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1. GİRİŞ 

 

 

 

Sağlıklı aile kavramı çağımızın toplumlarında gittikçe önem kazanmaktadır. 

Toplumsal yapıdaki değişiklikler aile içi işleyişler üzerinde önemli etkiye 

sahiptir. 

 

Her insan için hayat bir çok önemli olayı içerir. Bunların bazıları kişinin 

kendisini tanıması, büyümesi, kimlik edinmesi ve toplumda yüklendiği rolün 

değişmesini gerektiren olaylardır. Kadınların hayatında değişmesini 

gerektiren önemli olaylardan birisi anne olmasıdır. Anne için çok önemli olan 

bu süreçte hayatında kaçınılmaz değişiklikler olur (Zabielski, 1994). 

 

Günümüzde kadın, yalnız çocuk yetiştiren, evde oturan anne modelinden 

meslek kadınına dönüşmüştür. Erkeklerin üstünlüğü giderek azalmış, eşit 

fırsatlar gündeme gelmiştir. Ailede anne ve baba sorumlulukları paylaşmış, 

eşitlik akımı başlamıştır. Kadın evde ve dışarıda aktif çalışmasıyla süper 

kadın haline gelmiştir (Sayıl, 2004). Bu esnada aile içinde daha fazla söz 

sahibi olmaya başlayan anneler, çalışma hayatında elde ettikleri statü ve 

roller ile aile içindeki statü ve rolleri arasında çatışmalar yaşamaya 

başlamıştır.  

 

Kadın ve erkek rollerindeki değişim, beklentilerin yükselmesi ve yoğun stres 

altında yaşama gibi modern hayata eşlik eden problemler, ailenin kendine ait 

psikolojik ve sosyal sınırlarını zorlamaktadır (Tahran, 2006). Kadınlar 

psikolojik, sosyal ya da ekonomik koşullar nedeniyle aile içerisinde sıklıkla 

öfke ve saldırganlık içeren davranışlara maruz kalmaktadırlar. 

 

Araştırmamızda kuramsal bilgi üretmek amaçlanmaktadır. Çocukluktaki ve 

evlilikteki şiddet olgusunun annenin aile işlevselliği algısı üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Öncellikle aileye ilişkin genel bir açıklama verildikten sonra 



sistemik açıdan aile kavramı incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak kullanılan “Aile Değerlendirme Ölçeği” Mc Master Aile İşlevleri Modeli 

temelinde hazırlanmış bir ölçektir. Bu nedenle araştırmada bu modelden de 

söz edilmiştir. Araştırmanın hipotezleri “Annenin çocuklukta şiddet görmüş 

olması, annenin aile işlevselliği algısı üzerinde olumsuz yönde etkilidir.” Ve 

“Annenin evlilikte şiddet görüyor olması, annenin aile işlevselliği algısı 

üzerinde olumsuz yönde etkilidir.” olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

1.1. Aile Kavramı  

 

Ailenin evrensel bir tanımını yapmak mümkün değildir. Toplum yapılarına 

göre aile kavramının değişkenliği ve çeşitli sosyal bilim dallarının aile 

kavramlarını farklı açılardan ele almaları buna neden olarak gösterilebilir. Aile 

toplumun mikro boyuttaki bir modelidir. Ancak her toplumda bu model 

toplumsal yapının durumuna göre oluşmaktadır. 

 

Toplum temel birimi olan “aile”, kavram olarak tek başına kullanıldığında 

toplumun farklı kesimlerinde farklı anlamlar ifade etmektedir. Genellikle aile 

denildiğinde “ana – baba ve çocuklardan oluşan” çekirdek aile anlaşılır. Farklı 

kişilerin ve grupların aileye bakış açısı farklı olduğu için aile tanımları da 

çeşitlilik göstermektedir (Güvenç, 1999).  

 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün Türkiye İstatistik Kurumu 

işbirliği ile hazırladığı 2006 yılı Türkiye Aile Yapısı Araştırması Raporu’na 

göre aile; evlilik, kan bağı ve yasal yollarla birbirine bağlı, karşılıklı hak ve 

yükümlülüklerle bir arada yaşayan insan topluluğudur (Türkiye Aile Yapısı 

Araştırması, 2006). 

 

Bir diğer tanıma göre ise aile, temel işlevleri üreme, çocukların bakımı, 

büyütülmesi ve sosyalleşme olan toplumun en küçük birimidir. Ekonomik 



açıdan üyelerinin yaşamsal gereksinimlerini karşılamak yükümlülüğü vardır. 

Bir çok kişi için aile hem en önemli destek kaynağı, hem de en önemli stres 

kaynağıdır. Aile, bireylerin sağlığını önemli ölçüde etkiler ve bireylerin sağlığı 

da ailelerin dolayısıyla da toplumun sağlığını etkiler (Kılıç ve Uslu, 2000). 

 

Anne, baba ve / veya evlenmemiş çocuklar ile tek ebeveyn ve çocuklardan 

oluşan aile tipine çekirdek aile denir. Hanede tek ebeveyn olması veya 6 

aydan kısa süreli kalan kişi olması çekirdek aile yapısını bozmaz (Türkiye 

Aile Yapısı Araştırması, 2006). 

 

Anne, baba ve / veya çocuklar ile büyükanne, büyükbaba, hala, amca vb. 

akrabalardan oluşan en az iki neslin bir arada yaşadığı kalabalık aile tipine 

geniş aile denir. Çekirdek aileye hanede sürekli yaşayan (6 aydan uzun 

süreli) büyükanne / büyükbaba gibi bir akrabanın eklenmesi de geniş aile 

kapsamında alınmıştır (Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 2006). 

 

Türkiye’ de aile biçimlerinin oranları ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu 

araştırmalardan elde edilen veriler Türkiye’de çekirdek aile biçiminin yaygın 

olduğunu göstermektedir. Çekirdek aile yapısının daha çok kentlerde yaygın 

olduğuna ilişkin veriler vardır. Buna karşın çekirdek aile biçimine köylerimizde 

de yaygın bir biçimde rastlanmaktadır. Türkiye’ de aile kavramı köysel 

bölgelerden şehirsel bölgelere doğru geleneksel tipten çekirdek tipe yönelen 

bir dönüşüm göstermektedir (Gürel, 1996).  

 

Ülkemizde aile kurumunun güçlü gelenekler üzerine kurulu olması, inanç 

sistemimizdeki “başkasını mutlu et, kendini de mutlu etmiş olursun” 

yaklaşımı, modern hayatın aile kurumuna yaptığı tahribata bir dereceye 

kadar engel olmaktadır. Bununla beraber, ülkemizde de boşanma oranlarının 

her geçen yıl artması, aile facialarının sıradan hale gelmesi, evlilik dışı 

beraberliklerin artması modern hayatın aile kurumuna zarar verdiğini 

göstermektedir (Tahran, 2006). 

 



Özellikle son iki yüzyıl içinde sanayileşme, kentleşme ve bunların etkisindeki 

yeni oluşumlar bütün sosyal kurumlar gibi aileyi de etkileşmiştir. Aile 

üzerindeki dikkat çekici değişimler bu kuruma destek vermek için yeni 

politikalar geliştirmeyi zorunlu kılmıştır. 1982 Anayasası ailenin toplumun 

temeli olduğuna işaret ederek devlete aileyi destekleme görevini yüklemiştir.  

Literatürde ailelere yönelik araştırmalar incelendiğinde özellikle tek başına 

aileler ve evlilikler üzerinde duran bilimsel araştırmaların 20. yüzyıla kadar 

çok fazla yol kat etmediği görülmektedir. O dönemin evlilik ve aile üzerine 

çalışan araştırmacıları diğer araştırmacılara göre ölçme araçlarının 

yetersizliği nedeniyle dezavantajlı sayılabilir. Aile araştırma yöntemleri ve 

aileler hakkındaki bilimsel veriler son elli yıl içinde büyük artış göstermiştir. 

Antropoloji, sosyoloji ve psikoloji gibi bir çok bilim dalı aileler üzerine bilimsel 

çalışmalara katkı sağlamıştır. Aslında aile ve evlilik üzerinde çalışan birçok 

araştırmacı bu bilimlerden edindikleri verilerden etkilenmiştir. Son yıllarda bir 

çok üniversitede disiplinler arası geçmişleri olan araştırmacıların çalıştığı, aile 

çalışmaları veya aile bilimi adı altında akademik birimler kurulmuştur (Miller; 

1990). 

