteren çocuk sporcuların tamamı erkektir ve yaş ortalamalarının
15.18 olduğu tespit edilmiştir. Çocukların çoğunluğu (%76) liseye devam etmektedir ve
büyük çoğunluğu da en az 1 kardeşe sahiptir.
Çocuk sporcuların babalarının annelere kıyasla daha yüksek eğitim düzeyine sahip
olduğu tespit edilmiştir. Annelerin çoğunluğu ev hanımıdır. Babaların yaklaşık 3’te 1’inin
kendi işi vardır ve yaklaşık 4’te 1’i de işçi (%21.6) ve memurdur (%19.8). Bu anlamda
babaların sahip oldukları mesleklerin annelerinkine göre daha çeşitli olduğu saptanmıştır
Çocuk sporcuların büyük çoğunluğunun (%87) her iki ebeveyninin de sağ ve beraber
olduğu ve anne-babasıyla birlikte yaşadığı belirlenmiştir.

Çocukların Spor Yaşamlarına ve Bağlı Oldukları Futbol Kulübüne
İlişkin Sonuçlar
Çocuk sporcuların büyük çoğunluğunun (%79) futbol altyapılarında 1-3 yıldır bulunduğu
saptanmıştır ve yarısından fazlasının (%52) altyapıda haftada toplam 3 gün, 3’te 1’inin
ise (%31) 2 gün bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda altyapıların çocuk sporcuların
hatırı sayılır sürelerce bulundukları ortamlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Çocukların futbol altyapısında en çok zaman geçirdikleri kişinin takım arkadaşı, daha
sonra ise antrenörün olduğu görülmektedir. Yani altyapılarda akranlar arası ilişkiler ve
antrenör-çocuk sporcu ilişkisi önemlidir.
Çocukların büyük çoğunluğunun (%79) sporcusu oldukları futbol kulübü ve çevresinin
güvenli olduğunu, 5’te 1’inden fazlasının (%21) ise güvenli olmadığını düşündüğü
belirlenmiştir. Bu noktada ulaşılan sonuç, çocukların algısının bu ortamların güvenli
çevreler olduğu yönündedir.
Antrenmanlar ve maçlar sırasında çocuk sporcuların çoğunluğunu (%64) bazen ailesinin
ya da tanıdık bir kişinin izlemeye geldiği belirlenmiştir. Çocukların yarısından fazlasının
(%54) ebeveynlerinin ya da yakın olduğu kişilerin onları izlemeye gelmeleri durumunda
kendini daha çok güvende hissedeceği tespit edilmiştir. Altyapılarda aile katılımının ve
denetiminin yeterli düzeyde olmadığı ve bu ortamlarda bulunmalarının çocukların kendini
daha güvende hissetmelerinde önemli rol oynadığı ortaya çıkmıştır.

Çocuk Sporcuların Şiddete Maruz Kalma ve Tanık Olma Deneyimlerine
İlişkin Sonuçlar
Çocuk sporcularının yarısının (%50) bağlı oldukları futbol kulübünün altyapısında ve
çevresinde şiddete uğradığı, yarısından azının (%39) ise şiddete tanık olduğu ortaya
çıkmıştır. Çocukların 4’te 1’inin (%25) fiziksel, yarısından azının psikolojik (%46) ve çok
azının (%4) ise cinsel şiddete maruz kaldığı ve yaklaşık 4’te 1’inin fiziksel (%24), 3’te
1’inin (%31) psikolojik ve yine çok azının (%3) ise cinsel şiddete tanık olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Çocukların 3’te 1’inin (%32) spor ortamlarındaki şiddetin hem mağduru hem
de tanığı olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda çocukların şiddete uğrama ile tanık olma
durumları arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (p<0.05). Çocuklar altyapılarda şiddetin
hem mağduru hem de tanığı konumundadırlar.
Çocukların altyapıya devam etme süreleri ile şiddete uğrama durumları arasında anlamlı
bir ilişkinin (p<0.05) olduğu ve çocukların altyapıya devam etme süreleri arttıkça şiddete
uğrama oranının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde çocukların altyapıya
devam süreleri ile şiddete tanık olma durumları arasında da anlamlı bir ilişki (p<0.05)
gözlenmiş ve altyapılara devam süreleri arttıkça şiddete tanık olma oranlarının da arttığı
tespit edilmiştir.
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Çocuk sporcuların 5’te 1’inden fazlasının (%21) bağlı olduğu futbol kulübünün
altyapısında ve çevresinde hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldığı ve
fiziksel şiddete uğrama ile psikolojik şiddete uğrama durumları arasında anlamlı bir
ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir (p<0.05). Yani çocuklar altyapılarda birden fazla şiddet
türüne maruz kalabilmektedirler.
Fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kalmış olan çocuk sporcuların neredeyse
tamamının bu davranışlarla bazen karşılaştığı saptanmıştır.
Fiziksel şiddete uğrayan çocuk sporcuların ‘itilme’, ‘tekme, tokat ve yumruk atılması’,
‘spor ekipmanlarının fırlatılması’, ‘bir nesneyle saldırılma’ ve ‘üzerine doğru sıcak sıvı
veya sigara fırlatılması’ gibi fiziksel şiddet davranışlarına maruz kaldığı belirlenmiştir.
Çocukların tanık oldukları fiziksel şiddet davranışları da bu şekildedir. Psikolojik şiddete
maruz kalan çocukların ‘spor ortamında dışlanma’, ‘başarısızlıklardan ve hatalardan
sorumlu tutulma’, ‘hoşlanmayan sözlerle çağırılma, ‘bir fiziksel özellik ile alay edilmesi’,
‘küfür edilme’, ‘performansı ya da takım kaybettiği gerekçesiyle ve onur kırıcı boyutta
olacak şekilde takım arkadaşlarından daha fazla antrenman yaptırılması’ ve ‘tehdit
edilme’ davranışlarına uğradıkları tespit edilmiştir. Bu davranışlar çocukların tanık olduğu
psikolojik şiddet olaylarında da aynıdır. Cinsel şiddete uğrayan ve tanık olan çocukların
tamamının ‘cinsel içerikli dil kullanılması’ davranışını deneyimledikleri belirlenmiştir.
Altyapılarda çocuklara şiddet uygulayan kişilerin çoğunluğunu (%73) takım arkadaşları
ve antrenörlerin (%61) oluşturduğu tespit edilmiştir. Ancak seyirciler, rakip-akran
sporcular ve kulüp yöneticilerinin de bu ortamlardaki çocuklara şiddet uyguladığı
saptanmıştır. Çocukların tanığı oldukları şiddet olaylarında da şiddet davranışını aynı
kişiler uygulamıştır. Bu bağlamda altyapılarda çocuğa yönelik şiddetin çok boyutlu bir
sosyal sorun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Çocuk Sporcuların Maruz Kaldıkları Şiddet Davranışı Sonrasında Ne
Olduğuna ve Şiddete Yönelik Düşüncelerine İlişkin Sonuçlar
Şiddete uğrayan çocukların yarısından fazlasının (%64) yaşadığı durumu yok saydığı ve
bu durumu kimseyle paylaşmadığı ortaya çıkmıştır. Bu çocukların yaşantılarını birisine
anlatmama nedenlerinin ‘yardım edecek birisinin varlığından emin olmama’, ‘dinleyecek
birinin olmaması’, ‘güvenecek kimsesinin bulunmaması’, ‘problem çıkmasını istememe’
gibi sebepler olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte şiddete uğrayan çocuk sporcuların
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yarısından fazlasının (%61) hiçbir korku ya da çekincesinin olmadığı bir zamanda ve
kendisini rahat hissettiği bir ortamda eskiden şiddete uğradığını anlatacağı sonucuna
ulaşılmıştır.
Şiddete uğradığını birine anlatan çocukların bazılarının bu durum sonrasında rahatlama
duygusu yaşadığı bazılarının ise eziklik, kızgınlık, üzüntü ve utanma gibi olumsuz
duygular yaşadığı tespit edilmiştir.
Şiddete uğradıktan sonra çocuk sporcuların büyük çoğunluğunun (%77) kızgınlık/öfke
yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çocukların yaşadığı diğer duyguların aşağılık duygusu,
içe kapanma, çaresizlik ve suçluluk, korku gibi olumsuz duygular olduğu belirlenmiştir.
Şiddete uğrayan çocukların büyük çoğunluğunun (%84) bu yaşantı sonrasında hiçbir
şey yapmadığı ortaya çıkmıştır. Çocukların azının ise takımdan ayrılma, psikolojik destek
alma, sakinleştirici kullanma ve sosyal hayatta değişiklik yapma gibi çözümlere
başvurdukları sonucuna ulaşılmıştır.
Çocuk sporcuların büyük çoğunluğunun (%83) daha iyi sporcu olmaları için kendilerine
şiddetin uygulanamayacağını düşündüğü ortaya çıkmış olsa da bazı çocukların bu
amaçla kendilerine şiddet uygulanabileceğini düşündüğü belirlenmiştir.
Araştırmadaki çocuk sporcuların spor ortamlarına yönelik en büyük endişeleri ‘başarısız
olmak’, ‘sakatlanmak’, ‘aşağılanmak/alay edilmek’, ‘gelecek kaygısı’, ‘azarlanmak’, ‘hata
yapmak’, ‘şiddete maruz kalmak’, ‘dışlanmak’ ve ‘kötü alışkanlık edinmek’ olarak ortaya
çıkmıştır.
Çocukların yarısından azının (%44) korku duyma/çekinme nedeniyle spordaki
endişelerini birisine rapor etmeyebileceği saptanmıştır. Çocukların bu duruma ilişkin
diğer ifade ettikleri diğer sebepler ise ‘utanç duyulması’, ‘aşağılanma/alay edilme
ihtimalinin olması’, ‘içe kapanma duygusu’, ‘anlayacak birisinin olmayışı’ ve ‘dışlanma’
şeklinde belirlenmiştir.

