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Danışman: Doç. Dr. Figen GÜRSOY 
 
 
Bu araştırma, anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların saldırganlık 
eğilimlerinin belirlenmesi; anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocuklarda 
sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet, yaş, doğum sırası, kardeş sayısı, anne-baba 
öğrenim durumu gibi değişkenlerin, anne yoksunu olan çocuklarda ise yoksunluğun 
nedeni, anneden ayrılığın süresi, anneden ayrılık yaşı, anneyi görme sıklığı gibi 
değişkenlerin saldırganlık eğilimlerinde farklılık yaratıp yaratmadığının incelenmesi 
amacıyla yapılmıştır. 
 
Araştırma, Ankara il merkezinde bulunan alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyi 
temsil eden semtlerden seçilen ilköğretim okullarının dördüncü ve beşinci sınıflarına 
devam eden çocuklar üzerinde yürütülmüştür. 
 
Araştırma sonucunda anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocuklar 
arasında saldırganlık eğilimi alt boyut puan ortalamaları açısından önemli farklılıklar 
olduğu saptanmıştır. Çocukların sosyo-ekonomik düzeyi, yaşı, doğum sırası, anne-
baba öğrenim düzeyinin toplam saldırganlık puanı açısından farklılık yarattığı 
belirlenmiştir. Ayrıca anne yoksunu olma durumu x cinsiyet, anne yoksunu olma 
durumu x yaş, anne yoksunu olma durumu x sosyo-ekonomik düzey, anne yoksunu 
olma durumu x anne öğrenim düzeyi, anne yoksunu olma durumu x baba öğrenim 
düzeyi interaksiyonlarının toplam saldırganlık eğilim puanı açısından farklılık 
oluşturduğu saptanırken yoksunluğun nedeni, anneden ayrılığın süresi, anneden 
ayrılık yaşı, anneyi görme sıklığı değişkenlerinin anne yoksunu olan çocukların 
toplam saldırganlık eğilimi puanları üzerindeki etkisinin önemli olmadığı sonucuna 
varılmıştır. 
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ANAHTAR KELİMELER: Saldırganlık, anne yoksunluğu, anne çocuk ilişkisi 
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This study has been performed with a view to determine the aggressiveness tendencies of 
motherless children and children living together with their parents, and also to find out whether 
the parameters such as the socio-economic level, sex, age, order of birth, number of brothers 
and sisters and education level of parents, have created any differences on the aggressiveness 
tendencies of motherless children and children living together with their parents. In addition to 
these, the parameters such as the reason why not having a mother, the period of time to stay 
away from the mother, the age when he/she has left the mother and frequency of meeting with 
mother, have been also analyzed with a view to find out whether these parameters have created 
any differences on the aggressiveness tendencies of motherless children. 

 
This research has been carried out on those children who were attending their education at the 
fourth and fifth classes of primary schools which had been elected among the Ankara 
Provincial Center Districts that have represented the low, middle and high socio-economic 
levels. 
 
At the end of this study, the significant differences with respect to the lower dimension scoring 
averages of the aggressiveness tendency were observed among the motherless children and 
children living together with their parents. It was observed that the factors such as the socio-
economic level, age and order of birth related to the children, together with the education level 
of parents have created differences with regard to the aggressiveness scoring. Furthermore, 
while it has been determined that the interactions existing between X sex and state of being 
motherless, X age and state of being motherless, X socio-economic level and state of being 
motherless, X education level of mother and state of being motherless, and X education level 
of father and state of being motherless have created differences with respect to the total 
aggressiveness tendency scoring, the parameters such as the reason why not having a mother, 
the age when the child has left his/her mother, the period of time to stay away from the mother 
and the frequency of meeting with mother had not any significant impact on the total 
aggressiveness scorings. 
 
2003, 129 pages 
 
Key Words: Aggressiveness, state of being motherless, relationship between child and mother. 
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1. GİRİŞ 
 
Gelişim kuramlarının tümünde çocukluktaki yaşam deneyimlerinin kişiliğin 
gelişiminde etkili olduğu belirtilmekte ve psiko-sosyal çevrenin önemi 
üzerinde durulmaktadır. Çevre ile kurulan olumlu ilişkiler, kişinin kendine 
karşı olumlu duygular geliştirmesini, bu yolla başkalarına da olumlu 
duygularla yaklaşabilmesini, yaşamını anlamlı ve doyumlu kılacak uğraşlar 
edinebilmesini ve sürdürebilmesini sağlamaktadır. Ancak, çocukluktaki 
çeşitli yoksunluk durumları ve örseleyici olaylarla bağlantılı olarak psiko-
sosyal gelişiminde önemli aksamalar ortaya çıkabilmektedir (Altuhul 1991). 
 
Çocuğun doğumuyla birlikte ilk karşılaştığı ve ilk sosyal ilişkilerini 
kurduğu toplumsal kurum ailesidir. Aile çocuğun beslenme, bakım, 
korunma ve sevilme ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra, çocuğu gelişimi 
ve davranışları açısından da yönlendirerek onun toplumsal bir birey haline 
gelmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle yapı olarak ailenin ve aile 
içindeki ilişkilerin çocuklar üzerinde çok önemli etkileri bulunmaktadır 
(Altuhul 1991, Başar 1996). 
 
Anne ve babanın çocuk üzerindeki etkileri farklıdır. Anne, çocukla 
biyolojik ve psikolojik olarak derin bir ilişki içindedir. Anne çocuğun 
yaşamındaki ilk saat ve günlerden başlayarak çocuğun ilk bakıcısı, ilk 
koruyucusu, ilk ilişki kurduğu, ilk güvendiği ve sevgi aldığı kişidir. Bebek 
çevreyi ve kendini annesinin veya yerini alan kişinin yardımı ile tanır 
(Yıldırım 1985, Altuhul 1991). 
 
Anne, çocuk için güven kaynağı, huzur, referans merkezi ve tek anlaşılabilir 
bir kurum ya da kişidir. Anne bilişsel anlamda süreklilik gösteren bir sevgi 
nesnesidir. Çocuğun yaşam içinde yer alma biçiminin büyük ölçüde anneye 
bağlı olduğu söylenebilir. Çocuğun sevgiyle şefkatle kabul edilmesi, 
gereksinmelerinin doğal bir biçimde karşılanması ve çocuğun bunlardan 
doyum elde etmesi ya da anne ile çocuk arasındaki ilişkilerin katı ve soğuk 
bir görev anlayışı içinde yürütülmesi çocuğu büyük ölçüde etkiler. Bu 
ilişkiler çocuğun kişiliğinde silinmeyen izler bırakabilir. Çocuğun başkasına 
karşı gösterdiği tutum ve davranışlar, annesi ile kurduğu ilk ilişki biçimine 
göre biçimlenmektedir. Çocuğun sevgisi anne sevgisinin bir yansımasıdır 
denilebilir. Annenin en önemli özellilerinden biri karşılıksız sevmesidir. 
Sevgi çocuğun bedensel, zihinsel ve duygusal gelişiminde önemli rol oynar. 
İyi bir sevgi ortamında büyüyen çocuklar, kendilerini değerli ve sevilmeye 
layık insanlar olarak görmeyi öğrenirler, dolayısıyla güçlü ve olumlu bir 
kişilik geliştirirler. Sevgi, çocuğun sağlıklı bir gelişme gösterebilmesi için 
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gerekli olan güven ortamının üç öğesinden birini oluşturur (Stinnet et al. 
1984, Dönmezer 2001). 
 
Anne, çocuk için içinde yaşanılan dünyanın yorumlanmasında ve toplumun 
temsil edilmesinde ilk örnektir. Çocuğun çevresindeki eşya ve olaylarla 
kurduğu ilişki biçimi, annesi tarafından gösterilen ilişki biçimine göre 
oluşur ve biçimlenir. Çocuk annesinin gözetimi ve denetimi altında yakın 
çevresini ve her şeyin anlamını keşfeder. Annesinin hareketlerini ve 
etkinliklerini izleyerek  nasıl davranılacağını ve yaşanacağını öğrenir. 
Böylece, ilk ortak yaşam özdeşleşme ve taklitle sürer. Çocuk dünyayı 
annesinin açıkladığı biçimde görür ve algılar. Dünyayı annesinin gözleri ile 
görmese de onun tepkileri ile tanır ve öğrenir (Dönmezer 2001). 
 
Çocuğun gelişiminde çok önemli rol oynayan annenin boşanma, ölüm, terk 
gibi nedenlerle aileden ayrılması çocuğun sosyalleşme sürecine zarar 
vererek saldırganlık, bağımlılık, inatçılık gibi davranışlar geliştirmesine 
neden olabilmektedir. 
 
Çocuk, anne yoksunluğu olayına yaşına ve gelişim düzeyine göre faklı 
tepkiler gösterebilir. Okulöncesi dönemde yaşanan ayrılıklar sonucunda 
çocuk artık sevilmediği ve istenilmediği duygusuna kapılarak bu durumdan 
kendini sorumlu tutabilmekte ve savunma amacıyla saldırgan davranışlar 
geliştirebilmektedir. Okul çağı çocukları ise ebeveynlerden birinin ayrılığı 
ya da yeni bir ebeveynle tanışma durumuna daha şiddetli tepki verebilmekte 
dolayısıyla çocuklarda kaygı ve korku hali oluşmaktadır. Çocukların bu 
korku ve kaygılarına karşı benliklerini korumak amacıyla reddetme, karşıt 
tepki verme mekanizmalarını kullandıkları, bunun sonucu olarak huysuz, 
hırçın, tedirgin ve saldırgan davranışlar sergiledikleri görülmektedir (Başar 
1996). 
 
Bu düşünceden hareketle bu araştırma, farklı sosyo-ekonomik düzeylerde 
bulunan ilkokulların dördüncü ve beşinci sınıflarına devam eden anne-
babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların saldırganlık eğilimlerini 
belirlemek amacıyla planlanmıştır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 
 
2.1. Ailenin Tanımı 
 
İnsanların büyük çoğunluğu sosyal kimliklerinin önemli özelliklerini 
aldıkları ve birinden diğerine geçmesine neden olan bir akraba (kan bağı) 
grubu içinde dünyaya gelirler. Akrabalık (kan bağı), her bireyin kendi 
sosyal dünyasını tanımlamasını ve bireyin kendi grubu ve diğer gruplarla 
karşılıklı dostluk oluşturmasını sağlayan bir bağ olarak işlev görmekte olup 
bu insan grupları “aile” olarak tanımlanmaktadır (Hutson and Jenkins 
1989). 
 
Aile, insanlık tarihi boyunca var olan ve değişmeler karşısında sürekliliğini 
her zaman koruyan bir kurumdur. Bugüne kadar kurulmuş olan bütün 
medeniyetlerde, bütün hukuk sistemlerinde ve dinlerde aileye ilişkin 
hükümler en önemli yeri tutmuş, her çağda dinle iç içe olmuş ve en laik 
sistemde bile önemini korumuştur. 
 
Zamana ve mekana göre değişim gösterebilen ailenin yıprandığı dönemler 
olsa da, yapısı gereği direnmiş, tekrar güçlenmiş ve asla yok olmamıştır. 
Toplumların sanayileşme ve hızlı değişim sürecine girdikleri dönemlerde 
toplum değerlerinin en çok korunduğu geleneksel kurum olarak aile, 
dengeyi sağlayıcı roller üstlenmiştir. Köklü felsefe ve kimlik sahibi 
toplumlar bu nedenle aileyi daima politikalarının merkezi kabul etmişler, 
onu korumuş ve güçlendirmişlerdir (Başar 1992). 
 
Aile “Evlenme, kan veya evlat edinme bağlarıyla birbirine bağlanmış, aynı 
evde yaşayan, aynı geliri paylaşan, oynadıkları roller çerçevesinde (karı-
koca, anne-baba, evlat-kardeş) birbirine etki yapan, kendilerine özgü bir 
görgüyü oluşturup kuşaktan kuşağa sürdüren insanların topluluğudur” 
şeklinde tanımlanabilir (Şahinkaya 1975). 
 
Koptagel (1981)  aileyi, “ İnsan yaşantısı üzerinde daha doğumdan önce 
başlayan ve doğumdan sonra ilk gelişim yıllarından yaşamın sonuna kadar 
etkinliğini sürdüren bir kuruluş” şeklinde tanımlamaktadır. 
 
Birleşmiş Milletler ise aileyi “ Kan, yasa ve evlilik yoluyla birbirleriyle 
belirli derecede akrabalıkları bulunan hane halkı üyelerinin oluşturduğu en 
küçük sosyal birim” olarak tanımlamaktadır. Tanımdan da anlaşıldığı gibi 
ailenin önemi toplumun temel birimi olmasından kaynaklanmaktadır (Başar 
1996). 
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Aile, içinde bulunduğu toplumun bir birimi olarak toplumun özelliklerini, 
beğenilerini, inançlarını, önyargılarını, kısacası kültürünü yansıtmakta olup 
özel bir iç yapısı ve kendine özgü işleyişi bulunmaktadır (Bulut 1991). 
 
Aile, toplumla sürekli alış veriş içinde bir kurum olarak çalışmakta olup, her 
ailenin toplum içinde bir yeri bulunmaktadır. Bir ailenin toplumdaki yerini, 
ailenin; yaşadığı çevre, toplum işlerine katılması, soyu, ünü, sosyo-
ekonomik durumu belirler. Bu değişkenlere göre, aileleri toplumsal 
katmanlara ayırmak mümkündür. Bir ailenin alt, orta ve yüksek 
katmanlardan birinde olması ailenin eğitim çevresini ve çocuğa verilen 
değeri etkileyebilmektedir (Buz 1987). 
 
Ailenin toplumda bir çok fonksiyonu bulunmaktadır. Ekonomik bir birim 
olarak görev alan aile, yetişkinlerin seksüel ihtiyaçlarını karşılamasının yanı 
sıra yaşam boyunca az sayıdaki insanların sorumluluklarını almayı da 
sağlamaktadır (Liebert et al. 1986). 
 
Aileyi diğer sosyal gruplardan ayıran en önemli özellik,  toplumların 
sürekliliğini sağlayan, yeni kuşağı sosyalleştiren ve kültürleyen sıcak ve 
samimi bir ortam olmasıdır (Yörükoğlu 1992). 
 
Toplumun bir ünitesi olan ailenin gerek toplumların devamlılığı, gerekse 
kültürel mirasın korunması açısından büyük bir öneme sahip olduğu açıkça 
görülmektedir (Başar 1996). 
 
2.2. Ailenin Çocuğun Gelişimindeki Yeri ve Önemi 
 
En küçük toplum birimi olarak tanımlanan ailenin insan yaşantısı üzerindeki 
etkisi doğumdan önce başlamakta ve yaşamın sonuna dek etkinliğini 
sürdürmektedir (Başar 1992). 
 
Aile; çocukların beslenip, bakılıp, eğitildiği yerdir. Anne-baba severek ve 
özenli bir bakım göstererek çocuğa güven ortamı yaratır. Aile çocuğun 
sağlıklı büyümesini güven altına alabilirse, çocuğun yeteneklerini 
geliştirmesine yardım etmiş olur. Güven duygusu içinde olan çocuklar, 
çevreleri ile daha iyi ve daha sağlıklı ilişkiler kurabilirler (Barut 1992, 
Dönmezer 2001). 
 
Çocuğun ilk ilişki kurduğu ortam olan ailenin genişliği, sosyo-ekonomik ve 
kültürel düzeyi onun ilk sosyal deneyimlerini, dolayısıyla duygusal ve 
toplumsal gelişimin etkilemektedir. Aile, çocukların sosyal gelişimini 
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desteklemekte ve çocuğa sosyal davranış normlarının aktarımını da içine 
almaktadır.Çocuklar toplumdaki ve kültürlerindeki neyin kabul edilebilir, 
neyin kabul edilemez olduğunu ailelerinden öğrenirler. Ebeveynler 
toplumsal değerleri çocuklara aktarırlar (Ryder 1995, Ersoy 2001). 
 
Çocuk aile ortamında karmaşık gibi görünen insan ilişkilerini gözlemler ve 
yaşar. Olumlu ve olumsuz nitelikleri ve bu durumlarda takınacağı tutumları 
evde ailesi içinde öğrenir. Anne ve babasının kendisi ile, birbirleri ile ve 
kardeşleri ile ilişkisini sürekli gözleyip değerlendirerek sonuçlar çıkarır ve 
tepki gösterir. Bu nedenle aile içindeki ilişkilerin temelini, anne-babanın 
birbirlerine karşı tutumu oluşturmaktadır. Onların sevgi ve anlayışla 
sürdürdükleri karı koca ilişkisi, evin genel havasını belirlemekte, uyumlu ve 
sıcak ilişkiler, anne babadan çocuklara doğru yayılmaktadır (Yıldırım 1985, 
Yörükoğlu 1997). 
 
Anne-baba arasındaki ahenkli ilişki çocukta kararlı ve iyi gelişmiş bir 
kişiliğin oluşmasında önemli rol oynar. Ebeveynler arasındaki karşılıklı 
çatışma çocuğun kişiliğini olumsuz yönde etkiler Anlamlı bir aile 
bütünlüğünü sağlamak için özellikle anne-baba ve çocuklar arasında sevgi 
duygusu yoğun bir şekilde yaşanmalıdır. Yalnızca anne-babanın çocuğunu 
sevmesi yeterli olmamakta, birbirlerini sevip saymada çocuklarına örnek 
model oluşturmaları da gerekmektedir (Gökçe 1990, Elmacıoğlu 1998). 
 
Çocuğun içinde bulunduğu çevrenin özellikleri ve bu özelliklerin çocuğu 
etkileme derecesi onun kişiliğinin oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. 
Uyumlu aile ilişkileri, ebeveynlerin çocuklarına yönelik kararlı tutumlara 
sahip olması, çocuğun ailede kabul görmesi ve karşılıklı sevgi ve şefkate 
dayanan güvenli bir aile ortamının varlığı da kişiliğin oluşumunda etkili 
olan diğer önemli faktörlerdir (Baran 1995). 
 
Çocuğun olumlu ya da olumsuz bir kişiliğe sahip oluşu karakterlerinin 
biçimlenmesi ve benlik saygısının gelişimi büyük ölçüde özdeşim modelleri 
oluşturan anne-babaların kişilik yapılarına bağlıdır. Kendine güveni olan 
anne ve babalar bu özgüvenlerini çocuklarına da yansıtıp güvenli olmalarını 
sağlayabilirler. Anne ve babanın davranışlarını kendine model olarak alan 
çocuk, böylelikle istenilen ve istenilmeyen davranış kalıplarını onlardan 
öğrenerek kendini bu doğrultuda yönlendirebilmektedir (Yavuzer 1987, 
Fındıkçı 1989). 
 
Çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirmesinde ve içinde bulunduğu sosyal 
çevreye uyum sağlamasında, anne-baba-çocuk ilişkisinin önemi her geçen 
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gün daha iyi anlaşılmaktadır. Büyüme aşamalarında başarılı olan çocuklar, 
iyi aile ilişkileri içinde yetişmiş bireylerdir. Aile içinde gerçekleşen başarılı 
ilişkiler, mutlu, arkadaşça, bunalımdan uzak ve yapıcı bireylerin oluşumunu 
sağlar. Bunu tersine olarak, uyum bozukluğu gösteren çocuklar, genellikle 
başarısız bir anne-baba-çocuk ilişkisinin ürünüdürler. Anne-babanın sevgi 
ve ilgisinden yoksun olarak büyüyen çocuklar, büyük bir sevgi açlığı 
gösterirler. Bu açlıkta bir takım davranış ve uyum bozukluklarına neden 
olabilir (Bilal 1984, Yavuzer 1997). 
 
Anne-baba-çocuk ilişkisi, temelde anne-babanın çocuğa yönelik tutumuna 
bağlıdır. Anne ve babaların tutumları, onların çocuklarına karşı 
geliştirdikleri bakım ve eğitim düzenini etkilediği gibi çocukların 
ebeveynlerine karşı tutumlarını da etkiler. Bu yüzden ebeveyn çocuk ilişkisi 
ebeveynlerin tutumlarına bağlıdır (Duru 1995). 
 
Ailedeki disiplin anlayışının ve anne-baba tutumlarının çocukların 
toplumsal ve ruhsal, özelliklede duygusal gelişimlerinde önemli bir rol 
oynadığı ileri sürülebilir. Başka bir deyişle, anne-babaların tutum ve 
davranışları çocukların vicdan ve ahlak gelişimini uyumlu-uyumsuz, etken-
edilgen, bağımlı-özerk, içedönük-dışadönük vb. bir kişilik oluşturmalarını 
büyük ölçüde etkileyebilir. Bu tutumlar; otoriter (baskıcı), aşırı hoşgörülü, 
dengesiz ve kararsız, ilgisiz ve demokratik tutum olmak üzere altı grupta 
toplanabilir (Dönmezer 2001). 
 
Çocuğun kendine olan güvenini ortadan kaldıran, onun kişiliğini hiçe sayan 
aşırı baskılı ve otoriter tutumu uygulayan anne-babalar, çocuğu kendi 
tasarladıkları bir kalıba göre yoğurmak amacındadırlar. Bu tutumda anne ve 
babalar çocuklarını sürekli denetim altında tutmakta ve en küçük 
yanılgıların ve yaramazlıkların üzerinde ısrarla durarak düzeltme yoluna 
gitmektedirler. Anne ya da babadan birisi ya da her ikisinin baskısı altında 
bulunan çocuk sessiz, uslu, nazik, dürüst ve dikkatli olmasına karşılık 
küskün, silik, çekingen, aşırı hassas ve başkalarının etkisinde kolay 
kalabilen bir yapıya sahip olabilir. Dıştan denetimli bir kişilik oluşturur. 
Ayrıca, baskı altında büyüyen bu çocukta genellikle isyankar tavırla birlikte 
aşağılık duygusu gelişebilir (Mangır ve Haktanır 1990, Başar 1996, Demiriz 
1997). 
 
Aşırı hoşgörülü tutum uygulayan ailelerde  çocuk insiyatif sahibi tek kişidir. 
Anne-babalar çocuğun isteklerini denetim ve sınırlama getirmeksizin kabul 
ederler. Çocuk anne-babaya hükmeder ve onlara çok az saygı duyar. 
Araştırmaların sonucunda elde edilen bulgulardan, aşırı hoşgörülü tutumun 
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sürekliliğinin çocuğun gerektiği zaman, duygu, istek ve dürtülerini 
denetleyebilme yeteneğinin gelişmesini engellediği anlaşılmaktadır. Ayrıca 
çocukta vurucu, kırıcı, saldırgan davranışların artmasına neden olduğu da 
elde edilen bulgular arasındadır. Çocukta duygu, istek ve dürtülerini kontrol 
edebilme yeteneğinin gelişmemesi, çocuğun iç kontrol mekanizmasının 
gelişmesini de  engellemekte dolayısıyla iç kontrolün gelişmemiş olması da 
çocuğun dış kontrol olmadan davranışlarını kendi kendine 
denetleyebilmesini engellediği için sosyal uyumunu da  bozabilmektedir. 
Böyle çocuklar arkadaş gruplarına katılmada, okul kurallarına uymada 
zorluklarla karşılaşırlar. Başkalarının hakkına saygı ve işbirliği gibi 
davranışları öğrenemedikleri için yalnız kendilerini düşünen, bencilce 
davranışları nedeni ile sevilmeyen, istenmeyen birey durumuna gelebilirler 
(Demiriz 1997, Gazeloğlu 2000, Çağdaş 2002). 
 
Anne ve babanın dengesiz ve kararsız tutumu ise çocuğun gelişimi ve 
eğitimini olumsuz yönde etkilemekte ve anne-babanın tutumu aşırı hoşgörü 
ile sert cezalandırma arasında gidip gelmektedir. Bu tutumda çocuk hangi 
davranışının nerede ve ne zaman istenilmediğini önceden anlayamaz 
dolayısıyla davranışlarını anne-babanın keyifli ya da öfkeli oluşuna göre 
ayarlamaya çalışır (Çakmaklı 1989, Aral 1991). 
 
Anne- babanın aşırı koruması ve gereğinden fazla kontrol ve özen 
göstermesi anlamına gelen aşırı koruyucu tutumda ise anne-baba çocuğuna 
karşı gereksiz bir kaygı ve endişe içindedir. Çocuk aşırı derecede korunarak  
ona bebek gibi davranılır. Anne ve baba çocuk hakkında verecekleri 
kararlarda onunda düşüncesini almayı düşünmezler dolayısıyla çocuğun 
sorunlarına ve çocuğa karşı mantıklı olamazlar. Daha çok anne-çocuk 
ilişkisinde ortaya çıkan bu koruyuculuğun ardında annenin duygusal 
yalnızlığı yatabilir. Koruyucu bir tutum içine giren anne, çocuğu ile 
bütünleşir, onu her tür dış etkiye karşı korur. Çocuk, gereksinmelerini 
karşılayabilecek bir düzeye gelmesine karşın küçük bir çocukmuş gibi her 
tür gereksinimi annesi tarafından karşılanır. Yemeğini yedirir, elbiselerini 
giydirir, ödevlerini yapar ve onu kendi yatağında yatırır. Anne, bu tür 
davranışları ile çocuğuna olan sevgisini dile getirdiğine, ona yardım ettiğine 
inanır. Oysa, gerçekte kendi yalnızlığını ve mutsuzluğunu ortaya 
koymaktadır (Aral 1991, Dönmezer 2001). 
 
Aşırı korunan çocuk fazlaca bağımlı olur ve her şeyini anneden istemeye 
yönelir. Kendi başına karar vermekten aciz, sormadan, danışmadan bir şey 
yapamayan girişim yeteneğinden yoksun olur. El becerilerini 
geliştiremediği için beceriksiz, sakar, dolayısı ile güvensiz olur. İstediklerini 
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ağlayarak ister, verilmezse verilene kadar ağlar, mızmızlanır veya aşırı 
dediğim dedik, inatçı olmaya yönelir. Kendini korumayı öğrenemediği için 
savunmasız, çabuk uyum gösteren, utangaç, çekingen bir kimlik 
geliştirmeye yönelir veya aşırı otoriter, etrafını kullanan, sorumsuz ve 
şımarık kişilik geliştirebilir. Aşırı korunan çocuğun ruhsal gelişmesi de 
engellenmiş olduğundan, büyüdüğünde çocuksu her şey bekleyen, talep 
eden, olmazsa aşırı kızıp sinirlenen kişilik geliştirebilir. Kız çocukları 
büyüdüklerinde annelerini taklit ederek eşlerini de annelik eder, yani aşırı 
koruyuculukla her şeylerini vermeye çalışıp sonradan aşırı yorgunluk ve 
taleplerden dolayı bunalımlara girebilirler (Navaro 1989). 
 
İlgisiz tutumda ise hem denetim hem de çocuğun ilgi ve gereksinimlerine 
karşı gösterilen tepki çok düşüktür. İlgisiz anne-babalar çocuklarına yeteri 
kadar zaman ayırmazlar, onlar için gerekli çabayı göstermezler ve elden 
geldiği kadar onlarla az ilişki kurarlar. Çocuğu kendilerinden uzak tutarlar, 
yapacakları işler için onu bir engel olarak görürler.  
 
Duygusal istismara yol açan böyle bir ortamda anne-baba-çocuk üçgeni 
arasında iletişim kopukluğu gözlenir. Anne-babanın ilgisizliği ile çocuğun 
öğretmenine, arkadaşlarına ve yakın çevresindeki eşyalara verdiği zarar ve 
suçluluk davranışı arasında yakın bir ilişki bulunmuştur. Bu konuda yapılan 
araştırma bulgularına göre, ilgisiz ve kayıtsız anne-baba tutumu çocuğun 
saldırganlık eğilimini güçlendirmektedir (Yavuzer 2001). 
 
Güvenli ve hoşgörülü bir tutum uygulayan anne ve babalar ise çocuklarına 
aile içerisinde eşit davranmaktadırlar. Güvenli ve hoşgörülü tutumun temel 
ilkesini, çocuğun aile içinde bir birey olarak kabul edilmesi ve alınan 
kararlara katılması oluşturmaktadır. Burada çocukların denetlenmesi hem de 
ilgi ve gereksinmelerine karşı duyarlı davranılması amaçlanmaktadır. 
Uyulması gereken kurallar ve standartlar önceden belirlenir ve çocuklara 
açıklanır. Çocukların kurallara uymasına yardım edilir. Eğer çocuk söz 
konusu olan bu kurallara uymazsa o zaman ailede yaptırım uygulanır. 
Ancak kurallara uyulması dayakla, baskıyla, korkutmayla değil, herkesin bu 
kuralları gönüllü olarak benimsemesi ile sağlanmaya çalışılır. Cezalar ılımlı 
ve eğitici bir nitelik taşır. Amaç çocuğu sindirmek değil, ona sorumluluk 
duygusu ve bilinci kazandırmaktır. Bu tür ailelerde hiçbir zaman 
çocuklardan yaşlarından daha olgun davranışlar beklenilmez (Başar 1996, 
Ay 2000, Dönmezer 2001). 
 
Ebeveynler kendi görüşlerine değer verilmesini istedikleri için onlarda 
çocukların görüşlerine önem verirler. Her iki tarafında (ebeveyn-çocuk) 
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karşılıklı görev ve sorumlulukları vardır. Sorumluluk bilinci kazandırmanın 
yanı sıra, çocuğun özerkleşmesi, bağımsız ve sağlam bir kişilik geliştirmesi 
istenir ve çocuk bu konularda aile tarafından desteklenir (Ay 2000). 
 
Demokratik (hoşgörülü, güven verici) bir tutumu benimseyen aileler, 
çocuğun da kabul edebileceği mantıkla ve yeterli düzeyde bir denetime 
başvururlar. Kesin sınırlamalar yerine çocuğa seçme şansı tanıyan 
seçenekler sunarlar ve bu anlayış doğrultusunda isteklerde bulunurlar. 
Çocuklarına karşılıksız sevgi verirler ve bunu da  tutum ve davranışları ile 
açıkça ortaya koyarlar (Dönmezer 2001). 
 
Demokratik ailelerde, çocuğun kendi kendini denetlemesine önem verilir. 
Bu amaçla, kuralların ve beklentilerin çocuğun yaşına, kişilik yapısına ve 
özel durumlara uygun olmasına özen gösterilir. Çocuğa öğüt verme yerine, 
yapması istenilen davranışlar açıkça belirtilir. Kuralların uygulanmasında 
çocuğa etkin bir rol, sorumluluk verilir. Kurallara uydukça, sorumluluklar 
yerine getirildikçe çocuk takdir edilerek davranışları pekiştirilir ve böylece, 
çocukta öz denetim mekanizmasının geliştirilmesi sağlanmış olur. Bu tür 
ailelerde yetiştirilen çocuklar, yüksek düzeyde saygı gösterirler, daha 
bağımsızdırlar ancak aynı zamanda ailenin isteklerine de razı olurlar ve 
daha çok başkalarını düşünen davranışlar da gösterebilirler. Kendilerine 
güvenleri vardır, okulda başarıyı hedefler ve daha iyi notlar alırlar (Ay 
2000, Şendoğdu 2000). 
 
Anne-babanın çocuğa yönelik tutumlarının yanı sıra disiplin konusunda ki 
farklı yaklaşımları da çocuğun kişilik gelişimlerini etkileyebilmektedir 
(Başar 1996). 
 
Her ne kadar kelime anlamıyla “katılık” ve “kuralcılık” gibi kavramları 
çağrıştırıyorsa da gerçek anlamda disiplin, çocuğun topluma uyumu üzerine 
yoğunlaşmakta ve çocuğun  davranışını yönlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Disiplin, çocuğa istenilen davranış ve alışkanlıkları öğretmek, kendi kendini 
denetleme ya da iç denetim demek olan ahlak gelişimini sağlamaktadır. Bu 
da dıştan gelen bir zorlamayla olmaz. Önemli olan içselleşmiş bir 
sorumluluk duygusunun oluşturulmasıdır (Yavuzer 1997). 
 
Çocuğun olumsuz kişilik geliştirmesinde diğer önemli bir etken de 
ebeveynler tarafından çocukların disiplinin de kullanılan ve hiç bir yapıcı ve 
olumlu yönü olmayan “dayak” tır. Dünya üzerindeki herhangi bir canlıya 
verilecek en kötü ve en ağır ceza dayaktır. Suç ne olursa olsun ceza asla 
dayak olmamalıdır (Başar 1989). 
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Döven anne ve baba, ya aile içi huzursuzluğunun ya da iş yaşamındaki 
gerginliğinin etkisinde kalarak çocuğu ile kuramadığı iletişimi dayak 
yoluyla bastırmak ister. Dövülen çocuk, itilen, horlanan ve duygularını dile 
getiremeyen çocuktur. Dayak, olumsuz ve itaatsiz çocukların yetişmesine 
sebep olur. Evinde duygularını ifade edemeyip, dayakla bastırılan çocuk, 
saldırgan bir birey olabilir. Bazen de dayak yoluyla sindirilen çocuk, 
öylesine pasifize olur ki, bu silik kişilik görüntüsünü tüm yaşamında 
sürdürebilir (Yavuzer 2001, Silver 2002). 
 
Sonuç olarak çocuğun kişiliği, öncelikle aile içinde anne-babası ile 
etkileşimi sonucu gelişmekte çocuğun içinde bulunduğu toplumun 
beklentilerine, değer yargılarına uygun, uyumlu bir birey olarak 
yetişmesinde aile önemli rol oynamaktadır. Dengeli, duygusal ve toplumsal 
etkileşimin güçlü olduğu aile ortamında, yeterli güven, sevgi ve anlayış 
içinde büyüyen çocuklar gelişimleri için gerekli deneyimleri elde edebilir. 
Bu tür aile ortamlarında, aile üyelerinin kendilerine düşen sorumlulukların 
bilincinde olması ve çocuğa bağımsızlık yolunda yeterli olanakların 
hazırlanması, onun sağlam bir kişilik yapısına sahip olmasını sağlamaktadır 
(Yavuzer 1997, Çağdaş 2002). 
 