 

Bireyleri evlilik kararına yönlendiren olumsuz motivasyon unsurları pek çok 

araştırmanın konusu olmuştur. Örneğin evliliklerde, bireylerin öncelikli ve 

yegane amaçları evlilik yoluyla toplumda statü ve güç kazanma, yaşam 

standardını yükseltme, yalnızlıktan kurtulma veya mutsuz bir aile ortamından 

kaçma, kurtulma gibi nedenler ise, evlilik yaşamının mutlu bir şekilde 

sürdürülme olasılığı zayıflamaktadır. Evliliğin bu nedenler açısından bireyin 

yaşamına pozitif katkıları olabilmektedir ancak söz konusu unsurların birey 

için patolojik düzeyde ön planda olması, evlilik yaşamının getirdiği 

sorumlulukların göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla bireyler 

evliliği kişisel beklentilerini karşılamaya yönelik bir araç olarak görmeye 

başlarlar. Oysa evlilik yaşamının doğası bu tür bencil düşünce tarzlarıyla asla 

bağdaşmayacak yapıdadır (İl, 1999). Bu tür  beklentilerle yapılan evliliklerde 

ve kurulan ailelerde aile sistemi fonksiyonlarını yerine getirme açısından güç 

bir duruma itilmektedir. 



 

İnsanın yaşam boyu yaptığı seçimlerde olduğu gibi eş seçiminde de bilinçli 

ve  bilinç dışı eğilimlerin yeri olmaktadır. Eş seçiminde söz konusu eğilimlerin 

etkisiyle bireylerin benzerlik ve tamamlayıcılık unsurlarını göz önüne aldıkları 

belirlenmiştir. Benzerini seçme eğilimi hakim olduğunda bireyler genellikle 

kendi çevrelerinden bir eş seçmeye yönelirler. Böylelikle evlerinde sosyo – 

ekonomik statü, din, ırk, dil, eğitim ve sosyal değerler açısından önemli 

ölçüde yakınlık ve benzerlik bulunduğundan, anlaşmazlık ve çatışma konuları 

en az düzeye inmektedir. Çıkabilecek sorunlar gerçekçi objektif yaklaşımlarla 

daha kolay çözülebilmektedir (İl, 1999). Diğer taraftan benzeri seçme eğilimi 

nedeniyle benzer sorunlar tekrarlamakta, varolan sorunlar çözülememekte ve 

birey yeni kurulan aile sistemine de aynı tür çözümsüzlükleri beraberinde 

getirmektedir. Örneğin şiddetin bir iletişim biçimi olarak kullanıldığı ve doğal 

karşılandığı  bir ailede yetişen birey, aynı örüntüyle yeni kurduğu ailesinde de 

karşı karşıya kalmaktadır. 

 

Tamamlayıcılık unsuru  göz önüne alındığında, eşlerin birbirleriyle bütünleyici 

özellikler taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Örneğin otoriter kişilik yapısına sahip 

olan bireyler itaatkar yapıda eş seçmeye yönelirler. Eşlerin biri suskunsa 

diğeri konuşkan olmaktadır. Burada önemli olan kişisel farklılıklar değil 

beklentilerdeki uzlaşmadır. Karşılıklı olarak doyurulan gereksinimler evlilik 

bağını güçlendirmektedir. Ancak tümüyle farklı gereksinimlere sahip olunan 

durumlarda anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır (İl, 1999).  

 

 

1.1.1. Sistemik Açıdan Aile Kavramı  

 

Genel olarak kabul edilen tanımına göre sistem, birbiriyle ilişki durumunda 

olan birimler topluluğudur (Gençtan, 2003). Genel sistemler kuramı ise 

birleştirici bir kuramdır. Nesneleri ve insanları ayrı ayrı değil, ilişkileri içinde 

inceler. Sistemik yaklaşım davranış ile o davranışın ortaya çıktığı ortam 

arasındaki ilişkiye odaklanır. Sistemi oluşturan ilişkiler ağının bir noktasında 



meydana gelen bir değişimin, ağ boyunca yayılarak diğer noktaları da 

etkileyeceği kabul edilir (Kılıç, Uslu; 2000). Sistemler kuramı doğa bilimleri ve 

sosyal bilimlerde kullanılan yapısal bir yaklaşımdır. İzole edilmiş değişkenler 

arasındaki izole edilmiş ilişkiler yerine tanımlanabilir birimleri ve onların 

çevresel bağlamları arasındaki etkileşimleri karmaşık bir ağ içinde inceler. 

Sistemik yaklaşım  sisteme gelen bilgileri sistemin nasıl işleme aldığını ve 

sistemin kendisini nasıl tanımlanabilir ve uyum sağlayan bir birim olarak 

dengelediğini inceler.  

 

Sistemik açıdan aile değerlendirildiğinde büyük bir üst sistemin parçasıdır, 

yani bir alt sistemdir. Bu nedenle her bir ailenin anlaşılabilmesi için ailenin 

daha geniş sosyal ve kültürel bağlamlarda diğer ailelerle olan ilişkisinin 

çalışılması gerekir. Aileler diğer aile sistemleri ve başka sistemlerle 

etkileşmektedir. Birbirlerine ilişkiler yolu ile bağlı olan aile üyeleri aile 

sistemini oluştururlar. 

 

Ailenin bir sistem olarak incelenmesi 1940’lı yıllarda biyolog Ludwig Von 

Bertalanffy’nin sistem üzerine yaptığı çalışmalara dayanır. Bertalanffy’e göre 

insan yaşantısında da tıpkı insan organizmasında olduğu gibi birbirinden 

bağımsız parçalar, sürekli ve karşılıklı olarak birbirleriyle etkileşirler ve bir 

bütünü oluştururlar. Ailenin sosyal bir sistem olarak ele alındığı ilk çalışmalar 

Murray Bowen’e aittir.  

 

Sistemik aile terapisi okulu 1958’de şizofreni belirtileri gösteren üyeleri olan 

ailelerdeki iletişim süreçlerini araştıran Palo Alto grubundan Bateson’un 

görüşlerinden etkilenmiştir. Bateson, Ludwig Von Bertalanffy’nin genel 

sistemler teorisi ve Weiner’in sibernetik ile ilgili kavramlarını aile sistemlerine 

uyarlamıştır. Öte yandan, 1967’de Milan’da kurulan “Aile Çalışmaları 

Enstitüsü” homeostasis üzerine odaklanır. Yapısalcı bir yaklaşımla, “zihnin 

sosyal olduğu”, yani mutlak gerçeklikten çok gerçekliğin göreceli olduğu ve 

anlamın, bağlam ve ilişkiler yoluyla ortaya çıkacağı öne sürülür (Akt. Tüzer ve 

Göka, 2002). 



 

Modellerin tümü aileleri farklı boyutlarda ele almaktadır. Ancak her biri ele 

aldıkları boyutların sayısı bakımından farklılık göstermektedir. Alt sistemlere 

verilen önem bakımından da modeller farklılıklar göstermektedir. Modellerin 

tümü için değerlendirme araçları geliştirilmiştir. Bunlar; aile üyeleri tarafından 

doldurulması gereken öz değerlendirme formları ve görüşmeyi yapan kişi 

tarafından doldurulması gereken formlardır. Bu araçların psikometrik 

özellikleri, özellikle geçerlik ve güvenirlikleri bir çok araştırmada incelenmiştir. 

Beavers, Circumplex, Mc Master ve Darlington’ın derecelendirme ölçekleri 

aynı aileler için aynı sonuçları ortaya koyarak güvenirliklerini göstermiştir. 

Beavers, Circumplex, Mc Master ve Family Process’in öz değerlendirme 

formları aynı aileler için aynı sonuçları vererek tutarlılık göstermiştir. Son 

olarak, her bir model için  derecelendirme ölçekleri, öz değerlendirme formları 

veya her ikisi birden geçerli görünmektedir (Carr, 2000). 

 

Tüm kuramlar gibi sistemler kuramının da kendine özgü kavramları vardır. Bu 

kavramlar; sınırlar, iletişim, entropi – negentropi, homeostasis – 

morfogenesis – morfostasis, geri bildirim, amaç, ilişki, bütünlük, eş sonlanma, 

açık – kapalı sistemler’dir.  

 

 
1.1.1.1. Sınırlar  

 

Sistemlerin en temel özelliği sınırların bulunmasıdır. Aile sisteminde bu sınır, 

sistem içindeki ilişkileri karakterize eden örüntüleri ve aileye kendine özgü 

kimliğini veren değerleri ifade etmektedir. Çoğu insan bir çok değişik sistemin 

üyesidir. Sistemin içine girmesine izin verilen bilgi miktarı ya da sınırların 

katılığı sistemin açıklığını ya da katılığını belirler. Eğer bir aile ya da sistem 

dışarıdan çok fazla bilgi kabul eder ise, bu sistemin sınırları belirsizleşir. Bu 

durum da sistemin diğer sistemlerden ayrıştırılamaz duruma gelmesine 

neden olabilir. Diğer taraftan sınırlar çok katıysa, sistem çevreden gelen 

bilgiyi etkin şekilde işleyecek yeterlikte ve esneklikte olmaz. Sistem içinde 

bulunduğu çevreyle sürekli etkileşim içinde olmalıdır. Sınırlar yararlı bilgiyi 



kabul edecek, kabul edilmemesi gereken bilgiyi de sistem içine almayacak 

şekilde olmalıdır (Becvar ve Becvar, 1982). 