Değişkenler ile Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeğinin Alt Boyutlarının
Ortalama Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik Sonuçlar
Bu araştırma kapsamındaki çocukların daha çok güvenli bağlanma stiline sahip oldukları
belirlenmiştir. Araştırmaya katılım gösteren çocuk sporcularının çok fazla olmaması ve
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araştırmanın sadece Ankara’da yapılmış olması bu sonuca ulaşılmasının nedenleri
arasında gösterilebilir.
‘Kardeş sayısı’, ‘anne ve baba eğitim durumu’, ‘anne-baba birliktelik durumu’, ‘çocuğun
yaşamını kiminle birlikte sürdürdüğü’ gibi sosyo-demografik değişkenlerin bağlanma
stilleri ölçeğinin tüm alt boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yaratmadığı
saptanmıştır. Bununla birlikte güvenli bağlanma alt boyutunda ‘yaş’ değişkeninde anlamlı
bir farklılık gözlenmiş (p<0.05) ve 16-17 yaş aralığında olan çocukların diğerlerine göre
daha çok güvenli bağlanma stiline sahip oldukları belirlenmiştir.
Çalışmada ‘şiddete uğrama’ ve ‘uğradıkları şiddetin türü’ (fiziksel ve psikolojik)
değişkenlerinin bağlanma stilleri ölçeğinin tüm alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada ‘şiddete tanık olma’ değişkeninin bağlanma stilleri ölçeğinin güvenli ve
kaçınan bağlanma alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratmadığı,
kaygılı-kararsız bağlanma alt boyutunda ise anlamlı bir farklılık yarattığı ortaya çıkmıştır.
Bu bağlamda mevcut araştırmada şiddete tanık olan çocukların olmayanlara kıyasla
daha fazla kaygılı-kararsız bağlanma stiline sahip oldukları tespit edilmiştir. Buna ek
olarak ‘psikolojik şiddete tanık olma’ değişkeninin güvenli bağlanma ve kaygılı-kararsız
bağlanma alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yaratmadığı ancak
kaçınan bağlanma stili alt boyutunda anlamlı bir farklılık yarattığı (p<0.05) belirlenmiştir.
Başka bir ifadeyle, psikolojik şiddete tanık olan çocukların tanık olmayanlara göre daha
fazla kaçınan bağlanma stiline sahip oldukları belirlenmiştir.
Çocukların şiddetten kaçınmak için buldukları çözüm yolları olan ‘yok sayma’,
‘hareketleri fiziksel olarak reddetme’, ‘yapmamasını söyleme’, ‘ebeveynlere söyleme’,
‘antrenöre söyleme’ ve ‘arkadaşına söyleme’ değişkenlerinin bağlanma stilleri ölçeğinin
tüm alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir yaratmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Çalışmada ‘maruz kalınan şiddeti ilerde başkalarıyla paylaşma’, ‘ebeveynlerin ya da
yakın kişilerin antrenmanları izleme durumu’ ve ‘yakın çevreden birisi izlemeye
geldiğinde daha güvende hissetme’ gibi değişkenlerin bağlanma stili ölçeğinin tüm alt
boyutlarında, ‘altyapıya devam süresi’ değişkeninin ise ölçeğin güvenli ve kaçınan
bağlanma alt boyutlarında istatistiki anlamda anlamlı bir farklılık yaratmadığı
saptanmıştır. Bununla birlikte ‘altyapıya devam süresi’ değişkeninin kaygılı-kararsız
bağlanma alt boyutunda anlamlı bir farklılık yarattığı (p<0.05) belirlenmiştir. Bu bağlamda