2.3. Anne Çocuk İlişkisi 
 
Annenin çocukla olan ilişkisinin en önemli evresi, doğumdan hemen önce 
başlamakta doğumdan sonraki aylarda da sürmektedir. Doğumundan sonra 
çocuğun ilk etkileşimde bulunduğu ve kendisine en yakın olan kişi annedir. 
Doğumdan hemen sonra başlayan bu etkileşim daha sonraki dönemlerde de  
devam eder (Yavuzer 2001, Çağdaş 2002). 
 
İlk haftalarda bebek, anneyi ayrı bir kişi olarak değil, kendisinin bir uzantısı 
olarak algılar. Anne memesi onun için ayrı bir organ değil, kendi bedeninin 
ayrılamaz bir parçası gibidir. Anne de bebeğini ayrı bir canlı değil, 
kendisinin bir parçası ve uzantısı olarak görür (Çağdaş 2002). 
 
Doğum öncesi dönemde hayatını annesi ile göbek kordonu yoluyla sürdüren 
bebek, doğumdan hemen sonraki günlerde annesi ile birbirlerine uyum 
sağlayan ikiliyi oluşturur. Bu dönemde beraberliğin en yoğun yaşandığı 
kısım, beslenme zamanlarıdır. Beslenme, anne ve çocuk ilişkisinde ilk 
heyecan verici dönemdir. Bu karşılıklı heyecan verici ilişki, anne ile çocuk 
arasında hem fizyolojik, hem de psikolojik bir yakınlık yaratır. Çocuğu ile 
annenin sadece beslenme saatlerinde beraber olması onu tanıması için 
yeterli fırsat sağlamaz. Çocuğun banyosu ve altının değiştirilmesi, anne-
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çocuk ilişkisine yeni bir boyut kazandırılması açısından büyük önem 
taşımaktadır (Elmacıoğlu 1998, Yavuzer 2001). 
 
Anne-çocuk beraberliğinde fiziksel temasta çok önemlidir. Annesinin 
kucağında meme emen bebek onun beden sıcaklığını, ten kokusunu 
hissederek, ihtiyacı olan duygusal besiyi de alır. Böylece anne-bebek 
arasında ki iletişim ağlarının temelleri atılmış olur (Çağdaş 2001). 
 
Çeşitli araştırmacılar yaşamın ilk yıllarından itibaren anne-bebek arasındaki 
ilişkinin çok önemli olduğu konusunda görüş birliğine vararak annenin 
öneminin çocuk için yaşamsal, duygusal ve güven duygusunu veren kişi 
olmasından kaynaklandığını vurgulamışlardır (Yıldırım 1985, Güngörmüş 
1986). 
 
Çocukta “güven” duygusunun oluşumunun temelleri de bebeklik 
dönemindeki beslenme, uyku ve temizlik ihtiyaçlarının belirli bir düzen 
içerisinde karşılanması ile atılır. İlk 18 ay içinde anne-çocuk arasındaki 
duygusal ilişki çocuktaki gelişmenin temelini oluşturur. Anne sevgisi ve 
ilgisi, çocukta güven duygusu oluşmasının kaynağıdır (Elmacıoğlu 1998).  
 
Annenin çocuğu ile okşayarak, severek ve besleyerek kurmuş olduğu sıcak 
ilişki, bebeğin gelişimini olumlu yönde etkiler. Bebeğin gelişiminde 
annenin sesi, konuşması, yüz ifadesi ve hareketi çok önemlidir. Annenin 
konuşması tek yönlü değildir. Çocukta sesler çıkararak hareket ederek veya 
yüz ifadesini değiştirerek cevap verir (Yıldırım 1985, Elmacıoğlu 1998). 
 
Anne dil gelişimi açısından “cıvıldama” evresini yaşayan üç ay dolaylarında 
ki bebeği ile adeta sohbet eder. Altı temiz, karnı tok ve uykusunu almış olan 
sevecen bebek annenin yüzüne bakarak sesler çıkarmak sureti ile sıcak 
yakınlığa cevap verir. Bu iletişim, gelişimin tümünü, özellikle de dil 
gelişimini olumlu açıdan etkiler. 
 
Sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisinin oluşumunda annenin ruh sağlığı da büyük 
önem taşımaktadır. Mutsuz bir evlilik sonucu, annenin eşinden yeterli ilgi 
görememesi, ailenin ekonomik sıkıntıları, babanın, çocuğun doğumunu 
isteksiz bir şekilde karşılaması, annenin gerginliğini artıran  dolayısıyla 
anne-çocuk ilişkisine zarar veren etmenlerdir (Yavuzer 2001). 
 
Annenin yavrusuna özenle bakabilmesi, yeterli ilgi ve sıcaklığı göstermesi, 
kendisinin sağlıklı ve mutlu olmasına bağlıdır. Annelik tümü ile içgüdüsel 
bir yetenek değildir. Yapılan çalışmalar ister memeli hayvanlarda olsun ister 
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insanlarda olsun, annelik duygusunun ve davranışının büyük ölçüde 
sonradan kazanıldığını ortaya koymaktadır. Kendisi yeterli bir sevgi 
almamış bir anne yavrusuna yeterli sevgi vermekte güçlük çekmektedir. 
Sevgi ile büyümüş bir genç kadın ise anne olunca yavrusuna yeterli sevgiyi 
doğal olarak vermektedir. Ancak anne olacak genç kadının belli bir eğitime 
ve ruhsal olgunluğa erişmiş olması da gereklidir. Bu bakımdan erken 
evlenen genç kızlar kendi annelerinden destek görmezler ise bebeklerinin 
bakımında sıkıntı yaşayabilirler. 
 
Anne mutsuz ve gergin olduğunda bu mutsuzluğunu ve gerginliği beslenme 
sırasında çocuğa aktarabilir. Annenin sinirli ve düzensiz hareketleri, çocuğa 
korku verebilir. Çocuğun yaşamının ilk aylarında yaşadığı bu gerginlik ve 
huzursuzluk onun güven duygusunu ve duygusal gelişimini etkileyecektir. 
Bunun sonucu olarak ta çocukta huzursuz ve ürkek bir kişilik yapısının 
temeli atılabilir (Yıldırım 1985). 
 
Bebek ile annesi arasındaki ilişkiden doğan güven duygusu, insanın ileride 
kuracağı, kişiler arası ilişkilerin temelini oluşturur. Çocukta sosyal 
ilişkilerin gelişmesinde anne-çocuk ilişkisinin önemli rolü bulunmaktadır. 
Anne ile çocuk arasında kurulan sağlıklı iletişim, çocuğun sağlıklı bir kişilik 
geliştirmesini sağlar ve başkaları ile olumlu ilişkiler kurması için temel 
oluşturur (Yavuzer 2001, Çağdaş 2002). Anne çocuk ilişkisinin sağlıklı 
oluşabilmesi, doğumun ilk günlerinde anne ile bebek arasında gelişen 
güvenli bağlanma ve daha sonraki dönemlerde olan kopmaya bağlıdır 
(Çağdaş 2002). 
 
2.3.1. Bağlanma 
 
Bebekle onu büyüten kişi arasında kurulan güçlü ve duygusal bir bağ olarak 
tanımlanan bağlanma, en saf, en karşılıksız ve en derin hali ile, bebek ile 
anne arasında oluşmaktadır. Bağlanma, sadece bir sevgi bağı değil aynı 
zamanda çocuğun kişilik ve duygusal gelişimini şekillendiren ve hayatı 
boyunca yakın ilişkilerini yönlendiren yaşamsal bir bağdır (Sümer 2002). 
 
Annenin çocuğuna karşı duyduğu bağın oluşmasında kritik bir dönemin 
varlığı ileri sürülmektedir ki bu da doğumdan hemen sonraki dönemdir. Bu 
dönemde   bebeklerini kucaklarına alıp seven  annelerin, çocuklarına daha 
kuvvetli bir bağlarla bağlandıkları belirlenmiştir (Davaslıgil 2001). 
 
Anneler, bebekleri ile ilişkilerinde farkında olmadan iletişimi kolaylaştırıcı 
bazı abartılı davranışlarda bulunurlar. Anneler genellikle yüz ifadelerini 
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abartırlar (az şaşırınca çok şaşırmış görünmek gibi), ses tonlarını inceltirler. 
Konuşmalarında değişik ses tonları kullanırlar. Önemli sözcükleri daha 
yavaş konuşurlar, konuşma aralarında sık ve uzun duraklamalar yaparlar. 
Kendi konuşmaları arasında bebeğin tepki göstermesi için beklerler. 
Konuşurlarken kullandıkları sözcükleri ve mimikleri sık sık tekrarlarlar. Bu 
abartılar bebeğin dikkatini çekme ve tutma açısından oldukça yararlıdır 
(Çağdaş 2002).  
 
Bebekte doğuştan mevcut olan emme refleksi bebeğin annesine 
bağlanmasında yardımcı olur. Dokunma, gülümseme, ağlama, yapışma 
davranışları bağlanmanın oluşmakta olduğunu gösterir. Emme bu bağlanma 
davranışları arasında en temel olanıdır. Çünkü emme olayında karşılıklı bir 
alış-veriş, karşılıklı bir kolaylaştırma yaşantısı vardır. Ayrıca emme 
sırasındaki bedensel temastan, hem anne hem de bebek zevk almaktadır 
(Karacan 1998, Çağdaş 2002). 
 
Bebekler bir taraftan doğuştan getirdikleri sevimli halleri, her gülücüğe 
yanıt veren neşeleri ve onları büyütenlere karşı ödüllendirici bağlılıklarıyla 
yetişkinlerin kendilerine bağlanmalarını pekiştirirken, diğer taraftan yine 
doğuştan getirdikleri ağlama gibi uyarıcı ve koruyucu reflekslerle tehlike 
anında yetişkinleri hep yakınlarında tutarak hayatta kalma şanslarını 
arttırırlar. Bu nedenle bağlanmanın harekete geçirdiği ilk sistem yakınlık 
kurma ya da yakında tutma becerisidir (Sümer 2002). 
 
Öğrenme kuramcılarına göre, bağlılığın kurulma süreci şartlanma ilkeleri ile 
açıklanmaktadır. Onlara göre annenin bebeğine süt vermesi ve diğer 
fizyolojik ihtiyaçlarını karşılaması sonucu anne, bebek için bir ödül değeri 
taşımaktadır. Uyarıcı genellemesi ilkesine göre beslerken, kucağında 
tutarken haz veren anne, bebeğin huzursuz olduğu zamanlarda rahatlamak 
için, yakınlılığını isteyeceği nesne olacaktır. Bağlılık, davranışlarında 
bilişsel etmenlerin önemli bir rolü vardır. Bebeğin 4. 5. aylarda kendisine 
bakan kişiyi ayırt etmesi sonucu bağlılık nesnesi belirlenir. Böylece bebek 
fiziksel olarak annesine yakın olmak ve onun tarafından korunmak ister 
(Çağdaş 2002). 
 
Çocuğun; açlık, susuzluk, uyku, temizlik gibi ihtiyaçlarının her ortaya 
çıkışında annenin çocuğunun yanında yer alması ve ihtiyaçlarını gidermesi, 
yavaş yavaş çocuğun bilişsel dünyasında sürekliliği olan bir nesne 
ilişkisinin oluşumunu sağlar. 5. 6. aylar arasında bebekte anneye karşı 
gittikçe artan bir bağlanma duygusu oluşur. 6. 7. aylarda anneye bağlanma 
duygusu iyice gelişmiştir. 8. 12. aylar arasında bebeğin yabancılardan 
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korkma davranışı bağı kanıtlar niteliktedir. 12 aylık bebek annesinin 
yanında olmak ister. 2-3 yaşa doğru konuşmaya ve yürümeye başlayınca 
bağımsızlığını kazanması nedeniyle annesinin mutlaka yanında olmasını 
istemez (Davaslıgil 2001, Çağdaş  2002). 
 
Bağlanma, normal koşullarda sıcaklığını içimizde sakladığımız, ancak 
korku ve stres durumlarında harekete geçirdiğimiz bir sistemdir. Bu nedenle 
en çok stres altında ya da bir tehdit hissedildiğinde ortaya çıkmaktadır. 
Bunun en güzel örneği; hasta, aşırı yorgun ya da uykusuz çocuğun annesine 
daha çok düşkün davranmasıdır. 
 
Ebeveynlerin çocukların isteklerine, beklentilerine ve bireysel farklılıklarına 
duyarlı olmaları kaliteli ilişkide ilk adımdır. Bu adımın sıcaklık, empati 
kurabilme, destekleyici, ulaşılabilir ve tutarlı olma gibi, “güvenli bağlanma” 
özellikleri ile zenginleştirilmesi ve etkinleştirilmesi gerekir. Doğal olarak 
bütün anne ve babaların aynı ölçüde bu özelliklere sahip olduğu 
söylenemez. Anne-baba ya da çocuğu büyüten diğer kişilerin 
davranışlarında ve çocukla olan ilişkilerinde  gösterecekleri tutarsızlık, 
duyarsızlık ya da ihmal onların bağlanma şekillerinde farklılıklara yol 
açmaktadır (Sümer 2002). 
 
Yapılan araştırmalar sonucunda bebeklik döneminde güvenli bağ geliştiren 
bebeklerin 2 yaşında, güvenli bağ geliştirmeyen akranlarından daha güvenli, 
mutlu, sorun çözmede daha sebatlı ve daha istekli oldukları saptanmıştır. Bu 
çocuklar 5 yaşındayken de öğretmenleri tarafından becerikli, meraklı, emin 
ve kendine güvenli olarak tanımlanmışlardır (Çağdaş 2002). 
 
2.3.2. Kopma 
 
Çocukların annelerine en fazla bağlılık gösterdikleri dönem, içinde 
bulundukları çevreyi tanıma yeteneklerinin geliştiği dönemdir. Çocuğun 
çevresini tanıyabilmesi için annesinden kopup ayrılması gerekir. Bu nedenle 
kırk haftalık bebeklerin en önemli sorunlarından biri bağlılık ve kopma 
arasındaki çelişkiyi çözümleyememektedir. Ancak bu dönemde çocukların 
annelerine olan bağlılıkları devam eder. Çünkü çevreyi bir süre araştırdıktan 
sonra sığınabilmek için annelerine dönerler. 
 
Yürümeye başlama girişimleri ile birlikte çocuğun hayatında daha enerjik 
ve bağımsız bir dönem başlamaktadır. Bağımsızlık duygusunun belirmesi, 
çocukta hem büyük bir heyecan hem de büyük bir korku yaratır. Çünkü bu 
döneme kadar çocuk annesinin yanında bulunmuş, onun kolları arasında 
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kendini güvenli hissetmiştir. İşte bu karmaşık duygular içerisinde çocuk, 
hem anneden kopmak ve bağımsızlığını kazanmak üzere olduğunu 
belirtmek ister hem de arkasına bakınca bütün gücü ile ona koşar. 
 
Anne çocuğun yakınında ise çocuk içinde bulunduğu çevrede ilginç 
bulduğu şeyleri incelemek ve araştırmak için annesinden uzaklaşır. 
Çocuğun içinde bulunduğu çevre ne kadar ilginç ise anneden uzaklaşma ve 
araştırma davranışları da o oranda artacaktır. Bu nedenle çocuğun bir süre 
annesinden kopmasına ve çevreyi araştırmasına imkan sağlamak için anne 
çocuğun yakınında bulunmalı ve onun bağımsız davranışlarına  engel 
olmamalıdır. Bunun için de çocuğa rahat hareket edebileceği tehlikelerden 
uzak ortam hazırlamalı ve aşırı koruyucu bir tutum içine girmemelidir. 
 
Yabancı ve korku uyarıcılarının bulunmadığı çevrede çocuk uzunca bir süre 
anneye çok yakın olmadan onu uzaktan görmekle yetinebilir. Bebeklerde 
birinci yaşın sonunda korku yaratan durumların dışında kopma davranışı 
egemen olur. Korku yaratan durumlar, çocuğun güven arayışı nedeniyle 
anneye doğru yönelmesine ya da onu aramasına neden olur. Bu nedenle  
çocuğun anneden ilk ayrılma ve kopma girişimlerinde çevrede korku 
unsurlarının bulunmamasına dikkat edilmelidir (Çağdaş 2002). 
 
Bebeğin ilk sosyal davranışı büyük bir kaygı ya da öfkeye kapılmadan 
annesinden bir süre uzak kalmasına dayanabilmesidir. Böyle bir başarı 
bebeğin belleğinde, varlığı kesinlik kazanmış bir annenin bulunduğunu 
gösterir. Bebekler annelerinin zaman zaman gideceğini ama yeniden 
görünebileceğini öğrenirler. Annenin o anda gözden uzaklaşması tümden 
yok olması demek değildir. Bebek ve anne arasındaki düzenli alma ve 
verme ilişkisi bebeğin zihninde annenin sürekliliğini sağlar (Sarper 2001, 
Çağdaş 2002). 
 
2.4. Anne Yoksunluğu 
 
Anne yerini tutacak bir kişi bulunamamaksızın çocuğun anneden yoksun 
kalması, çocuğun gelişiminde büyük sorunlar yaratır. Çocuğa sadece kısa 
bir süre sevgi verme onun duygusal olarak uyarılması için yeterli değildir. 
Verilen sevgi ve ilginin sürekliliği ve aynı kişi tarafından verilmiş olması da 
çok önemlidir. Sevgi ve ilginin zaman zaman kesintiye uğraması veya 
bakım evlerinde olduğu gibi çocuğa bakan kişilerin sık sık değiştirilmesi 
çocuğun uyarılara tepkisini yavaşlatır hatta durdurur. Bu da çocukta yeni 
gelişmeye başlayan güven duygusunu sarsar (Yıldırım 1985). 
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2.4.1. Anne yoksunluğunun tanımı 
 
Anne yoksunluğu, “herhangi bir nedenle çocukluğun ilk yıllarında anne 
veya anne yerine geçebilecek kişinin (anne figürü) yokluğu hali veya öz 
annenin veya onun yerini alan anne figürünün hem fiziksel hem de duygusal 
yokluğu” olarak tanımlanabilir (Altuhul 1991). 
 
Anne yoksunluğu, çocuğun anne veya onun yerine geçen kimseyi bir 
nedenle kaybettiği ve yerini dolduracak başka  kimseyi bulamadığı 
durumlarda görülen “tam yoksunluk” ve fiziksel varlık olarak bir anne veya 
onun fonksiyonlarını yerine getiren birisinin bulunmasına rağmen, bu 
kişinin çocukla gerekli affektiv bağların kuramadığı durumlarda görülen 
“tam olmayan yoksunluk” şeklinde ikiye ayrılabilir (Yıldırım 1985). 
 
Yapılan araştırmalarda annesiz yetişip de okul çağında ve daha sonraki 
yıllarda izlenen çocuklarda bazı ortak özellikler ortaya konulmuştur. Anne 
yoksunu olan çocuklarda ilk dikkati çeken nokta genel bir ilgisizlik ve 
çevreyi umursamazlıktır. İnsanlara sokulamaz ve kolay arkadaşlık 
kuramazlar. Merak ve girişkenlikleri azalmıştır. Öğrenmeye karşı ilgisiz 
kalırlar ve okulda başarısız olurlar. Duygusal tepkileri zayıftır, sevgiye 
susamışlardır ama sevgi gösterilince kuşkulu ve duyarlı davranırlar. 
Birçokları kavgacı ve saldırgan olurlar (Özmen 1989). 
 
Bazı çocuklar, annelerinden ayrı olmadıkları halde, yetersiz ya da kötü 
bakım nedeni ile “maskelenmiş” anne yoksunluğunun etkilerini taşırlar. 
Maskelenmiş anne yoksunluğu özellikle emzirme, memeden kesme ve 
tuvalet eğitimi döneminde önem kazanır. Çocuğun “maskelenmiş” anne 
yoksunluğundan etkilenmesi, hangi yaşta yoksun kaldığına, yoksunluğun 
süresine, annenin yerini alan kimsenin çocuğa yaklaşımına ve çocuğun 
kalıtımsal özelliklerine bağlıdır (Çağdaş 2002). 
 
Anneden ayrılık her çocuğu farklı şekilde etkilemektedir. Bu etki ayrılığın 
süresine, ayrılma nedenine ve çocuk ile aile içi ilişkilere bağlıdır (Dönmezer 
2001). 
 
Yörükoğlu’na göre (1997) çocuk, ilk 3 yaşta annesinin geçici ayrılığına 
birkaç hafta dayanabilir. Bebeklik döneminde bu ayrılığın bir haftayı 
geçmemesi gerekir. 4-5 yaşındaki çocuklar, bir tanıdığın yanında 
annelerden ayrılmaya 1-2 ay katlanabilirler. Böyle bir ayrılık çocuklarda 
kalıcı bir iz bırakmaz. Ancak, çocukların tepkileri anne ile çocuk arasındaki 
ilişkilerin sıklığına, çocukla bakıcısı arasında daha önce kurulan ilişkilere ve 
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bakıcısının niteliğine bağlıdır. Ayrılık 1-2 ayı geçerse bebekte çevreye karşı 
bir ilgisizlik başlar. Ağlamaların yerini inlemeler alır. Çocuk durgunlaşır ve 
bakışları donuklaşır. 
 
Kısa ayrılıklarla küçük çocuklarda huzursuzluk ve rahatsızlık belirtileri 
görülür ancak bunlar kısa süre sonra kaybolur. 
 
Uzun ayrılıklar ise genellikle çocuklarda önemli gelişim sorunları yaratır. 
Örneğin; sürekli ağlama, yemeden içmeden kesilme, kusma, uyku 
bozukluğu, gelişmede duraklama ya da gerileme gibi. Çocuk, 
beklenilmeyen ve uzun süren bir ayrılık döneminden sonra bir kuruma 
yerleştirilirse kişilik ve davranış bozuklukları hatta suçluluk ve anti-sosyal 
davranış belirtileri görülebilir (Dönmezer 2001). 
 
2.4.2. Anne yoksunluğunun nedenleri 
 
2.4.2.1. Boşanma ve çocuk üzerine etkisi 
 
Boşanma, evlilik kurumunun ortaya çıkışından bu yana varolan bir olgudur. 
Hukuksal yönden boşanma evlilik sözleşmesinin mahkeme kararı ile sona 
ermesi olarak kabul edilir. Ancak boşanmaya ruhsal açıdan bakıldığında, 
ailenin bölünmesine ya da dağılmasına yol açan, bütün aile üyelerini sarsan 
karmaşık bir durum olduğu görülmektedir (Kurdek and Siesky 1980, Nazik 
1981). 
 
Boşanmanın özellikle endüstrileşmiş toplumlarda giderek arttığı dikkati 
çekmektedir. Ancak, ülkemizdeki boşanma oranının, özellikle batı 
ülkelerine göre oldukça düşük olduğu görülmektedir (Gürsoy 2002). 
 
Toplumumuzdaki boşanmaların sayısının artmasının sadece bir nedene 
bağlı olmadığı görülmektedir. En önemli nedenler arasında kişinin 
bireyselliğini daha fazla göstermek istemesi, kanuni boşanma kolaylığı, 
bayanların çalışmasıyla birlikte ailedeki rollerinde aşırı yük olması ve erken 
evlilik gösterilebilir. Çocuğun bulunması ise artık boşanmak isteyen 
çiftlerin arasında bir engel oluşturmamaktadır (Callan and Noller 1987). 
 
Olumsuz etkilerin evlileri boşanmaya kolayca götürmesi, büyük ölçüde 
toplumun boşanmaya bakışındaki değişiklikten de kaynaklanmaktadır. 
Günümüzde boşanma artık doğal bir olay olarak görülmeye başlanmıştır. 
Oysa eskiden bizde olduğu gibi diğer toplumlarda da boşanma hem 
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taraflarca hem de olayın dışındaki kimselerce adeta bir felaket olarak kabul 
edilirdi (Sezal 1997). 
 
Günümüzde endüstrileşmiş pek çok batı ülkesinde ve ülkemizin bazı 
kesimlerinde evlilik dostluğa, sevgiye, saygıya dayalı bir kurum özelliğine 
sahiptir. Biyolojik, psikolojik ve toplumsal gereksinimlerin doyumuna 
yönelik olan, eşitlik ilkesine dayanan ve ortak gereksinimlerin giderildiği bu 
kurumda, samimi ilişkiler olduğu sürece sürekliliğini ve önemini 
korumaktadır. Ancak bu ilişki kaybolursa, eşlerin evliliği bir anlam 
taşımamakta ve aile üyelerini yıpratmaktadır. Böyle bir durumda kimi 
ailelerde, eşler ayrı yaşamanın kendileri için uygun olduğu sonucuna 
vararak boşanmayı tercih etmektedirler. Ancak boşanma, bozuk olan aile 
ilişkilerinden kurtulma yolunda bir çözüm olmakla birlikte, yine de eşlerin 
ve çocukların psikolojik sağlığında, ölüm nedeniyle parçalanmaya oranla 
daha fazla olumsuz etkiler yaratmaktadır (Gürsoy 2002). 
 
Boşanmanın yarattığı ortama uyum sağlamak için geçen zaman periyodu, 
ölüme göre daha uzun olmaktadır. Araştırmacılara göre bu süreç içinde 
çocuk, beş evreden geçer. Bu evreler; boşanmayı inkar, bu durumu yaratan 
nedene kızma, anne ve babayı bir araya getirme çabası, depresyon, 
boşanmayı kabullenme şeklinde sıralanmaktadır (Bulut 1991). 
 
Boşanma, çocukların çoğu için güç bir geçiş dönemidir. Anne ya da 
babadan biriyle birlikte yaşamak, hem çocuk hem de birlikte yaşadığı anne 
ya da baba için bir risk ortamı olarak algılanmaktadır .Çoğu çocuk anne ve 
babasının arasındaki çatışmalara kendisinin sebep olduğuna inanır, suçluluk 
duygusuna kapılır. Bu gibi duygular genellikle Oedipus karmaşasından 
kaynaklanan sorunlarla ilgilidir. Özellikle ayrılan anne ya da babanın 
çocukla aynı cinsten olduğu durumlarda çocuk onun rolünü üstlenmeye 
çalışabilir ve bu, evde kalan ebeveyn tarafından pekiştirilir. Bazı çocuklar 
da ailelerini bir araya getirmek için sorumluluk alır, bazen de kurban 
olurlar. Hem fiziksel hem psikolojik olarak yaralanabilir, travma geçirip 
boşanmayı durdurmak isteyebilirler (Aslıhan 1998, Gürsoy 2002). 
 
Bu dönemde çocuğun yaşamında oluşan kriz, sadece ebeveynlerin 
ayrılmasıyla gelen psikolojik bir kargaşanın sonucu değildir. Bu elbette 
temel faktör olmakla birlikte, sosyal ve ekonomik durumun değişmesi 
çocuk için ek stres kaynaklarıdır. Özellikle boşanma sonrasında çocuğun 
yeni bir okula geçmesi ve daha önceki arkadaşlarını da kaybetmesi çocuk 
için bir yıkım olabilir (Allan 1990). 
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Çocuklar hissettikleri sıkıntıları ve mutsuzlukları çeşitli şekilde ifade 
ederler. Bu çeşitlilik çocuğun yaşına, cinsiyetine, kişilik özelliklerine, anne 
ve babanın karşılıklı tutumlarına, birlikte kaldığı ebeveyne ve sosyal 
çevresine göre değişir (Walczak and Burns 1999). 
 
Boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri açısından çocuğun yaşı önemlidir. 
Hangi yaşta olurlarsa olsunlar, çocuklar anne ve babalarını mutlu görmek 
isterler. Özellikle bir ayrılığa tahammül etmek ve anlayışla karşılamak 
konusunda çok zorlanırlar. Çocukların yaşı küçüldükçe, bu ihtiyacın ve 
güçlüğün şiddet ve yoğunluğu da artar. Çünkü cinsiyetleri ne olursa olsun, 
çocuklar anne ve babalarına farklı ihtiyaçlarla bağlıdır (Douglas 1989, 
Baltaş ve Baltaş 1998). 
 
Okul öncesi dönemde (0-6 yaş arası) boşanmaya bağlı durumlardaki en 
büyük tehdit; çocuğun bırakılma, terk edilme, sevilmeme, durumlarıyla 
ilgili yaşadığı kaygıdır. Bu dönemde yerleşmeye başlayan temel güven 
duygusu göz önüne alındığında, boşanmayla evden ayrılan ebeveynin 
belirlenen rutinler çerçevesinde ilgisini, sevgisini göstermesi, varlığıyla 
çocuğun hep korunacağı, sevileceği mesajını iletmesi oldukça önemlidir 
(Akaygün 2002). 
 
Süt çocuğunun boşanmadan fazla zarar görmediği savunulmaktadır. Çünkü 
süt çocuğu, boşanmadan önceki aile çatışmalarını anlamaz, taraf tutmak 
zorunda kalmaz ve genellikle anneye bırakılır. Bu çağdan okul ve okul 
öncesi döneme kadar olan süre boyunca, anne boşanmanın etkisinde kalarak 
bunu çocuğa yansıtırsa çocukta korku, inatçılık, uyku ve beslenme 
bozuklukları, yatak ıslatma gibi olumsuz davranışlar görülebilmektedir 
(Mangır ve Alisinanoğlu 1993). 
 
İki üç yaş arası dönemde sinirlilik, huysuzluk, saldırganlık, uyku bozukluğu 
görülebilir. Çocuğun bedensel, duygusal, dil ve hareket gelişiminde 
duraklamalar olabilir. Çocuk önceki evrelere gerileyebilir. Örneğin, parmak 
emmeye başlayabilir. 
 
Boşanma, çocuk üç-dört buçuk yaşlarındayken ortaya çıktıysa, çocukta 
saldırganlık ve çekingenlik davranışı, çocuğun kendini suçlu hissetmesi 
sonucu özgüveninin zedelenmesi ve hayal gücünde azalma görülmesinin 
yanı sıra, çocuğun diğer kişilerle ve çevreyle iletişim yollarının kapanması 
da görülebilir. 
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Beş-altı yaşları arasında ise bu tepkilere ek olarak endişe, rahatsızlık ve 
abartılmış korkular görülebilir. Sosyal gelişimlerinde gecikmeler oluşabilir. 
Kekemelik, altını ıslatma ve dışkı kaçırma gibi sorunlar da görülmektedir. 
 
Okul öncesi döneme rastlayan boşanmalarda, çocuk olayı tam olarak 
kavrayamamakta ve kendinin annesinin mi yoksa babasının ailesine mi ait 
olduğu konusunu çözümleyememektedir. Çocuk, anne ve babanın eş 
olmadıkları halde, nasıl anne-baba olduklarını anlayamamaktadır (Gürsoy 
2002). 
 
İlkokul çağındaki çocuklarda ise genellikle öfke, saldırganlık, hırçınlık, 
anti-sosyal davranışlar, depresyon, suça yönelme, anksiyete, uyku-beslenme 
bozuklukları gözlenmiştir. Anne-baba boşanmasından sonra çocukta 
görülen bu belirtiler, çocuğun gelişim alanlarına kadar uzanmakta ve 
gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
İlkokul çağındaki çocuklarda boşanma durumunda görülen diğer tepkiler, 
korku ve kaygı (anksiyete) dır. Çocuklar, boşanmadan sonra ailenin güvenli 
ortamından uzaklaşmakta ve ebeveynlerini kaybetme, kimse tarafından 
istenmeme gibi korkulara kapılmakta, gelecek konusunda kendilerini 
güvesiz hissetmektedirler (Torun 1986). 
 
Bu dönemde çocuklar okul ve oyun arkadaşlarıyla daha fazla vakit 
geçirmektedirler. Bu tür etkinlikler, çocukların ailede oluşan gerilimden 
uzaklaşmalarına yardımcı olmaktadır. Ancak, arkadaş ilişkilerinde 
bozukluklar, kıskançlıklar da sık sık karşılaşılan sorunlardandır. Öte yandan 
dikkati toplamakta güçlük çekilmesi nedeniyle derslerinde başarısız olan 
çocukların sayısı oldukça fazladır (Arıkan 1996). 
 
Boşanmanın etkisi erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha yüksek ve 
daha kalıcı olmaktadır. Erkek çocuklar daha yüksek oranlarda davranış 
bozukluğu, ev içi ilişkilerinde, okulda arkadaş ve öğretmenleriyle 
ilişkilerinde sorunlar göstermektedirler. Hem kızlar hem de erkekler bağımlı 
ve ilgi bekleyici davranışlar geliştirmektedirler (Aybay 1993). 
 
Boşanma, istenilmeyen ve zor bir durumdur. Hiçbir zaman çocuğun 
yaşamını olumsuz biçimde etkileyerek onu hayal kırıklığına 
uğratmamalıdır. Çocukların böylesine üzücü olaylardan etkilenmemeleri ya 
da etkilenmelerinin en az düzeyde tutulabilmesi için, anne ve babaların 
hatalı davranışlardan kaçınmaları ve bazı sorumlulukları yerine getirmeleri 
gerekmektedir. 
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Boşanmadan sonra, ilişkilerini uygar bir biçimde sürdürerek, çocuğa her 
zaman sevildiği ve istenildiği duygusu hissettirilmelidir (Gürsoy 2002).  
 
Çocuğa boşanmanın ne demek olduğu açık ve kesin bir dille anlatılmalıdır. 
Yeniden birleşme, barışma umudu çocuğa verilmemelidir.  
 