 

Sınır kavramı sistemler arası hiyerarşinin belirleyicisidir. Sınır kavramını 

tanımlamak sistemler arasındaki alt üst sistem ilişkisini de tanımlar. Aile 

sistemi ailelerden oluşan daha büyük bir üst sistemin bir parçasıdır. Benzer 

şekilde ilişkilerin oluşturduğu alt sistemler de aile sisteminin içinde yer 

almaktadır (Becvar ve Becvar, 1982).  

 

Aile kimliğinin sürdürülmesi, sınırların sistem dışındaki bilgiler ile 

geçirgenliğine bağlıdır. Bu yüzden aile üyesi başka bir sistemin de parçası 

olmaya karar verdiğinde, bu sistemin davranış örüntüleri ve değerlerinin aile 

sistemine uygunluğu aile sistemi tarafından değerlendirilir (Becvar ve Becvar, 

1982). Ailede sınırların geçirgenliği; aşırı geçirgen, optimal kararlılıkta 

geçirgen veya aşırı katı sınırlar şeklinde olabilir. Aile içinde sağlıklı alt 

sistemlerin sınırları bellidir, hiyerarşi vardır. 

 

 
1.1.1.2. İletişim  

 

İletişim örüntüleri aile sistemi içindeki ilişkilerin doğasını tanımlamaktadır. 

Sözel iletişim, sözel olmayan iletişim ve bağlamsal olmak üzere üç tür iletişim 

belirlenmiştir. Sistem içinde bilginin yokluğu diye bir şey yoktur.  

 

Sözel iletişim bilgiyi iletmek için kullandığımız kelimeler veya tanımları ifade 

etmektedir. İletişim türleri içinde gücü en az olan iletişimdir. Sözel olmayan 

iletişim ise ses tonu, mimikler, yüz ifadesi, vücut duruşu, sesin yükselip 

alçalması gibi unsurları içermektedir.  İletişimin sözel olmayan yönü iletişimin 

ilişkiyi belirleyici ve yönlendirici yönüdür. Mesajı gönderen kişinin niyetini 

belirtmektedir. Sözel olmayan her iletişim sözel hale gelebilir. Bağlam sözel 

olmayan iletişimle yakından ilişkilidir. Bağlamdaki bir değişiklik ilişkinin 

kurallarında değişikliğe yol açacaktır. Bağlam nerede, kiminle, ne zaman ve 



nasıl bir ilişki yürüttüğümüzü belirler (Becvar ve Becvar, 1982). Sözel veya 

sözel olmayan bir mesaj hangi bağlamda verildiği ile anlam kazanır. 

 

 

1.1.1.3. Entropi – Negentropi 

 

Bütün yaşayan sistemler bir dereceye kadar açıktır. Bu açıklığın derecesi 

değişebilmekle birlikte yaşayan bir sistem çevredeki diğer sistemlerle kısmi 

bir alışverişe sahiptir. Entropi bir sistemdeki enerji ya da bilgi eksikliği 

demektir. Sistemdeki bilgi azaldıkça sistemin organizasyonu bozulur. Negatif 

entropi yani negentropi maksimum düzensizlikten uzaklaşma eğilimini temsil 

eder. Bir sisteme çevredeki diğer sistemlerden bilgi ya da iletişim şeklindeki 

yeni enerjinin girişi, aile gibi insan sistemlerindeki negentropik eğilimin 

temelidir. Hiçbir aile sistemi tam anlamıyla kapalı olmamasına rağmen 

nispeten kapalı olanlarda daha az yeni enerji ve bilgi vardır. Açık bir sistemde 

entropi artabilir, aynı kalabilir ya da azalabilir. Tüm yaşayan sistemler yüksek 

enerjiyi, yüksek derecede düzeni ve ilerlemeyi sürdüren girdinin alımına 

açıktır. Aile, diğer sistemlerden gelen girdilerin sürekli bombardımanı 

altındadır. Diğer sistemlerden ayrı olan kimliğini sürdürme sürecinde aile bu 

enerji girdisi ile etkinleşir, onu işler ve çıktıları diğer sistemlere verir. Bu 

çıktılar aileden bu ürünleri gerekli  ya da gereksiz bulacak diğer sistemlere 

yapılan enerji transferidir. Tüm sistemler negatif entropiyi arttırmak için yararlı 

enerji girdilerine ihtiyaç duyarlar. Yararlı girdiler olmadan sistemler 

maksimum bozulmaya yani entropiye doğru eğilim gösterirler. Böyle bir 

durumda yapının eksikliği ya da belirsizliği hata olarak tanımlanabilir (Becvar 

ve Becvar, 1982).  

 

Bilgi akışı sosyal sistemin temel süreçlerindendir. Sosyal sistemler, değişik 

sistemlerin sınırları içindeki bilgi akışı sayesinde bir arada durabilmektedirler. 

Bilgi değişimi durağanlık ve değişime doğru hareket edebilme becerisi 

sağlamaktadır. Ancak yararlı ve kullanılabilir olması için aile üyelerinin 



özelliklerinden, kaynaklarından ve diğer sistemlerden gelen bilgi organize 

edilmelidir.  

 

Blocch’ a (1985) göre, aile fonksiyonlarında benimsenen ilişkileri düzenleme 

yolları, organizasyon, zaman içindeki devamlılık, adaptasyon, zamana bağlı 

değişim gibi bazı bilgiler temel olarak kabul edilir. Aileler belli bir zaman dilimi 

içinde ilişki örüntülerini ve etkileşimlerini bir devamlılık içinde düzenleyerek 

varlıklarını sürdürürler. Ailenin vazgeçilmez unsuru olan bir üyede meydana 

gelecek bir değişim diğer elemanların ilişkilerindeki değişimle bağlantı kurar. 

Bu aile sistemi için en önemli duygusal oluşumdur (Akt. İl, 1999). 

 

 

1.1.1.4. Homeostasis – Morfostasis – Morfogenesis 

 

Dış ortamdaki ve çevresindeki değişime karşı konumunu koruyarak kendi 

içinde dengesini düzenleme olarak adlandırılan homeostasisi, psikoloji 

çalışmalarında ilk olarak uygulayan araştırmacılardan biri Cannon’dur. 

Cannon vücudun uyum ve dengeyi otomatik olarak sürdürme eğilimini 

homeostatik denge olarak adlandırmaktadır (Aktaş, 2005). 

  

Bu homeostatik denge durumu sistemin istikrarlı olma kapasitesine karşılık 

gelir. Denge kavramı kısmen kısıtlayıcı ve yanıltıcıdır. Sistem bir istikrar 

arayışındadır. Ancak sağlıklı kalabilmek için aynı zamanda değişebilir olmak 

zorundadır. Bu sebeple denge (homeostasis) olarak  tanımlanan istikrarlı 

dinamiği açıklamak için birbirleriyle ilişkili iki kavram olan istikrar ve değişim 

geliştirilmiştir. Sağlıklı bir aile sisteminde hem morfogenesis (değişim) hem 

de morfostatis (istikrar) gereklidir. Bu sebeple, ilişki ya da sistem üyelerin biri 

tarafından ortaya konan farklılıkların dengelenmesi eğilimini taşır. Morfostatis 

– morfogenesis her iki ucu da disfonksiyonel olmakla birlikte, sağlıklı ailelerde 

bu ikisi arasında sağlıklı bir denge sürdürülmektedir. Yani sistemin kuralları 

sistemi yöneten kuralların değişmesine izin vermektedir.  Stres durumunda 



değişim genellikle istenen bir şeydir. Ancak hızlı ya da çok büyük değişim 

durumlarında ailedeki istikrar tehdit altına girebilir (Becvar ve Becvar, 1982). 

 

Homeostatik denge aile bireyleri arasındaki ilişkileri tanımlayarak süregelen 

uzlaşmanın durağanlığını sağlamaya yardımcı olur. Çocuklar büyüdüğünde 

homeostatik denge ilişkileri yeniden tanımlamak için aileye baskı yapar. Aile 

sisteminde zaman zaman oluşan dengesizlikler denge sağlanana kadar 

duygusal kayıplara ve yabancılaşmaya neden olabilir (Aktaş, 2005). Ancak 

ailede mutlak morfogenesis veya mutlak morfostatis yoktur. 