129

altyapıya 1 yıldan az süredir devam eden çocukların diğer çocuklara göre daha az
kaygılı-kararsız bağlanma stiline sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

4.2.ÖNERİLER
Araştırma sonuçları doğrultusunda aşağıdaki maddelerce sunulan önerilerin çocuk
sporunu sağlıklı ve çocukların gelişimine olumlu katkılar sağlayabilen bir niteliğe
ulaştırmada önemli olacağı düşünülmektedir.
1. Ülkemizde spor alanlarında çocukların korunmasına yönelik mevcut eksiklikler göz
önüne alındığında bu ortamlara yönelik kapsayıcı bir sporda çocuk koruma
politikasına ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Bu nedenle spor ortamlarına yönelik bir
‘sporda çocuk koruma politikası’ geliştirilmelidir. Politikanın aşağıda belirtilen
maddeleri dikkate alması halinde çocuk sporuna önemli katkıları olacağı tahmin
edilmektedir.
Şiddet vb. her türlü kötüye kullanım durumlarına yönelik olarak çocukların
korunması adına bu politika ‘çocuk için güvenli’ ve ‘çocuk dostu’ bir ortam yaratma
amacında olmalıdır.
Politika kapsamında tüm ulusal spor yönetim organlarına yönelik zorunlu koruma
standartları ve ilkeleri belirlenmelidir ve bu politika, sağlık ve güvenlik önlemleri de
dahil olmak üzere çocuk korumanın tüm yönlerini kapsamalıdır.
Politikanın içeriğinde çocuklarla çalışan personelin işe alınması ve eğitilmesi
konuları incelikle ele alınmalıdır ve spor ortamlarında çocuklarla temas edecek
kişilerin mesleki yeterlilikleri belirlenmelidir. Bu bağlamda spor ortamlarında çalışan
tüm personel için çocuklara yönelik uygun ve uygunsuz davranışlara/tutumlara ve
çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiğine yönelik yönergeler oluşturulmalıdır.
Buna ek olarak futbol altyapılarında çalışan tüm personel için çocuklara yönelik
kötüye kullanım iddialarını tanımaya ve raporlamaya yönelik eğitimler verilmelidir.
Özelde futbol altyapılarında, genelde ise tüm spor ortamlarında halen çocuklarla
temas halinde olan kişilerin, çocuğa yönelik şiddet ve bunun olası sonuçları
hakkında

farkındalıklarının

arttırılması

ve

konuya

yönelik

olarak

eğitim

süreçlerinden geçirilmesi gerekmektedir. İşe alınmada ise çocuğa yönelik şiddete
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ilişkin yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak ve bir eğitim almış olmak kriterler arasına
koyulmalıdır.
Sporda çocuk koruma politikası, her açıdan hesap verebilir nitelikte olmalı ve
evrensel ilkelere göre oluşturulmalıdır. Bu anlamda ülkemiz spor sistemindeki karar
vericilerin ve politika yapıcıların, Uluslararası Olimpiyat Birliği Konsensus
Bildirisi’nin (International Olympic Committee [IOC]) (2016) spor organizasyonları
için tavsiyelerini dikkate almaları ve uygulamaya geçirmeleri, araştırmacı tarafından
önemle önerilmektedir.
İnsan hakları perspektifinden bakıldığında çocukların sporda olması gereken
standartlar hakkında bilgi sahibi olmalarına ve spor yaşamlarındaki eğitim
süreçlerine ve oyunlara ilişkin kararlara tam olarak dahil olmalarına ihtiyaç
duyulduğu ifade edilebilir. Bu anlamda sporda çocuk koruma politikası, çocukların
spor katılımı noktasında daha pozitif ve hak temelli bir yaklaşımı destekleyen
nitelikte olmalıdır.
Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları elbette ki sosyal değişmeye katkı sağlayan
araçlardır. Ancak sosyal değişmenin çok hızlı olmayacağı ve zamana ihtiyaç
duyduğu varsayılırsa mevcut sistemde şu anda şiddete uğrayan çocuklara yeterli
koruma sağlanması öncelik olmalıdır.
Politika kapsamında spor organizasyonları için şiddete yönelik şikayetlerin bildirimi
ve şiddetin uygulayıcılarına yönelik cezai tedbirler de dahil olmak üzere, şiddete
ilişkin vakaların nasıl ele alınacağı konusunda prosedürler geliştirilmeli ve acilen
uygulanmalıdır.
İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde birer örneği olan sporda çocuğa yönelik şiddete
ilişkin işlevsel bir vaka kayıt ve yönetim sistemi oluşturulmalıdır. Bu sistemin varlığı,
ülkemizde spor ortamlarında kanıta dayalı uygulamayı olanaklı hale getirebilir ve
bu anlamda çocukların yüksek yararına hizmet edebilir. Kayıt altına alma,
raporlama, yasal mercilere bildirme ve izleme işlevlerini etkin şekilde kullanabilen
standart ve sistematik bir oluşum, sürecin organize edilmesini ve şiddete maruz
kalan çocukların olabilecek en kısa sürede koruma altına alınmasını sağlayabilir.
Bu sisteme gelen sporda çocuğa yönelik şiddete ilişkin her türlü şüphe ve iddia
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ciddiye alınmalı ve süratle, uygun şekilde konu hakkında uzman kişiler (okul sosyal
hizmeti uzmanı, psikiyatrist, çocuk gelişimi uzmanı, psikolog vb. meslek elemanları)
tarafından incelenmelidir.
2. Spor ortamlarında çocuğa yönelik şiddet, akran şiddeti olarak takım arkadaşlarından
ve rakip çocuk sporculardan, spor ortamındaki kişiler arasındaki eşitsiz güç ilişkisinin
ve toplum kültürünün şiddeti bir disipline etme aracı olarak görmesinin bir sonucu
olarak antrenörlerden ve holiganizmin bir sonucu olarak ise seyircilerden kaynaklı
olabilen, çok boyutlu bir sosyal sorun görünümündedir. Bu bağlamda sporda şiddeti
önlemek için -özellikle de çocuk sporunda- iklim üzerinde çalışmak olmazsa
olmazdır.