Anne ve baba, çocuğa boşanmanın bir süre onu mutsuz edeceğini 
bildiklerini söylemelidirler. Boşanmada bir suçu olmadığı, onunla ilgisi 
olmadığı belirtilmelidir. Anne-baba olarak ona duydukları sevginin 
süreceği, boşanmayla anne ve babadan birini kaybetmeyeceğini vurgulamak 
gerekir (Aydoğan 1994). 
 
Çocuklar duygularını anlatma konusunda yüreklendirilmeli ve onların 
duygularının anlaşıldığı gösterilmelidir. Dürüstçe değişikliğin herkes için 
acı verici olduğu söylenmeli ve hep birlikte bunun üstesinden zamanla 
gelinebileceğine olan güven belirtilmelidir. Eğer çocuk konuşmak 
istemiyorsa üstelenmemelidir (Nelsen et al. 1999).  
 
Çocuk, anne ve babasını düzenli aralıklarda ama sürekli görebileceğinden 
emin olabilmelidir. Bu arada diğer ebeveyni cezalandırmak üzere herhangi 
bir görüşme günü, hastalık dışında ertelenmemelidir. Başka bir deyişle, öc 
almak düşüncesiyle çocuk diğer ebeveynden yoksun bırakılmamalıdır 
(Yavuzer 1997).  
 
Anne ve baba, çocuğu çatışmalarının dışında tutmaya çalışmalı, onu 
kazanma yarışına girmemeli ve barışma aracı olarak onu kullanmamalıdır. 
 
Duygulara kapılıp çocuk taraf tutmaya zorlanmamalıdır. Çocuğun anne ya 
da babaya iyi görünme için diğer eşi kötülemesine izin verilmemelidir 
(Aydoğan 1994). 
 
Anne-babalar çocuğu karşı tarafa göndermekle tehdit etmemelidir. Çok 
zararlı olan bu tutum sonucunda, çocuk kendini yalnız hissederek, kendisine 
ve çevresine güvenini kaybedebilir. Bunun yanı sıra, çocuğun kötü 
özelliklerinin diğer ebeveyne benzetilmesi de çok sakıncalıdır.  
 
Çocuğun yaşadığı yer sabit kalmalı, değişmemelidir. Çocukta bir mekana 
ait olma duygusu bulunmaktadır. Boşanma sonrası, çocuk sahip olduğu 
mekanı kaybetme korkusu yaşayabilir. Bu nedenle anne ve babalar, 
çocuğun yerini sık sık değiştirmekten kaçınmalıdırlar.  
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Boşanmış ebeveynler çocuğa ‘bundan sonra benim hayat arkadaşım, tüm 
varlığım  sensin’ gibi yüklemeler yapmamalı dolayısıyla çocuğa 
taşıyabileceğinden daha fazla sorumluluk yüklememelidirler (Gürsoy 2002).  
 
Ebeveynler, boşanmanın yarattığı suçluluk duygusuyla ya da ebeveynle 
rekabet amacıyla çocuğun eğitiminde aşırı tutumlar sergilememelidirler. 
Örneğin, aşırı verici davranmak, her isteğini yapmak, aşırı şımartmak vb. 
uygun tutumlar değildir (Cirhinlioğlu 2001).  
 
Anne ve babalar, çocuklarını haber taşıma aracı olarak görmemeli, 
birbirlerine iletecekleri mesajlar için asla çocuğu kullanmamalıdırlar. 
Anne-babalar, boşanmadan dolayı mutlu olsalar bile, çocuklarının yitirme 
duygusu yaşadıklarını unutmayıp, üzüntülü ve kederli günlerinde onlara 
yardımcı olmalıdırlar.  
 
Anne-babalar için yerine getirilmesi çok zor olan sorumluluklardan birisi 
de, çocuklarla olgun, paylaşımcı ve iyi bir ilişki sürdürebilmeleridir. 
Çocukların ilgili bir biçimde dinlemelidirler. Eğer çocuk boşanmanın 
etkisinde kalarak, sonuçtan olumsuz yönde etkilenirse, anne-babalar 
çocukları için profesyonel yardım olanağı sağlamalıdırlar (Gürsoy 2002). 
 
Toplumların gelecekteki başarısı, kültürel mirasın devamlılığı her yönden 
iyi yetiştirilmiş çocuklarla mümkün olacağı unutulmamalı ve çocuklara 
önem verilerek, sevgiye layık oldukları onlara hissettirilmelidir.  
 
2.4.2.2. Ebeveyn ölümü ve çocuk üzerine etkisi 
 
Ölüm kavramı, küçük veya yetişkin ayrımı yapmadan bütün insanları etkisi 
altında bırakan bir olgudur. Çocuklar ölümden  yetişkinlerden çok daha 
fazla etkilenirler. Annenin ölümü çocuğun başına gelebilecek en büyük 
felaketlerden biridir. Çocuk annenin ölümü ile şok olur ve acısıyla baş 
etmek için yardıma ihtiyaç duyar. Annenin ölümünden etkilenme derecesi 
çocuğun yaşı ve anne ile olan iletişimiyle yakından ilgilidir (Zeligs 1974, 
Çakmaklı 1997). 
 
Genellikle okul öncesi çağda anne ölümü, sonuçları bakımından, çok ağır 
ruhsal bozukluklara neden olabilir, ya da önemli ruhsal uyumsuzluklara 
yatkınlık yaratır. Ruh hekimliğinde depresyon denen ruhsal çökkünlüğün 
erken yıllarda, ana ya da babayı yitiren kişilerde daha sık görüldüğü 
saptanmıştır. Ancak her annesini  yitirmiş kişi ilerde ruhsal çökkünlüğe 
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uğrar diye bir kural yoktur. Burada çocuğun anne ölümünden sonraki 
yaşantısı önem kazanmaktadır (Yörükoğlu 1992).  
 
Çocuk ölümle erken yaşlarda ilgilenmeye başlamaktadır. İlk çocukluk 
yıllarında ölüm bulanık ve belirsiz bir kavramdır. Genellikle beş yaşından 
önce “ölüm, ölmek, ölmüş” gibi sözler tam kavranmadan söylenir (Mangır 
ve Alisinanoğlu 1993). 
 
Üç-dört yaşındaki çocuk ölümü uzun bir ayrılık geri dönüşü olan uzun bir 
yolculuk gibi algılamakta, ayrılığa verdiği tepkilerin benzerini 
göstermektedirler (Cirhinlioğlu 2001). 
 
Beş yaşlarında, ölüm kavramı, uzun bir uyku ile eş anlama gelmekte ve 
yavaş yavaş korkutucu olmaya başlamaktadır. Beş-altı yaşlarında, çocuklar 
ölümle hastalık ve yaşlılık arasında bir ilişki olduğunu kavramaya başlarlar. 
Yaşlı ve ak sakallı herkesin yakında öleceğini düşünmelerinin yanı sıra 
ölümden, uykudan uyanır gibi geri dönüleceği düşüncesi baskındır. Bu 
yaşlarda çocuklar olayları somutlaştırarak, kendileri için kolay kavranır 
duruma getirirler (Yörükoğlu 1992). 
 
Oyun çağı çocuklarının ölüm korkusu, yetişkinlerin ölüm korkusundan 
farklıdır. Küçük çocukların doğrudan doğruya ölümle ilgili gibi görünen 
korkuların altında bile yalnız kalma korkusu yatar (Dikmen 1994). 
 
Genellikle çocuklar, sekiz-on yaşlarında ölümün yaşamın geri dönülmez bir 
sonu olduğu gerçeğini benimsemeye başlarlar.  
 
On iki yaş sonrası çocuklar ise ölümün doğma, büyüme gibi doğal bir olay 
olduğunu, beslenme yetersizliği, hastalanma, yaralanma gibi nedenlerle de 
oluşabileceğini kavrayabilirler (Özmen 1989). 
 
Hayatın ilk yıllarında anne kaybı, baba kaybından daha önemlidir. Bunun 
nedeni, çocuğa bakan aile yakınlarının veya parayla tutulmuş bakıcıların 
anneden farklı bir yaklaşımla çocuğa bakacak oluşlarıdır (Eshleman 1991). 
 
Çocuk, ölüm nedir? insanlar neden ölür? gibi sorularının cevabını biliyorsa 
etkilenmesi hafifleyebilir. Aile, bu kavramları anlatmak için fırsat 
kollamalıdır. Mesela bir kuşun veya kedinin ölümü, bu konunun 
anlatılmasına güzel bir zemin teşkil eder. Aile bunları örnek vererek çocuğu 
bu konuda aydınlatmalıdır. Ona ölümün doğum kadar doğal bir olgu 
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olduğu, insanlarında doğup büyüyen ve nihayet ölen bir varlık olduğu 
uygun bir dille anlatılmalıdır (Çakmaklı 1997). 
 
Yakınların ölümü, kişilerde ruhsal çökkünlük yaratabilir. Bu çökkünlük 
düzelse bile yeri dolmayan bir boşluk kalır. Yetişkinlerde görülen yas tutma 
tepkisi, üzüntü, ağlama, uykusuzluk, iştahsızlık, çaresizlik ve karamsarlık 
belirtileri, çocuklarda daha değişik ortaya çıkar. Üzüntü ile birlikte 
“annemi-babamı isterim” gibi ortada kalmaktan doğan acıların dile getirilişi 
görülebilir. Yine yetişkinlerden farklı olarak çocukların yas tutma 
yetenekleri çok sınırlıdır. Çocuk yetişkin gibi uzun süre üzüntülü ve acılı 
olamaz dolayısıyla uğraşılarından ve oyunundan uzun süre ayrı kalamaz. 
Çocuğun yetişkinler gibi bir yas tepkisi gösteremeyeceği unutulmamalı, 
üzgün görünmediği için suçlamaktan kesin olarak kaçınılmalıdır. Ayrıca yas 
tutan aile o anki tepkilerini (haykırışlarını, dövünmelerini) çocuktan 
gizlemelidir (Yörükoğlu 1997, Nazik 1981). 
 
Ölüm olayı karşısında bazı çocuklar donmuş, uyuşmuş gibi davranırlar. 
Ağlayanlara şaşkın bakarlar. Ölmüş olan kişiden bahsederken 
duymuyormuş gibi davranır, soru soramazlar. Okula gitmek istemez ve 
oyundan alı konulunca huysuzlaşırlar. Bu da aile ve çevre tarafından  
şaşkınlıkla karşılanır. Hatta bazı çocuklar, ölüm karşısında umursamazlıktan 
öte bir ruhsal durumu içine girerler. Aile bu duruma bir anlam veremez. Sert 
tepki ve azarla yola getirmeye çalışır, ya da çocuğun olağan dışı 
durumundan kaygılanıp bir ruh hekimine götürürler. Aslında çocuğun 
umursamaz tavırları, kendini üzen bu olay karşısında inkar yoluyla kendini 
savunmasıdır (Nazik 1981)  
 
Çocuk, ölümü yadsıma davranışı içine girmişse beklenilmeli ve anlayışlı 
davranılmalıdır. Bu durum birkaç haftadan fazla sürmez. Çocuk taşkınlık 
etse bile yaralayıcı sözlerden kaçınılmalıdır (Yörükoğlu 1997). 
 
Her durumda, çocuğun yasının azalması için zamana ihtiyacı vardır. Fakat 
üzüntüsü ve ölen kişiyi özleyip, araması hiçbir zaman tamamen geçmez. 
Ölen annenin yerini hiç kimsenin tutamayacağının bilindiği çocuğa 
söylenmelidir. Çocuğun duygularını açıklaması için fırsat verilmelidir. 
Yalnızca teselli edip, unutacağını söylemek yarar sağlamaz (Nazik 1981). 
 
Annenin ölümünden sonra çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için, 
içindeki acının suçluluk duygusunun ve kızgınlığının çözümlenmesi gerekir. 
Ancak çocuk içindeki acıyı çözümlediği zaman, diğer ilişkilerine duygusal 
yatırım yapabilir. 
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Annenin ölümünden sonra sağ kalan eşe büyük görevler düşmektedir. Bu 
görevlerin ilki ve en zoru ölüm haberini çocuğa duyurmaktır. Bu görev 
başkasına bırakılmamalıdır. Çocuk bu haberi sığınacağı ve dayanacağı 
kimseden duymalıdır. Beklenmedik ölümlerde küçük çocuğun alıştırılması 
uygun olur. Ağır hasta olduğu, hastanede yattığı, doktorların onu 
iyileştirmek için çalıştıkları söylenerek zaman kazanılabilir. Gerçek 
çocuktan uzun süre gizlenmemelidir. Sağ kalan anne ya da baba kendini 
toparladıktan sonra ve çocuk hazırlandıktan sonra bu zor görev daha çok 
geciktirilmeden yapılmalıdır. Çocuğun yaşına göre, bu bekleme birkaç 
haftayı geçmemelidir (Dikmen 1994). 
 
Annenin ölümünün ardından anneye ait fotoğraflar yerlerinde korunmalıdır. 
Çocuğun mezar ziyareti (8-9 yaşlarından itibaren) sık olmamak kaydı ile 
engellenmemelidir. 
 
Çocuk, özellikle ölümün ardından akranlarının da bulunduğu farklı 
ortamlarda rahatlatılmalı, hareketli oyunlar veya spor yoluyla bedenen 
yorulmalıdır. Bir süre için çocuk seyahate götürülerek farklı bir çevrede 
tutulabilir (Yavuzer 1997). 
 
Çocuk ölüm sonrası bir başka kente yalnız olarak gönderilmemeli, yaşayan 
anne-babaya yakın ve çocuğun çok iyi tanıdığı bir akraba yanında kısa bir 
süre tutulmalıdır. En sık rastlanan yanlış tutumlardan biri çocuğu 
eğlendirmeye çalışmaktır. Bu tutum yaslı havayı gören ve sezen bir çocuk 
için büsbütün akıl karıştırıcıdır.  
 
Çocuğun olay hakkında soru sormasına izin verilmeli, çocuğa hep onun 
yanında olacağı ve yaşamı birlikte yürütecekleri anlatılmalıdır. 
 
Özellikle okul öncesi dönemde olan çocuklar gömme töreninden uzak 
tutulmalıdır (Yörükoğlu 1997). 
 
2.4.2.3. Geçici ayrılıklar ve çocuk üzerine etkisi 
 
Geçici ayrılıklar, bazen devamlı ayrılıklardan daha tehlikeli olabilir. Bu 
durum anne veya babanın kısa veya uzun zaman evden ayrılmasıyla oluşur. 
Genellikle iş veya hastalık nedeniyle meydana gelen geçici ayrılıklar hem 
çocuk, hem aile için gerginlik yaratır ve aile ilişkisinde bozulmaya yol 
açabilir. Aile önce ayrılığa, sonrada bir arada olmaya uyum sağlamak 
zorunda kalabilir (Bulut 1991). 
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Geçici bir ayrılığın barışma ile sonuçlanması, sorunun, olumlu bir şekilde 
hallolmasına işaret eder. Çocuk, geçici bir süre için ayrılıp, barışan anne-
babayla kendini çok daha emniyette hisseder. Geri dönme olayında ise 
çocuk, aile yapısını düzenlemek ve çatışmaları önlemek için hiçbir çaba 
göstermediğinden, anne ya da babanın tekrar nedensiz yere evi terk 
edebileceğinden kuşku duyar (Salk 1982). 
  
Annenin geçici yokluğu ailenin küçük çocuğunun gerekli fiziksel 
bakımından yoksun kalmasına yol açmakta ancak bu açıdan cinsiyetler 
arasında önemli bir farklılık görülmemektedir (Başar 1996). 
 
Yaşamın ilk yılında bebek, anneden kısa sürelerle ayrı kalmış olsa bile 
bunun izleri çocuklarda rastlanmaktadır. İlk yıl anneden iki ay uzak kalan 
çocuk konuşma güçlüğü, depresif davranışlar, agressyon belirtileri 
göstermektedir. Bu semptonlar anneden ayrı kalan beş yaşın altındaki her 
çocuk için geçerlidir (Ataç 1991). 
 
2.5. Saldırganlık 
 
İnsanın doğasında var olan saldırganlık dürtüsü, yaşanılan çeşitli olaylar 
sonucu ortaya çıkabilmekte ve bireyin yaşamını olumsuz yönde 
etkilemektedir (Başar 1996). 
 
2.5.1. Saldırganlığın tanımı 
 
Literatürde saldırganlığın bir çok tanımı bulunmakta olup bu tanımlar 
saldırganlığın başlıca önemli noktaları hakkındaki tahminlere 
dayanmaktadır (Herbert 1974). 
 
Çağlar (1981) saldırganlığın düşmanlık, hücum etmek ve imha etmek 
anlamını taşıdığını ve uygun şekilde yönlendirildiği takdirde saldırganlık 
eğiliminin toplum için yapıcı bir enerji ve kuvvet kaynağına 
dönüştürülebildiğini ifade etmektedir. 
 
Ankay (1992)’a göre “saldırganlık, doğrudan ya da araçsal nedenlere bağlı 
olarak, kültürel ortam tarafından saldırganca kabul edilen, hissel acı ve 
maddi zarar sonucu doğuran doğan davranışlardır.” 
 
De Rosier et al (1994) ise çocukta görülen saldırgan davranışların sosyal ve 
psikolojik temelleri olduğunu belirtmekte, ortaya konulan saldırgan 
davranışların ailenin etkisi sonucu oluştuğunu vurgulayarak çocukluğun ilk 
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yıllarında çocuğun özellikle anne-babasıyla olan ilişkilerini, daha sonraki 
davranışlarını ve kişiliğini büyük ölçüde etkilediğini ve toplumda sosyal ya 
da antisosyal davranışlar ortaya koymasına neden olduğunu belirtmektedir. 
 
Başoğlu (1998) saldırganlığı “sözel veya fiziksel bir güç harcayarak 
genellikle bir hedefe (kişi ya da nesneye) yönelen bir eylem olup, öfke, 
hiddet ve ya düşmanlık benzeri duygulanımların motor karşılığı” olarak 
tanımlanmaktadır.  
 
Yörükoğlu (2002)’na göre ise “saldırganlık, cinsel dürtü gibi hayvanda ve 
insanda doğuştan var olan ve bireyin yaşaması için gerekli bir dürtüdür.” 
 
Kısaca saldırganlığı canlı ya da cansız herhangi bir objeye zarar verme ile 
sonuçlanan, biyolojik olduğu kadar toplumsal temelleri de bulunan bir biri 
ardına tekrarlanan davranışlar olarak tanımlamak mümkündür (Başar 1996). 
 
Saldırganlık denilince akla ilk gelen sert el hareketleri olup vurma, ısırma, 
tırmalama, tekmeleme gibi fiziksel davranışların dışında sözlü saldırılarda 
saldırganlık olarak algılanmaktadır (Stein 1997). 
 
Saldırganlık dürtüsü, insanın doğasının bir özelliği olmasına rağmen, 
insanların çoğu sorunlarla başa çıkmayı, saldırganlık dürtülerini 
denetlemeyi ve uygun, toplum tarafında kabul edilebilir etkinliklere 
yöneltmeyi öğrenirler (Yavuzer 2000). 
 
Her çocukta saldırgan davranışlar görülebilir. Fakat saldırganlığın biçimi ve 
sıklığı çocuğun yaşına göre değişiklik gösterir (Bee 2000). 
 
Çocuklar saldırganlığı başlangıçta bütün çıplaklığı ile dışa vururlar. 
Bebeklikte ağlayıp tepinme, altını ıslatma, soluğunu tutma ile gösterilen 
saldırganlık, çocuk ayaklanmaya başladığında atma, vurma, yere yatıp 
ağlama şeklinde görülür. Yaş ilerledikçe saldırganlık kendine yönelik 
saldırganlığa veya çevreye zararsız sözel saldırganlığa dönüşür. İki yada üç 
yaşındaki çocuklar üzüldüklerinde ya da hayal kırıklığına uğradıklarında 
genellikle birbirlerine bir şey fırlatma yada vurmaya daha eğilimlidirler. 
Sözel yetenekleri geliştikçe, bu gibi fiziksel saldırganlıktan alay etme, isim 
takma gibi sözel saldırganlığa doğru açık bir şekilde geçiş gösterirler (Aral 
vd. 2000, Bee 2000). 
 
Saldırgan çocuk, ruhsal sorunları nedenleriyle, yaşıtları ve genel olarak 
çevresiyle uyumlu ilişkiler kuramayan çocuktur. Aşırı geçimsizdir. İlişkileri 
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gergin ve sürtüşmelidir. Parlamaya hazırdır, kavgacıdır. Durmadan kuralları 
çiğner, sık sık ceza alır. Anne-baba, öğretmen ve genellikle büyüklere karşı 
gelmeye eğilimlidir. Olağan anlaşmazlıkları bilek gücü ile çözmeye çalışır. 
Tepkileri ölçüsüz ve durumla orantısızdır. Öfkesini yenemez, hep kendini 
haklı çıkarma eğilimindedir. Davranışından utansa bile, yinelemekten 
kendini alı koyamaz. Cezalardan hiç etkilenmez ya da bir süre etkilenmiş 
görünür. Bu tanıma giren çocuklar, ruhsal sorunlarını davranışlarına 
aktarırlar ve erişkinlerle sürekli çatışma içindedirler (Yörükoğlu 2002). 
 
Saldırgan çocuk bazen bir kişiye karşı antipati gösterebilir. Bu kişi anne, 
baba, kardeş, bir akranı, arkadaşı veya öğretmen, hatta bizzat kendisi 
olabilir. Bu tip çocukların saldırganlık gösterdiği kişi ve bu kişi ile olan 
ilişkilerinin şekli büyük bir önem taşır (Çağlar 1981). 
 
Saldırgan çocuk, temelde güvensiz çocuktur. Çevreden iyi bir davranış 
beklemediği için, ilk tepkisi saldırmak olur. Başkaları saldırmadan, ilk 
saldırıyı kendisi yapar. Kendi görmediği hoşgörüyü başkasına gösteremez. 
Aşırı saldırgan çocuk, aynı zamanda da uyumsuz ve sevilmediğini inanan 
çocuktur. Başka bir anlatımla, öz saygısı azdır. Kabadayılık gösterileri ile 
kendini güçlü olduğuna inandırmaya çalışmaktadır. Kuralları çiğnemek, 
vurmak, kırmak, büyüklere karşı gelmek, onda geçici bir güçlülük duygusu 
yaratır. Kendisinden küçüklere karşı acımasız, kendinden güçlüler 
karşısında kuşkulu ve sinmiştir. İnsan ilişkilerini “ezmezsen ezilirsin” 
biçiminde değerlendirir.  
 
Çocuk, güven duygusu geliştikçe, beklemeyi ve tepkisini engellemeyi 
öğrenir. Gereksinimleri karşılandıkça öfkesi yatışır. Başkaldırma yerine, 
uysal davranmanın kendi yararına sonuçlandığını görür. Kendisine sevgi ile 
yaklaşıldıkça, bu sevgiyi sürdürmek amacıyla, kendi kendini kısıtlamaya 
başlar. Bir yandan da saldırganlığını oyuna aktarır; bastırmak zorunda 
kaldığı dürtülerine boşalım alanı sağlar. Daha sonra anne-babasına 
benzemek, onlarca beğenilmek için davranışlarını kendi kendine 
denetlemeye de başlar. Önündeki örneklere göre, dürtülerini bastırmaya 
onların davranışlarına benzetmeye çalışır. Bunlara anne-babanın sevgisini 
yitirmek ve cezalandırmak korkusu da eklenince, saldırganlığını daha da 
azaltır. 
 
Çocukluk döneminde görülen yaramazlıklar, itişip kakışmalar, ara sıra 
meydana gelen geçimsizlik ve kavgalar bir çocuğu saldırgan olarak 
tanımlamak için yeterli değildir. Bir çocuğu saldırgan olarak 
tanımlayabilmek için, çocuğun söz konusu davranışlarının süreklilik 
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göstermesi ve bu nedenle çocuğun çevresi için bir sorun haline gelmesi 
gerekmektedir (Yörükoğlu 2002). 
 
2.5.2. Saldırganlık kuramları 
 
İnsanın saldırgan davranışına ilişkin tartışmalarda, temel çelişki 
saldırganlığın içgüdüsel mi yoksa sonradan kazanılan bir davranış mı 
olduğudur. Saldırganlık ve şiddet olaylarının yorumlanmasını temellendiren 
kuramlarda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu konuda yaklaşımlar genel 
olarak iki temele dayanmaktadır (Köksal 1991). 
 
Saldırganlığa ilişkin içgüdüsel ve biyolojik kuramlar, saldırganlığı doğuştan 
gelen, insan doğasının bir parçası olarak görmektedirler. Öğrenme 
kuramları ise saldırganlığın gözlem ve taklit yoluyla sonradan öğrenildiğini 
savunmaktadırlar. Bu iki yaklaşımı birleştiren engellenme kuramı da 
üçüncü farklı bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır (Tuzgöl 1998). 
 
2.5.2.1. İç güdüsel ve biyolojik kuramlar 
 
İçgüdü kuramları saldırganlığı açlık, susuzluk, cinsel uyarılma gibi 
doğuştan gelen bir saldırganlık içgüdüsü ya da dürtüsü ile açıklarlar. Bu 
kuramlara göre, insanlar, diğer hayvanlar gibi, kendilerini saldırgan 
davranışlarda bulunmaya  eğilimli kılan bir saldırganlık içgüdüsü ve/veya 
dürtüsü ile doğmaktadır. Saldırgan davranışların temelinde yatan bu içgüdü 
ya da dürtüdür. 
 
Saldırganlığı bir saldırganlık içgüdüsü ile açıklayan kuramcılar arasında en 
popüler olanları Freud ve bir etolog olan Lorenz’dir (Çetinkaya 1991). 
 
Freud’un saldırganlıkla ilgili görüşlerini tarihsel açıdan ele alırsak, bu 
görüşleri üç gruba ayırabiliriz. Psikoanalitik kuramın ilk döneminde 
saldırganlık pek önemsenmemiştir. Bu dönemde libido ve psikoseksüel 
gelişim süreçlerine ağırlık veren Freud, nörotik çelişkileri cinsellikle 
açıklamaya çalışmıştır. Bu dönem saldırganlığının, psikoseksüel kavram 
içerisinde ele alındığını göstermektedir. 
 
Freud daha sonra kuramında, saldırganlığı “ego” içgüdüsüne bağlamış ve 
tepkisel açıdan incelemiştir. Ego içgüdüleri kendini koruma 
eğilimindedirler; bu açıdan bireysel doyumu engelleyen ve tehdit eden 
durumlarda ego tepki gösterdiğinden saldırganlık da bu şekilde 
değerlendirilmiştir. 



 30 

Freud ikinci devrede ayrıntılı bir biçimde ego-içgüdüleri üzerinde 
durmuştur. Bu dönemde Freud’un amacı kendi kendini korumak olan ego-
içgüdülerinin kaynaklarından çok, amaçlarıyla ilgilenmek olmuştur. İki 
çeşit içgüdü ele almıştır. Bunlar cinsel içgüdüler ve ego-içgüdüleridir. Ego-
içgüdüleri kendini koruma eğilimini kapsamaktadır. Ego-içgüdüleri kendini 
koruma ve devam ettirmesinde saldırganlığın önemli bir rolü 
bulunmaktadır. Böylece saldırganlık libido’nun değil, ego-içgüdülerinin bir 
parçası olarak ele alınmıştır. 
 
Freud, kişiliğin gelişim dinamiği ile ilgili süreçte ortaya çıkan sorunları ve 
gerilimleri saldırganlığa yol açan nedenler arasında sayarken; ikinci 
aşamada saldırganlığı doğrudan doğruya biyolojik bir içgüdüye bağlayarak 
daha katı ve değişmez bir model ortaya koymuştur. 
 
Birinci Dünya Savaşı’ndaki kıyım ve Avrupa’nın kan gölüne çevrilmesinin 
hayal kırıklığı ile Freud thanatos (ölüm içgüdüsü) fikrini geliştirmiştir. Bu 
içgüdü, içe dönük olduğunda intihara yol açmakta, dışa dönük olduğunda 
düşmanlık, saldırganlık ve kavgacılık biçimlerini almaktadır (Hatunoğlu 
1994). 
 
Sonuçta, Freud insanda biriken bir saldırganlık enerjisinin bulunduğu ve 
enerjinin yıkıcı bir özellik taşıdığını, bu enerjinin denetlenmesinin zor 
olduğu, insanın kesintisiz bir saldırganlık enerjisi ürettiği görüşüne 
ulaşmaktadır (Köksal 1991). 
 
Saldırganlık kuramını çeşitli hayvanların doğal ortamlarındaki 
davranışlarını gözleyerek açıklayan, daha sonra insanları da kapsayacak 
şekilde genişleten Lorenz de, Freud gibi, saldırgan davranışların temelinde 
bir saldırganlık içgüdüsünün yattığını savunur. 
 
Ancak, Lorenz ile Freud’un görüşleri arasında önemli bazı farklılıklar 
vardır. Herşeyden önce Lorenz, Freud’un aksine, saldırgan davranışların 
dışsal uyarıcılar tarafından başlatıldıklarını savunur. Diğer yandan Freud, 
saldırgan davranışların amacının sadece tahrip etmek olduğuna inanırken, 
Lorenz, bu tür davranışların türün devamının ve çevreye adaptasyonun 
sağlanması gibi önemli işlevlerinin olduğunu öne sürer (Çetinkaya 1991). 
 
Saldırganlığa ilişkin içgüdüsel ve genetik kuramlar, organizmalardaki 
biyolojik bir mekanizmanın kaçınılmaz bir biçimde saldırgan ve şiddet 
içeren davranışlara yol açtığını varsaymaktadır. Ancak içgüdü kuramını 
kabul etmeden de saldırganlığa ilişkin biyolojik bir kuram ortaya 
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konulabilmektedir. Bazı kuramcılar, beynin, merkezi sinir sisteminin ve 
endokrin sisteminin saldırganlığa yol açtığını öne sürmektedirler. Ayrıca 
beyindeki tümörleri saldırgan davranışlara yol açtığı şeklinde açıklamalar 
da bulunmaktadır. Bazı bilim adamları ise beyinde saldırgan davranışına 
neden olan merkezler olduğunu savunmaktadırlar. 
 
Saldırganlığı etkilediği öne sürülen bir diğer faktör de erkeklik hormonu 
olan androjendir. Androjenin, beyin işleyişini etkilemesinin yanı sıra, kas 
gelişimini ve fiziksel büyümeyi etkileyerek dolaylı olarak saldırganlığa yol 
açtığı savunulmaktadır. Bu görüş, genetik ve hormanal bulgular üzerinde 
yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Örneğin, bazı hayvanların çiftleşme 
dönemlerinde androjen hormon düzeyinin yükselmesi erkekler arasında 
saldırgan ve kavgacı davranışlara neden olmaktadır. Ancak kültürler arası 
çatışmalarda görüldüğü gibi, insanlardaki cinsel tepkiler hormon 
düzeyinden çok sosyal çevre tarafından belirlenmektedir (Köksal 1991, 
Tuzgöl 1998). 
 
Biyolojik kurama ait bir diğer açıklama genlerdeki farklı kombinasyonların 
saldırganlığa neden olduğu şeklindedir. Her insanın hücresindeki 23 çift 
kromozomdan bir çifti cinsiyeti belirler. Kadında cinsiyeti belirleyen 
kromozom çifti (xx), erkekte ise (xy) biçimindedir. Bu durumda, Y 
erkekliği belirleyen kromozom olarak düşünülmektedir. Ancak bazı 
erkeklerde bu kromozomlar XYY şeklindedir. Bazı bilim adamları fazla 
olan bu Y kromozomunun, erkekte saldırganlığı artırdığını savunmaktadır. 
Araştırmalar XYY tipindeki kromozomun erkek suçlular arasında 
normallere göre dört kez daha fazla görüldüğü şeklinde sonuçlanmıştır. 
Fakat kromozomlarla ilgili bu açıklamayı eleştirenler ve saldırganlığın 
açıklanması için yetersiz bulanlar da bulunmaktadır. 
 
Bu kuram XYY kromozomu taşımasına rağmen saldırgan olmayan 
erkeklerdeki ve kadınlardaki saldırganlığın nedenleri için hiçbir açıklama 
getirmemiştir. Bu nedenle biyolojik kuramın saldırganlığa ilişkin 
açıklamalarını yeterli ve geniş kapsamlı olduğu söylenemez (Tuzgöl 1998). 
 
2.5.2.2. Engellenme-saldırganlık kuramı 
 
Bazı kaynaklarda engellenme-saldırganlık denencesi olarak geçen 
engellenme-saldırganlık kuramı, en fazla tartışılan ve araştırılan saldırganlık 
kuramıdır (Çetinkaya 1991). 
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Yale üniversitesi psikologlarından Dollard, Doob, Miller, Mowrer ve Sears, 
Freud’un saldırganlığın “bastırılmış iç güdülerin” bir ürünü olduğu 
düşüncesine dayanan bir kuram ortaya koymuşlardır. Kuramın iki temel 
iddiası vardır. “Engellenme her zaman saldırganlığa yol açar ve saldırganlık 
yalnızca engellenmenin bir sonucudur” (Tuzgöl 1998). 
 
Engellenme-saldırganlık kuramı, bir gerilim azaltma modelidir. Kurama 
göre engellenme bireyde bir gerilim yaratmakta, bu gerilim azaltılmadığı 
takdirde, patlama şeklinde bir saldırgan davranış ortaya çıkmaktadır. Bu 
açıdan bakıldığında, engellenme-saldırganlık kuramı içgüdü kuramlarıyla 
bir paralellik göstermektedir. Diğer yandan saldırganlığın doğuştan gelen 
içgüdüsel bir davranış olmadığını savunması açısından, engellenme-
saldırganlık kuramı öğrenme kuramlarıyla da bir paralellik göstermektedir 
(Çetinkaya 1991). 
 