 

 

1.1.1.5. Geri Bildirim 

 

İletişim ya da bilgi akışı insan sistemlerinin enerji girdisi ve çıktısıdır. Bu 

iletişim aynı zamanda bir sistemin ürününün kullanışlı olup olmadığı hakkında 

da bir geri bildirim olarak tanımlanabilir. Geri bildirim sisteme zarar veren 

güçlere bir cevaptır. Aynı zamanda geri bildirim sistemde dalgalanmaya 

neden olacak dışsal değişmeleri hafifleterek homeostatik işlevselliği 

sürdürme amacındadır. İnsan sistemlerinde iletişim geri bildirim yoluyla 

eşitlenir. Aile üyeleri diğer aile üyelerinden birbirlerine verdikleri geri bildirime 

uygun şekilde davranmalarını ister. Bir aile de belirli bir derecede 

homeostatik denge gereklidir ve geri bildirim istenen istikrarın sağlanmasına 

hizmet eder. Ancak bir ailedeki geri bildirim süreçleri aynı zamanda aile 

üyelerindeki değişimlere tepki olarak değişimi sağladığı için de yararlıdır. Geri 

bildirim süreçleri, aile sistemi içinde değer verilen davranışları tolere edilebilir 

ölçüde arttırmayı ya da azaltmayı sağlar. Popüler kullanımda olumlu geri 

bildirim kavramı genellikle ödüle ya da olumlu pekiştirmeye karşılık gelir. 

Olumsuz pekiştirme ise genellikle eleştiri, ceza gibi kavramlara karşılık gelir. 

Sistemler kuramında ise olumlu ya da olumsuz geri bildirim oldukça farklı 

tanımlanır ve her ikisi de ödül ya da eleştiri şeklinde olabilir. Geri bildirimin 

olumlu ya da olumsuz oluşu sistemin içeriğine göredir. Sistemdeki olumlu 

geri bildirim değişimin olduğuna dair bir mesajdır. Bu değişime sistem ya da 



aile tarafından uyum sağlandığını gösterir. Örneğin, kabul edilemez bir 

davranış nedeniyle çocuğu cezalandırmak ve böylece eğitmek olumlu geri 

bildirim olarak kabul edilir. Olumsuz geri bildirim mevcut durumu sürdürür ve 

bu sebeple homeostatik ve morfostatik bir işlev yaratır. Örneğin övgü bir 

önceki davranışın tekrar edilmesine neden olduğu için olumsuz geri bildirim 

olarak kabul edilir. Davranış ödül de eleştiri de olsa mevcut durumu 

sürdürüyorsa olumsuz geri bildirimdir (Becvar ve Becvar, 1982).  

 

Homeostatikler sistemin bütünlüğünü ihtiyaçlar ve değişkenler içerisindeki 

ilişkiler çerçevesinde dengede tutarlar. Bu düzenleyici işleme geribildirim 

denir (Akt. Aktaş, 2005). 

 

Geribildirim sistemi geçmişteki sonuçların çıktılarını esas alarak, şimdi ve 

gelecekte de sistemi kontrol etmeye dayanır. Böylece geri dönüşüm 

mekanizması sistemi dengede tutar  (Aktaş, 2005). 

 

1.1.1.6. Amaç 

 

Sistemler amaçlı olarak tanımlanır. Bir sistem içindeki ilişkilerin doğası 

sistemin amacına bağlıdır. Ancak sistemler kuramı çerçevesinde 

bakıldığında; üyelerin ihtiyaçları ya da istekleri gibi, intrapsişik süreçlere 

başvurmadan sistemin amacını belirlemek problem yaratabilir. Ailesel 

etkileşimin yoğun örüntülerini gözlemlemek aile sistemini tanımlamada yarar 

sağlar (Becvar ve Becvar, 1982). Sistemin amacı girdi almak, girdiyi işlemek 

ve başka sistemler için bilgi üretmektir. 

 

 

1.1.1.7. İlişki 

 

İlişki iki ya da daha çok birey arasındaki etkileşim örüntülerini, aile üyelerinin 

diğerleri ile nasıl ilişki kuracağını yöneten kuralları tanımlar. Bir ilişkide iletilen 

enerji, katılımcılar arasındaki sözel ya da analojik bilgi alışverişi ya da iletişim 



şeklini alır. Aile üyeleri arasındaki etkileşim örüntüleri, onların ilişki sistemini 

diğer sistemlerden ayırır. Kurallar olarak adlandırılabilecek bu ilişki içindeki 

kişilerin farkındalığı dışında var olur. İnsan sistemlerinin çalışılması için 

uygun analiz birimleri üyeler arasındaki ilişkiler, bu ilişkilerin organizasyonu 

ya da kurallarıdır (Becvar ve Becvar, 1982).  

 

İlişki sembiyotik ilişki, tamamlayıcı ilişki, simetrik ilişki ve koşut ilişki olmak 

üzere dört başlık altında incelenebilir. Sembiyotik ilişkide bireyin davranışı 

diğer bireyin davranışına bağımlıdır. Tamamlayıcı ilişki zıt davranışlarla 

nitelenirken, simetrik ilişki benzer davranışlarla nitelenir. Koşut ilişkide 

tamamlayıcı ve simetrik ilişki bir aradadır (Uslu, 2005). 

 

İnsan sisteminin parçalarının birbirleriyle ilişkili olması gibi her bir aile 

üyesinin davranışı da aileden ayrı bir parça olarak değerlendirilmemelidir. 

Davranış bağlam içinde değerlendirilmelidir. Diğer bir ifade ile, aile içindeki 

tüm olaylar eş zamanlı olarak ardıl ve öncül davranışlardır. 

 

 

1.1.1.8. Bütünlük 

 

Bir sistemde bütün parçaların toplamından daha büyüktür. Yani birbiriyle ilişki 

kuran iki insan bağımsız değildir. Aksine, bir diğeri ile karşılıklı etkileşimdedir. 

Herhangi bir ilişkide insanlar karşılıklı olarak birbirlerine karşı sorumludur. Bir 

aile incelendiğinde her kişinin birbiriyle etkileşiminin yanında organizmik bir 

bütünlük de görülmelidir. Sistemin organizasyonuna bakılmalı ya da sistemin 

üyelerinin etkileşiminin sonuçlarından doğan yapıya bakılmalıdır (Becvar ve 

Becvar, 1982).  

 

Bütünlük ve organizasyon kavramları sistemin nasıl olduğunu anlamamıza 

yardımcı kavramlardır. Aile sisteminin elemanları bir düzen içinde birbirlerini 

etkileyebilirler. Benzer şekilde bu üyelerin her zaman ortak amaçlı bir grup 

olan bir varlık oluşturdukları, birlikte çok daha fazla bir kuvvet oluşturdukları 



düşünülür. Bütünü oluşturan ilişki parçaları bozulmadan önce bu parçaların 

yeterince anlaşılmadığı ya da açıklanamadığı ortaya çıkmıştır. Sistemi 

oluşturan hiçbir üye tek başına hareket etmediği için tek başına ele alınmaz 

(Aktaş, 2005). 

 

Ackerman’a göre (1984), aile ayrışmış parçaların toplamından çok bir bütünü 

oluşturan, devamlı üyeleri olan bir grubun oluşturduğu bir sistemi temsil eder. 

Aile; üyeleri ayrı ayrı değil çocukları ile birlikte bütün ve birbirleriyle yakın ilişki 

içinde var olan bir birlikteliktir. Aile üyeleri arasındaki canlı ilişkilerden 

anlaşılan, bu üyelerin teker teker özetlenmesinden çok daha aydınlatıcıdır. 

(Akt. Aktaş, 2005) 

 

 

1.1.1.9. Eş Sonlanma 

 

Bu yapıya göre aileler aynı sonuca farklı yollardan da gidebilirler (Gülerce, 

1996) ya da başka bir deyişle bir şey nerede başlarsa başlasın sonu da aynı 

olacaktır. Sistemler kuramında odaklanılan nokta geçmiş hikayeden çok 

“şimdi ve burada” dır. Herhangi bir ailesel olayın temelleri terapide çok önemli 

değildir. Bunun yerine bu ailede hala süregelen etkileşimin organizasyonuna 

yer verilir. Yani sistemi anlamak için bugünkü düzenlemenin incelenmesi 

gerekir (Becvar ve Becvar, 1982). 

 

 

1.1.1.10. Açık ve Kapalı Sistemler 

 

Bir sistemdeki ilişkilerdeki davranış örüntüleri o sistemi tanımlar. Değişiklikler 

sistemin devamlılığını bozmaz ve sistemin varlığını garanti altına almış olur. 