Gerek

akademik

camianın

gerekse

çocuk

refahında

çalışan

profesyonellerin bu konuya odaklanmalarının, sorunun çözümüne yönelik olumlu
katkıları olacağı düşünülmektedir.
3. Çalışma sonuçları çocukların yetişkinlerden çok, akranları tarafından şiddete maruz
kaldıklarına işaret etmektedir. Bu bağlamda bu ortamlarda okul sosyal hizmeti
uzmanlarının mesleki çalışmalar yürütebilmesine olanak sağlanmalıdır. Bakıldığında
birçok altyapının okullarla anlaşmalı olduğu görülmektedir. Bu anlamda altyapılarla
okul

sosyal

hizmeti

bağlantısının

kurulmasının

kolayca

sağlanabileceği

düşünülmektedir. Okul ve eğitim ortamlarında çocuk/öğrenci refahının arttırılması,
şiddetin önlenmesi ve en aza indirilmesi, çocukların ruh sağlıklarının korunabilmesi
ve sağlıklı yetişebilmeleri açısından önemlidir. Hem sosyal politika hem de klinik
müdahaleler açısından okul sosyal hizmeti uygulamalarının çocuğa yönelik şiddet
sorununun çözümü için önemli bir işleve sahip olacağı düşünülmektedir.
4. Çalışmada çocuk sporcuların takım arkadaşlarından sonra en çok zaman
geçirdiklerini ifade ettikleri kişi antrenörlerdir. Yani antrenörler, bu ortamlarda
çocuklarla en çok zaman geçiren yetişkinlerdir. Çocuğa yönelik şiddet vb. her türlü
kötü muamele davranışlarını tanıyabilen, bir çocukla nasıl iletişim kurulması
gerektiğini bilen ve şiddet vb. yaşantıların çocuklar üzerinde yaratabileceği biyopsiko-sosyal hasarın farkında olan antrenörler, spor ortamlarında çocuğa yönelik
şiddet riskini azaltmak noktasında çok etkin görevler üstlenebilir. Bu bağlamda çocuk
sporunda halen görev yapan antrenörler için çocuğa yönelik şiddete ilişkin
bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri zorunlu hale getirilmeli ve bu kişilerin
yetkinlikleri arttırılmalıdır. Buna ek olarak altyapılarda bütün yaş kategorilerine tek bir
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antrenörün eğitim vermesi engellenmeli, farklı gelişimsel özelliklere sahip olan yaş
kategorilerine ayrı ayrı antrenörlerin eğitim vermesi sağlanmalıdır.
5. Futbol altyapılarında çocukların güvenebileceği, olası şiddet deneyimlerine yönelik
istemli bilgi paylaşmalarına olanak sağlayabilecek ve şiddet yaşantıları sonrasında
hissettikleri

olumsuz

duygulardan

kurtulmaları

için

çeşitli

müdahaleler

gerçekleştirebilecek ve onlara psiko-sosyal destek sağlayabilecek bir oluşuma ihtiyaç
olduğu saptanmıştır. Bu anlamda kuruluşundan bu yana temel alanlarından biri
çocuk refahı olan sosyal hizmet, çocuk sporuna entegre edilmelidir. Sosyal hizmetin
spordaki varlığı, çocukların yaşadığı olumsuz deneyimlerin açığa çıkarılması, bu
deneyimlerin çocuklarda bıraktığı hasarların giderilmesi ve iyilik hallerinin temini
adına oldukça önemli bir işleve sahip olabilir. Bir başka ifadeyle spor ortamlarında
çocukların psiko-sosyal gelişimini ve sağlığını gözeten profesyoneller bulunmalıdır.
Eklektik yapısıyla kendine özgü dinamikleri bulunan çevrelerin bu yapısını anlama ve
sorunlarına ilişkin etkin müdahaleler ve çözümler geliştirme pratiğine sahip olan
sosyal hizmet, çocukların yüksek yararı için spor ortamlarındaki multidisipliner ekibin
içerisinde yerini almalıdır.
6. Mevcut çalışmada bildirilen sonuçlar, spor kültürüne ve pratiğine yeni bir bakışın
gerekliliğini vurgulamakta ve artık spor kurumlarının ve çocuk örgütlerinin ülkemiz
sporundaki çocuk hakları ihlallerine daha fazla dikkat çekmesinin zamanı geldiğini
göstermektedir. Örneğin çocuklarda psikolojik açıdan zarara yol açabilen zorbalık
davranışlarının normal olarak kabul edildiği bir spor kültürünü yeniden gözden
geçirmek çok acil bir ihtiyaçtır. Spor kültürünün değişebilmesi amacıyla alınacak
önlemlerin toplumsal normlara değmesine özen gösterilmelidir. Bir başka deyişle
spor ortamlarında meydana gelen her türlü şiddet davranışını azaltmak ve en
nihayetinde önlemek çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimleri için oldukça
önemlidir. Bu noktada yalnızca sporcular ve antrenörler değil, aynı zamanda genel
olarak toplumun tüm grupları hedef olarak ele alınmalıdır. Çocuk sporculara şiddet
uygulama potansiyeli olan kişileri engellemek için elbette ki sporun dışından da bir
harekete ihtiyaç vardır. Örneğin ebeveynlerin çocuklarının sportif faaliyetlerine
katılmaları, denetleme mekanizmalarının geliştirilmesi gibi… Özetle, spor ortamlarını
demokratikleştiren herhangi bir strateji, sporcunun güçlenmesine katkı sağlar ve
sporcuları şiddet vb. davranışlardan korumak için yararlı bir etkiye sahip olabilir.
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7. Futbol altyapısında ve daha geniş çapta tüm spor ortamlarında, mümkün olan en
erken zamanda çocuklara konuya ilişkin eğitim verilmesine yönelik adımlar
atılmalıdır. Çocukların şiddete ilişkin davranışları tanımaları, türlerine ilişkin bilgi
sahibi olmaları ve bu tür davranışlarla karşılaşmaları durumunda neler yapmaları
gerektiğine dair bilinçlenmeleri, bu davranışların fark edilmesinde ve şiddetin
gerektiğinde uygulanabileceğini düşünen çocukların bu algılarını değiştirmede
önemli bir rol oynayabilir.
8. Çocuk sporcuların endişelerinin tanımlanmasına ve en önemlisi de bunları ifade
edebilmelerinin önündeki bariyerlerin ortadan kaldırılmasına duyulan ihtiyaç
ortadadır. Bu sorumluluğun önemli bir kısmı da antrenörler ve ailelere aittir.
Çocuklara zaman zaman başarılı olmanın ve kazanmanın önemini empoze edebilen
ebeveynler ve antrenörler dışında, yöneticiler ve spor ortamlarındaki diğer kişiler de
konuya ilişkin olarak bilinçlendirilirse çocukların endişelerinin giderilmesi sağlanabilir
ve bunları ifade etmelerinin önündeki engeller ortadan kaldırılabilir. Savaşa
dönüşmüş bir oyun çocuklar ve gençlerin gelişimi için olumsuz bir spor ortamına atıf
yapmaktadır. Zihni ve bedeni geliştirmek için sağlıklı bir rekabetin olmadığı yerde
nasıl başarıldığı önemli değildir ve tek önemli şey kazanmaktır. Sporun salt başarı
ya da başarısızlığın üstünde bir amacının olduğu ve bu aktiviteden keyif almanın
önemi spor ortamlarında yer alan tüm kişilere, ebeveynlere ve çocuk sporculara
anlatılmalıdır. Antrenörlerin, ailelerin ve spordaki diğer kişilerin bu konuya yönelik
bilinçlendirilmesi konusunda sosyal hizmet disiplini sorumluluk alabilir. Çocuk
sporunun doğasına ve temel amacının ne olması gerektiğine yönelik farkındalık
çalışmaları, sosyal hizmetin bu ortamlarda kurgulayabileceği mesleki uygulamaların
içeriğine eklenebilir.
9. Spor