Psikoanalitik temele dayanan engellenme-saldırganlık kuramı deneysel 
yönteme önem vermesi nedeniyle diğer kuramlardan ayrılır. Ancak 20. 
yy.da psikolojinin yönünü fazlasıyla etkileyen bu kuram Freud’dan 
ayrılarak, saldırganlığı iç güdüsel değil, tepkisel bir davranış olarak kabul 
ettiklerini ileri sürmüşlerdir (Hatunoğlu 1994). 
 
Engellenme-saldırganlık kuramına göre, engellenme “bir bireyin yapmak 
istediği bir şeyi yapamamasıdır”. Kuramın diğer temel kavramı olan 
saldırganlık ise, “amacı yöneltildiği kişiye zarar vermek olan bir davranış” 
olarak tanımlanmıştır. Bu tanım hem fiziksel hem de sözel saldırganlığı 
kapsamaktadır. 
 
Engellenme-saldırganlık kuramının önemli kavramlarından bir diğeri “yer 
değiştirmiş saldırganlık” (displaced aggression) ya da “hedef değiştirmiş 
saldırganlık” tır (Çetinkaya 1991). 
 
Engellenme sonucu ortaya çıkan saldırganlık bazı durumlarda olanaksız ya 
da tehlikeli olması nedeniyle engellenme kaynağına yöneltilmemekte ve 
saldırganlık yön değiştirerek tahrik eden kişiden ya da olaydan farklı bir 
objeye ya da bireye yöneltilebilmektedir. Çünkü bazı durumlarda 
engelleyen kişi ya çok güçlüdür ya ulaşılmazdır ya da engellenenler çok 
kaygılı ve çekingendirler. Bu nedenle engellenen kişi saldırganlığı gerçek 
hedefin yerine geçen bir başka hedefe yöneltmektedir. Bu hedef bir insan 
olabildiği gibi bir hayvan ya da eşyada olabilir. Gerçek hedefe ise daha çok 
dolaylı ve pasif biçimde saldırgan davranılmaktadır. 
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Engellenme kuramı ilk ortaya atıldığında her tür engellenmenin 
saldırganlığa neden olduğunu savunduğu için çeşitli eleştiriler almış ve bu 
nedenle kuramın yeniden ele alınması ihtiyacı doğmuştur. Keyfi 
engellenmelerle hedefe yaklaşma derecesinin engellenmenin saldırganlığa 
yol açıp açmamasında etkili olacağı şeklindeki açıklamalara ulaşılmıştır 
(Tuzgöl 1998). 
 
Engellenen kişi her zaman saldırganlığını anında göstermeyebilir. 
Saldırganlığı ortaya koymayı engelleyen çok sayıda güç vardır. Böylece 
saldırganlık dürtüleri ağzı kapalı bir su kabında biriken buhar gibi, üst üste 
binmekte ve sonuçta mutlaka patlak vermektedir. Bu patlama 
gerçekleştiğinde, saldırganlık engellenmenin kaynağına değil bir günah 
keçisine yönelebilmektedir. (Buna saldırganlığın yer değiştirmesi 
denmektedir). Bu nedenle, işsiz bir birey saldırganlığını güçlü konumdaki 
işverene değil, kendi çocuklarına yöneltebilmektedir. Sonuçta engellenme-
saldırganlık kuramını savunanlara göre saldırganlık sonucunda cezanın 
verileceğinin önceden sezilmesi saldırganlık halinin ortaya çıkmasını 
engeller. Ayrıca engellenmeyle ortaya çıkan, engellenme tepkisinin 
doğuştan gelme olasılığının bulunduğunu ısrarla belirterek, engellenme 
saldırganlık ilişkisinin insanda toplumsal davranış geliştirmesinde önemli 
bir rolünün bulunduğunu ifade etmişlerdir (Hatunoğlu 1994). 
 
2.5.2.3. Sosyal öğrenme kuramı 
 
Sosyal Öğrenme Kuramcıları, saldırgan davranışları çevresel faktörlerle 
açıklamakta, bunda da model alma ve pekiştirme-cezalandırma süreçlerinin 
önemli olduğunu savunmaktadır. Çocukların davranışlarının en çok anne 
babaları tarafından pekiştirilip cezalandırıldığı göz önüne alındığında bu 
kurama göre saldırganlık davranışlarının gelişiminde anne-baba 
tutumlarının etkisi önem kazanmaktadır (Tuzgöl 1998). 
 
Öğrenme kuramlarına göre, davranışlarımız, doğuştan getirdiğimiz türe 
özgü  eğilimler ya da kalıtım yoluyla bize aktarılan kişisel özellikler 
tarafından şekillendirilir. İçgüdüsel gibi görünen davranışlarımız da dahil 
tüm davranışlarımız, aslında, çevresel uyarıcılara verilen tepkiler sonucu 
gerçekleşen öğrenmelerin ürünüdür. 
 
Saldırgan davranışların öğrenme yoluyla kazanıldığı savı tüm öğrenme 
kuramlarında gizil olarak bulunmakla birlikte, bu tür davranışlar üzerinde 
özellikle duran tek kuramcı Bandura’dır (Çetinkaya 1991). 
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Taklit, bir çocuğun davranışına biçim vermede rol oynayan önemli bir 
süreçtir Tüm insanlarda ve özellikle de çocuklarda, güçlü bir başkalarını 
taklit etme eğilimi vardır. Ancak çocuklar her modeli aynı oranda taklit 
etmemekle birlikte, bazı insanları diğerlerinden daha fazla taklit etmektedir. 
Diğer insanlar önemli, güçlü, başarılı ve sevilen kişiler olmaları ölçüsünde 
bir çocuk tarafından taklit edileceklerdir. Ayrıca, çocukların en fazla taklit 
ettikleri kişiler en çok gördükleri kişilerdir. Bütün bu ölçütlere uyan anne-
babalar, ilk yıllarda bir çocuk için temel modelleri oluştururlar. Anne- 
babalar hem temel pekiştirme kaynakları hem de başlıca taklit modelleri 
oldukları için, bir çocuğun gelecekteki saldırgan davranışı büyük ölçüde 
anne-babalarının ona ve birbirlerine karşı nasıl davrandıklarına bağlıdır 
(Hatunoğlu 1994). 
 
Anne-babalar bazen farkında olmadan, bazen de bilinçli olarak çocuklarının 
saldırgan davranışlarını pekiştirirler. Bu pekiştirme saldırgan bir davranışın 
övülmesi ya da onaylanması yoluyla olabileceği gibi çocuğa saldırgan 
davranışla  istediğini elde etmeye izin verme yoluyla olabilir. Pekiştirilen 
bir davranışın tekrarlanma olasılığı artacağı için, saldırgan davranışları 
onaylanan, övülen ya da bu tür davranışla istediğini elde etmesine izin 
verilen bir çocuk, benzer ortamlarda, büyük bir olasılıkla aynı biçimde 
davranacaktır. Örneğin, bir başka çocuğun elinde gördüğü cazip bir 
oyuncağı sertçe çekerek alan küçük bir çocuk, bu şekilde ele geçirdiği 
oyuncağın kendisinde kalmasına izin verildiği taktirde, ileride istediği bir 
nesneyi elde etmek için, büyük bir olasılıkla aynı tür bir davranış 
sergileyecektir (Çetinkaya 1991). 
 
Anne-babanın pekiştirmesi ile biçimlenen saldırgan davranışlar, daha sonra 
arkadaş, öğretmen ve diğer bireylerden oluşan çevre tarafından 
pekiştirilerek bir davranış biçimine dönüşmektedir. Anne-babalar ya da 
öğretmenler çocuğun saldırgan davranışlarını onaylamasalar bile, bazen 
azarlayarak bazen de davranışlarını değiştirmeye çalışarak onu dikkat odağı 
haline getirmektedirler. Yetişkinlerin dikkatini çekmek isteyen bir çocuk 
için azarlanma bile saldırganlığı pekiştirebilmektedir (Tuzgöl 1998). 
 
Sosyal öğrenme kuramında, saldırganlığın çeşitli vasıtalar yoluyla 
desteklendiğini, cezalandırma ve mükafatlandırmanın önemli rol oynadığını 
belirtilmiştir. 
 
Sosyal öğrenme kuramcılarına göre saldırgan davranışları için bir çocuğu 
cezalandırmak ona saldırgan olmayı öğretmenin etkili bir yöntemi olarak 
düşünülebilir. Fakat ceza genellikle, tam tersi bir etkiye de neden 
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olmaktadır. Ceza, saldırgan davranışın gelecekte yinelenme olasılığını 
azaltmalıdır. Çocuk kız kardeşine vurursa cezalandırılacağını öğrenir, bu 
yüzden kardeşine vurmayarak cezadan kurtulur. Daha genel olarak, 
karşılığında ceza göreceğini düşündüğü sürece saldırgan olmayacaktır. 
Anne-babalar bu yalın ilişkinin farkındadırlar ve çocukları dövüşmekten ve 
kavgadan alıkoymak için onu kullanırlar. 
 
Anne-babaları ilgilendirdiği kadarıyla, ceza istenen bir etkiyi göstermek 
eğilimindedir. Dövüştüğü için cezalandırılan bir çocuk, evde daha az 
saldırgan olma eğilimindedir. Ev, cezalandırılma tehlikesinin en yüksek 
olduğu yerdir ve bu nedenle de, ceza tehdidinin en güçlü engelleyici 
(önleyici) etkiye sahip olduğu yerdir. Ne var ki, çocuk evden uzak 
olduğunda durum oldukça farklıdır. Evde, saldırganlığı için şiddetle 
cezalandırılan bir çocuk, dışarıda daha az cezalandırılan bir çocuktan daha 
saldırgan olma eğilimindedir (Hatunoğlu 1994). 
 
Sosyal öğrenme kuramının saldırganlığın anlaşılması ve açıklamasına 
önemli katkıları olduğu açıktır. Kuram her şeyden önce, saldırganlığın 
nedenlerini pekiştirme ve taklit yoluyla öğrenme gibi test edilebilir 
kavramlarla açıklamaktadır. Ayrıca, saldırgan davranışların öğrenme 
yoluyla kazanıldığını savunduğu için, bu tür davranışlar açısından gözlenen 
bireysel farklılıkları da bu kuram çerçevesinde kolayca açıklamak 
mümkündür. Diğer yandan, içgüdü kuramları ile karşılaştırıldığında, sosyal 
öğrenme kuramı saldırganlığın önlenmesi ya da kontrol edilmesi konusunda 
daha iyimser bir tablo ortaya koymaktadır. Çünkü, saldırgan davranışların 
öğrenildiğini kabul etmek, aynı zamanda bu davranışların kazanılmasının 
engellenebileceğini ve kazanılmış olan davranışların söndürülebileceğini 
kabul etmek anlamına gelmektedir (Çetinkaya 1991). 
 
2.5.3. Saldırganlığı etkileyen faktörler 
 
Çocuğun saldırganlık davranışı göstermesinde, ilk deneyimlerini kazandığı 
aile ortamı ile okul ve arkadaş çevresi önemli etkiye sahiptir. 
 
2.5.3.1. Ailenin etkisi 
 
Saldırgan davranışın ortaya çıkma nedenleri arasında anne babanın hatalı 
tutumları ilk sırada yer almaktadır (Bulut 2000). 
 
Anne-babanın aşırı düşkünlüğü ve aşırı koruması çocukta düşük iç güdü 
kontrolü ile aşırı saldırganlığa neden olan bir tutumdur. Ciddi cezalandırma 
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(özellikle fiziksel cezalandırma) kullanan ebeveyn çocuklarının, 
saldırganlık ve suç oranı daha yüksektir. Cezalandırma reddetme ile beraber 
olduğunda, saldırganlık ve çocuk suçları arasındaki ilişkinin daha da 
kuvvetlendiği görülmektedir (Coleman 1992). 
 
Evlerinde ve yaşadıkları çevrede şiddete maruz kalan çocuklarda stres 
sendromuna benzer belirtiler görülebilir (Kerr and Nelson 1998). 
 
Anne-baba tutumu çok sert ve hoşgörüsüz olan çocuklar, kendini anne-baba 
karşısında güçsüz bulur ve kendisini ailenin itilen, ezilen, aşağılanan üyesi 
olarak algılar (Yörükoğlu 2002). 
 
Cezalar saldırganlığın bastırılmasına yol açar fakat çocuk çoğu zaman 
uysallaşmaz, yalnızca belirli durum ve kişiler karşısında kendisini tutmasını 
öğrenir. Çocuk anne-babasının yanında bulunduğu zaman yani evdeyken az 
çok uyumlu davranır. Fakat oyun parkında, kreşte ve okulda diğer çocuklar 
tarafından korunan korkulan tehlikeli bir kişidir (Stein 1997). 
 
Bunun yanı sıra saldırganlık davranışı çocuk tarafından öğrenilmiş de 
olabilir. Taklit, çocuğun gelişimindeki en güçlü etkilerden birisidir. 
Çocuklar, yetişkinler ve diğer çocukların kendi saldırganlık dürtülerini nasıl 
kontrol ettiklerini seyrederek ve kopya ederek, kendilerinin nasıl 
davranacaklarını öğrenirler (Çağlar 1981, Yavuzer 2000). 
 
Anne ve baba arasında anlaşmazlık olması durumunda baba, anneye sürekli 
saldırgan davranışlar gösteriyor ve çocuk anne tarafını tutuyorsa çocukta 
görülen saldırganlık davranışı babaya yönelmiş bir saldırganlığın başlangıcı 
olabilmektedir (Çağlar 1981). 
 
Feshbach (1970) engellenme ve anne-baba davranışı arasında bir ilişki 
kurarak, reddeden anne-baba davranışının daha çok saldırgan davranışlara 
neden olduğunu ifade etmiştir. 
 
Bütün çocuklar davranışlarında özgür olmak isterler. Kısıtlanmak ve 
engellenmek, çocuğun hoşuna giden davranışlar değildir. Çocuk eğer oyun 
döneminde ise ve çocuğun oyun oynaması çoğu kez engelleniyorsa, 
çocuğun saldırganlık dürtüleri yavaş yavaş beslenmeye başlar. Evde gürültü 
yaptığı için oyun oynaması engellenen ya da ev dağılacak diye oyuncakları 
ile oynamasına izin verilmeyen çocuklar zamanla saldırgan davranışlara 
yönelebilirler (Öz 1997). 
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Her türlü saldırganlığın kısıtlandığı bir ortam, çocukta gerginlik yaratır. 
Çocuk bu durumda, saldırganlığını dizginlemeyi değil ondan korkmayı 
öğrenir. Örneğin, kendini savunması için bile dövüşmesi yasaklanan bir 
çocukta öfke birikimi olur. Böyle bir çocuk, kendi öfkesinden korktuğu için 
davranışını ayarlamak yerine ya tümden siner ya da engel olunamaz bir 
saldırıya geçer. Uygun yollardan saldırganlığını boşaltamayan çocuk, 
sonunda ya kendine ya da çevresine zarar verir. Bu eğilimlerin içinde kısılıp 
kaldığını gören çocuk saldırganlığını kendine yöneltir. Öfkesini yenemez ve 
kendi kendine ısırma, saçını yolma, başını duvara vurma gibi davranışlar 
gösterir. Dıştan gelen baskı ve kısıtlamalar ne kadar büyük olursa çocuğun 
tepkisi de o denli güç olur (Yörükoğlu 2002). 
 
Çocukta saldırganlık davranışlarının gelişimini yönlendiren anne-baba 
tutum ve davranışları çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bunlardan en 
önemlisi ailenin içinde bulunduğu toplumsal ekonomik düzey ile çocuk yaşı 
ve cinsiyetidir. 
 
Yapılan çeşitli araştırmalar farklı sosyo-ekonomik ve kültürel düzeylerde 
bulunan anne-babaların çocuklarına karşı değişik tutum ve davranışlar 
gösterdikleri ve bu tutum ve davranışların çocukların cinsiyetlerine göre 
farklılaştığını ortaya koymuştur (Uluğtekin 1976). 
 
Çocuğuna yeterince ilgi göstermeyen ve kabul edici olmayan bir anne-baba 
çocuğu daima engellemeye maruz bırakacak ve çocuğun başlangıçtan 
itibaren gelişimsel gereksinimlerine cevap veremeyecektir. Bunu sonucu 
olarak da çocuk, gelişimsel sorunlarına çözüm yolları bulmayı 
kolaylaştırmak için geliştireceği yeteneklere gerekli desteği ve uyarcı etkisi 
çok az olabilecektir. Anne-babanın çocuğa karşı göstereceği sevgi çocukta 
sevgiye ilişkin davranış eğilimlerinin gelişiminde önemli bir rol oynar. 
Reddeden anne-baba sadece çocuğu engellemekle kalmayıp, aynı zamanda 
çocuktaki sevgi tepkilerinin gelişimini de zorlaştırmaktadır. Sevgi ile 
saldırganlık birbirinin tersi olan tepki türlerini kapsamaktadır. Bu nedenle 
çocukta sevgi tepkilerinin gelişmemesi saldırganlık tepkilerinin daha çabuk 
oluşmasına yol açabilmektedir (Feshbach 1970). 
 
2.5.3.2. Çevrenin etkisi 
 
Okul çağı çocukları sahip olma isteği, istenmeyen bir çocuğun oyuna 
karışması, liderlik tutkusu, görüş ayrılığı, kıskançlık, arkadaşını model 
alarak öğrenme gibi nedenler sonucunda da saldırgan davranışlar ortaya 
koyabilirler (Başar 1996). 
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Sosyo-ekonomik çevre de çocuğun saldırgan davranışlar göstermesine 
neden olabilmektedir. Ekonomik ve eğitimsel yönden yoksul bir çevreden 
gelen çocukların zengin bir aile çevresinden gelen çocuklardan daha 
saldırgan oldukları görülmekte ve bu durum, yoksul çevreden gelen 
çocukların mallarına düşkünlük derecelerinin diğerlerinden ileri olması ve 
bu konularda daha çok çatışmaya girmeleriyle açıklanmaktadır (Jersild 
1979).  
 
Bazı çocuklar sağlıklı aile ortamlarından gelmelerine rağmen, arkadaşını 
model alma yoluyla da saldırgan davranışlar öğrenebilmektedir. 
Arkadaşının saldırgan davranışlar göstererek çoğu şeyi elde ettiğini ve 
onları korkuttuğunu gören çocuk, bu olaya özenerek saldırgan davranışlar 
ortaya koyabilir. 
 
Kimi çocuk ise kıskançlık duygusu nedeniyle saldırgan davranışlara 
yönelebilir. Arkadaşının kendisinden yüksek not almasını kıskanan çocuk, 
arkadaşını kendi yöntemlerine göre cezalandırmak istemesi nedeniyle de bu 
davranışa yönelebilir. 
 
Bazı durumlarda da çocuk grup içerisinde lider olma, kabul görme, 
desteklenme ihtiyacından dolayı çevresine zarar vermek isteyebilir.  
 
Böyle durumlarda anne, baba, öğretmen ve eğiticiler çocuklara saldırganlık 
örneği oluşturmamalı, diğer insanlarla ve çocuklarla olan ilişkilerinde 
saldırganlığın istenilmeyen bir davranış olduğunu göstermelidirler. 
Saldırgan bir anne, baba veya öğretmenin bunu yapmayarak sözel 
nasihatlarda bulunmasının yarar değil, zarar sağlayacak bir tutum olacağı 
bilinmelidir (Çağlar 1981). 
 
2.5.4. Saldırganlığı kontrol  etme ve düzeltme yolları  
 
Saldırgan davranışları alışkanlık haline gelmeden düzeltme yolları 
bulunmaktadır. Bunları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: 
 
• Anne-baba ve eğitimciler, çocukta “saldırgan davranışlara” model 
olmamalıdırlar. Sürekli bağıran, vuran, küfür eden bir baba, korkutan ve 
engelleyen bir anne ve cezalandıran öğretmen, çocuk için olası olumsuz 
modellerdir. 
 
• Saldırgan davranışlara karşı aldırmamazlık vurdum duymamazlık 
yapılmamalı, tolerans gösterilmemelidir. Özellikle çocuğun saldırgan 
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olduğu zaman hiçbir isteği yerine getirilme yoluna gidilmemelidir. Çünkü 
çocuğun her isteği bu tip davranışlar gösterdiği zaman yerine getiriliyorsa, 
bunu isteklerinin kabul ettirilmesinde bir araç olarak geliştirir. Benzer 
durumlarda aynı davranışların oluşumunu besler. En uygun şekilde hiddete 
kapılmadan bu davranışların arzu edilmeyen davranışlar olduğu 
gösterilmelidir. 
 
• Çocuklar saldırgan davranışlarından dolayı “dövülerek” asla 
cezalandırılmamalıdırlar. Bunun uzun sürede saldırganlığı azaltmaktan çok 
artırdığına dair net kanıtlar vardır (Liebert et al.1986, Öz 1997). 
 
• Çocuklar, öfkeli, gergin, heyecanlı iken onlarla tartışılmamalı, çocuğun 
sakinleşmesi beklenmeli ve çocuk hazır hale geldikten sonra davranışın 
yanlışlığı anlatılmalıdır. 
 
• Çocukların ev ve okul çevresi saldırganlık davranışının sık sık 
uygulandığı bir ortam olmaktan çıkarılmalı uygun hale getirilmelidir. 
 
• Çocuğa her fırsatta antisosyal ve saldırganca yapılan davranışların 
dezavantajları ve sosyal davranışların avantajları gösterilmelidir. Çocuk 
böyle davranmakla bir şey elde edemeyeceğini ve arzu ettiği bir çok şeyi 
kaybettiğini görmeli ve yaşamalıdır (Çağlar 1981). 
 
• Sürekli saldırgan davranışlar gösteren çocuğun üzerine fazla 
düşülmemeli, çocuk sürekli “yapma” uyarısıyla kısıtlanmamalı, ancak belli 
kurallar konulmalıdır (Baran 1993). 
 
• Çocuklara her yaşta, beden, ruh ve zihin olgunluğuyla uyuşan çeşitli 
sorumluluklar verilmeli güç sınırları içinde bir çok şeyleri başlatıp bitirmesi 
sağlanmalı ve saldırganlığını olumlu şeyler başarmaya yönelterek onun 
olumlu yönde gelişmesi sağlanmalıdır.  
 
• Saldırgan çocuklar mümkün olduğu kadar grup etkinliklerine teşvik 
edilmeli ve katılımları sağlanmalıdır. Bunun için her fırsatta geniş grup 
faaliyetleri hazırlanmalı ve bu çocukların bu gruplarda etkin ve aktif 
olmaları bilhassa sağlanmalıdır. Çocuklar hayal kırıklığı ve de 
aşağılanmaya tepki olarak saldırgan davranışlar gösterebilirler. Eğer çocuk 
becerileri yönünde geliştirilebilirse, saldırganlığa daha az başvurur (Herbert 
1974, Çağlar 1981). 
 
• Çocuk, başka çocuklarla kıyaslanmamalı ve yarıştırılmamalıdır. 
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• Anne-babalar ve eğitimciler, çocukların istek, merak ve girişimlerine 
saygı duymalıdırlar. Onları engellememeli, aksine desteklemelidirler (Öz 
1997).  
 
• Çocuğun olumsuz davranışları yerine olumlu davranışları 
vurgulanmalıdır. Her zaman çocuğa yapmaması gereken değil, yapması 
gereken söylenmelidir. Böylece yalnızca olumsuz eleştiri azaltılmış olmaz, 
aynı zamanda çocuk kabul edilir bir davranışa yöneltilmiş olur (Çetin 
2002). 
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3. KONU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 
 
Araştırmada, anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
saldırganlık eğilimlerinin belirlenmesi amaçlandığından, bu konularla ilgili 
olarak yapılan araştırmaların özetleri bu bölümde tarih sırasına göre 
sunulmuştur. 
 
Uluğtekin (1976) anne-baba davranışıyla, çocuğun saldırganlık ve 
bağımlılık eğilimi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmasını 9-11 yaşları 
arasındaki 203 ilkokul öğrencisi ve bu öğrencilerin anne-babaları üzerinde 
yapmıştır. Araştırma sonucunda, saldırganlık ve bağımlılık eğilimine ilişkin 
olarak anne-çocuk ilişkisinin baba-çocuk ilişkisinden daha önemli 
olduğunu, kısıtlayıcı ve reddedici anne-baba tutumlarının çocuklarda 
saldırganlığa yol açtığını ortaya koymuştur. 
 
Burgett and Jensen (1983) ise sekizinci sınıfa devam eden 229 kız ve erkek 
çocuğun kendini algılama kavrama ile saldırgan davranışları arasındaki 
ilişkiyi belirlemek amacıyla bir araştırma yapmışlardır. Kendini algılama 
kavramının eksik olduğu çocuklarda önemli miktarlarda daha çok 
saldırganlık davranışı olduğu saptanmıştır. Kızların erkeklerden daha az 
saldırgan olmalarına rağmen yaşla birlikte saldırganlıklarının arttığı 
gözlenmiş, tam tersi olarak da erkeklerin yaşlarının artmasıyla 
saldırganlıklarının azaldığı fark edilmiştir. 
 
Bishop (1984)’un parçalanmış ve parçalanmamış ailelere sahip çocukların 
benlik tasarım düzeyini incelediği araştırmasının örneklemini toplam 33 
çocuk oluşturmuştur. Çalışma sonucunda, ailelerinde az çatışma olan 
çocukların, ailelerinde kavgaların çok yaşandığı çocuklara oranla daha 
yüksek benlik algısı geliştirdiği ve dağılmamış ailelerden gelen çocukların 
benlik algısının dağılmış aile çocuklarına oranla daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir.  
 
Bernat and Bulleit (1985) 34 çocuğun ev ve okuldaki davranışlarını 
gözlemiş, bu davranışlara kardeş ilişkilerinin etkisini incelemiştir. Abla ya 
da ağabeyi olan kardeşlerin, olmayanlara göre daha saldırgan oldukları 
belirlenmiştir. 
 
Yıldırım (1985) 0-3 yaş grubu anne ile yaşayan ve anneden yoksun 
çocuklarda anne yoksunluğunun çocuğun fiziksel, gelişimsel ve duygusal 
gelişimi üzerine etkisini incelemek amacıyla yaptığı araştırmasının 
örneklemini 27’si kız, 33’ü erkek toplam 60 denek oluşturmuştur. 



 42 

Deneklerin somatik büyümelerini değerlendirmek amacı ile vücut tartısı, 
boy uzunluğu, baş çevresi ölçümleri alınmıştır, Çalışmanın sonucunda, bir 
yaşından sonraki dönemlerde anneden yoksun olarak yaşayan çocukların 
büyüme ve gelişmelerinin geri kaldığını ve bu çocuklarda davranış 
bozukluklarının sık görüldüğü ortaya konulmuştur. 
 
Güneysu (1986) ise ana-baba tutumlarının gençlerin kendini kabul düzeyine 
etkisini araştırdığı çalışmasını 772 kız ve erkek öğrenci üzerinde 
yürütmüştür. Araştırma sonucunda, çocuğa karşı sevgi gösterme ve 
cezalandırmanın anne-babanın eğitim düzeyi ile ilişkili olduğunu ve 
annelerin hangi yaşta olursa olsun çocuklarına karşı tutumlarında farklılık 
olmadığını belirlemiştir. Eğitim düzeyi yükseldikçe çocuklar anneleri 
tarafından daha az sevildiklerini algılamaktadır. Babalarda ise eğitim düzeyi 
yükseldikçe çocuğa karşı sevgi gösterme artmakta, cezalandırma ise 
azalmaktadır. 
 
Mcbride and Belsky (1988) çocukların anneden ayrılma kaygısını 
araştırmak amacıyla planladıkları çalışmalarının evrenini 63 anne ve çocuk 
oluşturmuştur.Araştırma sonucunda çocukların boşanma, ölüm, terk gibi 
nedenlerle anneden ayrılma durumuna babadan ayrılığa oranla daha fazla 
tepki gösterdikleri ve bu çocukların daha kaygılı ve uyumsuz çocuklar 
oldukları saptanmıştır. 
 
Beer (1989) ise beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin başarı ortalamaları ile 
benlik kavramı, benlik saygısı ve boşanma arasındaki ilişki konulu 
çalışmasında beşinci ve altıncı sınıftaki toplam 61 çocuk benlik kavramı 
açısından Piers-Harris benlik ölçeği ve Coopersmith benlik saygısı 
envanteri ile test edilmişlerdir. Okuldan başarı puanları alınmıştır. Boşanmış 
ailelerin çocuklarına ait benlik kavramı, benlik saygısı ve okul başarıları 
boşanmamış aile çocuklarından belirgin şekilde düşük bulunmuştur. 
 
Güngör (1989) liseye devam eden 1000 öğrenci üzerinde gerçekleştirdiği 
araştırmasında, öğrencilerin özsaygı düzeylerini etkileyen etmenleri 
incelemiştir. Araştırma sonucunda, aileleriyle ilişkileri iyi olan ve anne-
babaların demokratik tutuma sahip olduğunu belirten öğrencilerin öz saygı 
düzeylerinin, aileleriyle ilişkileri bozuk olan ve anne-babalarını otoriter 
bulan öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptamıştır. Ayrıca üst sosyo-
ekonomik düzeydeki öğrencilerin, öz saygı düzeylerinin düşük sosyo-
ekonomik düzeydeki öğrencilere göre daha yüksek olduğunu ortaya 
koymuştur. 
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Johnson and Hutchinson (1989) tarafından yapılan çalışmada, aile yapısının 
çocukların benlik kavramına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Araştırmaya 7. ve 12. sınıfa devam eden toplam 1999 öğrenci dahil edilmiş 
ve çocukların kişilik özellikleri Parish and Parish’in Kişilik Özellikleri 
Envanteriyle değerlendirilmiş ve sonuçta farklı aile yapılarına sahip 
çocukların benlik algılarında istatistiksel açıdan önemli bir farklılık 
olmadığı saptanmıştır. 
 
Özmen (1989)’nin yaptığı araştırmada okulöncesi ve ilkokul döneminde 
bulunan, yaşları 5-8 arasında değişen anası veya babası ölmüş çocukların 
kişilik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 
62 kız, 68 erkek çocuk olmak üzere toplam 130 denek oluşturmaktadır. 
Bunların 69’u annesiz, 31’i ise babasız çocuklardır. Veriler anket tekniği ile 
toplanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda anasız veya 
babasız büyümek, anaokuluna veya ilkokula devam eden yaşları 5 ile 8 
arasında değişen çocukların kişilik özelliklerini etkilemekte olduğu 
belirlenmiştir. 
 
Öztürk (1990) üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada 
“demokratik” ve “otoriter” olarak algılanan ana-baba tutumlarının 
öğrencilerin, bağımsızlık, duyguları anlama, yakınlık, başatlık, kendini 
suçlama ve saldırganlık düzeylerine etkisini incelemiştir. Sonuçlara göre, 
ana-babalarını “demokratik” olarak algılayan öğrencilerin, bağımsızlık, 
duyguları anlama, yakınlık ve başatlık düzeyleri, ana-babalarını “otoriter”, 
annelerini “demokratik” babalarını “otoriter” ve annelerini “otoriter” 
babalarını “demokratik” olarak algılayan öğrencilerinkinden daha yüksektir. 
Buna karşın kendini suçlama ve saldırganlık düzeylerinin daha düşük 
olduğu ortaya konulmuştur. 
 
Altuhul (1991)’un yaptığı araştırmada; çocuk gelişiminde ve insan 
hayatında çok önemli yeri olan ana-baba bakımının yokluğu ile, bu bakımın 
başka anne tarafından sağlandığı koruyucu aile ortamında 7-12 yaş grubu 
yuva çocukları ile ailesi olan ilkokul çocukları eğitim, öğretim, zihinsel, 
duygusal, davranış özellikleriyle karşılaştırılarak ne gibi gelişim özellikleri 
gösterdikleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kimsesiz çocukların 
çevrelerinden, hayatlarından memnun olmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca 
kurum dışındaki çevre de onlar için kaygı duydukları ortam olarak 
gözlenmektedir. Aile yanındaki çocuklar ise, hayatlarından ve çevrelerinden 
oldukça memnun görünmektedirler. Eve döndüklerinde onları bağırlarına 
basan, beslenme bakım ihtiyacını veren, sevgi, şefkatte bulunan anne ve 
babaları vardır. Aileleri ile birlikte memnun, rahat, sakin, huzurlu 
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görülmekte, rahatlıkla her konuyu tartışabilmekte büyükleriyle konuşmaya 
katılıma girmektedirler.  
 
Bilir (1991) Türkiye’nin pek çok ilinde dört-oniki yaş çocuklarının fiziksel 
ceza görmeleri ile davranış bozuklukları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve 
olumlu bir ilişki bulmuştur. Fiziksel ceza gören çocuklarda en sık gözlenen 
davranışın saldırgan davranışlar olduğu belirlenmiştir. 
 
Çetinkaya (1991) saldırgan içerikli video oyunu oynama ve izlemenin 
çocukların saldırgan davranışları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 
yaptığı araştırmada 9-11 yaşlarında, 60’ı kız ve 60’ı erkek toplam 120 
ilkokul öğrencisini örnekleme almıştır. Araştırmada saldırgan içerikli video 
oyunu, saldırgan içerikli olmayan video oyunu ve saldırgan içerikli olmayan 
kağıt kalem oyunu olmak üzere üç oyun koşulu yer almıştır. Bulgular; 
saldırgan içerikli video oyunu oynayan çocukların, hem aynı oyunu 
oynayan hem de diğer iki oyunu oynayan ve izleyen çocuklardan daha fazla 
saldırgan davrandıklarını ortaya koymuştur. 
 