Aile üyelerinin diğer aile üyelerinden ya da aile sisteminin diğer sistemlerden 

aldığı girdiler ne kadar fazlaysa sistem o kadar açık bir sistem demektir. 

Aksine girdiler ne kadar azsa sistem o kadar kapalı demektir. İşlevsel ailede 

iki uç arasındaki dengenin kurulması ideal durumdur. Aile içindeki veya diğer 



sistemlerden gelen girdiler değişim için baskı oluşturur. Eğer yeterince 

değişime izin verilmezse sistem kapalı olarak adlandırılır. Eğer çok fazla 

değişime izin veriliyorsa sistemin hataya açık olduğu söylenebilir. Bir sistem 

çok açık ya da çok kapalı olduğunda işlevini sürdüremeyebilir. Çok açık 

olduğunda bir sistem olarak onu diğer sistemlerden ayıran kimliğini kaybeder. 

Çok kapalı olduğunda diğer sistemlerin tamamen dışında kalır. Sağlıklı bir 

sistemde ne çok açıklık ne de çok kapalılık iyidir. Örneğin, düşmanca bir 

çevrede kapalı bir sistem sürdürmek sistemin devamını güvenceye almak için 

tek yol olarak görülebilir. Ancak genellikle bir sistemin çok hızlı ya da çok 

yavaş değişmesi de problem olarak görülür. Bir sistemdeki ideal değişim hızı 

o sisteme özgüdür. Aile sisteminin üyelerinin de aynı değişim hızında 

olmalarını beklemek doğru değildir (Becvar ve Becvar, 1982).  

 

 

1.1.2. Mc Master Aile İşlevleri Modeli 

 

Ailelere yönelik Mc Master Modeli’nin geliştirilmesindeki amaç, aile 

işlevselliğinin ve aile tedavisinin ana hatlarını belirlemektir. Eğer düzenli 

olarak uygulanırsa terapiste aile için etkili tedaviler kullanma olanağı sağlar. 

Bu metot kolaylıkla öğretilebilir, değişik durumlara uyarlanabilir, farklı klinik 

durumlarda uygulanabilir ve bilimsel araştırmalarda doğrulama ve 

geçerlemeye imkan sağlar (Bishop ve ark. 2000) 

 

Sistemik yaklaşımın Mc Master Modeli’nin de temelinde yatan varsayımları 

şunlardır. 

 

• Ailenin bütün bölümleri birbirleriyle ilgilidir. 

• Ailenin bir bölümü sistemin geri kalanından izole edilerek 

anlaşılamaz. 

• Aile işlevselliği; aile üyelerini veya alt sistemleri teker teker 

anlamak yoluyla çözülemez. 



• Aile yapısı ve organizasyonu aile üyelerinin davranışlarını 

belirleyen ve etkileyen önemli bir etkendir. 

• Aile sistemindeki etkileşimsel örüntüler aile üyelerinin 

davranışlarını yüksek ölçüde etkiler (Bishop ve ark., 2000). 

 

Mc Master Modeli aile işlevselliğinin tüm boyutlarını kapsamasa da klinik 

ortamda aileler ile çalışırken önemli olduğu düşünülen önemli boyutları 

açıklamaktadır. Aileler her bir boyutta işlevselliğinin etkililiğine göre 

değerlendirilmelidir. Ailelerin yapısını, düzenini ve etkileşimsel örüntüsünü 

ailede yaşanan güçlüklerle ilişkili olarak  anlamak için aile işlevselliğinin altı 

boyutu belirlenmiştir. Bu alanlar ; problem çözme, iletişim, roller, duygusal 

tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterebilme, davranış kontrolüdür. Mc Master 

Modeli, tek bir boyuta bağlı kalarak aileye anlamayı hedeflememektedir. Aile 

yapılandırılmasını anlamak için tüm boyutların incelenmesi ve tartışılması 

gerekmektedir (Bishop ve ark., 2000). 

 

 

1.1.2.1. Problem Çözme 

 

Problem ailenin çözüm bulmakta güçlük çektiği ve ailenin bütünlüğü ile 

işlevsellik kapasitesini tehdit eden durum olarak tanımlanır (Bishop ve ark., 

2000). 

 

Problem çözme, ailenin etkili bir şekilde işlevlerini yerine getirebileceği 

düzeyde maddi ve manevi sorunlarını çözebilme becerisi olarak 

açıklanmaktadır. Sorunun ortaya çıkışından çözümlenmesine kadar olan 

dönemi kapsar (Bulut, 1990). Ancak bu tür bütün durumlar problem olarak 

algılanmaz. Bazı ailelerin çözümü olmayan ve devamlılık gösteren ancak 

ailenin bütünlüğü ve işlevsellik kapasitesi için tehdit oluşturmayan durumları 

söz konusudur (Bishop ve ark., 2000). 

 



Problemler araçsal ve duygusal problemler olarak ikiye ayrılır. Araçsal 

problemler para idaresi veya nerede yaşanacağı gibi günlük hayatın mekanik 

durumlarıdır. Duygusal problemler ilişkiler ve duygusal deneyimlerle ilişkili 

problemlerdir (Bishop ve ark., 2000). 

 

 

1.1.2.2. İletişim 

 

İletişim aile üyeleri arasındaki bilgi alışverişi olarak tanımlanmaktadır. Bu alt 

boyutta ailenin etkili bir iletişim içinde olup olmadığı ölçülmek istenmektedir. 

Bu nedenle üyeler arasındaki sözlü iletişimin içeriğinin açık olup olmadığı, 

kişilerin söylemek istediklerini doğrudan doğruya ifade edip edemedikleri 

üzerinde durulmaktadır. Etkili iletişim açık ve dolaysız olmalıdır (Bulut, 1990). 

 

 

1.1.2.3. Roller 

 

Rollerin netliği kişilerin birbirlerinin rollerini tamamladıkları ve karşılıklı olarak 

anlaştıkları davranış örüntüleri anlamına gelir. Bu roller çoğunlukla dolaylı 

olarak tanımlansa da açık olarak belirtildiği de olur. Rol çatışması ise net 

olarak tanımlanmamış davranışlar ve bu davranışlar arasındaki çatışmalardır 

(Barnhill 1979). Roller, ailenin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan 

davranış kalıplarıdır. 

 

Mc Master Aile İşlevleri Modeli ailenin kaynakların kullanımı, bakıp büyütme, 

destekleme ve kişisel gelişim sağlama, aile sistemini idare etme gibi 

konularda davranış kalıbı geliştirip geliştirmediği üzerinde odaklaşmaktadır. 

İlave olarak roller ile ilgili boyut, görevlerin belirgin ve eşit olarak aile 

üyelerine dağılımı ile görevlerin aile üyeleri tarafında sorumlu bir şekilde 

yerine getirilip getirilmemesini de içermektedir. Başka bir deyişle para, konut, 

giyim, yeme gibi maddi ihtiyaçların karşılanması rollere bağlı olarak ele 

alınmaktadır. Bu konuda işlevsel bir aile, çocukların ve ebeveynin bakımı, 



beslenme ve gelişmesini sağlayacak şekilde rollerini belirlemiş olan ailedir. 

İşlevler, para – sağlık gibi konularda kural koymayı ve karar vermeyi 

gerektirmektedir (Bulut, 1990).   

 

Her toplumda gelişimsel süreçlerini devam ettirmelerini sağlayan, her üyenin 

işgal ettiği konuma uygun, toplumsal olarak belirlenmiş bazı roller vardır. Her 

üyeden, diğer aile üyelerinin hatta toplumdaki diğer sosyal aktörlerin belirli rol 

beklentileri bulunmaktadır. Beklenen rollerin sorumlu kişi tarafından yerine 

getirilmesi ailede dengenin sağlanması ve bütünlüğün korunmasını 

güçlendirecektir (Çalışır, 2003). 

 

 

1.1.2.4. Duygusal Tepki Verebilme 

 

Duygusal tepki verebilme aile üyelerinin söz konusu uyarana uygun nitelik ve 

nicelikte tepki verebilmesi anlamına gelmektedir. Duygusal tepki verebilme 

fonksiyonu sağlıklı olan ailelerin uyaranlara karşı nitelik ve nicelik bakımından 

tam tepkiler verebilmesi beklenir (Bishop ve ark., 2000). Aile üyelerinin her 

türlü uyaran karşısında en uygun tepkiyi göstermesi anlamına gelmektedir. 