bakanlığı aracılığıyla sporda çocuğa yönelik şiddete ilişkin

medya

bilinçlendirme ve kamu spotu çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
10. Sporda çocuğa yönelik şiddete ilişkin ülkemizde yeterli düzeyde çalışmanın olmayışı
bu alanda bir boşluk yaratmaktadır. Bu konuyu ele alan daha çok araştırma
yapılmalıdır. Çocuk sporculara yönelik şiddetin yaygınlığı, etki alanı ve uygulayıcıları
ile ilgili bilimsel kanıtların çoğaltılması gerekmektedir. Yapılacak olan araştırmalar
hem alan yazına hem de çocuk sporunda güvenli, sağlıklı ve çocuk dostu ortamlar
yaratılmasına katkı sağlayacaktır.
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11. Mevcut araştırmanın çalışma kümesinin tamamını erkek çocuk sporcular
oluşturmaktadır. Bu sebeple çalışmaya kız çocuk sporcuların cinsiyetlerinden ötürü
maruz kaldıkları şiddete ilişkin sorulara yer verilememiştir. Spor ortamlarında çocuğa
yönelik şiddete ilişkin yapılacak diğer araştırmalarda bu sorulara yer verilmesinin,
sporda çocuğa yönelik şiddet sorunun tüm boyutlarıyla anlaşılmasına hizmet edeceği
düşünülmektedir.
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EKLER
EK-1 Anket Formu

A. DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK BİLGİLER
1. Cinsiyetin:
a ( ) Kız

b( )

Erkek

2. Yaşın:________
3. Eğitim durumun:
a ( ) İlkokul

b ( ) Ortaokul

c ( ) Lise

d ( ) Okumuyorum

4. Kaç kardeşin var?
a ( ) Tek çocuğum b ( ) 1

c( )2

d()3

e ( ) 4 ve daha fazla

5. Annenin eğitim durumu:
a ( ) İlkokul b ( ) Ortaokul c ( ) Lise
d ( ) Üniversitee ( ) Okuma-yazma bilmiyor
6. Babanın eğitim durumu:
a ( ) İlkokul b ( ) Ortaokul

c ( ) Lise

d ( ) Üniversite e ( ) Okuma-yazma bilmiyor
7. Annenin mesleği:____________________
8. Babanın mesleği:____________________
9. Anne-babanın beraberlik durumu:
a ( ) İkisi de sağ ve beraber

b ( ) Annem öldü, babam yaşıyor

c ( ) Babam öldü, annem yaşıyor d ( ) İkisi de öldü

e ( ) İkisi de sağ ve ayrı
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10. Kiminle birlikte yaşıyorsun?
a ( ) Annem ve babamla b ( ) Yalnızca annemle c ( ) Yalnızca babamla
d ( ) Kardeşlerimle e ( ) Bir kurumda ya da tesiste f ( ) Bir yakınımla
g ( ) Üvey annemle/üvey babamla h ( ) Diğer için yazınız:____________
B. SPORCUYA VE BAĞLI OLDUĞU KULÜBE İLİŞKİN BİLGİLER
11. Sporcusu olduğun futbol kulübünün adı: ____________________
12. Sporcusu olduğun futbol kulübüne kaç yıldır devam etmektesin?
a ( ) 1 yıldan az
b ( ) 1-3 yıl arası
c ( ) 3-5 yıl arası
d ( ) 5 yıldan fazla
13. Sporcusu olduğun futbol kulübünün altyapısında haftada kaç gün bulunmaktasın?
Haftada _____ gün bulunuyorum.
14. Sporcusu olduğun futbol kulübünde en çok kiminle zaman geçiriyorsun? (Birden
çok şıkkı işaretleyebilirsin)
a ( ) Takım arkadaşlarımla
b ( ) Antrenörümle
c ( ) Yöneticilerimle
d ( ) Malzemeciyle
e ( ) Diğer:__________________
15. Sporcusu olduğun futbol kulübünün antrenman tesisinin ve çevresinin güvenli
olduğunu düşünüyor musun?
a ( ) Evet

b ( ) Hayır
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16. Ailen ya da tanıdığın diğer kişiler altyapı müsabakalarını ya da antrenmanlarını
izlemeye ne sıklıkla gelir?
a ( ) Hiçbir zaman
b ( ) Bazen
c ( ) Sık sık
d ( ) Hemen her gün
17. Maçlarını ya da antrenmanlarını anne-baban veya yakinen tanıdığın birisi takip
ederken kendini daha güvende hisseder misin?
a ( ) Evet

b ( ) Hayır

c ( ) Bir fark olmaz

C. SPORCUNUN MARUZ KALDIĞI VE TANIK OLDUĞU ŞİDDETE İLİŞKİN BİLGİLER
Toplumda yaşayan herkes gibi bazen çocuklar da şiddet içeren ya da korkutan, ürküten
olaylar yaşayabilir, işitebilir ya da görebilir. Biz sporcusu olduğun futbol kulübünün
altyapısında veya çevresinde bu tür olaylar yaşayıp yaşamadığını öğrenmek istiyoruz.
Yaşadıklarını en iyi tanımlayan yanıtı lütfen işaretle. Bizim için önemli olan bizzat senin
yaşadığın, işittiğin ya da gördüğün olaylardır.
Fiziksel Şiddet: “Başka bir şahsa karşı kasten fiziksel şiddet eylemleridir”.
18. Yukarıdaki tanıma göre hiç fiziksel şiddete uğradın mı?
a ( ) Evet

b ( ) Hayır
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19. Aşağıdaki davranışlar sana hiç yapıldı mı? (Birden çok şıkkı işaretleyebilirsin)
Fiziksel Şiddet Davranışı

Evet

Sana hiç tokat atıldı mı?

( )

Sana hiç yumruk atıldı mı?

( )

Sana hiç tekme atıldı mı?

( )

Hiç itildin mi?

( )

Birisi seni boğmaya çalıştı mı?

( )

Sana silah ile saldırıldı mı?

( )

Sana herhangi bir nesneyle (sopa, cetvel vb.) saldırıldı mı?

( )

Bedenine sıcak sıvı veya sigara fırlatıldı mı?

( )

Sana hiç spor ekipmanları (ayakkabı, top, tekmelik vb.) fırlatıldı mı?