Garber (1991) yaptığı araştırmada aile yapısının ve ebeveynler arası 
çatışmaların çocuğun benlik algısı üzerindeki etkisini etkisini incelemiştir. 
“Ebeveynler Arası Çatışma Skalası” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 
ebeveynler arasındaki çatışma ile benlik algısı arasında önemli düzeyde 
ilişki bulunurken, aile yapısı ile benlik algısı arasında önemli bir ilişkiye 
rastlanmamıştır. 
 
Köksal (1991) denetim odağı ile saldırgan davranışlar arasındaki ilişkiyi 
inceleyen araştırmasını 1988-1989 akademik yılında Kazım Karabekir 
Eğitim Fakültesi’nin son sınıfında okuyan 196 üniversite öğrencisi üzerinde 
yapmıştır. Araştırma bulgular, dıştan denetim inaçlı bireylerin, içten 
denetimli inaçlı bireylerden daha saldırgan olduklarını ortaya koymuştur. 
 
Çaplı (1992)’ya göre sürekli aile geçimsizlikleri, kavgaları içinde büyüyen 
çocuklarda görülen belli başlı ve yaygın olan davranış bozuklukları 
şunlardır: Sinirlilik, yaramazlık, hırçınlık ve gerginlik, kimilerinde ise 
aşırılığa kaçan çekingenlik, ürkeklik ve korkaklıktır. Kimi çocuklarda da 
tırnak yeme, parmak emme, geceleri altını ıslatma, kıskançlık, geçimsizlik 
gibi davranış bozukluklarına rastlanmaktadır.  
 
De Rosier et al. (1994) çalışmalarında değişik sosyometrik durumların 
saldırganlığı etkileyip etkilemediğini araştırmışlardır. Bir ve üçüncü sınıfa 
devam eden 53 çocuğun arasına herkes tarafından tanınan bir, dışlanan iki, 



 45

kimsesiz bir ve vasat iki erkek çocuk konulmuştur. Birinci gözlenen özellik 
sevilen ve model alınan çocuğa yaklaşılıp, diğerlerine daha uzak kalındığı 
ortaya çıkmıştır. Böylece dışlanan çocukta saldırgan tavırlar gözlenmiştir. 
Kişisel özellik ve farklılıkların hem gruptaki normal çocukları hem de farklı 
çocukları saldırganlaştırdığı tespit edilmiştir. 
 
Hatunoğlu (1994) ana-baba tutumları (demokratik, otorite ve ilgisiz) ile 
saldırganlık arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasını, 1993-1994 öğretim 
yılında Erzurum’da bulunan beş lisenin son sınıflarında okuyan öğrenciler 
üzerinde gerçekleştirmiştir. Araştırmanın örneklemini 328 öğrenci 
oluşturmuştur. Deneklerin ana-baba tutumlarının belirlenmesinde “Ana-
Baba Tutumu Envanteri” kullanılmıştır. Deneklerin gösterdikleri saldırgan 
davranışlar ise Aşkın tarafından Türkçe’ye çevrilen “Saldırganlık Ölçeği” 
ile ölçülmüştür. Elde edilen bulgular, ana-baba tutumlar ile saldırganlık 
arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu göstermiştir. 
 
Başar (1996) üvey ebeveyne sahip olan ve olmayan 10-11 yaş grubundaki 
çocukların saldırganlık eğilimleri ile kendilerini algılama biçimlerini 
incelemiştir. Araştırma 300 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada 
çocukların saldırganlık eğilimlerini ölçmek amacıyla “Saldırganlık 
Ölçekleri (Aggression Scales) “, kendilerini algılama biçimlerini “Kendini 
Algılama Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuçta üvey olan ve olmayan çocukların 
saldırganlık eğilimleri arasındaki farklılığın önemli olduğu bulunmuştur. 
Üvey ebeveyni olan çocukların saldırganlık eğilimlerinin üvey ebeveyni 
olmayan çocuklara oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
 
Karaca ve arkadaşları (1996) televizyondaki şiddet içerikli programların 
ilkokul son sınıf öğrencilerinin saldırgan davranışlar üzerine etkisini 
incelemişlerdir. Çocuklar önce normal bir oyun ortamında gözlenmişler 
sonra da şiddet içerikli televizyon programı seyrettirilerek etkileri 
saptanmıştır. Sonuçta şiddet içerikli programları izleyen öğrencilerin bu 
programlardaki saldırgan kahramanları model alarak onlar gibi 
davrandıkları belirlenmiştir. 
 
Aslıhan (1998) tarafından 10-15 yaşları arasında bulunan 315 parçalanmış 
ve 317 tam aileye sahip çocukların öz-kavramları ve depresyon düzeyleri 
aile yapısı, cinsiyet ve yaş değişkenleri yönünden karşılaştırılan çocukların 
öz-kavramları hakkında veri toplamak amacıyla Piers-Harris Çocuklar için 
Öz-Kavramı Ölçeği, depresyon düzeyini ölçmek amacıyla da Çocuklar İçin 
Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda aile yapıları 
cinsiyet ve yaşa göre çocukların depresyon düzeylerinde anlamlı bir 
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farklılık olduğu belirlenmiştir. Analizler parçalanmış aileden gelen kızların 
depresyon düzeylerinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Öz-Kavramı 
Ölçeğinin Mutluluk, Kaygı, Fiziki Görünüm, Okul Durumu alt ölçeklerinde 
aile yapısı ve cinsiyete göre anlamlı farklılaşma olduğu gözlenmiştir. 
Öğrencilerin akademik başarı puanlarında aile yapısı ve cinsiyete göre 
anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. 
 
Karacan (1998)’ın yaşamın ilk bir yılında anne-bebek etkileşimi ve bebeğin 
dil gelişimini araştırdığı çalışmasında 30 kız, 41 erkek toplam 71 bebek, 
anne-bebek etkileşimi ve dil gelişimi yönünden bir yıl boyunca izlenmiş ve 
2, 4, 6, 9 ve 12nci aylarda olmak üzere beş zamanda değerlendirilmiştir. Her 
değerlendirme aşamasında, anne-bebek etkileşimi ve bebeğin dil gelişimi ile 
ilgili bilgiler, araştırmacı ve danışmanlar tarafından hazırlanan “Anne-
Bebek Etkileşim Değerlendirme Formu” ve “Dil Gelişimi Değerlendirme 
Formu” nun anneler tarafından yinelenerek doldurulması yolu ile alınmıştır. 
Araştırmanın başında ve sonunda annelerin duygu durum değerlendirmeleri 
yapılmıştır. Etkileşim ve dil gelişimine yönelik bulgular, her aşamada 
birbirleri ile karşılaştırılmış ve aralarındaki ilişkiye bakılmıştır. Araştırma 
sonucunda etkileşimin bebeğin dil gelişimi üzerinde belirleyici olduğu 
ortaya konulmuştur. 
 
Tuzgöl (1998) tarafından yapılan araştırmada ana-baba tutumları farklı lise 
öğrencilerinin cinsiyetleri, yaşları, okul türleri, anne ve babalarının öğrenim 
durumları ile ailelerinin gelir düzeylerinin saldırganlık düzeylerine etkisi 
incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Lise birinci ve ikinci sınıflarında 
okuyan 465 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin saldırganlık düzeyleri 
Saldırganlık Envanteri’den yararlanılarak hazırlanılan “Saldırganlık 
Ölçeği”, anne-baba tutumları “Ana-Baba Tutum Ölçeği” ile ölçülmüştür. 
Araştırma sonucunda, ana-baba tutumu ve cinsiyet değişkenlerinin 
saldırganlık düzeyine ortak etkileri anlamlı olmamakla beraber cinsiyetin 
saldırganlık düzeyine temel etkisi anlamlı bulunmuştur. Farkın kaynağının 
hangi cinsiyet olduğunun incelenmesi sonucu, erkeklerin saldırganlık 
düzeylerinin kızlarınkinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Ana-baba 
tutumu ile yaş ve anne-babanın öğrenim durumu değişkenlerinin 
saldırganlık düzeyine ortak ve temel etkileri anlamlı bulunmamıştır. Ana-
baba tutumu ile okul türü değişkenlerinin saldırganlık düzeyi üzerindeki 
ortak etkileri anlamlı olmamakla beraber okul türünün saldırganlık düzeyine 
temel etkisi anlamlı bulunmuştur. Farkın kaynağının hangi okul türü 
olduğunun incelenmesi sonucu genel lise öğrencilerinin saldırganlık 
düzeylerinin süper lise öğrencilerinkinden daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Ana-baba tutumu ve ailenin gelir düzeyi değişkenlerinin saldırganlık 
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düzeyine ortak etkileri anlamlı bulunmamakla beraber, ailenin gelir 
düzeyinin saldırganlık düzeyine temel etkisi anlamlı bulunmuştur. 
 
Andreu et al. (1999) yaptıkları çalışmada 606 değişik kültürdeki kız ve 
erkek çocuğun saldırganlık eğilimleri saldırganlık anketi ile ölçülmüştür. 
Sonuçta, Japonların fiziksel saldırganlıkta, İspanyolların sözel saldırganlıkta 
yüksek puanlar aldıkları belirlenmiştir. Kız ve erkeklerin saldırganlık 
puanları ise sözel saldırganlığın kızlarda erkeklerden fazla, fiziksel 
saldırganlığın ise erkeklerde kızlardan fazla olduğu saptanmıştır. 
 
Sutton et al (1999) üç-dört ve beşinci sınıfa devam eden çocukların 
saldırganlıklarını ve sebeplerini incelemişlerdir. Çocukların genelde 
saldırganlık ölçeğinden yüksek puan aldıkları belirlenmiştir. Saldırganlık 
sebeplerinin başında çocukların öğrenme problemlerinin varlığı yer almıştır. 
Daha büyük çocuklar tarafından başarısız olarak nitelendirilen çocukların 
daha saldırgan oldukları saptanmıştır. Ayrıca çocuğun kişiliğin ve anne-
baba tutumlarının da saldırganlığı etkilediği gözlenmiştir. 
 
Mesiç (2000) anne-baba yoksunluğunun yurtlarda yaşayan çocukların 
duygusal ve davranışsal sorunları, arkadaş ilişkileri, öz-kavramları ve okul 
başarısı üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırmaya 71’ i (34’ ü kız 37’ si 
erkek ) çocuk yuvasında, 71’ i (35’i kız, 36’ sı erkek) ailesinin yanında 
yaşayan çocuklar katılmıştır. Sonuçlar, kurumlarda yaşayan çocukların 
ailelerinin yanında yaşayan çocuklara oranla daha düşük okul başarısı ve 
uyumlu davranış göstermesine karşılık daha yüksek öz-kavramı, 
dışsallaştırma ve duyarlık/yalıtlanma sorunları olduğunu ortaya koymuştur. 
Sosyallik/liderlikte, saldırganlık/bozgunculukta ve içselleştirme 
sorunlarında iki grup arasında fark bulunmamıştır. Son olarak, anne-baba 
yoksunluğunun cinsiyete göre farklı etkisi olmadığı görülmüştür. Ancak, 
kurumda yaşayan kızların içselleştirme sorunları kurumlarda yaşayan 
erkeklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
 
Yılmaz (2000) evlilik çatışmasının çocuğun ebeveyni ile olan ilişkisini 
zedelediğini ve bunun da saldırganlık davranışlarının ortaya çıkmasına 
neden olduğunu vurgulamaktadır. 
 
Ersoy (2001)’un “Çocuk Yuvasında Kalanlarla Ailesi İle Yaşayan 9-11 Yaş 
Grubundaki Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi” konulu 
araştırmasını Ankara’da bulunan T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı Keçiören Çocuk Yuvası’nda kalan 9-11 
yaş grubunda bulunan 75 çocukla karşılaştırma grubu olarak korunmaya 
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muhtaç çocukların devam ettikleri ilkokullardan tesadüfi olarak seçilen aynı 
yaş ve sayıdaki çocuklar üzerinde yapmıştır. Çocukların saldırganlık 
eğilimlerini ölçmek amacıyla”Saldırganlık Ölçekleri (Aggresion Scales)”ni 
kullanmıştır. Araştırma sonucunda yuvada kalan ve ailesi ile yaşayan 
çocuklar arasında saldırganlık eğilimi alt boyut puan ortalamaları arasında 
önemli farklılıklar olduğunu saptamıştır. 
 
Masalcı (2001) tarafından yapılan araştırmada aile içi etkileşim ile 
çocuktaki saldırganlık davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. Örneklem 
grubu 6. sınıfa devam eden 107 kız ve 110 erkek olmak üzere toplam 217 
öğrenciden ve bunların anne-babalarından oluşturmaktadır. Araştırmada 
ölçüm araçları olarak, Saldırganlık Ölçeği, Öğrenci Uygu Ölçeği ile anne-
baba ve çocuk için ayrı ayrı hazırlanmış olan kişisel bilgi formları 
kullanılmıştır.Araştırma sonucunda, aile içi etkileşim ile çocuğun 
saldırganlık davranışı göstermesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir. 
 
Sarper (2001) aile yoksunluğunun denetim odağı algısı ile ilişkisini, 
yuvalarda yaşayan çocuklar ve ailesi ile yaşayan çocukları karşılaştırarak 
incelediği araştırma grubunu İzmir’de bulunan yuvalarda yaşayan toplam 
130 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada denetim odağı algısını ölçmek için 
“Nowicki- Stirckland Denetim Odağı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma 
sonucunda çocuk yuvalarında yaşayan çocukların, ailesi yanında yaşayan 
çocuklardan daha çok dıştan denetimli olduklarını ortaya koymuştur. 
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4. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Bu araştırmada, anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
saldırganlık eğilimlerinin belirlenmesi ayrıca anne-babası ile yaşayan ve 
anne yoksunu olan çocuklarda sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet, yaş, doğum 
sırası, kardeş sayısı, anne ve baba öğrenim durumu, anne yoksunu olan 
çocuklarda ise yoksunluğun nedeni, anneden ayrılığın süresi, anneden 
ayrılık yaşı ve anneyi görme sıklığı gibi değişkenlerin saldırganlık 
eğilimlerinde farklılık yaratıp yaratmadığının incelenmesi, elde edilen 
sonuçlara göre ilgililere önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. 
 
4.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemin Seçimi 
 
Araştırmanın evrenini, farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerden gelen, 
ilköğretim okullarının dördüncü ve beşinci sınıfına devam eden anne-babası 
ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocuklar oluşturmaktadır.  
 
Araştırma kapsamına, Ankara il merkezi sınırları içinde bulunan alt, orta ve 
üst sosyo-ekonomik düzeydeki semtlerden seçilen 39 ilköğretim okulunun 
dördüncü ve beşinci sınıflarına devam eden anne-babası ile yaşayan ve anne 
yoksunu olan çocuklar alınmıştır.  
 
Örneklemin belirlenmesi amacıyla saptanan ilköğretim okullarına gidilerek 
müdürleriyle görüşülmüş ve araştırmanın amacı, yapılacak işlemler 
hakkında bilgi verilerek yardımları istenmiştir. Anne yoksunu olan çocuklar 
öğretmen, idareci ve okul rehberlik servislerinin yardımlarıyla 
belirlenmiştir. Araştırmada örneklemin seçiminde anne yoksunu olan 
çocuklar için annenin ölmesi, boşanma ve terk veya uzun süreli seyahat 
nedeniyle ailenin dağılması ve çocuğun üvey anneye sahip olmaması, 
ailesiyle yaşayan çocuklar için ise her iki biyolojik ebeveynle birlikte 
yaşama şartları aranmıştır. 
 
Seçilen ilköğretim okullarında öğrenim gören anne yoksunu olan çocukların 
tamamı ile anne-babası ile yaşayan aynı sayıda ve cinsiyette çocuklar 
araştırmaya dahil edilmiştir. Her sosyo-ekonomik düzeyden anne-babası ile 
yaşayan 50, anne yoksunu olan 50 çocuk araştırmaya alınarak örneklem 300 
çocuktan oluşmuştur. Sosyo-ekonomik düzeyin saptanmasında Devlet 
İstatistik Enstitüsünün Ankara il merkezi için yapmış olduğu sınıflandırma 
esas alınmıştır. Araştırma kapsamına girecek olan semtlerle, bu semtlerde 
bulunan ilköğretim okulları tesadüfi örneklem yöntemi (random sampling) 
ile seçilmiştir. Sosyo-ekonomik düzeye göre araştırma kapsamına alınan 
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ilköğretim okulları ve örnekleme dahil edilen çocuk sayısı çizelge 4.1’de 
verilmiştir. 
 
Çizelge 4.1. Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Araştırma Kapsamına Alınan İlköğretim Okulları 
    ve Bu Okullarda Örnekleme Dahil Edilen Çocuk Sayısı 
Sosyo-Ekonomik 
Düzey 

İlköğretim Okulları Anne 
Yok.Olan 
Çocuk Sayısı 

Anne-Babası İle 
Yaşayan Çocuk 
Sayısı 

 
 
 
 
 
 
 
Alt SED 

Melek Özen İlköğretim Okulu 
Bağlum İlköğretim Okulu 
Ufuktepe İlköğretim Okulu 
Ankara Ticaret Odası İlköğretim Okulu 
Paşalı Necati İlköğretim Okulu 
29 Ekim İlköğretim Okulu 
Mehmet Çekiç İlköğretim Okulu 
Kuyubaşı İlköğretim Okulu 
Halim Şaşmaz İlköğretim Okulu 
Evliya Çelebi İlköğretim Okulu 
Sülayman Nazif İlköğretim Okulu 
Ahmet Hızal İlköğretim Okulu 
Atatürk İlköğretim Okulu 
Telsizler İlköğretim Okulu 
Altınordu İlköğretim Okulu 

3 
1 
4 
2 
4 
5 
6 
5 
1 
4 
3 
3 
2 
4 
3 

3 
1 
4 
2 
4 
5 
6 
5 
1 
4 
3 
3 
2 
4 
3 

Toplam 15 İlköğretim Okulu 50 50 
 
 
 
 
 
Orta SED 

Gülhane İlköğretim Okulu 
Kalaba İlköğretim Okulu 
Atatürk İlköğretim Okulu 
Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu 
İltekin İlköğretim Okulu 
Etlik İlköğretim Okulu 
Yalçın Ekşi Yapan İlköğretim Okulu 
Ahiler İlköğretim Okulu 
Aydınlıkevler İlköğretim Okulu 
Sokulu Mehmet Paşa İlköğretim Okulu 
Ahmet Haşim İlköğretim Okulu 

3 
8 
2 
5 
6 
2 
6 
7 
4 
4 
3 

3 
8 
2 
5 
6 
2 
6 
7 
4 
4 
3 

Toplam 11 İlköğretim Okulu 50 50 
 
 
 
 
 
Üst SED 

Oran İlköğretim Okulu 
Çankaya İlköğretim Okulu 
Maltepe İlköğretim Okulu 
Yücetepe İlköğretim Okulu 
Eşref Bitlis İlköğretim Okulu 
Ayrancı İlköğretim Okulu 
Handullah Suphi İlköğretim Okulu 
Bahçelievler İlköğretim Okulu 
Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu 
Alparslan İlköğretim Okulu 
Anıttepe İlköğretim Okulu 
Mesa Koru Sitesi İlköğretim Okulu 
Konutkent İlköğretim Okulu 

5 
7 
5 
3 
4 
3 
6 
3 
4 
2 
1 
4 
3 

5 
7 
5 
3 
4 
3 
6 
3 
4 
2 
1 
4 
3 

Toplam 13 İlköğretim Okulu 50 50 
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4.2. Veri Toplama Araçları  
 
Araştırmada anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
kendileri ve aileleri hakkındaki bazı bilgileri elde edinmek amacıyla bir 
“Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Çocukların saldırganlık eğilimlerini 
ölçmek amacıyla Sears (1961) tarafından geliştirilen, Uluğtekin (1976) 
tarafından Türkçe’ye çevrilen ve kullanılan “Saldırganlık Ölçekleri 
(Agression Scales)” kullanılmıştır. 
 
4.2.1. Genel bilgi formu 
 
Anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların saldırganlık 
eğilimlerini etkileyebilecek etmenleri saptayabilmek için hazırlanan  “Genel 
Bilgi Formu”  çocuklara ve ailelerine yönelik sorulardan oluşmaktadır (Ek 
I). Her iki grupta bulunan çocuklara cinsiyet, yaş, doğum sırası, kardeş 
sayısı, anne-baba öğrenim düzeylerine ait sorular sorulmuştur. Sadece anne 
yoksunu olan çocuklara ise yoksunluğun nedeni, anneden ayrılığın süresi, 
anneden ayrılık yaşı ve anneyi görme sıklığına ait sorular sorulmuştur. 
 
4.2.2. Saldırganlık ölçekleri 
 
Saldırganlık ölçekleri; saldırganlığın değişik yönlerini ölçmeyi amaçlayan 
likert tipindeki beş ayrı ölçekten oluşmaktadır (Ek II). Maddeler, ifadeler 
halinde olup, bu ifadelere “aynen böyle düşünüyorum” dan, “hiç böyle 
düşünmüyorum” seçeneğine değin uzanan beş aralıklı bir ölçek üzerinde 
cevap verilmektedir. Puanlama maddedeki ifadeye uygun olarak yapılmakta 
bazen “aynen böyle düşünüyorum” bazen de “hiç böyle düşünmüyorum” 
cevabı en yüksek puanı (5 puan) oluşturmaktadır. Ölçeğin her bir 
maddesinden alınan puanlar 1-5 puan arasında değişmektedir. Her bir alt 
ölçek için toplam puan, o ölçeğe ait maddelerden alınan puanların toplamı 
olarak belirlenmektedir. Ölçeklerde, maddeler arasına dağıtılan birkaç adet 
item (tampon madde) bulunmaktadır. Bu maddeler okul etkinlikleri ve 
meslek seçimi gibi saldırganlıkla ilgili olmayan (nonaggressive) konuları 
kapsamaktadır. Saldırganlıkla ilgili maddelerin devamlı arka arkaya gelerek 
okunmasının duyguların aşırı derecede birikimine neden olmasına bu 
şekilde engel olunabileceği düşünülmüştür. Saldırganlık alt ölçekleri şu 
şekilde sıralanabilir: 
 
Saldırganlık bunalımı (agression anxiety) ölçeği; saldırganlıktan korkma, 
rahatsız olma ve hoşlanmama duygularını ölçmektedir. Ölçek on iki 
maddeden oluşmakta olup yüksek puan saldırganlıktan korkmaya ilişkindir.  



 52 

Yansıtılmış saldırganlık (projected agression) ölçeği; saldırganlığı kişinin 
kendi dışındaki kaynaklara yöneltme, eğilimini ölçmektedir. On üç 
maddeden oluşan bu ölçekte, yüksek puan saldırganlığı göstermektedir.  
 
Kendine dönük saldırganlık (self aggression) ölçeği; kendine zarar vermeyi 
yada cezalandırmayı içeren beş maddeden oluşmaktadır. Yüksek puan 
kendine dönük saldırganlığı göstermektedir.  
 
Prososyal saldırganlık (prosocial aggression) ölçeği; toplumdan yana olan 
saldırganlığı, başka bir deyişle toplumsal yönden kabul edilen saldırganlık 
davranışı ölçmektedir. Madde sayısı sekiz olup yüksek puan saldırganlığı 
göstermektedir. 
 
Toplumsal yönden benimsenmeyen saldırganlık davranışlarını ölçmeye 
yönelen antisosyal saldırganlık (antisocial aggression) ölçeği ise dokuz 
maddeden oluşmakta ve bu ölçekten alınan yüksek puan antisosyal 
saldırganlığı ifade etmektedir. 
 
Herhangi bir boyutta aynı tip cevap verme eğilimine engel olmak için, 
değişik ölçeklere ilişkin maddeler birbiri arasına yerleştirilmiş ve bazı 
maddeler olumlu bazı olumsuz anlamda ifadelendirilmiştir. Ölçeklerdeki 
madde sayıları birbirine eşit değildir. Ancak Likert tipi ölçeklerde önemli 
olan tüm ölçek maddelerinin aynı ortak boyutu ölçmektedir. Ölçeklere ait 
madde numaraları çizelge 4.2’de görülmektedir. 
 
Çizelge 4.2 Saldırganlık ölçekleri ve madde numaraları 
Ölçeğin İsmi Madde Numaraları 

Saldırganlık Bunalımı 1-2-5-7-11-15-18-21-25-29-32-37 

Yansıtılmış Saldırganlık 6-8-12-14-16-19-22-26-27-34-38-41-43 

Kendine Dönük Saldırganlık 9-24-30-35-39 

Prososyal Saldırganlık 4-10-13-17-28-31-44-46 

Antisosyal Saldırganlık 3-20-23-33-36-40-42-45-47 

 
Ölçeklerin güvenirlik ve geçerlikleri hakkındaki bulgular, güvenirlik için 
tek-çift madde numaralarına göre ölçekler ikiye bölünmüş, aralarında 
Pearson korelasyon sayısına bakılmıştır. Sperman-Brown formülüne göre 
düzeltilen güvenirlik katsayıları kendine dönük saldırganlık ölçeği dışında, 
saldırganlık bunalımı için r=.61, yansıtılmış saldırganlık için r=.61, 
prososyal saldırganlık için r=.63, antisosyal saldırganlık için r=.64 olarak 
bulunmuştur. Kendine dönük saldırganlık ölçeğinin güvenirlik katsayısı 
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düşük olduğu için bu ölçek değerlendirilmemiştir. Kendine dönük 
saldırganlık ölçeğinin güvenirlik katsayısının ise r=.15 olduğu bulunmuştur. 
 
4.3. Veri Toplama Yöntemi 
 
Anne yoksunu olup olmama durumlarını saptamada öğretmen, idareci ve 
okul rehberlik servislerinin bilgilerinden yararlanılmıştır. Uygulama 
yapılmadan önce okul yönetimi, okul rehberlik servisleri ve ilgili sınıf 
öğretmenleriyle önceden görüşülerek araştırmanın amacı ve uygulamanın 
nasıl yapılacağı açıklanmış, anketin uygulanacağı gün ve saatler 
saptanmıştır. Araştırmaya dahil edilen çocuklardan öncelikle anne yoksunu 
olanlar belirlenmiş ve bu çocuklar boş olan bir sınıfa alınmıştır. Anne 
yoksunu olan çocukların bulunduğu her bir sınıftan aynı sayıda ve cinsiyette 
anne-babasıyla yaşayan çocuklar da seçilip ayrı bir sınıfa alınarak anketler 
uygulanmıştır. Anketlerin anne yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan 
çocuklara ayrı sınıflarda uygulanmasının amacı anne yoksunu olan 
çocuklara fazladan sorulan yoksunlukla ilgili soruların çocukların dikkatini 
çekmemesidir. 
 
Uygulamadan önce çocuklara bu çalışmanın bilimsel bir araştırma için 
yapıldığı, verecekleri cevapların gizli kalacağı, içten ve samimi olmalarını, 
doğru bilgi vermelerini ilerde kendilerine yardımı olabilecek sonuçlara 
ulaşılması için önemli olduğu açıklanmıştır. Anne yoksunu olan çocukların 
herhangi bir şekilde rahatsızlık hissetmemeleri amacıyla çocuklara tüm 
araştırma grubunun kura yoluyla seçildiği açıklanmıştır. Uygulama için bir 
zaman sınırlaması yapılmamıştır. 
 
Veriler 2001-2002 eğitim öğretim yılının bahar döneminde toplanmıştır. 
 
4.4. Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi 
 
4.4.1. Verilerin değerlendirilmesi 
 
Toplanan veriler iki aşamada değerlendirilmiştir. İlk önce toplanan anket 
formlarındaki bilgilerin çetelenmesi yapılmış, her çocuğun kendisi ve ailesi 
hakkındaki bilgiler değerlendirilmiştir. İkinci aşamada ise çocukların 
saldırganlık eğilimleri “Saldırganlık Ölçekleri” ile değerlendirilmiştir. 
Örnekleme alınan çocuklardan elde edilen saldırganlık eğilimi puanları, 
çocuk ve ailesi hakkındaki bilgiler bilgi kayıt formuna kaydedilmiştir. 
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4.4.2. Verilerin analizi  
 
Anne yoksunu olma durumunun çeşitli değişkenlere göre saldırganlık 
eğilimi açısından farklılık yaratıp yaratmadığını saptayabilmek için veriler 
“Çift Yönlü Varyans Analizi” yöntemi ile değerlendirilmiştir. Yoksunluğun 
nedeni, anneden ayrılığın süresi, anneden ayrılık yaşı, ve anneyi görme 
sıklığı gibi anne yoksunluğuna ait değişkenlerle anne yoksunu olan 
çocukların saldırganlık eğilimleri arasında ilişki olup olmadığının 
belirlenmesinde ise “Tek Yönlü Varyans Analizi” kullanılmıştır. 
 
Saptanan değişkenlerle çocukların saldırganlık eğilimleri arasındaki 
farklılık varyans analizine göre önemli bulunduğunda farklılığın hangi 
gruptan kaynaklandığını saptayabilmek amacıyla Duncan testi yapılmıştır. 
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5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
 
Araştırma, anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
saldırganlık eğilimlerinin bazı değişkenlere göre farklılık yaratıp 
yaratmadığının saptanması amacıyla planlanmıştır. 
 
Çizelge 5.1-5.14 arasında çocukların cinsiyetlerine, yaşlarına, doğum 
sıralarına, kardeş sayılarına, anne-baba öğrenim düzeylerine ve sosyo-
ekonomik düzeylerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına 
ilişkin ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları 
verilmiştir. 
 
Çizelge 5.15-5.22 arasında ise anne yoksunu olan çocukların yoksunluğun 
nedeni, anneden ayrılığın süresi, anneden ayrılık yaşı ve anneyi görme 
sıklığına ilişkin ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları 
verilmiştir. 
 
Çizelge 5.1’de anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
cinsiyetlerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin 
ortalamalar ve standart sapmalar verilmiştir. 
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Çizelge 5.1. Anne Babası İle Yaşayan ve Anne Yoksunu Olan Çocukların Cinsiyetlerine Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut Puanlarına İlişkin 
    Ortalamalar ve Standart Sapmalar 
 
 
 
 

 
Anne Yoksunu Olma Durumu 

ve 
Cinsiyet 

   

  SALDIRGANLIK  ALT  BOYUTLARI  

N S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

 
ANNE-

BABASI İLE 
YAŞAYAN 

Kız 82 43.39±5.56 39.96±7.86 12.87±3.93 29.71±4.89 22.54±4.52 148.48±17.67 

Erkek 68 40.60±5.70 38.10±8.23 12.13±4.33 29.96±4.90 22.29±5.65 143.09±17.21 

Toplam 150 42.13±5.77 39.12±8.06 12.53±4.12 29.82±4.88 22.43±5.05 146.03±17.61 

 
ANNE YOK. 
OLAN 

Kız 82 44.28±5.66 42.38±7.79 14.66±4.86 28.82±4.98 24.74±6.11 154.88±19.40 

Erkek 68 43.63±6.33 47.81±7.98 16.43±5.32 31.85±7.84 27.53±6.14 165.34±18.45 

Toplam 150 43.99±5.96 44.84±8.30 15.46±5.13 30.19±6.59 26.01±6.26 159.62±19.62 

 
 

GENEL 

Kız 164 43.84±5.61 41.17±7.90 13.76±4.50 29.26±4.94 23.64±5.47 151.68±18.78 

Erkek 136 42.12±6.19 42.96±9.43 14.28±5.29 30.90±6.58 24.91±6.44 154.21±20.99 

Toplam 300 43.06±5.93 41.98±8.66 14.00±4.87 30.01±5.79 24.22±5.95 152.83±19.82 
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Çizelge 5.1 incelendiğinde toplam saldırganlık puanı açısından en yüksek 
saldırganlık puan ortalamasına anne-babası ile yaşayan çocuklarda kızların 
(148.48±17.67), anne yoksunu olan çocuklarda ise erkeklerin 
(165.34±18.45) sahip olduğu görülmektedir. Genel ortalamalara 
bakıldığında erkek çocukların puan ortalamalarının 154.21±20.99 kız 
çocukların puan ortalamalarından 151.68±18.78 daha yüksek olduğu 
görülmektedir. 
 
Çizelge 5.2’de anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
cinsiyetlerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin 
varyans analizi sonuçları verilmiştir. 
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Çizelge 5.2. Anne-Babası İle Yaşayan ve Anne Yoksunu Olan Çocukların Cinsiyetlerine Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut Puanlarına İlişkin 
   Varyans Analizi Sonuçları 
 
 
 

 
Varyans 
Analizi 
Sonuçları 

   
SALDIRGANLIK  ALT  BOYUTLARI 

 

 S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

SD KO F KO F KO F KO F KO F KO F 

Anne Yoksunu 
Olma Durumu 

 
 

Cinsiyet 
 
 

AYOD*Cin. 
 