Burada sevgi, mutluluk, neşe gibi ferahlık ifade eden duyguların yanında; 

kızgınlık, üzüntü, korku gibi acil durumlarda ifade edilmektedir. Başka bir 

deyişle bu işlevine yerine getirebilen bir ailede aile üyeleri her türlü 

duygularını ağırlıklı bir şekilde sözle veya hareketlerle ifade edebilirler (Bulut, 

1990). 

 

 

1.1.2.5. Gereken İlgiyi Gösterme 

 

Aile üyelerinin birbirine gösterdiği ilgi, bakım ve sevgiyi içerir. En sağlıklı 

aileler, birbirleriyle orta derece ilgilenirler. Az veya çok ilgilenen aileler bu 

konudaki işlevini yeterince yerine getiremiyorlar demektir. Çok ilgilenme, aile 



üyelerinin birbirlerine fazla bağımlı olduğunun, az ilgilenme ise birbirlerine az 

sevgi ve ilgi gösterdiklerinin belirleyicisidir (Bulut, 1990). 

 

 

1.1.2.6. Davranış Kontrolü 

 

Davranış kontrolü aile üyelerinin davranışlarına standart koyma ve disiplin 

sağlama biçimidir. Bu alt ölçekte psikolojik ve sosyal tehlike karşısındaki 

davranışlar değerlendirilir. Ayrıca kontrolün esnek, katı, serbest ve düzensiz 

oluşu da bu alt ölçekte ele alınmalıdır  (Bulut, 1990). 

 

Bu altı boyuta ek olarak Mc Master Modeli işlevsel olmayan iletişimsel 

örüntüleri de tanımlamaktadır.  

 

Klinisyenleri formal, standardize edilmiş metotlarla aileleri değerlendirmeye 

iten bir çok neden vardır. Terapiden önce yapılan değerlendirmeler aile 

hakkında önemli bir bilgi kaynağı olur. Aynı zamanda terapistin problem alanı 

ile ilgili hipotez üretmesine yardımcı olurken, problemin nedenlerine ilişkin 

ipucu verir ve ailenin güçlü ve zayıf yönlerinin görülmesini sağlar. 

Değerlendirme formları ile kısa zamanda doyurucu miktarda bilgi almak 

mümkündür (Bray, 1995). 

 

Aile sürecini ve ilişkilerini değerlendirmede aile işlevselliğine ilişkin öz 

değerlendirme formları en sık kullanılan yöntemdir. Öz değerlendirme 

formlarının klinik ve araştırma anlamında bir çok avantajı vardır. Öncellik öz 

değerlendirme formlarının uygulanması kolay ve ucuzdur. Klinik anlamda öz 

değerlendirme formları görüşmeden önce uygulanabilir ve bu anlamda 

klinisyene zaman ve bilgi açısından yarar sağlar. Bazen aile üyeleri ailelerine 

ilişkin duygu ve düşüncelerini diğer aile üyelerinin yanında ifade etmektense, 

kağıt üzerinde ifade ederlerken kendilerini daha rahat ve güvende 

hissederler. (Bray, 1995).  

 



Öz değerlendirme formlarının bir takım sınırlılıkları da söz konusudur. Aile 

işlevselliğine ilişkin öz değerlendirme formu, formu dolduran kişinin ailesine 

ilişkin bireysel algısını yansıtır. Öz değerlendirme formlarının pek çoğu 

araştırma amacıyla hazırlanmıştır ve klinik bir araç olarak kullanılmak üzere 

yeterli normatif ve psikometrik veri içermez. Ayrıca öz değerlendirme formları 

ailenin belli alanlardaki işlevselliğini anlamaya çalışan klinisyenler için 

yapılandırılmış bir görüşmeye de rehberlik edebilir. Bunların yanı sıra 

klinisyenlerin formlar sonucunda oluşabilecek halo etkisine karşı temkinli 

olmaları da önemlidir (Bray, 1995).  

 

Lewis, Beavers, Gosselt ve Philips işlevlerini beklenen düzeyde yerine 

getiren aileleri fonksiyonel aileler; aile içi etkileşimin bozuk olması nedeniyle 

işlevlerini yerine getiremeyen aileleri de fonksiyonel olmayan aileler olarak 

tanımlamıştır. Bu yazarlar fonksiyonel ailenin sekiz önemli özelliğini şöyle 

sıralamıştır. (Akt. Bulut 1990). 

 

• Aile üyeleri birlikte olmaktan zevk alırlar, birbirlerini destekler ve 

cesaret verirler. 

• Kendilerinin ve diğerlerinin subjektif görüşlerine saygı duyarlar. 

• Birbirleriyle açık bir iletişim içindedirler. 

• Genellikle aile üyeleri iş bitiricidir, iş yapmaktan kaçınmaz. 

• Ana – baba için evlilik birinci derece, ebeveynlik ikince derecede 

doyum kaynağıdır. Evlilik ilişkilerinde meydana gelen bozukluk, 

sorumlu ebeveynliği de etkiler. 

• Aile üyeleri birbirlerine yakın olmakla beraber, kişisel farlılıklara 

saygı duyarlar. 

• Kişiler arasında kendiliğinden oluşan bir etkileşim vardır. Katı 

kurallar koymaktan ziyade, yeni deneyimlere açıktırlar.  

• Davranışların ve arzuların kontrolünden çok, her konuda fikir 

alışverişi vardır. Otorite, aşırı kontrol ve üstünlük yoktur. (Akt. Bulut 

1990). 

 



Üyelerinin kişisel gelişmesini sağlayamayan ve psikolojik doyum veremeyen 

aileler, işlevlerini yerine getiremiyor demektir. Ümitsiz görünen ve sevgiden 

kaçan üyeler, işlevlerini yerine getiremeyen ailelerin görüntüleridir. Beavers’ a 

göre fonksiyonel olmayan ailelerde şu özellikler gözlenir; 

 

• Üyeler karşılıklı iletişime kapalıdırlar. Dolaylı ilişkiler içindedirler. 

Kesin ve açık değillerdir. 

• Genellikle üyelerde egoizm hakimdir. Bu da önce yalnızlık, sonra 

da buna bağlı olarak ümitsizlik yaratır. 

• Kişiler karşısındakilere onların beklediği şekilde davranır. Böylece 

birbirlerinin gerçek özelliklerini bilemezler. 

• Üyeler duygusal sorunlarını birbirlerinden saklamak için büyük 

çaba sarf ederler.  

• Sahte davranışlar oluşur. Kişi gerçek ihtiyaçlarını güçlü ya da zayıf 

görünerek saklamak yoluna gider. 

 

Bu tür ailelerde duygusal gelişim risk altındadır. Psikopatolojik reaksiyonların 

görülme olasılığı fazladır  (Bulut, 1990). 

 

 

1.2. Ruh Sağlığı Sorunu Olarak Aile İçi Şiddet Olgusu 

 

Şiddet ile ilgili literatür incelendiğinde, insanda şiddeti doğuran saldırganlık 

eğiliminin nasıl ortaya çıktığı konusunda farklı bakış açılarına rastlanır. Çoğu 

zaman şiddet içgüdüsel veya sadece çevre etkenlerinden kaynaklanan bir 

davranış olarak görülür. Birinci bakış açısı, şiddetin biyolojik yönüne işaret 

ederken, ikinci bakış açısı sosyal etkenleri öne çıkarmaktadır. Ancak bilim 

dünyası her iki etkenin de saldırganlık ve şiddet davranışının ortaya 

çıkmasında belirli ölçülerde etkili olduğunu kabul etmektedir.  

 

Saldırganlık ve saldırıya uğrama olgusu ilk çocukluk dönemindeki eğitim, 

identifikasyon olgusu ve öğrenilmiş davranışlarla yakından ilgilidir. Kadınlar 



pasif, daha yumuşak, bağımlı, verici, sevecen olarak yetiştirilirken erkekler 

daha bağımsız, fiziksel ve cinsel olarak saldırgan yetiştirilirler. Anne ve 

babanın yanı sıra toplum ve medya da bunu desteklemektedir (Sayıl, 1994). 

 

Aile içi şiddet kuşaktan kuşağa geçmekte ve yalnızca şiddet gören kişiyi 

değil, tanık olan kişilerin psikolojik durumlarını, özellikle çocukların 

psikososyal gelişimini etkilemektedir. Çocuklukta aile içi şiddete maruz 

kalanların ya da tanık olanların kendi yetişkinlik ailelerinde şiddetin daha 

yüksek oranda görüldüğünü saptayan çalışmalar vardır (Doğanavşargil ve 

Vahip, 2006). 