( )

Maruz kaldığın diğer fiziksel şiddet davranışı varsa
belirtebilirsin:_____________________________________________

20. Fiziksel şiddete uğradıysan bu davranışa ne sıklıkta maruz kaldın?
a ( ) Hiçbir zaman b ( ) Bazen c ( ) Sık sık d ( ) Hemen her gün
21. Fiziksel şiddete uğradıysan şiddeti kim uyguladı? (Birden çok şıkkı
işaretleyebilirsin)
a ( ) Takım arkadaşım b ( ) Antrenörüm c ( ) Kulüp yöneticim
d ( ) Seyirci e ( ) Tanımadığım bir kişi f ( ) Diğer:________
22. Takım arkadaşlarından hiç fiziksel şiddete uğrayan oldu mu? (Cevabın evet ise 23.
ve 24. soruları yanıtlayabilirsin)
a ( ) Evet

b ( ) Hayır

23. Takım arkadaşına uygulanan fiziksel şiddet davranışı ne idi?
Yazabilirsin: __________________________________________
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24. Takım arkadaşına şiddeti uygulayan kimdi? (Birden çok şıkkı işaretleyebilirsin)
a ( ) Takım arkadaşı b ( ) Antrenörü c ( ) Kulüp yöneticisi
d ( ) Seyirci e ( ) Tanımadığım bir kişi f ( ) Diğer:____________________
Psikolojik Şiddet: “Bir şahsın psikolojik bütünlüğünü zorlamayla veya tehditlerle
ciddi bir şekilde bozmaya yönelik kasıtlı girişimlerdir”.
25. Yukarıdaki tanıma göre hiç psikolojik şiddete uğradın mı?
a ( ) Evet

b ( ) Hayır

26. Aşağıdaki davranışlar sana hiç yapıldı mı? (Birden çok şıkkı işaretleyebilirsin)
Psikolojik Şiddet Davranışı

Evet

Başarısızlıklardan ve hatalardan senin sorumlu olduğun söylendi mi?

( )

Sana performansın ya da takım kaybettiği gerekçesiyle onur kırıcı boyutta

( )

olacak şekilde takım arkadaşlarından daha fazla antrenman yaptırılıyor mu?
(fazla tur koşu, şınav, mekik vb)
Bir maçta ya da antrenmanda kötü oynadıktan sonra seninle konuşulmadığı

( )

oldu mu?
Bulunduğun ortamda dışlandığın oldu mu?

( )

Tehdit edildin mi?

( )

Vücut şeklinle veya kilonla alay edildi mi?

( )

Sesinle alay edildi mi?

( )

Yürüyüşünle alay edildi mi?

( )

Başka bir özelliğinle alay edildi mi?

( )

Hoşlanmadığın sözlerle çağırıldığın oldu mu ya da sana lakap takıldı mı?

( )

Sana küfür edildi mi?

( )

Maruz kaldığın diğer psikolojik şiddet davranışı varsa
belirtebilirsin:____________________________________________________

27. Psikolojik şiddete uğradıysan bu davranışa ne sıklıkta maruz kaldın?
a ( ) Hiçbir zaman b ( ) Bazen

c ( ) Sık sık

d ( ) Hemen her gün
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28. Psikolojik şiddete uğradıysan şiddeti kim uyguladı? (Birden çok şıkkı
işaretleyebilirsin)
a ( ) Takım arkadaşım b ( ) Antrenörüm c ( ) Kulüp yöneticim
d ( ) Seyirci e ( ) Tanımadığım bir kişi f ( ) Diğer:____________________
29. Takım arkadaşlarından hiç psikolojik şiddete uğrayan oldu mu? (Cevabın evet ise
30. ve 31. soruları yanıtlayabilirsin)
a ( ) Evet

b ( ) Hayır

30. Takım arkadaşına uygulanan psikolojik şiddet davranışı ne idi?
Yazabilirsin: __________________________________________
31. Takım arkadaşına şiddeti uygulayan kimdi? (Birden çok şıkkı işaretleyebilirsin)
a ( ) Takım arkadaşım b ( ) Antrenörüm c ( ) Kulüp yöneticim
d ( ) Seyirci e ( ) Tanımadığım bir kişi f ( ) Diğer:____________________
Cinsel şiddet: “Başka bir insanla, rızası olmaksızın, herhangi bir vücut parçasını
veya cismi kullanarak, cinsel nitelikli bir birleşme gerçekleştirmek; bir insanla,
rızası olmaksızın, cinsel nitelikli diğer eylemlere girişmek; başka bir insanın, rızası
olmaksızın, üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere girmesine neden
olmaktır”.
Cinsel taciz/saldırı ise “Bir şahsın onurunu ihlal etme etkisi yaratan veya bu
maksatla gerçekleştirilen, ve özellikle de aşağılayıcı, düşmanca, hakaretamiz,
küçük düşürücü veya saldırgan bir ortam yaratırken, her türlü istenmeyen, cinsel
mahiyette sözlü veya sözlü olmayan veya fiziksel davranıştır”.
32. Yukarıdaki tanıma göre hiç cinsel şiddete ya da saldırıya uğradın mı?
a ( ) Evet

b ( ) Hayır
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33. Aşağıdaki davranışlar sana hiç yapıldı mı? (Birden çok şıkkı işaretleyebilirsin)
Cinsel Şiddet/Saldırı Davranışı

Evet

Sana karşı cinsel içerikli bir dil kullanıldı mı?

( )

Birisi senin vücudundaki özel bölümleri görmeyi istedi mi?

( )

Birisi sana kendi vücudundaki özel bölümleri göstermeyi istedi mi?

( )

Telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderildi mi?

( )

Bedenine yönelik uygunsuz dokunma/okşama eylemi gerçekleşti

( )

mi?
Üzerini değiştirirken bedeninin açıkta kalan bölümlerini birisinin

( )

izlediğini gördün mü?
Maruz kaldığın diğer cinsel şiddet davranışı varsa
belirtebilirsin:___________________________________

34. Cinsel şiddete/saldırıya uğradıysan bu davranışa ne sıklıkta maruz kaldın?
a ( ) Hiçbir zaman

b ( ) Bazen

c ( ) Sık sık

d ( ) Hemen her gün

35. Cinsel şiddete uğradıysan şiddeti sana kim uyguladı? (Birden çok şıkkı
işaretleyebilirsin)
a ( ) Takım arkadaşım b ( ) Antrenörüm c ( ) Kulüp yöneticim
d ( ) Seyirci e ( ) Tanımadığım bir kişi f ( ) Diğer:_______________
36. Takım arkadaşlarından hiç cinsel şiddete uğrayan oldu mu? (Cevabın evet ise 37.
ve 38. soruları yanıtlayabilirsin)
a ( ) Evet

b ( ) Hayır

37. Takım arkadaşına uygulanan cinsel şiddet davranışı ne idi?
Yazabilirsin: __________________________________________
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38. Takım arkadaşına şiddeti uygulayan kimdi? (Birden çok şıkkı işaretleyebilirsin)
a ( ) Takım arkadaşım b ( ) Antrenörüm c ( ) Kulüp yöneticim
d ( ) Seyirci e ( ) Tanımadığım bir kişi f ( ) Diğer:____________________
D. MARUZ KALINAN ŞİDDET SONRASINDA NE OLDUĞUNA VE ÇOCUKLARIN
ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
39. Şiddete uğradıysan bu eylemden nasıl kaçındın ve bu duruma ne gibi çözümler
buldun? Kutucuğa birden çok şıkkı işaretleyebilirsin.
Çözüm

Evet

Yok saydım, kimseye söylemedim.