 

Hata 
 

Toplam 

 
1 

 
285.56 

 
8.49** 

 
2730.51 

 
43.18** 

 
688.62 

 
32.27** 

 
18.84 

 
0.58 

 
1029.56 

 
32.60** 

1 
5258.95 

 
45.88** 

 
1 

 
219.36 

 
6.52* 

 
236.93 

 
3.75 

 
19.89 

 
09.93 

 
200.50 

 
6.13* 

 
120.20 

 
3.81 

 
478.30 

 
1.44 

 
1 

 
85.05 

 
2.53 

 
988.11 

 
15.63** 

 
116.30 

 
5.45* 

 
144.40 

 
4.42* 

 
170.42 

 
5.40* 

 
4667.95 

 
14.04** 

 
296 

 
33.64 

  
63.24 

  
21.34 

  
32.69 

  
31.58 

  
332.57 

 

 
300 

            

 
** P < 0.01 
   *P < 0.05 
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Çizelge 5.2 incelendiğinde yapılan varyans analizi sonucunda anne yoksunu 
olma durumu ile saldırganlık bunalımı, yansıtılmış saldırganlık, kendine 
dönük saldırganlık, antisosyal saldırganlık ve toplam saldırganlık puanları 
arasındaki farklılığın önemli (P<0.01), prososyal saldırganlık puanı ile olan 
farkın önemsiz (P>0.05) olduğu belirlenirken, cinsiyet ile saldırganlık 
bunalımı prososyal saldırganlık puanları arasındaki farkın önemli (P<0.05), 
yansıtılmış saldırganlık (P>0.05), kendine dönük saldırganlık (P>0.05), 
antisosyal saldırganlık(P>0.05), toplam saldırganlık puanlarıyla arasındaki 
farkın önemsiz olduğu (P>0.05), anne yoksunu olma durumu x cinsiyet 
interaksiyonu ile yansıtılmış saldırganlık (P<0.01), kendine dönük 
saldırganlık (P<0.05), prososyal saldırganlık (P<0.05) ve antisosyal 
saldırganlık (P<0.05), toplam saldırganlık (P<0.01), puanları arasındaki 
farkın önemli, saldırganlık bunalımı puanı ile arasındaki farkın önemsiz 
olduğu saptanmıştır (P>0.05). 
 
Çizelgede de görüldüğü gibi anne yoksunu olan çocukların saldırganlık 
puan ortalamaları anne-babası ile yaşayan çocukların puan ortalamalarından 
daha yüksektir. 
 
Anne çocuk ilişkisi döllenmeyle başlamakta ve gelişim süreci içerisinde 
giderek yoğunlaşmaktadır. Anne çocuğun yaşamında ilk günden başlayarak 
çocuğun ilk bakıcısı, ilk koruyucusu, ilk güvendiği ve sevgi aldığı kişidir. 
Çocuk çevreyi ve kendini annesinin yardımıyla tanır. Anne çocuk 
arasındaki ilişki çocuğun en önemli ruhsal besinidir. Çocuğun yakın ilişki 
içinde olduğu annenin boşanma, ölüm, terk gibi nedenlerle aile ortamından 
ayrılması çocuğun kişiliğinde olumsuzluklara neden olmasının yanı sıra 
davranışlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
Özmen (1989) annesiz veya babasız büyüyen, fiziksel olarak sağlıklı 5-8 
yaşlarındaki 62 kız, 68 erkek çocuk üzerinde kişilik özellikleriyle ilgili bir 
araştırma yapmıştır. Elde edilen bulgulara göre annesi olan veya olmayan 
çocukların saldırganlıklarının anlamlı derecede farklı olduğu bulunmuştur 
 
Çizelge’de ayrıca genel ortalamalara bakıldığında erkek çocukların toplam 
saldırganlık puan ortalamalarının kız çocukların puan ortalamalarından daha 
yüksek olduğu görülmektedir. 
 
Kız çocuklarının yaşadıkları yoğun kaygılar ve duygular sonucunda içe 
kapandıkları, aşırı hassas ve duygulu oldukları, sosyal öğrenme ve 
denetimlerine daha fazla boyun eğdikleri gözlenmektedir. Bu nedenle 



 60 

kızların saldırganlık puan ortalamalarının erkeklerden daha düşük olduğu 
söylenebilir (Ersoy ve Aral 2001). 
 
Olweus (1979), çocuklarda görülen saldırganlık eğilimi konusunda yaptığı 
çalışmasında, erkek çocukların duygu ve tepkilerini daha kolay ifade 
ettiklerini dolayısıyla saldırganlık eğilimlerinin daha yüksek olduğunu 
saptamıştır. 
 
Şahin (1990) vurucu, kırıcı, saldırgan davranışların kız ve erkek çocuklarda 
görülmekle beraber, erkek çocuklarda daha yaygın olduğunu belirterek kız 
çocukların yoğun anksiyetileri sonucunda içe kapandıkları aşırı hassas ve 
hisli olduklarını vurgulamıştır. 
 
Tuzgöl (1998) tarafından yapılan araştırma sonucunda, ana-baba tutumu ve 
cinsiyet değişkenlerinin saldırganlık düzeyine ortak etkileri anlamlı 
olmamakla beraber cinsiyetin saldırganlık düzeyine temel etkisi anlamlı 
bulunmuştur. Farkın kaynağının hangi cinsiyet olduğunun incelenmesi 
sonucu, erkeklerin saldırganlık düzeylerinin kızlarınkinden daha yüksek 
olduğu görülmüştür. 
 
Sutton ve arkadaşları (1999) erkek çocukların saldırganlık eğilimlerinin 
kızlarınkinden daha yoğun olduğunu vurgulamışlardır. 
 
Bee (2000)’ye göre her yaşta erkekler kızlara oranla daha fazla fiziksel 
saldırganlık göstermektedirler. 
 
Bulut (2000) ise kızların sosyal öğrenme ve sosyal denetimlerin 
uygulanmasında daha fazla boyun eğdiği ve korkak olduğu, erkeklerin ise 
daha saldırgan ve suç davranışlarına eğilimli olduğunu belirtmiştir. 
 
Hudly ve arkadaşları (2001) çocukların saldırganlığında çocuğun bulunduğu 
çevresi, yaş, cinsiyet ve alıcı farklılıklarını incelediği çalışmalarının 
sonucunda erkek çocukların kız çocuklardan daha saldırgan olduklarını 
vurgulamışlardır. 
 
Çizelge 5.3’de anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
yaşlarına saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin ortalamalar 
ve standart sapmalar verilmiştir. 
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Çizelge 5.3. Anne-Babası İle Yaşayan ve Anne Yoksunu Olan Çocukların Yaşlarına Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut Puanlarına İlişkin 
    Ortalamalar ve Standart Sapmalar 
 

 
Anne Yok. Olma Durumu 

ve 
Yaş 

   
SALDIRGANLIK  ALT  BOYUTLARI 

 

N S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

 
 
ANNE-
BABASI İLE 
YAŞAYAN 

10 48 41.29±5.34 A38.90±8.12 A12.46±4.52 28.98±4.05 21.44±4.49 A143.10±18.12 

11 87 41.99±5.83 A39.24±8.05 A12.66±3.94 30.09±5.43 23.04±5.23 A147.00±17.56 

12 15 45.60±5.87 A39.13±8.47 A12.07±4.08 30.93±3.65 22.07±5.42 A149.80±15.97 

Toplam 150 42.13±5.77 39.12±8.06 12.53±4.12 29.82±4.88 22.43±5.05  146.03±17.61 

 
 
ANNE YOK. 
OLAN 

10 53 43.34±5.84 B46.32±5.87 B15.76±3.17 29.11±3.52 27.09±5.64 B161.62±14.21 

11 86 43.76±5.58 B42.84±8.88 B14.58±5.89 30.79±8.05 25.27±6.75 B155.72±21.46 

12 11 48.91±7.65 A53.36±7.20 A20.91±2.39 30.73±4.80 26.55±4.57 A180.46±11.97 

Toplam 150 43.99±5.96 44.84±8.30 15.46±5.13 30.19±6.59 26.01±6.26  159.62±19.62 

 
 
GENEL 

10 101 B42.37±5.68 AB42.79±7.92 AB14.19±4.19 29.05±3.76 24.41±5.84 B152.82±18.59 

11 173 B42.87±5.76 B41.03±8.64 B13.61±5.08 30.44±6.84 24.15±6.12 B151.34.±20.02 

12 26 A47.00±6.74 A45.15±10.60 A15.81±5.61 30.85±4.09 23.96±5.47 A162.77±20.94 

Toplam 300 43.06±5.93 41.98±8.66 14.00±4.87 30.01±5.79 24.22±5.95   152.83±19.82 
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Çizelge 5.3 incelendiğinde, anne-babası ile yaşayan çocukların toplam 
saldırganlık puanın 12 yaş grubunda 149.80±15.97, 11 yaş grubunda 
147.00±17.56, 10 yaş grubunda ise 143.10±18.12 olduğu saptanırken, anne 
yoksunu olan 12 yaş grubu çocukların toplam saldırganlık puanın 
180.46±11.97, 11 yaş grubu çocukların 155.72±21.46, 10 yaş grubu 
çocukların ise 161.62±14.21 olduğu belirlenmiştir. 
 
Çizelge 5.4’da da anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
yaşlarına göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ait varyans 
analizi sonuçları verilmiştir. 
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Çizelge 5.4. Anne-Babası İle Yaşayan ve Anne Yoksunu Olan Çocukların Yaşlarına Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut Puanlarına İlişkin 
     Varyans Analizi Sonuçları 
 

 
 

 
Varyans 
Analizi 
Sonuçları 

    

 S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

SD KO F KO F KO F KO F KO F KO F 

Anne Yoksunu 
Olma Durumu 
 
 
Yaş 
 
 
AYOD*Yaş 
 
 
 
Hata 
 
 
Toplam 

 
1 

 
230.29 

 
6.94** 

 
2893.00 

 
45.53** 

 
897.58 

 
43.62** 

 
1.78 

 
0.05 

 
694.11 

 
21.61** 

 
15207.45 

 
46.29** 

 
2 

 
254.27 

 
7.67** 

 
327.55 

 
5.16** 

 
91.63 

 
4.45* 

 
71.42 

 
2.13 

 
0.57 

 
0.02 
 

 
2116.93 

 
6.44** 

 
2 

 
6.64 

 
0.20 

 
363.82 

 
5.73** 

 
134.33 

 
6.53** 

 
3.95 

 
0.12 

 
96.12 

 
2.99 
 

 
1739.38 

 
5.29** 

 
294 

 
33.17 

  
63.54 

 
 

 
20.58 

 
 

 
33.56 

  
32.12 

  
328.53 

 

 
300 

            

 
** P < 0.01 
   *P < 0.05 
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Çizelge 5.4 incelendiğinde, yapılan varyans analizi sonucunda anne 
yoksunu olma durumu ile saldırganlık bunalımı, yansıtılmış saldırganlık, 
kendine dönük saldırganlık, antisosyal saldırganlık ve toplam saldırganlık 
puan ortalamaları arasındaki farkın önemli (P<0.01), prososyal saldırganlık 
puanı ile arasındaki farkın ise önemsiz olduğu (P>0.05) olduğu 
belirlenirken; yaş ile saldırganlık bunalımı (P<0.01), yansıtılmış 
saldırganlık (P<0.01), kendine dönük saldırganlık (P<0.05), toplam 
saldırganlık (P<0.01), puanları arasındaki farkın önemli olduğu, antisosyal 
ve prososyal saldırganlık puanları arasındaki farkın önemsiz olduğu 
(P>0.05) ortaya konulmuştur. Anne yoksunu olma durumu x yaş 
interaksiyonu ile yansıtılmış saldırganlık, kendine dönük saldırganlık 
(P<0.01), ve toplam saldırganlık puanları arasındaki farkın önemli (P<0.01), 
diğer puanlarla arasındaki farkın ise önemsiz olduğu saptanmıştır (P>0.05). 
 
Önemliliğin hangi gruptan kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla yapılan 
Duncan testi sonucunda anne yoksunu olan çocuklarda 12 yaş grubunda 
bulunan çocukların puan ortalamalarının yarattığı belirlenmiştir. Duncan 
testi sonuçları harflerle çizelge 5.3.’de verilmiştir. 
 
Çizelgede de görüldüğü gibi en yüksek saldırganlık puan ortalamasına 12 
yaş grubunda bulunan çocukların sahip olduğu dikkati çekmektedir. Bu 
durum, ergenlik dönemine girmekte olan çocuğun bir yandan ailesinin 
denetiminde olması, diğer yandan ailesine olan içsel bağımlılığından 
kurtulmaya çalışması, anne-babasına kendini ifade edememesi sonucunda 
dışarıda arkadaşlarına veya çevreye saldırgan davranışlar göstermesiyle 
açıklanabilir. 
 
Araştırmacılar, ergenlik döneminde yüksek bir duygusallık görüldüğü 
noktasında birleşmektedir. Bu evrede duyguların şiddet kazandığı görülür. 
Küçük bir yaşanılan olumsuzluk ergenlik dönemine girmekte olan çocuğun 
yakın çevresindeki ilişkilerini doğrudan etkiler. Duyguların şiddetlenmesi 
sonucu, gerginliğin doğurduğu bazı davranış bozuklukları görülebilir 
(Yavuzer 1997). 
 
Çizelge 5.5’de anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
doğum sıralarına göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin 
ortalamalar ve standart sapmalar verilmiştir. 
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Çizelge 5.5. Anne-Babası İle Yaşayan ve Anne Yoksunu Olan Çocukların Doğum Sıralarına Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut Puanlarına 
    İlişkin Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

 

Anne Yoksunu Olma Durumu 
ve 

Doğum Sırası 

   

SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 
 

N S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

 
 
ANNE-BABASI 
İLE YAŞAYAN 

 

İlk Çocuk 
 
81 

 
41.67±5.69 

 
37.52±7.68 

 
12.19±3.68 

 
29.37±4.34 

 
B21.27±5.07 

 
142.03±16.27 

Ortanca/Ortancalardan 
Biri 

 
20 

 
42.80±5.46 

 
43.30±6.58 

 
13.55±4.64 

 
29.40±6.19 

 
A25.20±4.16 

 
154.20±16.49 

 

Son Çocuk 
 
49 

 
42.61±6.07 

 
40.06±8.57 

 
12.69±4.57 

 
30.73±5.11 

 
AB23.20±4.82 

 
149.33±18.65 

 

Toplam 
 

150 
 

42.13±5.77 
 

39.12±8.06 
 

12.53±4.12 
 

29.82±4.88 
 

22.43±5.05 
 

146.03±17.61 
 
 
ANNE YOK. 
OLAN 

 

İlk Çocuk 
 
79 

 
44.13±6.00 

 
44.62±8.21 

 
14.38±5.03 

 
29.28±4.79 

 
A26.01±6.24 

 
158.29±20.58 

Ortanca/Ortancalardan 
Biri 

 
12 

 
44.58±7.35 

 
46.75±7.09 

 
15.67±3.99 

 
30.00±4.79 

 
B22.58±5.62 

 
159.58±19.51 

 

Son Çocuk 
 
59 

 
43.68±5.70 

 
44.74±8.73 

 
16.86±5.20 

 
31.46±8.58 

 
A26.70±6.29 

 
161.41±18.50 

 

Toplam 
 

150 
 

43.99±5.96 
 

44.84±8.30 
 

15.46±5.13 
 

30.19±6.59 
 

26.01±6.26 
 

159.62±19.62 
 
 
GENEL 

 

İlk Çocuk 
 

160 
 

42.88±5.96 
 

B41.03±8.69 
 

B13.27±4.52 
 

B29.33±4.55 
 

23.61±6.14 
 

B150.06±20.18 
Ortanca/Ortancalardan 
Biri 

 
32 

 
43.47±6.19 

 
A44.59±6.87 

 
AB14.35±4.46 

 
B29.63±5.63 

 
24.22±4.84 

 
A156.22±17.57 

 

Son Çocuk 
 

108 
 

43.19±5.87 
 

AB42.62±8.93 
 

A14.97±5.33 
 

A31.13±7.19 
 

25.11±5.91 
 

AB155.93±19.44 
 

Toplam 
 

300 
 

43.06±5.93 
 

41.98±8.66 
 

14.00±4.87 
 

30.01±5.79 
 

24.22±5.95 
 

152.83±19.81 
 



 66 

Çizelge 5.5’de görüldüğü gibi, anne-babası ile yaşayan çocukların 
antisosyal saldırganlık puanın dağılımının ortanca veya ortancalardan biri 
durumundaki çocuklarda 25.20±4.16, son çocuklarda 23.20±4..82, ilk 
çocuklarda 21.27±5.07 olduğu belirlenirken, anne yoksunu olan çocuklarda 
ise son çocuklarda 26.70±6.29, ilk çocuklarda 26.01±6.24, ortanca 
çocuklarda 22.58±5.62 olduğu saptanmıştır.  
 
Toplam saldırganlık puanlarına bakıldığında, anne-babası ile yaşayan 
çocukların toplam saldırganlık puan dağılımının ortanca veya ortancalardan 
biri durumundaki çocuklarda 154.20±16.49, son çocuklarda 149.33±18.65, 
ilk çocuklarda 142.03±16.27 olduğu belirlenirken, anne yoksunu olan 
çocuklarda ise son çocuklarda 161.41±18.50, ortanca çocuklarda 
159.58±19.51, ilk çocuklarda 158.29±20.58 olduğu saptanmıştır. 
 
Çizelge 5.6’de anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
doğum sıralarına göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin 
varyans analizi sonuçları verilmiştir. 
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Çizelge 5.6. Anne-Babası İle Yaşayan ve Anne Yoksunu Olan Çocukların Doğum Sıralarına Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut Puanlarına 
    İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 
 
 
 
 
Varyans Analizi 

 
Sonuçları 

   
SALDIRGANLIK  ALT  BOYUTLARI 

 

 S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

SD KO F KO F KO F KO F KO F KO F 

Anne Yoksunu 
Olma Durumu 
 
 
Doğum Sırası 
 
 
AYOD*Doğ.Sırası 
 
 
Hata 
 
 
Toplam 

 
1 

 
144.03 

 
4.15* 

 
1186.26 

 
18.08** 

 
367.62 

 
17.40** 

 
7.74 

 
0.23 

 
161.12 

 
5.16* 

 
5813.73 

 
17.08** 

 
2 

 
8.50 

 
0.25 

 
214.87 

 
3.27* 

 
78.94 

 
3.74* 

 
102.19 

 
3.07* 

 
55.83 

 
1.79 
 

 
1161.12 

 
3.41* 

 
2 

 
15.63 

 
0.45 

 
71.11 

 
1.08 

 
33.86 

 
1.60 

 
5.77 

 
0.17 

 
171.02 

 
5.48** 

 
426.14 

 
1.25 

 
294 

 
34.73 

  
65.63 

  
21.13 

  
33.33 

 
 

 
31.22 

 
 

 
340.45 

 

 
300 

 
 

           

 
** P < 0.01 
   *P < 0.05 
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Çizelge 5.6’da yapılan varyans analizi sonucunda anne yoksunu olma 
durumuna göre saldırganlık bunalımı (P<0.05), yansıtılmış saldırganlık 
(P<0.01), kendine dönük saldırganlık (P<0.01), antisosyal saldırganlık 
(P<0.05), toplam saldırganlık (P<0.01), puan ortalamaları arasındaki farkın 
önemli, prososyal saldırganlık puan ortalamaları arasındaki farkın ise 
(P>0.05) önemsiz olduğu saptanmıştır. Doğum sırasına göre yansıtılmış 
saldırganlık, kendine dönük saldırganlık, prososyal saldırganlık, toplam 
saldırganlık puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu (P<0.05) 
belirlenirken saldırganlık bunalımı, antisosyal saldırganlık puan 
ortalamaları arasındaki farkın önemsiz olduğu saptanmıştır. Araştırmada 
anne yoksunu olma durumu x doğum sırası interaksiyonuna göre antisosyal 
saldırganlık puan ortalamaları arasındaki farkın önemli olduğu ortaya 
konulmuştur (P<0.01). 
 
Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla yapılan 
Duncan testi sonucunda antisosyal saldırganlık puan ortalamaları arasındaki 
farklılığı anne-babası ile yaşayan çocuklarda ilk ve ortanca çocukların puan 
ortalamalarının yarattığı, anne yoksunu olan çocuklarda ise farklılığı 
ortanca çocukların puanlarının yarattığı saptanmıştır. 
 
Çizelge incelendiğinde ilk çocukların toplam saldırganlık puan 
ortalamalarının diğer çocukların puan ortalamalarından daha düşük olduğu 
görülmektedir. Bu durum ailedeki büyük çocuğa atfedilen yetişkin rolü ve 
diğer çocuklara oranla daha fazla sorumluluk verilmesi, anne-babasıyla 
daha fazla iletişim halinde olması nedeniyle olabilir. Küçük çocuklar ise 
duygusal ve fiziksel gereksinimlerinin daha fazla olması, dolayısı ile ilginin 
küçük çocuklarda yoğunlaşması nedeniyle daha az saldırgan davranışlar 
geliştirebilirler. 
 
Çizelgede genel olarak toplam saldırganlık puanlarına bakıldığı zaman 
ortanca çocukların puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Ortanca 
çocukların gerek sorumluluk ve yetişkinlik rolü daha az gerek duygusal ve 
fiziksel gereksinimlerinin küçük çocuktan sonra geliyor olması saldırganlık 
eğilimlerinin daha fazla olmasını açıklayabilir. 
 
Gerek uyum ve davranış bozukluğu gösteren çocuklarda gerekse suçlu 
çocuklarda, “ortanca çocuk olma” önemli bir etken olarak dikkati 
çekmektedir (Yavuzer 2001). 
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Güneysu (1982)’nun yaptığı bir araştırma sonucunda babaların ortanca 
çocuktan beklentilerinin daha fazla olduğu ve ortanca çocuğun anne-babası 
tarafından daha az sevildiğini algıladığı görülmektedir. 
 
Başar (1992)’a göre ailedeki büyük çocuklar ortanca ve son çocuklara göre 
daha az davranış bozuklukları göstermekte ve daha az suç olgusuna 
yönelmektedirler. 
 
Çizelge 5.7’de anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
kardeş sayılarına göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin 
ortalamalar ve standart sapmalar verilmiştir. 
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Çizelge 5.7. Anne-Babası İle Yaşayan ve Anne Yoksunu Olan Çocukların Kardeş Sayılarına Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut  
   Puanlarına İlişkin Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

Anne Yoksunu Olma 
Durumu 
ve 

Kardeş Sayısı 

   

SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 
 

N S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

 
 
ANNE-
BABASI 
İLE 
YAŞAY
AN 

 
Tek Çocuk 

 
25 

 
42.24±6.53 

 
36.68±7.91 

 
11.08±3.70 

 
28.76±4.65 

 
20.64±4.53 

 
139.40±13.18 

 
1-2 Kardeş 

 
99 

 
41.94±5.68 

 
39.12±8.00 

 
12.94±4.26 

 
29.84±4.84 

 
22.38±4.99 

 
146.24±18.56 

 
3 ve daha fazla 

 
26 

 
42.73±5.52 

 
41.46±8.00 

 
12.39±3.77 

 
30.77±5.20 

 
24.31±5.24 

 
151.62±15.96 

 
Toplam 

 
150 

 
42.13±5.77 

 
39.12±8.06 

 
12.53±4.12 

 
29.82±4.88 

 
22.43±5.05 

 
146.03±17.61 

 
 
ANNE 
YOK. 
OLAN 

 
Tek Çocuk 

 
50 

 
44.62±5.60 

 
44.78±7.40 

 
14.22±3.48 

 
29.48±5.06 

 
25.80±6.44 

 
158.70±17.97 

 
1-2 Kardeş 

 
82 

 
43.83±5.78 

 
45.24±9.07 

 
16.12±5.57 

 
30.54±7.79 

 
26.29±5.52 

 
160.56±19.97 

 
3 ve daha fazla 

 
18 

 
42.94±7.71 

 
43.17±7.10 

 
15.89±6.41 

 
30.61±3.97 

 
25.28±8.82 

 
157.89±23.13 

 
Toplam 

 
150 

 
43.99±5.96 

 
44.84±8.30 

 
15.46±5.13 

 
30.19±6.59 

 
26.01±6.26 

 
159.62±19.62 

 
 
GENEL 

 
Tek Çocuk 

 
75 

 
43.83±5.99 

 
42.08±8.45 

 
B13.17±3.83 

 
29.24±4.91 

 
24.08±6.34 

 
152.27±18.82 

 
1-2 Kardeş 

 
181 

 
42.80±5.79 

 
41.90±9.02 

 
A14.38±5.14 

 
30.16±6.34 

 
24.16±5.58 

 
152.73±20.45 

 
3 ve daha fazla 

 
44 

 
42.82±6.42 

 
42.16±7.61 

 
B13.82±5.25 

 
30.71±4.69 

 
24.71±6.85 

 
154.18±19.22 

 
Toplam 

 
300 

 
43.06±5.93 

 
41.98±8.66 

 
14.00±4.87 

 
30.01±5.79 

 
24.22±5.95 

 
152.83±19.82 
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Çizelge 5.7’de de görüldüğü gibi; anne-babası ile yaşayan çocukların 
toplam saldırganlık puanın 3 ve daha fazla kardeşe sahip olanlarda 
diğerlerine göre en yüksek olduğu (151.62±15.96) ve bunu 1-2 kardeşi 
olanlarla (146.24±18.56) tek çocuk olan çocukların puanın (139.40±13.18) 
izlediği anne yoksunu olan çocuklarda ise en yüksek puana 1-2 kardeşi olan 
çocukların sahip olduğu (160.56±19.97) ve bunu tek çocuk olanların 
(158.70±17.97) ve 3 ve daha fazla kardeşe sahip olan çocukların 
(157.89±23.13) puanlarının takip ettiği belirlenmiştir. 
 
Çizelge 5.8’de anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
kardeş sayılarına göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin 
varyans analizi sonuçları verilmiştir. 
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Çizelge 5.8. Anne Babası İle Yaşayan ve Anne Yoksunu Olan Çocukların Kardeş Sayılarına Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut Puanlarına 
     İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 
 
 
 
 
Varyans Analizi 

 
Sonuçları 

   
SALDIRGANLIK  ALT  BOYUTLARI 

 

 S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

SD KO F KO F KO F KO F KO F KO F 

Anne Yoksunu 
Olma Durumu 
 
 
Kardeş Sayısı 
 
 
AYOD*Krd.Say. 
 
 
Hata 
 
 
Toplam 

 
1 

 
114.01 

 
3.28 

 
1438.89 

 
21.60** 

 
547.70 

 
25.70** 

 
9.01 

 
0.27 

 
571.60 

 
17.79** 

 
9025.85 

 
26.14** 

 
2 

 
7.92. 

 
0.23 
 

 
56.28 

 
0.85 

 
86.20 

 
4.04* 

 
39.07 

 
1.16 

 
40.80 

 
1.27 

 
576.26 

 
1.67 

 
2 
 

 
16.30 

 
0.47 

 
135.00 

 
2.03 

 
0.52 

 
0.02 

 
3.37 

 
0.10 

 
58.22 

 
1.81 

 
550.95 

 
1.60 

 
294 

 
34.71 

 
 

 
66.63 

 
 

 
21.32 

 
 

 
33.78 

 
 

 
32.13 

  
345.25 

 

 
300 

 
 

           

 
** P < 0.01 
   *P < 0.05 
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Çizelge 5.8’de yapılan varyans analizi sonucunda anne yoksunu olma 
durumu ile yansıtılmış saldırganlık, kendine dönük saldırganlık, antisosyal 
saldırganlık ve toplam saldırganlık puanları arasındaki farklılığın (P<0.01) 
önemli olduğu belirlenmiştir. Kardeş sayısı ile kendine dönük saldırganlık 
puanı (P<0.05) arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır. Yapılan 
Duncan testi sonucunda kendine dönük saldırganlık puanı açısından 
farklılığı 1-2 kardeşe sahip olan çocukların puanlarının yarattığı ortaya 
konulmuştur. 
 
Çizelge’de de görüldüğü gibi 1-2 kardeşe, 3 ve daha fazla kardeşe sahip 
olan çocukların toplam saldırganlık puan ortalamalarının tek çocukların 
puan ortalamasından daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. 
 
Çocuk sayısının fazla olduğu  ailelerde fiziksel ihtiyaçların yanı sıra anne ve 
babanın sevgisi, ilgisi ve özeni de daha çok paylaşıldığından, böyle ailelerde 
büyüyen çocuklarda fiziksel ve ruhsal bakımdan eksikliklerin olması 
beklenmektedir (Vatansever 1999). 
 
Çok çocuklu ailelerde bir de ekonomik yönden yetersizlik varsa anne-baba 
ilgisizliği boyutunun büyüdüğü görülmektedir. Ebeveyni tarafından 
ilgilenilmeyen çocuk dikkat çekmek amacıyla saldırganlık davranışına 
yönelebilir (Babaroğlu 1995). 
 
Araştırmalarda çok çocuklu ailelerin çocuk yetiştirme yöntemlerinin 
farklılaştığı, bu ailelerin daha otoriter oldukları ve diğer ailelere kıyasla 
esnek olmadıkları belirlenmiştir (Şendoğdu 2000). 
 
Bernat and Bulleit (1985) 34 çocuğun ev ve okuldaki davranışlarını 
gözlemiş, bu davranışlara kardeş ilişkilerinin etkisini incelemiştir. Abla ya 
da ağabeyi olan çocukların tek çocuklara göre daha saldırgan oldukları 
belirlenmiştir. 
 
Anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların anne öğrenim 
düzeylerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ait 
ortalamalar ve standart sapmalar çizelge 5.9’da görülmektedir. 
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Çizelge 5.9. Anne Babası İle Yaşayan ve Anne Yoksunu Olan Çocukların Anne Öğrenim Düzeylerine Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut Puanlarına  
 İlişkin Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

Anne Yoksunu Olma Durumu 
ve 

Anne Öğrenim Düzeyi 

  SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI  

N S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

 
 
 
ANNE-BABASI 
İLE YAŞAYAN 

 
Okuma yazma bilmiyor 

 
4 

 
A48.50±2.65 

 
50.50±7.77 

 
15.75±3.86 

 
31.25±2.99 

 
27.25±3.50 

 
A173.25±10.37 

 
Okur yazar-ilkokul mezunu 

 
34 

 
AB42.91±5.58 

 
42.68±7.56 

 
13.41±4.56 

 
31.88±6.61 

 
23.85±5.07 

 
B154.71±15.18 

 
Ortaokul-lise mezunu 

 
70 

 
B41.33±5.62 

 
37.73±7.34 

 
13.31±4.02 

 
29.34±3.69 

 
21.64±5.17 

 
B142.39±16.66 

 
Yüksekokul mezunu 

 
42 

 
B42.21±6.06 

 
37.48±8.10 

 
11.88±3.81 

 
28.81±4.75 

 
22.12±4.57 

 
B142.50±17.22 

 
Toplam 

 
150 

 
42.13±5.77 

 
39.12±8.06 

 
12.53±4.12 

 
29.82±4.88 

 
22.43±5.05 

 
146.03±17.61 

 
 
ANNE YOK. OLAN 

 
Okuma yazma bilmiyor 

 
12 

 
A40.42±6.39 

 
46.92±8.96 

 
16.67±2.19 

 
30.08±3.26 

 
31.00±4.05 

 
A165.08±17.09 

 
Okur yazar-ilkokul mezunu 

 
38 

 
A44.05±4.90 

 
45.32±8.21 

 
17.21±6.05 

 
29.76±5.35 

 
26.47±7.48 

 
A162.82±20.82 

 
Ortaokul-lise mezunu 

 
79 

 
A44.73±5.91 

 
44.77±8.79 

 
15.35±4.97 

 
30.90±7.91 

 
25.77±5.45 

 
AB159.89±20.58 

 
Yüksekokul mezunu 

 
21 

 
A43.10±7.13 

 
43.05±6.13 

 
12.00±3.23 

 
28.38±3.93 

 
23.19±6.32 

 
B149.71±10.72 

  
Toplam 

 
150 

 
43.99±5.96 

 
44.84±8.30 

 
15.46±5.13 

 
30.19±6.59 

 
26.01.±6.26 

 
159.62±19.62 

 
 
GENEL 

 
Okuma yazma bilmiyor 

 
16 

 
42.44±6.66 

 
A47.81±8.57 

 
A16.44±2.58 

 
30.38±3.14 

 
A30.06±4.16 

 
A167.13±15.78 

 
Okur yazar-ilkokul mezunu 

 
72 

 
43.51±5.23 

 
AB44.07±7.96 

 
A15.42±5.69 

 
30.76±6.03 

 
B25.24±6.55 

 
AB158.99±18.70 

 
Ortaokul-lise mezunu 

 
149 

 
43.13±6.01 

 
B41.46±8.85 

 
AB13.93±4.78 

 
30.17±6.32 

 
B23.83±5.69 

 
BC151.66±20.72 

 
Yüksekokul mezunu 

 
63 

 
42.51±6.40 

 
B39.33±7.91 

 
B11.92±3.60 

 
28.67±4.47 

 
B22.48±5.19 

 
C144.91±15.65 

  
Toplam 

 
300 

 
43.06±5.93 

 
41.98±8.66 

 
14.00±4.87 

 
30.01±5.79 

 
24.22±5.95 

 
152.83±19.82 
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Çizelge 5.9 incelendiğinde toplam saldırganlık puanı açısından anne-babası 
ile yaşayan çocuklarda en yüksek puanı annesi okuma yazma bilmeyenlerin 
aldığı (173.25±10.37) ve bunu annesi oku-yazar olan veya ilkokul mezunu 
(154.71±15.18), yüksekokul (142.50±17.22) ve ortaokul yada lise mezunu 
olan çocukların puanlarının (142.39±16.66) izlediği, anne yoksunu olan 
çocuklarda ise en yüksek puana annesi okuma yazma bilmeyen 
(165.08±17.09) çocukların aldığı, bunu annesi okur-yazar yada ilkokul 
mezunu (162.82±20.82), ortaokul yada lise mezunu (159.89±20.58) ve 
yüksekokul mezunu (149.71±10.72) olan çocukların puan ortalamalarının 
izlediği saptanmıştır. 
 