 

Şiddet denilince pek çok insanın aklına fiziksel şiddet gelmektedir. Duygusal 

ve ekonomik şiddet bir şiddet türü olarak algılamamakta; cinsel şiddetin bir 

türü olan evlilik içi tecavüz terimi çoğu kez kabul edilmemektedir. Şiddete 

uğrayan kadınlar bile ancak bedenlerine uygulanan herhangi bir saldırıyı yani 

fiziksel şiddeti, şiddet olarak tanımlamaktadırlar.  

 

Aile içinde ortaya çıkan öfke ve saldırganlığın nedenleri ile ilgili olarak 

yapılmış açıklamalar incelendiğinde ise genellikle; genetik, nörolojik ve 

biyolojik özellikler, bazı psikiyatrik bozukluklar, alkol ve madde kullanımı, 

sosyal destek yoksunluğu, yetişkinin çocuklukta istismara uğramış olması, 

özellikle cinsel istismarın olduğu ailelerde babanın güç ve kararlarda baskın 

olması, babanın güç ve kontrol sağlamak için şiddete başvurması, anne baba 

arasında cinsel sorunların olması, aile dışı ilişkilerde kısıtlılık, işsizlik, 

yoksulluk ya da modernizasyon gibi nedenlerle yoğun bir stresin ortaya 

çıkması, anne ve babanın çocuğa karşı davranışlarındaki tutarsızlık, çevrede 

uygun rol modellerinin olmayışı ve içinde yaşanılan grubun şiddeti teşvik 

etmesi gibi etmenlerin etkili olduğu görülmektedir  (Özmen, 2004). Aile içi 

şiddette, çoğunlukla kadın olmak üzere eşler, çocuklar, kardeşler, yaşlılar, 

bakıma gereksinimi olan özürlüler hedef alınmaktadır. Çalışmalar kadına 

yönelik aile içi şiddetinin dünyada ve ülkemizde yaygın bir sorun olduğunu 

göstermektedir. 



 

Aile örüntülerindeki ilişkiler kuşaktan kuşağa geçme eğilimindedir. Bunu 

belirleyen mekanizma genetik, sosyal, kasıtlı veya bilinçsizce olabilir. Çoğu 

ailenin açıkça ortaya konan veya aile yaşamı içinde saklı olan mitleri vardır. 

Mitler inanç sistemlerimiz, umutlarımız, endişelerimiz, hareketlerimiz ve daha 

genel bakacak olursak davranışlarımız hakkında yani aile hayatımızdaki 

günlük senaryolar hakkında bilgiler verir. Aile senaryoları çoğunlukla uzun 

yıllar sonra ve tekrarlar sonucunda öğrenilir. Çocuklar çoğunlukla anne – 

baba olmayı kendi ebeveynlerinden öğrenirler ki, onlar da kendi 

ebeveynlerinden öğrenmişlerdir. Bu tür önemli davranışlar bir kuşak sonra 

tekrarlayıcı senaryo (aynı anne – baba tarzını benimse) veya düzeltici 

senaryo (burada amaç önceki kuşakta yapılan gerçek veya hayali hataları 

düzeltme girişimidir) şeklinde sonuçlanabilir. (Asen ve ark; 1992) Bu nedenle 

annenin eski ailesinde şiddete maruz kalma durumunun mevcut ailesinde 

şiddet görme olasılığı üzerinde etkili olacağı ve eski ailede maruz kalınan 

şiddetin şimdiki ailede işlevsellik üzerinde olumsuz etkisinin olacağı 

düşünülmektedir. 

 

Aile içinde şiddete maruz kalan çocukların çoğu büyüdüklerinde şiddet 

uygulayan eşlere ya da anne babalara dönüşmeseler de, şiddet uygulayan 

yetişkinlerin büyük bölümünde çocuklukta aile içi şiddete maruz kalma 

öyküsü saptandığı söylenebilir. Kuşaktan kuşağa aktarılan her zaman basitçe 

şiddetin kendisi değil, bu durumu çevreleyen duygusal atmosferdir. 

İçselleştirilen öfke, korku ve çökkünlük duyguları kişinin tutum ve 

davranışlarını yaşam boyu etkileyebilmektedir (Vahip, 2002). 

 

Şiddeti onaylayan tutumun yaygınlığı ve şiddete maruz kalanların çokluğu 

göz önüne alındığında birinci basamak sağlık kuruluşlarında verilen ana 

çocuk sağlığı hizmetlerine bu konudaki danışmanlık hizmetlerinin de entegre 

edilmesi gerekmektedir.  

 

 



1.2.1. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Olgusu 

 

Kadına yönelik öfke ve saldırganlık, cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona 

zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, 

toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve 

özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış 

olarak tanımlanmaktadır (Subaşı ve Akın, 2004). 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’de parlamenterler için hazırlanan “Kadına 

Yönelik Aile İçi Şiddete Son” (2007) adlı el kitabında kadına yönelik şiddet şu 

şekilde tanımlanmıştır. “Kadına fiziksel, cinsel ya da psikolojik zarar veren ya 

da kadının bunlardan zarar görmesine neden olan fiziksel, cinsel ya da 

psikolojik zarar verebilecek ya da zarar görmesine neden olabilecek, 

cinsiyete dayalı her türlü şiddet eylemini ifade eder. Bu tanım kapsamına 

gerek kamusal gerekse özel hayata gerçekleşen yukarıda tarif edilen 

eylemlerin doğurduğu tehditler ile zorlama ve keyfi olarak özgürlükten yoksun 

bırakma eylemleri de girer.” .Kadına yönelik şiddet tanımı diğer şeyler 

arasında fiziksel ya da ruhsal saldırı, duygusal ve psikolojik istismar, ırza 

geçme ve cinsel istismar, ensest ilişki, eşler, sürekli ya da geçici eş ve birlikte 

yaşanılan kimseler arasında ırza geçme, “namus” suçları, genital ve cinsel 

sakatlama ile örneğin zorla evlendirme gibi kadına zarar veren diğer 

geleneksel uygulamalar dahil aile içinde ya da evde uygulanan şiddeti kapsar 

(Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Son, 2007). 

 

Kadının şiddete bakış açısı yaşadığı toplumun kültürüne, mevcut yasal 

düzenlemelere, kadının eğitim düzeyine ve sosyo – ekonomik düzeyine göre 

değişmektedir. Ancak kadına yönelik şiddet coğrafi sınır, ekonomik 

gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde 

son derece yaygın görülen bir olaydır (Güler ve ark. 2005). 

 

Subaşı ve Akın’ a (2004) göre, erkeğin eşine uyguladığı şiddet yaş, sosyo-

ekonomik durum, din, etnik köken gibi etkenlerden etkilenmemektedir. Şiddet 



gören kadın duygusal açıdan katı bir aile ortamında pasif olmaya 

yöneltilmiştir. Sosyal açıdan yalnızdır, şiddetin bütün ailelerde olduğuna 

inanmaktadır. Saldırganın davranışlarından kendini sorumlu tutmaktadır, 

onun bir gün değişeceğine dair inancını hiç kaybetmez, itaatkardır. Benlik 

saygısı düşük ve bağımlı kişilik özelliği olan bu kadınlar oldukça ciddi 

fizyolojik ve psikolojik sorunlara sahip olmalarına karşılık, yaşadıkları şiddeti 

inkar etme eğilimindedir. 

 

1965’den sonra toplumsal özellikler, kadının statüsündeki değişiklik, yaşam 

biçiminin değişimi, feminizm hareketleri gibi nedenlerle kadınlara yönelik 

şiddet olgusunda artış gözlenmiştir. Ancak 1971 yılına kadar literatür 

incelendiğinde aile araştırmalarında şiddet olgusuna çok fazla yer verilmediği 

görülmektedir. 

 

Kadına yönelik şiddet, 1980'lerde önce kadın hareketlerinin, daha sonra da 

Türkiye'nin gündemine girmiştir. Toplumsal açıdan önemli olan bu gelişme, 

1988 ve sonrasında açık oturumlar, konferanslar vb. çalışmalarla sürmüş, 

konuya ilgi giderek artmıştır. Yapılan araştırmalarla kadına yönelik şiddeti 

kısmen görünür kılınmıştır (Atman, 2003). 

 

Şiddet olgusu sadece gelişmekte olan veya az gelişmiş toplumlarda değil 

gelişmiş toplumlarda da görülmektedir. Ancak gelişmiş ülkelerdeki kadınlar, 

az gelişmiş ülkelerdeki kadınlara kıyasla daha fazla hukuki hak arayışına 

gitmekte, şiddet gördüğü ortamı ve kişiyi daha kolay terk etmekte ve sağlık 

kuruluşlarına daha sık başvurmaktadırlar. 