( )

Hareketleri fiziksel olarak reddettim.

( )

Yapmamasını söyledim.

( )

Anneme-babama söyledim.

( )

Antrenörüme-idarecime söyledim.

( )

Takım arkadaşıma söyledim.

( )

Diğer için yazabilirsin:____________________________

40. Şiddete uğradığını birisine anlattıysan bundan sonra hissettiğin duygu ne idi?
Yazabilirsin: __________________
41. Şiddete uğradığını kimseye anlatmadıysan sana göre bunun nedeni ne idi?
a ( ) Güvenecek kimseyi bulamadım.
b ( ) Beni dinleyecek birisinin olduğundan emin değildim.
c ( ) Bana yardım edecek birisinin olduğundan emin değildim.
d ( ) Azarlanmaktan korktum.
e ( ) Diğer için yazabilirsin:________________________________
42. İleride anlatmak konusunda korkularından arındığında ve daha rahat hissettiğin bir
ortamda eskiden şiddete uğradığını anlatır mıydın?
a ( ) Evet

b ( ) Hayır
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43. Şiddete uğradıysan bu olaydan sonra ne hissettin? Kutucuğa birden çok şıkkı
işaretleyebilirsin.
Hissedilen

Evet

Kızgınlık, öfke

( )

Korku

( )

Çaresizlik

( )

Aşağılık duygusu

( )

İçe kapanma

( )

Suçluluk

( )

Bir duygu hissetmedim

( )

Diğer için yazabilirsin:_______________________

44. Bu duygulardan kurtulmak için ne yaptın? Kutucuğa birden çok şıkkı
işaretleyebilirsin.
Yapılan

Evet

Psikolojik destek aldım.

( )

Sakinleştirici kullandım.

( )

Sosyal yaşantımda değişiklik yaptım.

( )

Takımdan ayrıldım.

( )

Hiçbir şey yapmadım.

( )

Diğer için yazabilirsin:_______________________
45. Daha iyi bir sporcu olman için antrenörün ya da bir başkası sana gerektiğinde
şiddet uygulayabilir mi?
a ( ) Evet

b ( ) Hayır

46. Sence sporla uğraşan çocukların en büyük endişesi ne olabilir?
Yazabilirsin:_________________________________________
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47. Sence sporla uğraşan çocuklar endişelerini neden anlatmayabilirler?
Yazabilirsin:________________________________________
*Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?

_____________________________________________________________________
___________________________________________________
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EK-2 Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği (3BBSÖ)

1. Karşımdaki insanlar benim kadar değerli değiller.
2. Birisiyle çok fazla samimi olduğumda sorun çıkabileceğinden
kaygılanıyorum.
3. Karar alırken kimseyi önemsemem.
4. Sorunu olan birisini gördüğümde kendimi onun yerine
koyabiliyorum
5. Başkalarının benim kadar değerli olduklarını düşünmüyorum.
6. İnsanlardan ne kadar uzak durursam o kadar az üzülürüm.
7. Ebeveynimle (anne, baba veya benim bakımımı üstlenen bir
başkası) iyi anlaşıyorum.
8. İnsanlardan uzak duruyorum çünkü bana acı çektirebilirler.
9. Bir sorun varsa bunun kaynağı genelde karşımdakilerin sorunlu
olmasıdır.
10. Kendimi mutlu bir insan olarak tanımlıyorum.
11. Duygusal ilişki yaşadığım kişinin beni gerçekten sevmediğini
düşünerek kaygılanıyorum.
12. Yalnızca kendime değer veririm.
13. Başkalarının üzüntülerini anlayabiliyorum.
14. Duygusal ilişkilerden uzak duruyorum çünkü terk edilmek
istemiyorum.
15. İnsanların görüşleri benim için önemsizdir.
16. Ebeveynlerime (anne, baba veya benim bakımımı üstlenen bir
başkası) genelde kırıcı sözler söylemem.
17. İnsanlardan ne kadar uzak durursam o kadar mutlu olurum.
18. Başkaları çok da umurumda değildir.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Aşağıda kendini nasıl tanımladığın ve yakın ilişkilerinde nasıl hissettiğine dair çeşitli
ifadeler yer almaktadır. Yakın duygusal ilişkiden kastedilen arkadaşlık, dostluk, romantik
ilişkiler ve benzerleridir. Lütfen her ifadeyi bu tür ilişkilerini düşünerek oku ve her ifadeye
ne ölçüde katıldığını değerlendir. Sana en uygun gelen seçeneğe karşılık gelen kutucuğu
işaretle.
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EK-3 Araştırma Amaçlı Çalışma için Ebeveyn Rıza Formu
Sevgili Anne/Baba,
Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
Bölümü öğretim elemanı Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN ve Hacettepe Üniversitesi Yüksek
Lisans öğrencisi Fethi Anıl MAYDA tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmanın yapılması
için Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyon izni alınmıştır.
Bu çalışmanın amacı nedir? Bu araştırmada Türkiye’de futbol altyapılarında çocuğa
yönelik şiddetin bağlanma stilleri ile ilişkili olarak araştırılması hedeflenmiştir. Türkiye’de
sporda şiddet üzerine yapılmış çalışmalara rastlanmış ancak futbol altyapıları özelinde
çocuğa yönelik şiddeti bağlanma ilişkisi ile inceleyen bir çalışmanın olmaması, dünyada
ise futbol altyapılarında çocuğa yönelik şiddete ilişkin az sayıda çalışmanın olması
nedeniyle yapılan araştırma aracılığıyla literatüre akademik bir katkı sunulması
hedeflenmektedir
Çocuğunuzun katılımcı olarak ne yapmasını istiyoruz?: Bu amaç doğrultusunda,
çocuğunuzdan 47 soruluk anket formu ve 18 soruluk Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği
(3BBSÖ)’nden oluşan bir veri formunu doldurmasını isteyeceğiz. Çocuğunuzun anketi
tamamlaması yaklaşık 10-15 dakika alacaktır. Sizden çocuğunuzun katılımcı olmasıyla
ilgili izin istediğimiz gibi, çalışmaya başlamadan çocuğunuzdan da sözlü olarak
katılımıyla ilgili rızası mutlaka alınacak.
Çocuğunuzdan alınan bilgiler ne amaçla ve nasıl kullanılacak?: Çocuğunuzdan
alacağımız cevaplar tamamen gizli tutulacak ve sadece araştırmacılar tarafından
değerlendirilecektir. Elde edilecek bilgiler sadece bilimsel amaçla (yayın, konferans
sunumu, vb.) kullanılacak, çocuğunuzun ya da sizin ismi ve kimlik bilgileriniz, hiçbir
şekilde kimseyle paylaşılmayacaktır. Bu araştırma için Hacettepe Üniversitesi Etik
Komisyonu’ndan gerekli izinler alınmıştır.
Çocuğunuzdan alınan bilgiler hukuki açıdan bildirim gerektirdiğinde sonrasında
nasıl bir yol izlenecek?: Türk Ceza Kanunu, açık bir şekilde, bir istismar durumundan
haberdar olan bir kişinin mutlaka yetkili yerlerden (Cumhuriyet Savcılığı, en yakın
karakol, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi, Çocuk Koruma Merkezleri) birine
başvurmasını öngörmektedir. Çocuğunuzdan alacağımız cevaplar cinsel istismar
şüphesi oluşturursa konu ile ilgili bildirimler yukarıda belirtilen yasal mercilere ivedi olarak
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gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, mağdur ve suçu işlediği şüphesi oluşan bireyin
kimlikleri ve mahremiyetleri korunacaktır. Olay ile ilgili haberlerin mümkün olduğunca gizli
kalmasına ve yayılmamasına dikkat edilecektir. Konuya ilişkin yasal dayanak ise Türk
Ceza Kanununun 98. maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre “yardım veya
bildirim yükümlülüğü” çocukları da kapsamaktadır.