Çizelge 5.10’de anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
anne öğrenim düzeylerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut 
puanlarına ilişkin varyans analizi sonuçları görülmektedir. 
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Çizelge 5.10. Anne Babası İle Yaşayan ve Anne Yoksunu Olan Çocukların Anne Öğrenim Düzeylerine Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut 
      Puanlarına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 
 
 
 

 
Varyans Analizi 

 
Sonuçları 

   
SALDIRGANLIK  ALT  BOYUTLARI 

 

 S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

SD KO F KO F KO F KO F KO F KO F 

Anne Yoksunu 
Olma Durumu 
 
Anne Öğr. 
Düzeyi 
 
 
AYOD*AÖD 
 
 
Hata 
 
 
Toplam 

 
1 

 
14.47 

 
0.43 

 
279.45 

 
4.38* 

 
127.22 

 
6.21* 

 
9.56 

 
0.29 

 
274.70 

 
8.96** 

 
1247.37 

 
3.88* 

 
3 

 
14.72 

 
0.44 

 
359.28 

 
5.64** 

 
140.74 

 
6.88** 

 
55.49 

 
1.69 

 
174.66 

 
5.70** 

 
2894.79 

 
9.01** 

 
3 

 
135.99 

 
4.04** 

 
159.05 

 
2.49 

 
42.53 

 
2.08 

 
58.55 

 
1.76 

 
34.06 

 
1.11 

 
978.16 

 
3.05* 

 
292 

 
33.62 

  
63.76 

  
20.47 

  
33.20 

  
30.65 

  
321.23 

 

 
300 

            

 
** P < 0.01 
   *P < 0.05 
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Çizelge 5.10’da yapılan varyans analizi sonucunda anne yoksunu olma 
durumu ile yansıtılmış saldırganlık (P<0.05), kendine dönük saldırganlık 
(P<0.05), antisosyal saldırganlık (P<0.01), toplam saldırganlık (P<0.05), 
puanı arasındaki farklılığın, anne öğrenim düzeyi ile yansıtılmış 
saldırganlık, kendine dönük saldırganlık, antisosyal saldırganlık ve toplam 
saldırganlık puanları arasındaki farklılığın (P<0.01), anne yoksunu olma 
durumu x anne öğrenim düzeyi interaksiyonu ile saldırganlık bunalımı 
(P<0.01) ve toplam saldırganlık puanı (P<0.05) arasındaki farkın önemli 
olduğu belirlenmiştir. 
 
Yapılan Duncan testi sonucunda toplam saldırganlık puanı açısından anne-
babası ile yaşayan çocuklarda farklılığı annesi okuma-yazma bilmeyen 
çocukların puanlarının yarattığı saptanmıştır. Anne yoksunu olan 
çocuklarda ise annesi yüksekokul mezunu olan çocuklarla okuma-yazma 
bilmeyen, okur-yazar ve ilkokul mezunu olan çocukların puanları arasındaki 
farkın önemli olduğu saptanmıştır. 
 
Çizelge’de toplam saldırganlık puanına ait ortalamalar anne öğrenim 
düzeyine göre incelendiğinde eğitim düzeyi yükseldikçe toplam saldırganlık 
puan ortalamalarının da düştüğü görülmektedir. 
 
Annenin eğitim düzeyi düştükçe çocuk yetiştirme ile ilgili tutumları da 
değişmekte, demokratik tutumlar yerine otoriter tutuma bırakmaktadır. 
Eğitim düzeyi düşük annelerin otoriter ve koruyucu tutumları geleneksel 
çocuk yetiştirme tutumlarına bağlı kalmalarından kaynaklanıyor olabilir. 
Katı bir denetim altında tutulan çocuklar, boyun eğmeme ve saldırganlık 
gibi yollarla kendilerini kabul ettirmeye çalışmakta ve kendi iç dünyalarını 
açıklamada güçlük çekmektedirler. 
 
Yavuzer (1982), çeşitli uyum ve davranış bozuklukları olan çocuklarda 
görülen çeşitli semptomlarla anne tutumları arasında ilişki olup olmadığını 
incelemiştir. Bu çalışma bulgularına göre uyum ve davranış bozuklukları 
gösteren çocukların %21’inin dağılmış ailelerden, %21’inin huzursuz 
ailelerden, %20’sinin baba ilgisinin yetersiz olduğu ailelerden geldiği 
saptanmıştır. 
 
Fray and Mark (1987) eğitim seviyesi düşük anne ve babaların çocuklarıyla 
sağlıklı ilişki kuramadıkları, dolayısıyla saldırgan bireyler yetiştirdiklerini 
vurgulamaktadırlar. 
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Hatunoğlu (1994), ana-baba tutumları (demokratik, otorite ve ilgisiz) ile 
saldırganlık arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasını, 1993-1994 öğretim 
yılında Erzurum’da bulunan beş lisenin son sınıflarında okuyan öğrenciler 
üzerinde gerçekleştirmiştir. Elde edilen bulgular, ana-baba tutumlar ile 
saldırganlık arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu göstermiştir. 
 
Köknel (1996)’in araştırma ve gözlemlerinde eğitim düzeyi düşük annelerin 
gelenek ve göreneklere çok fazla bağlı kalarak geleneksel çocuk yetiştirme 
yöntemlerini kullandıkları belirlenerek otoriter tutumla yetiştirilen 
çocuklarda daha fazla saldırgan davranışlar görülebileceği ortaya 
konulmuştur. 
 
Çizelge 5.11’de anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
baba öğrenim düzeylerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut 
puanlarına ait ortalamalar ve standart sapmalar görülmektedir. 
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Çizelge 5.11. Anne Babası İle Yaşayan ve Anne Yoksunu Olan Çocukların Baba Öğrenim Düzeylerine Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut  
    Puanlarına İlişkin Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

Anne Yoksunu Olma Durumu 
ve 

Baba Öğrenim Düzeyi 

  SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI  

N S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 
 
 
 
 
ANNE-BABASI İLE 
YAŞAYAN 

 
Okuma yazma bilmiyor 

 
2 

 
47.50±3.54 

 
A47.50±0.71 

 
15.50±3.54 

 
A33.00±1.41 

 
26.00±4.24 

 
A169.50±4.95 

 
Okur yazar-ilkokul mezunu 

 
23 

 
43.61±5.53 

 
AB43.00±8.84 

 
13.44±4.73 

 
A30.00±6.19 

 
24.13±5.75 

 
AB154.13±17.01 

 
Ortaokul-lise mezunu 

 
64 

 
41.31±6.06 

 
AB39.97±7.50 

 
12.55±4.14 

 
A31.27±4.68 

 
22.72±5.09 

 
B147.83±16.49 

 
Yüksekokul mezunu 

 
61 

 
42.25±5.50 

 
B36.49±7.59 

 
12.08±3.87 

 
A28.13±4.07 

 
21.36±4.56 

 
B140.33±17.26 

 
Toplam 

 
150 

 
42.13±5.77 

 
39.12±8.06 

 
12.53±4.12 

 
29.82±4.88 

 
22.43±5.05 

 
 146.03±17.61 

 
 
 
 
ANNE YOK. OLAN 

 
Okuma yazma bilmiyor 

 
9 

 
41.33±6.46 

 
A48.56±7.84 

 
17.22±1.39 

 
AB30.22±3.03 

 
30.44±4.59 

 
A167.78±13.92 

 
Okur yazar-ilkokul mezunu 

 
30 

 
43.80±5.89 

 
AB45.63±8.59 

 
16.30±5.03 

 
AB30.67±5.20 

 
27.63±8.06 

 
AB164.03±23.60 

 
Ortaokul-lise mezunu 

 
79 

 
44.48±5.63 

 
B43.23±7.40 

 
14.89±4.34 

 
B28.84±4.58 

 
24.63±4.86 

 
B155.94±16.38 

 
Yüksekokul mezunu 

 
32 

 
43.69±6.72 

 
AB47.03±9.63 

 
15.59±7.25 

 
A33.09±10.71 

 
26.63±7.03 

 
AB162.28±22.92 

 
Toplam 

 
150 

 
43.99±5.96 

 
44.84±8.30 

 
15.46±5.13 

 
30.19±6.59 

 
26.01±6.26 

 
 159.62±19.62 

 
 
 
 
GENEL 

 
Okuma yazma bilmiyor 

 
11 

 
42.46±6.39 

 
A48.36±7.03 

 
16.91±1.81 

 
A30.73±2.97 

 
A29.64±4.68 

 
A168.09±12.57 

 
Okur yazar-ilkokul mezunu 

 
53 

 
43.72±5.69 

 
AB44.49±8.72 

 
15.06±5.06 

 
A30.38±5.60 

 
B26.11±7.30 

 
AB159.74±21.39 

 
Ortaokul-lise mezunu 

 
143 

 
43.06±6.01 

 
B41.77±7.59 

 
13.84±4.39 

 
A29.92±4.77 

 
BC23.78±5.04 

 
BC152.31±16.86 

 
Yüksekokul mezunu 

 
93 

 
42.74±5.95 

 
B40.12±9.70 

 
13.29±5.50 

 
A29.84±7.42 

 
C23.17±6.04 

 
C147.88±21.94 

 
Toplam 

 
300 

 
43.06±5.93 

 
41.98±8.66 

 
14.00±4.87 

 
30.01±5.79 

 
24.22±5.95 

 
 152.83±19.82 
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Çizelge 5.11’de görüldüğü gibi anne-babası ile yaşayan, babası okuma-
yazma bilmeyen çocukların en yüksek toplam saldırganlık puan 
ortalamasına sahip olduğu (169.50±4.95), bunu babası okur-yazar veya 
ilkokul mezunu (154.13±17.01), ortaokul yada lise mezunu (147.83±16.49), 
yüksekokul mezunu (140.33±17.26) çocukların puan ortalamalarının 
izlediği saptanmıştır. Anne yoksunu olan çocukların puanları incelendiğinde 
ise en yüksek toplam saldırganlık puan ortalamasına babası okuma-yazma 
bilmeyen çocukların sahip olduğu (167.78±13.92) belirlenirken en düşük 
puan ortalamasına ise babası ortaokul yada lise mezunu olan çocukların 
sahip olduğu (155.94±16.38) dikkati çekmektedir. 
 
Çizelge 5.12’de anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
baba öğrenim düzeylerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut 
puanlarına ilişkin varyans analizi sonuçları verilmiştir. 
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Çizelge 5.12. Anne Babası İle Yaşayan ve Anne Yoksunu Olan Çocukların Baba Öğrenim Düzeylerine Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut 
      Puanlarına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 
 
 
 
 
Varyans Analizi 

 
Sonuçları 

   
SALDIRGANLIK  ALT  BOYUTLARI 

 

 S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

SD KO F KO F KO F KO F KO F KO F 

Anne Yoksunu 
Olma Durumu 
 
Baba Öğrenim 
Düzeyi 
 
 
AYOD*BÖD 
 
 
Hata 
 
 
Toplam 

 
1 
 

 
2.44 

 
0.07 

 
400.35 

 
6.32* 

 
142.65 

 
6.58* 

 
0.23 

 
0.007 

 
299.52 

 
9.66** 

 
1914.64 

 
5.81* 

 
3 

 
12.57 

 
0.37 

 
173.50 

 
2.74* 

 
29.69 

 
1.37 

 
9.43 

 
0.30 

 
97.97 

 
3.16* 

 
1298.49 

 
3.94** 

 
3 

 
68.60 

 
2.00 

 
281.77 

 
4.45** 

 
6.68 

 
0.31 

 
245.69 

 
7.74** 

 
50.48 

 
1.63 

 
991.21 

 
3.01* 

 
292 

 
34.32 

 
 

 
63.31 

 
 

 
21.67 

 
 

 
31.75 

 
 

 
31.00 

 
 

 
329.81 

 
 

 
300 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
** P < 0.01 
   *P < 0.05 
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Çizelge 5.12’de görüldüğü gibi yapılan varyans analizi sonucunda 
yansıtılmış saldırganlık (P<0.05), kendine dönük saldırganlık (P<0.05), 
antisosyal saldırganlık (P<0.01), toplam saldırganlık (P<0.05) eğilimi 
puanları ile anne yoksunu olma durumu arasındaki farklılığın; yansıtılmış 
saldırganlık (P<0.05), antisosyal saldırganlık (P<0.05), toplam saldırganlık 
(P<0.01) puanları ile baba öğrenim düzeyi arasındaki farklılığın; yansıtılmış 
saldırganlık (P<0.01), prososyal saldırganlık (P<0.01), toplam saldırganlık 
(P<0.05) puanları ile anne yoksunu olma durumu x baba öğrenim düzeyi 
interaksiyonu arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır. Farlılığın hangi 
gruptan kaynaklandığını saptamamak amacıyla yapılan Duncan testi 
sonucunda anne yoksunu olan çocuklarda toplam saldırganlık puanı 
açısından farklılığı babası okuma-yazma bilmeyen ve babası orta dereceli 
okul mezunu olan çocukların puanlarının yarattığı saptanmıştır. Anne-
babası ile yaşayan çocuklarda ise toplam saldırganlık puanı açısından babası 
okuma-yazma bilmeyen çocuklarla babası orta dereceli, yüksekokul mezunu 
olan çocukların puanları arasındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur. 
 
Çizelge’de görüldüğü gibi anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan 
çocuklar içerisinde en yüksek saldırganlık puanına babası okuma-yazma 
bilmeyen çocukların sahip oldukları ortaya konulmuştur. 
 
Ailenin parçalanması ile birlikte daha duyarlı hale gelen ebeveyn-çocuk 
ilişkisi babanın eğitim seviyesinin düşük olması, dolayısı ile çocuğun 
gelişiminde ve eğitiminde yeterince bilgiye sahip olmaması nedeniyle 
olumsuz yönde etkilenmektedir. Babanın evde çocuklarla olumlu ilişkisi 
çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirmesi ve çocukluk çağına ait yaşam 
deneyimlerini kazanabilmesi için zorunludur. Babaya benzemek, baba gibi 
bir insan olmak arzusu üst benliğin oluşumunda büyük rol oynamaktadır. 
Üst benlik çocukların sosyal ve ahlak gelişimleri bakımından, bir değer 
sistemi haline gelmelerine yardım etmektedir. Sonuçta babası ile ilişkisi 
sağlıklı olmayan çocukta uyum bozukluğu ve davranış problemlerine 
rastlanabilir (Başar 1996). 
 
Eğitim düzeyi yüksek bir baba çocuğuna daha farklı yaklaşacaktır. 
Geleneksel tutumlardan uzaklaşıp çocuğuna daha yakın olmaya çalışacaktır. 
Bu yaklaşım çocuğun babasıyla pek çok şey paylaşmasına neden olur. 
Eğitim, insandaki saldırganlık duygularının engellenmesine ve daha ince 
duygulu bireyler olmalarına yardımcı olur (Babaroğlu 1995). 
 
Bradburn (1963) yaptığı araştırmada, toplumumuzda erkek egemenliğinin 
baskın olduğunu ve ailedeki baskının çoğunlukla babadan geldiğini, 
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ülkemizdeki babaların katı, daima baskı kuran, otokratik kişilik tiplerini 
yansıttığını ortaya koymaktadır. Babanın sert ve aşırı otoriter baskısı, 
çocukta uyumsuz davranışların gelişmesine yol açabilmektedir. 
 
Uluğtekin (1976) ise anne-baba davranışlarıyla, çocuğun saldırganlık ve 
bağımlılık eğilimi arasındaki ilişkileri araştırdığı çalışmasının sonunda, 
kısıtlayıcı ve reddedici anne-baba tutumlarının saldırganlığa yol açtığını 
ortaya koymuştur. 
 
Güneysu (1986)’un yaptığı çalışma sonucuna göre babaların eğitim düzeyi 
yükseldikçe çocuğa karşı sevgi gösterme artmakta, cezalandırma ise 
azalmakta dolayısıyla çocuklar sağlıklı davranışlar geliştirmektedirler. 
 
Köknel (1996) çalışmalarında eşlerini ve çocuklarını döven, cinselliği de 
içeren saldırgan dürtülerini denetlemeyen, kişiliği gelişmemiş, alkol vb. 
maddeler kullanan erkeklerin eğitim düzeyi düşük bireyler olduğunu 
belirlemiştir. 
 
Çizelge 5.13’de anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
sosyo-ekonomik düzeylerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut 
puanlarına ait ortalamalar ve standart sapmalar verilmiştir. 
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Çizelge 5.13. Anne-Babası İle Yaşayan ve Anne Yoksunu Olan Çocukların Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut 
      Puanlarına İlişkin Ortalamalar ve Standart Sapmalar 
 
Anne Yoksunu Olma Durumu 

ve 
Sosyo-Ekonomik Düzeyi 

  SALDIRGANLIK  ALT 
 BOYUTLARI 

 

N S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

 
 

ANNE-BABASI 
İLE YAŞAYAN 

Alt 50 A44.12±5.15 A42.22±7.48 A14.02±4.40 A32.32±5.94 24.16±5.38 A156.84±15.17 

Orta 50 B39.30±5.47 B36.26±7.09 B11.54±4.08 B29.38±3.61 20.86±4.24 B137.36±15.36 
Üst 50 A42.96±5.65 B38.88±8.54 AB12.04±3.48 B27.76±3.63 22.26±4.99 B143.90±16.63 

Toplam 150 42.13±5.77 39.12±8.06 12.53±4.12 29.82±4..88 22.43±5.05 146.03±17.61 

 
 

ANNE YOK. 
OLAN 

Alt 50 A43.00±5.31 A44.58±7.79 A15.94±4.18 A29.16±5.11 27.34±7.52 A160.02±20.45 

Orta 50 A43.52±6.62 A44.88±7.90 A17.36±5.80 A30.68±4.33 24.50±4.54 A160.74±16.22 

Üst 50 A45.44±5.72 A45.06±9.29 B13.08±4.39 A30.74±9.26 26.18±6.16 A158.10±22.04 

Toplam 150 43.99±5.96 44.84±8.30 15.46±5.13 30.19±6.59 26.01±6.26 159.62±19.62 

 
 

GENEL 

Alt 100 A43.56±5.24 A43.40±7.69 A14.98±4.38 30.74±5.73 A25.75±6.70 A158.43±17.98 

Orta 100 B41.41±6.40 B40.57±8.64 A14.45±5.78 30.03±4.02 B22.68±4.74 B149.05±19.62 

Üst 100 A44.20±5.79 AB41.97±9.40 B12.56±3.98 29.25±7.16 AB24.22±5.92 B151.00±20.69 

Toplam 300 43.06±5.93 41.98±8.66 14.00±4.87 30.01±5.79 24.22±5.95 152.83±19.82 
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Çizelge 5.13 incelendiğinde anne-babası ile yaşayan alt sosyo-ekonomik 
düzeyde bulunan çocukların en yüksek saldırganlık puan ortalamasına sahip 
olduğu (156.84±15.17), ve bunu üst sosyo-ekonomik düzeydeki 
(143.90±16.63) ve orta sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların puanlarının 
(137.36±15.36) izlediği belirlenmiştir. Anne yoksunu olan çocukların 
toplam saldırganlık puanları incelendiğinde ise orta sosyo-ekonomik 
düzeyde bulunan çocukların 160.74±16.22, alt sosyo-ekonomik düzeyde 
bulunanların 160.02±20.45, üst sosyo-ekonomik düzeydekilerin ise 
158.10±22.04 puan ortalamasına sahip olduğu saptanmıştır. Çizelge de 
görüldüğü gibi anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan alt ve orta 
sosyo-ekonomik düzeyde bulunan çocukların en yüksek toplam saldırganlık 
puanına sahip olduğu belirlenmiştir. 
 
Çizelge 5.14’de anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 
sosyo-ekonomik düzeylerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut 
puanlarına ilişkin varyans analizi sonuçları verilmiştir. 
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Çizelge 5.14. Anne Babası İle Yaşayan ve Anne Yoksunu Olan Çocukların Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut 
      Puanlarına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 
 
 
 

 
Varyans Analizi 

 
Sonuçları 

   
SALDIRGANLIK  ALT  BOYUTLARI 

 

 S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

SD KO F KO F KO F KO F KO F KO F 

Anne Yoksunu 
Olma Durumu 
 
 
Sed 
 
 
AYOD*Sed 
 
 
Hata 
 
 
Toplam 

 
1 

 
259.47 

 
8.06** 

 
2453.88 

 
37.88** 

 
642.40 

 
32.53** 

 
10.45 

 
0.33 

 
961.23 

 
30.85** 

 
13844.81 

 
43.50** 

 
2 

 
213.60 

 
6.64** 

 
200.23 

 
3.09* 

 
161.82 

 
8.20** 

 
55.54 

 
1.74 

 
235.62 

 
7.56** 

 
2449.86 

 
7.70** 

 
2 

 
185.43 

 
5.76** 

 

 
248.89 

 
3.84* 

 
161.80 

 
8.19** 

 
251.72 

 
7.87** 

 
3.49 

 
0.11 

 
2557.30 

 
8.04** 

 
294 

 
32.19 

  
64.78 

 
 

 
19.75 

 
 

 
32.00 

 
 

 
31.16 

  
318.28 

 
 

 
300 

            

 
** P < 0.01 
   *P < 0.05 
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Çizelge 5.14 incelendiğinde, yapılan varyans analizi sonucunda anne 
yoksunu olma durumu ile saldırganlık bunalımı, yansıtılmış saldırganlık, 
kendine dönük saldırganlık, antisosyal saldırganlık ve toplam saldırganlık 
puan ortalamaları arasındaki farkın önemli (P<0.01), prososyal saldırganlık 
puanı ile arasındaki farkın ise önemsiz olduğu (P>0.05) belirlenirken sosyo-
ekonomik düzey ile saldırganlık bunalımı (P<0.01), yansıtılmış saldırganlık 
(P<0.05), kendine dönük saldırganlık (P<0.01), antisosyal saldırganlık 
(P<0.01), toplam saldırganlık (P<0.01), puan ortalamaları arasındaki farkın 
önemli olduğu, prososyal saldırganlık puanı ile arasındaki farkın ise 
önemsiz olduğu (P>0.05), anne yoksunu olma durumu x sosyo-ekonomik 
düzey interaksiyonu ile saldırganlık bunalımı (P<0.01), yansıtılmış 
saldırganlık (P<0.05) kendine dönük saldırganlık (P<0.01), prososyal 
saldırganlık (P<0.01), toplam saldırganlık (P<0.01), puan ortalamaları 
arasındaki farkın önemli, antisosyal saldırganlık puanı ile arasındaki farkın 
ise önemsiz oluğu saptanmıştır (P>0.05). 
 
Önemliliğin hangi gruptan kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla yapılan 
Duncan testi sonucunda toplam saldırganlık puanı açısından farklılığın alt 
sosyo-ekonomik düzeyde bulunan çocukların puan ortalamalarının yarattığı 
belirlenmiştir. Duncan testi sonuçları Çizelge 5.13’de harflerle 
gösterilmiştir. 
 
Çizelge’de görüldüğü gibi anne-babası ile yaşayan çocuklarda alt ve anne 
yoksunu olan çocuklarda ise orta sosyo-ekonomik düzeyde bulunan 
çocukların toplam saldırganlık puan ortalamalarının daha yüksek olduğu 
ortaya konulmuştur. 
 
Ailenin sosyo-ekonomik koşulları aile bireylerinin ruh sağlığını etkilediği 
gibi, ebeveynlerin çocuklarına karşı geliştirdikleri tutumları da 
etkilemektedir. Çocuğun parçalanma sonucu annesini kaybetmesine sosyo-
ekonomik düzeyden kaynaklanan kötü yaşam koşulları da eklenince çocuk 
geliştirmiş olduğu bazı davranış problemlerini daha ağır şekilde yaşamakta 
dolayısıyla saldırgan davranışlar ortaya koyabilmektedir (Başar 1996). 
 
Ekonomik ve eğitsel yönden yoksun bir çevreden gelen çocukların zengin 
bir aile çevresinden gelen çocuklardan daha saldırgan olmaları, bu 
çocukların mallarına düşkünlük derecelerini diğerlerinden ileri olması ve 
konularda daha çok çatışmaya girmeleri ile açıklanmaktadır (Jersild 1979). 
 
Uluğtekin (1976) tarafından anne-baba davranışları ile çocuğun saldırganlık 
ve bağımlılık eğilimi arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada sosyo-
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ekonomik düzey yükseldikçe anne-babaların daha fazla kontrol edici 
oldukları, çocuklarıyla daha sağlıklı ilişki kurdukları dolayısıyla çocukların 
daha uyumlu kişilik özelliği geliştirdiği ortaya konulmuştur. 
 
Hatunoğlu (1994)’nun sosyo-ekonomik durum ile bireylerin saldırganlık 
düzeyleri arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığını araştırdığı 
hipotezinden elde edilen bulgular iki değişken arasında anlamlı bir ilişki 
olduğunu göstermiştir. Alt ve orta sosyo-ekonomik düzeyde yetişen 
bireyler, üst sosyo-ekonomik düzeyde yetişen bireylere oranla daha fazla 
saldırganlık eğilimleri gösterdikleri saptanmıştır. 
 
Kızıltan (1984) tarafından yapılan bir araştırmada deneklerin ailelerinin 
nitelikleri, sosyo-ekonomik düzeylerini ve davranış özelliklerini incelemiş 
ve alt sosyo-ekonomik düzedeki çocuklarda ekonomik yetersizlikler, eğitim, 
eğlence, iş vb. konulardaki olanaksızlıklar nedeniyle uyum bozukluklarına 
sahip oldukları saptanmıştır. 
 
Çizelge 5.15’de anne yoksunu olan çocukların yosunluk nedenlerine göre 
saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart 
sapmalar verilmiştir.. 
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Çizelge 5.15. Anne Yoksunu Olan Çocukların Yoksunluk Nedenlerine Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut Puanlarına İlişkin Ortalamalar  
     ve Standart Sapmalar 
 
 
 
 
 
Yoksunluğun Nedeni 

   
SALDIRGANLIK  ALT  BOYUTLARI 

 

 
N 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

Ölüm 47 43.64±6.45 44.17±9.10 16.11±3.63 B29.49±5.03 26.77.±6.55 159.96±19.88 

Boşanma 85 43.92±5.70 44.85±8.15 15.05±6.06 B29.15±4.84 25.37±6.25 158.33±19.82 

Terk ve uzun süreli seyahat 18 45.22±6.07 46.56±6.92 15.72±3.41 A36.94±11.90 27.06±5.47 164.83±18.10 

Toplam 150 43.99±5.96 44.84±8.30 15.46±5.13 30.19±6.59 26.01±6.26 159.62±19.62 
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Çizelge 5.15’de de görüldüğü gibi terk veya uzun süreli seyahat nedeniyle 
anne yoksunu olan çocukların prososyal saldırganlık puanın 36.94±11.90, 
ölüm nedeniyle annesini kaybeden çocukların prososyal saldırganlık puanın 
29.49±5.03, boşanma nedeniyle anne yoksunu olan çocukların ise prososyal 
saldırganlık puanın 29.15±4.84 olduğu görülmektedir. Toplam saldırganlık 
puanı açısından incelendiğinde ise en yüksek saldırganlık puanına annesi 
evi terk eden veya uzun süreli seyahate çıkan çocukların sahip olduğu 
164.83±18.10 görülmektedir.  
 
Anne yoksunu olan çocukların yoksunluk nedenlerine göre saldırganlık 
eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin varyans analizi sonuçları çizelge 
5.16’da verilmiştir. 
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Çizelge 5.16. Anne Yoksunu Olan Çocukların Yoksunluk Nedenlerine Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut  
        Puanlarına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 
 
 
 

 
Varyans 
Analizi 
Sonuçları 

   
SALDIRGANLIK  ALT  BOYUTLARI 

 

 S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

SD KO F KO F KO F KO F KO F KO F 

Yoksunluğun 
Nedeni 
 
Hata 
 
Toplam 
 

2 16.79 0.47 37.03 0.53 17.69 0.67 467.85 12.42** 40.97 1.05 318.07 0.82 

147 35.81  69.39  26.45  37.69  39.21  385.99  

149             

 
** P < 0.01 
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Çizelge 5.16’da da görüldüğü gibi yapılan varyans analizi sonucunda 
yoksunluğun nedeniyle prososyal saldırganlık puanı arasındaki ilişkinin 
istatistiksel açıdan önemli olduğu (P<0.01); saldırganlık bunalımı, 
yansıtılmış saldırganlık, kendine dönük saldırganlık, antisosyal saldırganlık 
ve toplam saldırganlık puanları arasındaki ilişkinin ise istatistiksel açıdan 
önemli olmadığı saptanmıştır (P>0.05). 
 
Yapılan Duncan testi sonucunda, prososyal saldırganlık puanı açısından 
farklılığa annesi evi terk eden veya uzun süreli seyahate giden çocukların 
puanlarının neden olduğu saptanmıştır. Duncan testi sonuçları Çizelge 
5.15’de harflerle gösterilmiştir. 
 
Anne yoksunluğu durumunu terk edilme olarak yaşayan çocukta kendisinin 
değersiz olduğu inancı yerleşir. Birlikte yaşadığı babayı terk edilmiş ve 
değersiz bulur. Bu, onun güvensizliğini daha da arttırır ilişkilerin 
sürekliliğine olan güveni sarsıldığından birlikte yaşadığı baba tarafından da 
terk edilme korkuları yaşar. Bu düzensiz aile yaşantısı içinde, çocuk bir çok 
davranış bozukluğu gösterebilir (Öz 1997, Gazeloğlu 2000). 
 
Hunter (1984)’ın aile çocuk ilişkisini konu alan çalışması sonucunda terk 
gibi nedenlerle ortaya çıkan parçalanmışlığın anne ya da baba ölümü 
nedeniyle ortaya çıkan parçalanmışlıktan çocuğun daha fazla etkilediği 
saptanmıştır. 
 
Mcbride and Belsky (1988), çocukların anneden ayrılık kaygısını araştırmak 
amacıyla planladıkları çalışmalarının evrenini 63 anne ve çocuk 
oluşturmuştur. Araştırma sonucunda çocukların boşanma, ölüm, terk gibi 
nedenlerle anneden ayrılma durumuna babadan ayrılığa oranla daha fazla 
tepki gösterdikleri ve bu çocukların daha kaygılı ve uyumsuz çocuklar 
oldukları saptanmıştır. 
 
Yılmaz (2000) evlilik çatışmasının çocuğun ebeveyni ile olan ilişkisini 
zedelediğini ve bunun da saldırganlık davranışlarının ortaya çıkmasına 
neden olduğunu vurgulamaktadır. 
 
Anne yoksunu olan çocukların anneden ayrılığın süresine göre saldırganlık 
eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart sapmalar 
çizelge 5.17’de verilmiştir. 
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Çizelge 5.17. Anne Yoksunu Olan Çocukların Anneden Ayrılığın Süresine Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut 
        Puanlarına İlişkin Ortalamalar ve Standart Sapmalar 
 
 
 
 
 
Anneden Ayrılığın 
Süresi 

   
SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 

 

 
N 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

0-1 yıl 51 45.06±5.35 44.75±7.90 15.18±6.86 31.22±8.84 25.75±6.09 159.59±19.70 

2-5 yıl 58 42.91±6.40 44.17±8.01 15.85±3.65 29.24±4.83 26.52±6.28 158.52±17.92 

5 yıl ve daha fazla 41 44.17±5.92 45.90±9.25 15.27±4.48 30.27±5.33 25.61±6.56 161.22±22.08 

Toplam 150 43.99±5.96 44.84±8.30 15.46±5.13 30.19±6.59 26.01±6.26 159.62±19.62 
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Çizelge 5.17 incelendiğinde anneden ayrılığın süresi 5 yıl ve daha fazla olan 
çocukların toplam saldırganlık puan ortalamalarının 161.22±22.08, 0-1 yıl 
olan çocukların 159.59±19.70, 2-5 yıl olan çocukların ise 158.52±17.92 
olduğu ortaya konulmuştur. 
 
Anne yoksunu olan çocukların anneden ayrılığın süresine göre saldırganlık 
eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin varyans analizi sonuçları çizelge 
5.18’da verilmiştir. 
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Çizelge 5.18. Anne Yoksunu Olan Çocukların Anneden Ayrılığın Süresine Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut 
         Puanlarına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 
 
 
 
 

Varyans 
Analizi 
Sonuçları 

   
SALDIRGANLIK  ALT  BOYUTLARI 

 

 S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

SD KO F KO F KO F KO F KO F KO F 

Anneden 
Ayrılığın 
Süresi 
 
Hata 
 
Toplam 
 

 
2 

 
63.39 

 
1.80 

 
36.29 

 
0.52 

 
7.10 

 
0.27 

 
53.05 

 
1.22 

 
12.53 

 
0.32 

 
87.74 

 
0.23 

 
147 

 
35.18 

  
69.40 

  
26.59 

  
43.33 

  
39.59 

  
389.13 

 

 
149 
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Çizelge 5.18’de de görüldüğü gibi yapılan varyans analizi sonucunda 
anneden ayrılığın süresi ile saldırganlık eğilimi ve alt boyut puanları 
arasındaki farklılığın istatistiksel açıdan önemli olmadığı saptanmıştır 
(P>0.05). 
 
Çizelge 5.18’de anneden ayrılığın süresi ile saldırganlık eğilimi ve alt boyut 
puanları arasındaki farklılık önemli olmamasına rağmen 5 yıl ve daha fazla 
süredir anneden ayrı olan çocukların toplam saldırganlık puanlarının en 
yüksek olduğu ortaya konulmuştur. 
 
Anneden uzun süre ayrılık genellikle çocuklarda önemli davranış ve gelişim 
sorunları yaratır (Dönmezer 2001). 
 
Uzun süre anne yoksunu olan okul çağında ve daha sonraki yıllarda izlenen 
çocukların çoğunun kavgacı ve saldırgan oldukları görülmektedir (Özmen 
1989). 
 