Bu nedenle çocuklara yapılan

istismar ve ihmali bilen, gören, bu durumdan haberdar olan herkesin yetkili makamlara
bildirmesi gerekmektedir.
Çocuğunuz ya da siz çalışmayı yarıda kesmek isterseniz ne yapmalısınız?: Katılım
sırasında sorulan sorulardan ya da herhangi bir uygulama ile ilgili başka bir nedenden
ötürü çocuğunuz kendisini rahatsız hissettiğini belirtirse, ya da kendi belirtmese de
araştırmacı çocuğun rahatsız olduğunu öngörürse, çalışmaya sorular tamamlanmadan
ve derhal son verilecektir. (Eğer katılım sırasında ebeveyn de mevcut olacaksa) Şayet
siz çocuğunuzun rahatsız olduğunu hissederseniz, böyle bir durumda çalışmadan
sorumlu kişiye çocuğunuzun çalışmadan ayrılmasını istediğinizi söylemeniz yeterli
olacaktır.
Bu çalışmayla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz: Çalışmaya katılımınızın
sonrasında, bu çalışmayla ilgili sorularınız yazılı biçimde cevaplandırılacaktır. Çalışma
hakkında daha fazla bilgi almak için Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans
öğrencisi Fethi Anıl MAYDA ile (e-posta: anilmayda@gmail.com.) ile iletişim
kurabilirsiniz. Bu çalışmaya katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Yukarıdaki bilgileri okudum ve çocuğumun bu çalışmada yer almasını
onaylıyorum (Lütfen alttaki iki seçenekten birini işaretleyiniz)

Evet onaylıyorum___Hayır, onaylamıyorum___

Annenin/Babanın adı-soyadı: ______________Bugünün Tarihi:________________
Çocuğun adı soyadı ve doğum tarihi:________________
(Formu doldurup imzaladıktan sonra araştırmacıya ulaştırınız).
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EK-4 Araştırma Amaçlı Çalışma için Çocuk Rıza Formu
Sevgili Kardeşim,
Benim adım Fethi Anıl MAYDA, futbol altyapılarında (futbol okulu) 14-18 yaş aralığındaki
sporcularla araştırma yapıyoruz. Amacımız çocuklara yönelik şiddet ve bağlanma
arasındaki ilişkiyi öğrenmektir. Araştırma ile yeni bilgiler öğreneceğiz. Bu araştırmaya
katılmanı öneriyoruz.
Araştırmayı ben, Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Fethi Anıl MAYDA ve
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi, Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN
birlikte yapıyoruz. Çalışmamızı yapmak için Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyon iznini
aldık. Bu araştırmaya katılacak olursan senden araştırmacı tarafından oluşturulan 47
soruluk anket formu ve 18 soruluk Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği (3BBSÖ)’nden
oluşan bir veri formunu yapmanı isteyeceğiz. Veri formunda bulunan sorulara vereceğin
cevaplar tarafımızca saklı tutulacak ve tamamen bilimsel amaçlı olarak kullanılacaktır.
Anketin tamamlanması yaklaşık 10-15 dakikanı alacaktır.
Bu araştırmanın sonuçları senin yaşıtındaki diğer çocuklar için yararlı bilgiler
sağlayacaktır. Bu araştırmanın sonuçlarını başka araştırmacılara da söyleyeceğiz,
sonuçları bildireceğiz ama senin adını söylemeyeceğiz.
Bu araştırmaya katılıp katılmamak için karar vermeden önce anne ve baban ile konuşup
onlara danışmalısın. Onlara da bu araştırmadan bahsedip onaylarını/izinlerini alacağız.
Anne ve baban tamam deseler bile sen kabul etmeyebilirsin. Bu araştırmaya katılmak
senin isteğine bağlı ve istemezsen katılmazsın. Bu nedenle hiç kimse sana kızmaz ya
da küsmez. Önce katılmayı kabul etsen bile sonradan vazgeçebilirsin, bu tamamen sana
bağlı. Kabul etmediğin durumda da öğretmenlerin ve ailen sana önceden olduğu gibi iyi
davranır, önceye göre farklılık olmaz.
Aklına şimdi gelen veya daha sonra gelecek olan soruları istediğin zaman bana
sorabilirsin. Telefon numaram ve adresim bu kâğıtta yazıyor. Sana ve ailene bu formun
bir kopyası verilecektir.
Velisinin adı, soyadı:
Velisinin imzası:

Tarih:

Araştırıcının adı, soyadı: Fethi Anıl MAYDA
Adres: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü
İ.İ.B.F Sosyal Hizmet Bölümü 5. Kat
Tel: 05366528981
İmza:Tarih:
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EK-5 Orijinallik Raporu

173

174

175

EK-6 Hacettepe Üniversitesi Etik Kurul İzni
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EK-7 Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği Kullanım İzni