Çizelge 5.19’da anne yoksunu olan çocukların ayrılık yaşlarına göre 
saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart 
sapmalar verilmiştir. 
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Çizelge 5.19. Anne Yoksunu Olan Çocukların Anneden  Ayrılık Yaşlarına Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut 
     Puanlarına İlişkin Ortalamalar ve Standart Sapmalar 
 
 
 
 
 
Ayrılık Yaşı 

   
SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 

 

 
N 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

0-1 yaş 13 42.39±5.58 A52.08±8.77 16.46±2.63 30.39±6.17 29.85±6.54 169.15±25.35 

2-5 yaş 21 46.52±4.67 B44.86±7.50 16.57±4.86 29.71±5.38 25.91±5.75 163.57±15.93 

5 yaş ve daha 
üstü 

116 43.61±6.12 B44.03±8.06 15.37±5.38 30.26±6.87 25.60±6.23 157.84±19.27 

Toplam 150 43.99±5.96 44.84±8.30 15.46±5.13 30.19±6.59 26.01±6.26 159.62±19.62 
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Çizelge 5.19 incelendiğinde anneden ayrılık yaşı 0-1 yaş olan çocukların 
yansıtılmış saldırganlık puanın 52.08±8.77, 2-5 yaş olan çocukların 
44.86±7.50, 5 yaş ve daha üstü olan çocukların 44.03±8.06 olduğu 
belirlenmiştir. Toplam saldırganlık puan ortalamaları incelendiğinde en 
yüksek saldırganlık puan ortalamasına annesinden ayrıldığında 0-1 yaşta 
olan çocukların sahip olduğu görülmektedir (169.15±25.35). 
 
Çizelge 5.20’de anne yoksunu olan çocukların ayrılık yaşlarına göre 
saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin varyans analizi 
sonuçları verilmiştir. 
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Çizelge 5.20. Anne Yoksunu Olan Çocukların Anneden Ayrılık Yaşlarına Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut 
        Puanlarına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 
 
 
 
 
Varyans Analizi 
 
Sonuçları 

    

 S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

SD KO F KO F KO F KO F KO F KO F 

Ayrılık Yaşı 
 
 
Hata 
 
 
Toplam 
 

2 88.81 2.55 378.8
7 

5.85** 19.91 0.75 2.90 0.07 105.77 2.76 939.31 2.49 

147 34.83  64.74  26.42  44.01  38.32  377.54  

149             

 
** P <0.01 
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Çizelge 20’de görüldüğü gibi yapılan varyans analizi sonucunda anneden 
ayrılık yaşı ile yansıtılmış saldırganlık puanı arasındaki ilişkinin istatistiksel 
açıdan önemli olduğu (P<0.01) bulunmuş, farkın anneden ayrılık yaşı 0-1 
yaş olan çocuklardan kaynaklandığı Duncan Testi sonucunda belirlenmiştir. 
Ayrılık yaşı ile saldırganlık bunalımı, kendine dönük saldırganlık, prososyal 
saldırganlık, antisosyal saldırganlık ve toplam saldırganlık puanları 
arasındaki ilişkinin ise istatistiksel açıdan önemli olmadığı saptanmıştır 
(P>0.05). 
 
Çocuğun anneden yoksun kalması ne kadar erken başlarsa ortaya çıkacak 
davranış bozuklukları ve ruhsal dengesizlikler o oranda ağır olur. Bu 
nedenle ilk birkaç yılda, özellikle birinci yılda yaşanılan anne yoksunluğu 
silinmeyen izler bırakabilir (Yörükoğlu 1992). 
 
Yıldırım (1985) 0-3 yaş arası grubu anneli ve anneden yoksun çocuklarda 
anne yoksunluğunun çocuğun fiziksel, gelişimsel ve duygusal gelişimi 
üzerine etkisini araştırmak amacıyla yaptığı çalışma sonucunda, anneden 
yoksun olarak yaşayan çocukların özellikle 1 yaşından sonraki dönemlerde 
büyüme ve gelişmelerinin geri kaldığı ve bu çocuklarda davranış 
bozukluklarının sık görüldüğü tespit edilmiştir.  
 
Karşılaştırmalı araştırmalar sonucu, ilk 5 yıl içinde anneden mahrum 
kalmanın suçlu davranış yapısının gelişimine neden olabileceği ileri 
sürülmektedir. Araştırmalara göre, incelenen suçlu çocuk grubunun % 
40’ının parçalanmış veya eksik aileden geldiği belirlenmiştir (Aydoğan 
1994). 
 
Çizelge 5.21 de anne yoksunu olan çocukların anneyi görme sıklığına göre 
saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart 
sapmalar verilmiştir. 
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Çizelge 5.21. Anne Yoksunu Olan Çocukların Anneyi Görme Sıklığına Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut    
      Puanlarına İlişkin Ortalamalar ve Standart Sapmalar 
 
 
 
 
 
Anneyi Görme 
Sıklığı 

   
SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 

 

 
N 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

Haftada bir-iki 18 44.50±6.10 A50.50±8.28 BC14.22±3.83 29.44±5.73 28.06±6.73 166.72±22.28 

Ayda bir 17 42.82±5.00 B45.82±6.83 A17.94±9.24 29.88±4.08 24.12±4.91 260.59±16.42 

Üç-altı ayda bir 18 45.11±4.75 B42.82±8.67 C12.39±5.25 33.89±13.71 26.00±6.06 253.50±23.18 

Yılda bir 34 43.91±6.23 B43.53±6.35 AB15.44±4.57 30.18±4.34 25.44±6.50 158.50±16.90 

Hiç görmüyorum 63 43.87±6.41 B44.25±8.98 AB16..03±3.65 29.44±4.99 26.24±6.38 159.68±19.85 

Toplam 150 43.99±5.96 44.84±8.30 15.46±5.13 30.19±6.59 26.01±6.26 159.62±19.62 
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Çizelge 5.21 incelendiğinde anneyi görme sıklığı hafta da bir-iki olan 
çocukların yansıtılmış saldırganlık puanlarının 50.50±8.28, ayda bir olan 
çocukların 45.82±6.83, hiç görmeyen çocukların 44.25±8.98, yılda bir 
gören çocukların 43.53±6.35, üç-altı ayda bir gören çocukların ise 
42.78±8.67 olduğu görülmektedir. 
 
Çizelge 5.22’de anne yoksunu olan çocukların anneyi görme sıklığına göre 
saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin varyans analizi 
sonuçları verilmiştir. 
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Çizelge 5.22. Anne Yoksunu Olan Çocukların Anneyi Görme Sıklığına Göre Saldırganlık Eğilimleri ve Alt Boyut  
         Puanlarına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 
 
 
 
 
Varyans Analizi  
 
Sonuçları 

    

 S.B.P. Y.S.P. K.D.S.P. P.S.P. A.S.P. T.S.P. 

SD KO F KO F KO F KO F KO F KO F 

Anneyi Görme 
Sıklığı 
 
Hata 
 
Toplam 

4 12.88 0.36 187.42 2.85* 80.65 3.25* 73.23 1.72 37.62 0.96 410.24 1.07 

145 36.18  65.69  24.83  42.64  39.27  384.39  

149             

 
** P < 0.01 
  *P < 0.05 
 





 1

Çizelge 5.22’de görüldüğü gibi yapılan varyans analizi sonucunda anneyi 
görme sıklığı ile yansıtılmış saldırganlık, kendine dönük saldırganlık 
puanları arasıdaki farklılığın istatistiksel açıdan önemli olduğu saptanmıştır 
(P<0.05). Anneyi görme sıklığı ile saldırganlık bunalımı, prososyal 
saldırganlık, antisosyal saldırganlık ve toplam saldırganlık puanları 
arasındaki farklılığın ise istatistiksel açıdan önemsiz olduğu saptanmıştır 
(P>0.05). 
 
Yapılan Duncan testi’inde farklılığın yansıtılmış saldırganlık puanı 
açısından annesini haftada bir-iki olarak gören  çocukların puan 
ortalamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. 
 
Çizelgede annelerini yılda bir ve hiç görmeyen çocukların toplam 
saldırganlık puan ortalamaları haftada bir-iki, ayda bir, üç ayda bir gören 
çocukların puan ortalamalarından daha düşük olduğu görülmektedir. Uzun 
süre annesini görmeyen çocuğun bu durumu artık kabullenmesi, sık sık 
gören çocuğun ise bu durumu kabullenmekte zorlanması, anneyi gördükçe 
duygularının şiddetlenmesi, anne-babasını tekrar bir araya getirmeye 
çalışması ya da anne-babası arasında kalması sonucunda çocuk saldırgan 
davranışlara yönelebilir. 
 
Çocukların anne-babaları arasındaki çatışmaya maruz kalmaları onların 
problem çözme becerilerini ve başa çıkma mekanizmalarını gelişimini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca çocuklar model olma yoluyla 
ebeveynlerinden kavganın, ortaya çıkan anlaşmazlıklarda bir çözüm yolu 
olduğunu öğrenmekte, bu da çocuğun saldırganlığını arttırmaktadır (Yılmaz 
2000). 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bu araştırmada, anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan  ilköğretim 
okullarının 4. ve 5. sınıfına devam eden çocukların saldırganlık eğilimleri 
arasında fark olup olmadığını saptanması ve saldırganlık eğilimlerinde bazı 
değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek amaçlanmıştır. 
 
Anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocuklar arasında 
saldırganlık eğilimi alt boyut puanları açısından önemli farklılıklar olduğu 
saptanmıştır. Çocukların yaşı, sosyo-ekonomik düzeyi, doğum sırası, anne 
öğrenim düzeyi, baba öğrenim düzeyinin toplam saldırganlık puanı 
açısından farklılık yarattığı belirlenmiştir (P<0.01, P<0.05). Ayrıca anne 
yoksunu olma x cinsiyet, anne yoksunu olma durumu x yaş, anne yoksunu 
olma durumu x sosyo-ekonomik düzey, anne yoksunu olma durumu x anne 
öğrenim düzeyi, anne yoksunu olma durumu x baba öğrenim düzeyi 
interaksiyonlarının toplam saldırganlık puanı açısından farklılık oluşturduğu 
saptanmıştır (P<0.01, P<0.05). Yoksunluğun nedeni, anneden ayrılığın 
süresi, ayrılık yaşı, anneyi görme sıklığı değişkenlerinin toplam saldırganlık 
eğilimi puanı üzerindeki etkisinin önemli olmadığı sonucuna varılmıştır 
(P>0.05). 
 
Bir toplumun istenilen refah düzeyine ulaşması, onu meydana getiren 
bireylerin iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle gelecekte toplumda 
üretken bireyler olarak görev alacak çocukların, gelişimini ve eğitimini 
sağlayacak ortamın hazırlanması o toplumun geleceği açısından büyük 
önem taşımaktadır. 
 
Günümüzde ailenin yapısı, işlevleri ve aile içindeki bireyler arası ilişkiler 
büyük ölçüde değişmiş olmakla birlikte, çocukların bakım, gelişim ve 
eğitiminde hala en önemli, en etkili kurum ailedir. 
 
Toplumumuzda  sıkça rastlanan ailenin parçalanması olayının çocukları 
örselediği bilinen bir gerçektir. Annesiz büyümek, çocuklarda üstesinden 
gelemeyecekleri duyguların baskısına yol açmaktadır. Bunun en belirgin 
nedeni, hiç kuşkusuz çocuğun kendini ortada bırakıp giden anneye duyduğu 
öfkedir. Kendinin öleceğinden korkma ve babayı da yitirme duyguları 
çocuğun iç dünyasını büsbütün karıştırmaktadır. Çocukta görülen bu 
tepkiler, onun çok sevip aradığı annenin yitimi karşısında inanmama ve 
yadsıma duygularına sığınması sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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Çocuğun, annenin evden ayrılışından sonraki yaşantısı çok önemli olup 
sonuç, annenin boşluğunu kimin doldurduğuna, çocuğun onlarla kurduğu 
ilişkiye bağlıdır. 
 
Anne sevgisinden yoksun kalan çocuğun sağlıklı kişilik geliştirebilmesi için 
şunlar önerilebilir: 
 
Çocuğun sevdiği birine bağlanması ve gereken doyumu sağlaması gerekir. 
Bu nedenle yetişkinlerin tutum ve davranışlarıyla, özellikle cinsiyetlerine 
uygun toplumsal rollerin uygulanışında olumlu model olmaları 
gerekmektedir. 
 
Boşanmadan doğan yoksunluk durumunda annenin her an onun yanında 
olduğunu hissettirmesi, çocuğa bir güven ortamı yaratmada yardımcı olması 
önemlidir. 
 
Sağlıklı bir iletişim ve etkileşim ortamı oluşturulmalı, çocuğun olumsuz 
davranışlarının, giderek zayıflaması, sonunda da kaybolması sağlanmalıdır. 
Çocuğun olumlu davranışları ödüllendirilerek güçlendirilmelidir. 
 
Çocuk acıma duygularıyla ya da şımartılarak eğitilmemeli, çocuğun birlikte 
kaldığı ebeveyn çocuğa karşı aşırı koruyucu olmamalıdır. 
 
Aileler olumlu disiplin tekniklerini kullanmalı çocuk küçük gruplara 
katılması için yüreklendirmeli, çocuklara yaşatarak öğretmeli, kuralların 
sebepleri açıklanarak gereksiz engellemeler konulmamalıdır. Çocuğun 
örnek alarak öğrendiği gerçeğinden yola çıkarak saldırgan davranışlar 
sergilenmemeli, saldırganlığın istenmeyen bir davranış olduğunu sözel değil 
uygulayarak göstermelidirler. 
 
Saldırganlığın en aza indirilmesi ya da zararsız hale getirilebilmesi için 
çocukların güven ortamında yetiştirilmesi, enerjisini spor yapmak gibi 
çeşitli aktivitelere kanalize etmesinin sağlanması, çevresiyle uyumlu 
ilişkiler oluşturabilmesi için destek olunması gerekmektedir. 
 
Çocukların anne-babaları ile sağlıklı ilişki kurarak duygusal ve sosyal 
açıdan yoksun büyümemeleri için çocuk eğitiminde öncelikle anne ve baba 
eğitimine önem verilmelidir. Bu amaçla;  
 
Devlet, anne-baba eğitimine sahip çıkmalı, televizyon, radyo gibi basın 
yayın organları konuya yer vermelidir. Anne-babalar için hazırlanan eğitim 
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programlarında, çocuğun gelişim dönemleri ve bu dönemlerdeki 
gereksinimleri televizyonda diziler halinde ele alınabilir. Bu dizilerde, ana-
babaların çocuk yetiştirmede karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların 
sağlıklı bir biçimde nasıl çözümlenebileceği gene uzman kişilerin 
yardımıyla tartışılabilir. 
 
Konuyla ilgili ülkemizde ve dış ülkelerde yapılan araştırmalar ya da 
kuramsal yayınlara gazete ve dergilerde yer verilerek anne-babalar 
aydınlatılabilir. 
 
Ana-baba okulları açılmalıdır. Bu kurumlarda anne ve babalara verilecek 
kurslarda, çocuk ve gencin gelişim özellikleriyle onlarla iletişimin nasıl 
kurulacağı anlatılmalı, böylelikle anne ve babaların çocuklarına karşı 
olumlu tutum geliştirmeleri sağlanmalıdır. 
 
Aile danışmanlığı merkezleri yaygınlaştırılarak tanıtılmalı ve anne-
babaların gereksinme duydukları zamanlarda bu tür kuruluşlara 
başvurmaları sağlanmalıdır. 
 
Parçalanmış veya huzursuz aile ortamlarında duygusal ve sosyal açıdan 
sağlıklı etkileşim ortamında bulunmayan çocuklar devletçe, kurumlarda ele 
alınmalı ya da yaygınlaştırılacak koruyucu aile kurumlarından 
yararlandırılmalıdır. 
 
Modern çağa uyum sağlamaya çalışan toplumların gelişebilmeleri bugünün 
sağlıklı kişilik özelliğine sahip çocuklarıyla gerçekleştirilebileceği 
unutulmamalı çocuklara her koşulda önem verilmelidir. 
Konuyla ilgilenen diğer araştırmacılara yapılabilecek yeni araştırmalar için 
şu önerilerde bulunulabilr: 
 
Araştırma Ankara il merkezi sınırları içinde bulunan ilköğretim okullarında 
yapılmıştır. Ankara dışındaki ilköğretim okullarında ve geniş bir örneklem 
grubu üzerinde yapılarak bulguların genellenebilirliği genişletilebilir. 
 
Araştırma üniversite gibi farklı eğitim düzeylerinde ve farklı yaş grupları 
üzerinde yapılabilir. 
 
Yapılacak bir araştırma ile köy ve kasaba gibi küçük yerleşim birimlerinde 
yaşayanlar ile kentte yaşayanlar karşılaştırılabilir. 
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Anne yoksunu olan ve baba yoksunu olan çocukların saldırganlık düzeyleri 
karşılaştırılmalı olarak incelenebilir. 
 
Saldırganlığın farklı değişkenlerle ilgisi araştırılabilir. 
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EK 1                         GENEL BİLGİ FORMU 
 
Okul Adı ve Sınıfınız  : 
Cinsiyetiniz   : 
Doğum Tarihiniz   : 
 
1. Kaç kardeşiniz var? 
 
 a. Tek çocuk (hiç yok) 
 b. 1-2 kardeş 
 c. 3 ve daha fazla 
 
2. Kaçıncı çocuksunuz? 
 
 a. İlk 
 b. Ortanca veya ortancalardan biri 
 c. Son 
 
3. Annenizin öğrenim durumu nedir? 
 
 a. Okuma-yazma bilmiyor 
 b. Okur-yazar-ilkokul mezunu 
 c. Ortaokul yada lise mezunu 
 d. Yüksekokul mezunu 
 
4. Babanızın öğrenim durumu nedir? 
 
 a. Okuma yazma bilmiyor 
 b. Okur-yazar-ilkokul mezunu 
 c. Ortaokul yada Lise mezunu 
 d. Yüksekokul mezunu 
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EK 1. (devam) 
 

Anne Yoksunu Olan Çocuklara Ait Sorular 
 
1. Anne yoksunluğunuzun nedeni nedir? 
 
 a. Ölüm        

b. Boşanma       
c. Terk veya uzun süreli seyahat    

 
2. Annenizden ne kadar süredir ayrısınız? 
 

a. 0-1 yıl       
b. 2-5 yıl      
c. 5yıl ve daha fazla      

 
3. Annenizden ayrıldığınız zaman kaç yaşındaydınız? 
 

a. 0-1 yaş        
b. 2-5 yaş      
c. 5 yaş ve daha üstü     

 
4. Annenizi hangi sıklıkla görüyorsunuz? 
 

a. Haftada bir-iki 
b. Ayda bir 
c. Üç-altı ayda bir 
d. Yılda bir 
e. Hiç görmüyorum 



 1 

EK 2                           SALDIRGANLIK ÖLÇEKLERİ 
 
SAYIN ÖĞRENCİ  
 
Bu anket, sizin yaşınızdaki çocukların bazı davranışları hakkında sizin 
görüşlerinizi almak üzere düzenlenmiştir. Bu nedenle aşağıda sizleri 
ilgilendiren bazı cümleler göreceksiniz. Bu cümleler sizin gündelik 
hayatınızla çok yakından ilgilidir. Bunun için onları kolaylıkla 
anlayacaksınız. Sizin bu cümleler hakkında ne düşündüğünüzü öğrenmek 
istiyorum. Böylece sizin görüşlerinizden yararlanarak sizi ve sizin 
yaşınızdaki çocukları daha iyi anlayacağımızı ümit ediyorum. 
 
Bu bir test ya da sınav değildir . Vereceğiniz cevaplarla sadece araştırma 
yapan kişi ilgilidir. Bunun dışında hiç kimse ne öğretmeniniz ne okul 
müdürünüz cevaplarınızı görmeyecektir. Bu nedenle rahat ve serbest bir 
şekilde cevaplarınızı veriniz. Cevaplarınız ne kadar dikkatli ve samimi 
olursa, bu çalışmaya o kadar yararınız dokunacaktır. 
 
Cevap vermeden önce her cümleyi dikkatli okuyunuz. Fakat cümleler 
üzerinde çok vakit geçirmeyiniz. Hızlı ve dikkatli bir şekilde bütün 
cümleleri cevaplayınız. 
 
Vereceğiniz dikkatli ve samimi cevaplar için size şimdiden çok teşekkür 
ederim. 
 
AÇIKLAMA: Bu bölümde bir çok cümleler göreceksiniz. Örnek olmak 
üzere ilk cümleyi alalım: 
 
 Aynen böyle 

 düşünüyorum 
Böyle  
düşünüyorum 
 

Ne düşündüğümü  
pek bilemiyorum 

Böyle 
düşünmüyorum 
 

Hiç böyle 
düşünmüyo
rum 
 

 
1. İki arkadaşımı 
kavga ederken 
görürsem canım 
sıkılır 

 
 

X 
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EK 2. (devam) 
 
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, her cümlenin önünde boş kutu 
göreceksiniz. Birinci kutunun üstünde “aynen böyle düşünüyorum”; 
ikincisinde “böyle düşünüyorum”; üçüncüsünde “ne düşündüğümü pek 
bilemiyorum”; dördüncüsünde “böyle düşünmüyorum”; beşincisinde  ise 
“hiç böyle düşünmüyorum” yazılı. 
 
İlk önce cümleyi dikkatle okuyacaksınız. Daha sonra okuduğunuz cümle 
hakkında düşüncenizi belirtmek için sizin düşüncenize uygun olan kutuya 
(X) işareti koyacaksınız. 
 
Örneğin, yukarıdaki cümleyi okuduktan sonra, eğer siz de aynen böyle 
düşünüyorsanız; üzerinde “aynen böyle düşünüyorum” yazılı, (1) numaralı 
kutunun altındaki kutuyu işaretleyeceksiniz (Örnek olarak yukarıda 
gösterildiği gibi).  Eğer hiç böyle düşünmüyorsanız, üzerinde “hiç böyle 
düşünmüyorum” yazılı, (5) numaralı kutunun altındaki kutuyu 
işaretleyeceksiniz. Ne düşündüğünüz hakkında kesin bir fikriniz olmazsa, 
üzerinde “ne düşündüğümü pek bilemiyorum” yazılı, (3) numaralı kutunun 
altındaki kutuyu işaretlemeniz gerekecek. Her cümle için sadece bir kutuyu 
işaretleyebilirsiniz. 
 
Cümleleri işaretlemeye başlayınız: 
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EK 2. (devam) 
 
 
 Aynen Böyle 

Düşünüyorum 
Böyle 
Düşünüyorum 

Ne Düşündüğümü 
 Pek Bilemiyorum 

Böyle 
Düşünmüyorum 

Hiç Böyle 
Düşünmüyorum 

1.İki arkadaşımı kavga 
ederken görürsem canım 
sıkılır 

     

2.Birisini otomobil 
kazasına uğramış 
görürsem ne olduğunu 
anlamak için iyice bakmak 
isterim 

     

T.Acıktığım zaman, pasta 
gibi tatlı bir şey yemeyi, 
sandaviç yemeye tercih 
ederim 

     

3.Boks yada güreş 
yapanlar birbirlerine ne 
kadar kızar ve öfkeli 
dövüşürlerse o kadar 
zevkli olur 

     

4.Her spor kulübü, üyeleri 
için belirli kurallar 
koymalıdır. Bu kurallara 
uyulmasını sağlamak için 
birisi görevlendirilmelidir 

     

5.Düşüncesizce sarfettiğim 
bir sözün ya da yaptığım 
bir şakanın başkasını 
inciteceğinden çok 
çekinirim 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aynen Böyle 

Düşünüyorum 
Böyle 
Düşünüyorum 

Ne Düşündüğümü 
Pek Bilemiyorum 

Böyle 
Düşünmüyorum 

Hiç  
Böyle 
Düşünmüyorum 

6.Birgün bir atom 
bombasından yapılan 
ışınlar bütün insanları 
öldürebilir. 

     

T.Kızların ve erkeklerin 
okumaktan hoşlandıkları 
kitaplar birbirinden çok 
farklıdır. 

     

7.Öfkelendikten sonra 
genellikle pişman olurum 

     

8.Büyüklerin çoğu 
çocuklara karşıdır ve her 
zaman onlara zorluk 
çıkarırlar. 

     

 





 1 

 
 
 Aynen Böyle 

Düşünüyorum 
Böyle 
Düşünüyorum 

Ne Düşündüğümü 
Pek Bilemiyorum 

Böyle 
Düşünmüyorum 

Hiç Böyle 
Düşünmüyorum 

9.Kendini öldürmeye 
kalkmanın  nasıl birşey 
olduğunu hayal 
edemiyorum 

     

10.İnsanı kendisinden 
küçük birisini dövmesi 
asla hoş görülmeyecek bir 
davranıştır. 

     

T.Artık benim yaşımdaki 
kız ve erkek çocukların 
hayatta ne yapacaklarını 
düşünmelerinin zamanı 
gelmiştir 

     

11.Kendim dahil olmasam 
bile bir grup çocuğun 
tartıştığını görmek beni 
sinirlendirir 

     

12. Büyük köpekler daha 
tehlikelidirler 

     

13.Dövüşmek ne olursa 
olsun önlenmelidir. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aynen Böyle 

Düşünüyorum 
Böyle 
Düşünüyorum 

Ne Düşündüğümü 
Pek Bilemiyorum 

Böyle 
Düşünmüyorum 

Hiç Böyle 
Düşünmüyorum 

T.Haftanın diğer günlerine 
göre hafta sonlarını daha 
çok severim. 

     

14.Bazen ne kadar 
arkadaşım varsa o kadar 
da düşmanım olduğunu 
düşünürüm. 

     

15.Çok kızdığım zaman 
başım derde girebilir. 

     

T.Romantik bir film 
seyrettikten sonra hayale 
dalarım. 

     

16.Bazen dünyada bir çok 
kötü insanın yaşadığını, 
hatta bu  şehirde 
yaşamanın bile vahşi bir 
ormanda yaşamak kadar 
tehlikeli olduğunu 
düşünüyorum. 
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 Aynen Böyle 

Düşünüyorum 
Böyle 
Düşünüyorum 

Ne Düşündüğümü 
Pek Bilemiyorum 

Böyle 
Düşünmüyorum 

Hiç Böyle 
Düşünmüyorum 

17.Eğer bir öğrenci 
kurallara aygırı hareket 
etmişse, öğretmenin onu 
sınıfın önünde azarlamaya 
hakkı vardır. 

     

T.Eğer bir Türk filminde 
Yılmaz Güney ve Türkan 
Şoray’la birlikte rol 
alabilirsem bu çok hoşuma 
gider. 

     

18.Gazetelerde çok fazla 
cinayet haberine 
rastlıyorum. 

     

19.Birisiyle 
karşılaştığımda bana 
kafasını çeviriyor veya dik 
dik yüzüme bakıyorsa, 
herhalde içinden bana 
bozuluyordur. 

     

20.Bir çocuk kendinden 
küçük olana kötü bir 
şekilde davranırsa, küçük 
olan da ona aynen karşılık 
verebilir.Bu karşılık verme 
her şekilde hatta gizli veya 
sinsice de olabilir. 

     

 
 
 
 
 Aynen Böyle 

Düşünüyorum 
Böyle 
Düşünüyorum 

Ne Düşündüğümü 
Pek Bilemiyorum 

Böyle 
Düşünmüyorum 

Hiç Böyle 
Düşünmüyorum 

T.Pul koleksiyonu yapmak 
en hoşlandığım işlerden 
birisidir. 

     

21.Futbol 
maçında”hakeme 
ölüm”diye bağıran 
insanları duymaktan nefret 
ederim. 

     

22.Konuştuğum insanları 
kızdırmamak için 
sözlerime dikkat 
etmeliyim. 

     

23.Erkek çocukların bazen 
dövüşmek istemeleri çok 
normaldir. 

     

T.İlerde milletvekili 
olmayı çok isterim. 
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 Aynen Böyle 

Düşünüyorum 
Böyle 
Düşünüyorum 

Ne Düşündüğümü 
Pek Bilemiyorum 

Böyle 
Düşünmüyorum 

Hiç Böyle 
Düşünmüyorum 

24.Bazen yaptığım 
yaramazlıklar için daha 
çok ceza çekmem 
gerektiğini düşünürüm. 

     

T.Bir çok arkadaşımla 
birlikte değil de bir iki 
arkadaşımla beraber olmak 
daha hoşuma gider. 

     

25.Kızdığım zaman belli 
etmem fakat sonradan bu 
benim içimi sarsar. 

     

T.Bağ bahçeyle uğraşmak 
güzel bir iştir çünkü insan 
böylece bitkilerin nasıl 
yetiştiğini gözleyebilir. 

     

26.Kimsenin bana zara 
vermek istediğini 
sanmıyorum. 

     

27.Büyük bir kalabalık 
içinde kaldığım zaman çok 
sıkılırım. 

     

 
 
 
 
 Aynen Böyle 

Düşünüyorum 
Böyle 
Düşünüyorum 

Ne Düşündüğümü 
Pek Bilemiyorum 

Böyle 
Düşünmüyorum 

Hiç Böyle 
Düşünmüyorum 

28.Birisi önemli bir kurala 
uymadığı zaman mutlaka 
cezalandırılmalıdır. 

     

T.Okulda herkes, bir 
piyeste oynayabilmelidir. 

     

29.Öğretmenler sınıftaki 
tartışmaların kişiselliğe 
dönüşmemesi için çok 
dikkatli olmalıdır. 

     

30.Tam işlerim yolunda 
giderken, her şeyi berbat 
edecek bir şey yaparım. 

     

31.Her erkek çocuk boks 
yapmasını öğrenmelidir. 
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 Aynen Böyle 

Düşünüyorum 
Böyle 
Düşünüyorum 

Ne Düşündüğümü 
Pek Bilemiyorum 

Böyle 
Düşünmüyorum 

Hiç  
Böyle 
Düşünmüyorum 

T.Sabahları kalktığım 
zaman içimde bir sevinç 
duyarım. 

     

32.Sinemada veya 
televizyonda esaslı bir 
boks maçı seyretmekten 
hoşlanırım. 

     

33.Bazen bir tartışmayı 
yatıştırmak için tek yol 
gerçek bir kavgadır. 

     

T.İnsan kendisini yalnız ve 
mutsuz hissettiği zaman, 
yapılacak en iyi şey bir 
şey yemektir. 

     

34.Rüyalarımda bazen 
başkalarının beni 
hırpaladığını görürüm. 

     

35.Kendimi öldürmeyi 
isteyecek kadar 
öfkelendiğim anlar 
olmuştur. 

     

36.Öğretmenler okulda itiş 
kakışa izin 
vermemelidirler, çünkü 
birinin canı yanabilir. 

     

 
 
 
 
 Aynen Böyle 

Düşünüyorum 
Böyle 
Düşünüyorum 

Ne Düşündüğümü 
Pek Bilemiyorum 

Böyle 
Düşünmüyorum 

Hiç  
Böyle 
Düşünmüyorum 

T.Otomobil tamiri veya 
elektrikli aletleri kullanma 
gibi mekanik işleri çok iyi 
becerebilmeyi isterdim. 

     

37.Tartışma ne olursa 
olsun sonunda insana zarar 
verir. 

     

38.İnsanlar hakettiğimden 
daha çok beni hatalı 
buluyorlar. 

     

39.Arkadaşlarıma göre 
ben daha çok kazaya 
uğruyorum. 
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 Aynen Böyle 

Düşünüyorum 
Böyle 
Düşünüyorum 

Ne Düşündüğümü 
Pek Bilemiyorum 

Böyle 
Düşünmüyorum 

Hiç Böyle 
Düşünmüyorum 

40.Çocuklar kavga 
edebilir.Çocukların 
kavgasına büyükler 
karışmamalıdır. 

     

T.Kız ve erkek çocuklar 
boş zamanlarında spor 
yapabilmek için birer spor 
kulübüne 
kaydolmalıdırlar. 

     

41.Gece yalnızken 
arkamdan biri geliyormuş 
gibi olur. 

     

42.Televizyonda çok fazla 
kavga dövüş gösteriliyor. 

     

43.Ben arkadaşlarımı, beni 
kızdırdıklarından daha çok 
kızdırırım. 

     

T.Dışarıda oyun oynayıp 
yorulduktan sonra tek 
başıma dinlenmeyi 
isterim. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 Aynen Böyle 

Düşünüyorum 
Böyle 
Düşünüyorum 

Ne Düşündüğümü 
Pek Bilemiyorum 

Böyle 
Düşünmüyorum 

Hiç Böyle 
Düşünmüyorum 

44.Eğer bir arkadaşımız 
bir kavgaya başlarsa 
sebebi ne olursa olsun 
cezalandırılmalıdır. 

     

T.Para biriktirmek ve 
paranın gittikçe 
çoğaldığını görmek çok 
hoş olsa gerek. 

     

45.Sporcular kaba ve kırıcı 
oynamadıkları zaman 
futbol daha güzel bir oyun 
olur. 

     

T.Bütün sınıfın karşısında 
konuşmaktan sıkılırım. 
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 Aynen Böyle 

Düşünüyorum 
Böyle 
Düşünüyorum 

Ne Düşündüğümü 
Pek Bilemiyorum 

Böyle 
Düşünmüyorum 

Hiç  
Böyle 
Düşünmüyorum 

46.Ceza vermek dışında 
asla kimse kimsenin canını 
yakmamalıdır. 

     

T.Birisi benimle aşırı 
samimi olmaya kalkarsa, 
bu beni sinirlendirir. 

     

47.Eğer bu dünyada 
yaşamak istiyorsan, 
kavgayla da olsa haklarını 
savunmalısın. 

     

T.Benim yaşımda olan kız 
ve erkek çocukların halk 
oyunları oynamaları çok 
hoşuma gidiyor. 
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