 

Gelişmiş ülkelerde bile kadına eşi tarafından uygulanan şiddetin ancak son 

20 – 30 yıldır tartışılıyor olmasının bir çok nedeni vardır. Konunun ailenin 

kendi özel sorunu olarak görülmesi, kadına şiddet uygulamanın olağan 

sayılması, hatta toplumun çeşitli kurumlarınca (medya, gelenek ve görenekler 

gibi) destekleniyor olması bu durumun nedenleri arasında gösterilebilir. Pek 

çok otoriteye göre kadın ve erkek arasında ekonomik durum, eğitim, rol ve 



statü gibi konulardaki eşitsizlik şiddetin diğer nedenidir (Buldukoğlu ve 

Gömbül, 1997).  

 

Esler arasında yer alan aile içi şiddeti, teoride herhangi bir eş diğerine 

uygulayabilir ancak yapılan araştırmalar, eşler arasındaki şiddet vakalarının 

%90’ından daha fazlasında kadınların şiddete maruz kaldığını 

göstermektedir. Toplumun kendi yapısal temeli içerisinde yer alan erkek 

otoritesi hem aile içinde hem aile dışında üretilerek kadını erkeğe karşı ikincil 

konuma yerleştirir. Bu bağlamda kocanın karısına uyguladığı şiddet toplumda 

var olan ataerkil otoriteyi koruyan bir güç aracı olarak görülebilir (Mutlu, 

2006).  

 

Krantza’nın 2005 yılında yayımlanan bir araştırmasına göre kadına yönelik 

şiddet eylemleri en sık aile içinde gerçekleşmektedir. Şiddet eylemini 

gerçekleştiren kişi çoğunlukla kadına en yakın olan erkektir. Bu şiddet türü 

“yakın eş şiddeti” veya “ev içi şiddet” olarak da adlandırılır. Şiddet genellikle 

fiziksel, cinsel, psikolojik, ya da bunların birleşimi olarak tanımlanır (Akt. 

Hıdıroğlu ve ark., 2006).  

 

Psikolojik ya da duygusal şiddet kadına hakaret etmek, küfür etmek, 

bağırmak; kadının ailesi ve sosyal çevresi ile ilişkisini engellemek gibi  küçük 

düşürücü hareketler ve sözlerdir. Çocukları alıkoyma veya terk etme ile tehdit 

etme, çevreye zarar vererek göz dağı vermek de psikolojik ya da duygusal 

şiddet içeren davranışlardır. Ekonomik şiddet, kadın çalışıyor ise kazancının 

elinden alınması, mal varlığının elinden alınması, yeterli para vermeme ve 

evin ihtiyaçlarını karşılamama gibi kadının ekonomik yönden bağımlı 

hissetmesini sağlayacak her türden davranıştır. Aile içi cinsel şiddet ise; 

cinsel taciz, eşi tarafından cinsel ilişkiye zorlanma, cinsel içerikli yayın 

izlemeye ve okumaya zorlama, cinsel ilişkiye girmeme ve istenmeyen şekilde 

cinsel ilişkiye zorlanma türü davranışlardır. Fiziksel şiddet ise, kadının 

bedenine yönelik her türden zarar verici davranıştır. Fiziksel şiddet, tekme, 



tokat, dayak gibi  erkeğin bedeni ile yapıldığı gibi, sopa, demir, oklava, bıçak, 

kemer, tabanca gibi aletlerle de yapılmaktadır. 

 

Dünya Sağlık Örgütü, kadın sağlığına verdiği ciddi zararlar nedeniyle, kadına 

yönelik aile içi şiddeti, ciddi ve öncelikle sağlık sorunu olarak kabul etmiştir 

(Can ve ark, 2006). 

 

Son 15 – 20 yılda, dünyanın her yerinde, eş şiddetiyle ilgili çok sayıda 

araştırma yapılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tüm dünya nüfusunu temel alan 

verilerine göre, kadınların eşleri ya da partnerleri tarafından şiddete uğrama 

oranını % 10 – 69 arasında bildirmiştir (Krug ve ark. 2002). Aralığın bu kadar 

geniş olmasının sebebi, aile içi şiddet ile ilgili net bir tanım ve ölçüt 

konusunda katılımcıların fikir birliği içinde olmamalarına bağlanmaktadır. 

 

Ekonomik ve cinsel şiddetin kadınlar tarafından şiddet olarak 

tanımlanmaması, kadınların bu konudaki fikirlerinin yetersiz olduğunu ya da 

bu davranışları şiddet olarak düşünmediklerini göstermektedir. Karı koca 

arasında yaşanabilecek cinsel taciz olaylarının, evlilik ve aile yapısı içinde 

şiddetten sayılmaması ya da bir yabancı ile paylaşılmayacak kadar mahrem 

bir konu olarak algılanması nedeni ile tam sayılara ulaşmak güçtür. (Güler ve 

ark, 2005). 

 

Şiddete maruz kalan kadın, bunu yabancılardan gizler. Kadının şiddet 

görmekten kaynaklanan utanç duygusu veya daha fazla şiddete maruz 

kalabileceği korkusu önemli gizleme nedenleri arasında sayılabilir (Ünal, 

2005). Aile içi şiddet dünyanın her yerinde özel hayatın mahremiyet alanında 

görülen hassas bir konudur. Bu nedenle konu ile ilgili doğru verilere ulaşmak 

güçtür. 

 

ABD, Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde de aile içi şiddet vakaları 

giderek artmaktadır. Bütün dünyada şiddete maruz kalan kadın sayısı içinde 

eğitimli kadınların oranının yüksek olması ve şiddet uygulayan erkek sayısı 



içinde eğitimli erkek oranın yüksek olması, konunun Türkiye’ de algılandığı 

gibi sadece eğitim seviyesi ve gelişmişlikle ilgili olmadığını göstermektedir. 

Amerika’ da 8 kadından biri bu tür saldırılara maruz kalmaktadır. Bu rakam 

genel nüfus içinde 1 milyon kadının saldırıya maruz kaldığını gösterir. Yaşam 

süresinde 3 kadından 1’i eşi, eski eşi ya da birlikte olduğu kadının saldırısına 

uğramaktadır (Sayıl, 1994).   

 

CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası 

Sözleşmesi) Türkiye Komitesi, kadınlara karşı şiddetin Türkiye’ de yüksek 

olduğunu ve 119 ülke içinde kadınların karar mekanizmasında yer almaları 

bakımından 106. sırada bulunduğumuzu belirtmektedir (Tarhan, 2006).  

 

Ekonomik, politik ve toplumsal etmenlerin yanı sıra, bazı psikolojik etmenler 

de kadınları şiddet karşısında daha savunmasız kılmakta ve çok ciddi 

örselenmelere yol açmaktadır (Aslan ve Avcı 1994). Bunlar arasında 

preodipal gelişimdeki cinsiyete bağlı farklılıklar, özgüvenin düzenlemesi ve 

kimlik algısındaki ilişkisel etkenlerle, kadınların saldırganlığı ifade etme 

biçimlerini etkileyen toplumsal etkenlerin psikolojik rolü sayılabilir (Vahip, 

2002). 

 

İnsanları birbirinden ayıran önemli bir kategori olarak kullanılan toplumsal 

cinsiyet, sosyalleşme sürecinde kişilerin kadın ya da erkek kimliklerini 

geliştirmelerine ve belirli sosyal rolleri öğrenmelerine yol açar. Kadın ile erkek 

cinsiyetleri arasındaki biyolojik ve sosyal farklılıkların ortaya konup bu 

farklılıkların abartılması; erkeklik ile güç, yüksek statü ve üstünlüğün 

birleştirilmesi sonucunda kadınların politik, ekonomik ve sosyal güç açısından 

daha zayıf konuma itilmesine ve ayrımcılığa uğramasına cinsiyetçilik 

denilmektedir. Türkiye’deki bazı çalışmalarla cinsiyetçiliğin çalışma hayatı, 

eğitim, ev işi, benlik saygısı, depresyon, aile içi şiddet gibi farklı değişkenlerle 

ilişkisinin ele alındığını göstermektedir (Uğurlu, 2003). 

 



Cinsiyet farklılıklarını inceleyen araştırmaların pek çoğu kadının evliliğe olan 

psikolojik ve ekonomik bağlılığı üzerinde durmaktadır. Kadının sosyal statüsü 

ve değişik sosyal ortamlarla olan ilişkisi evlilikte kocaları ile olan ilişkileri 

aracılığıyla belirlenmektedir.  Genel olarak kadının erkeğin hakimiyeti altında 

olduğu inancı ile beraber kadının evliliğe bağımlılığını belirleyen bireysel 

faktörler önemlidir. Bazı kadınlar kocalarına finansal destek, konum ve 

özsaygı bakımından daha az bağımlıdır. Kadına yönelik tacizi inceleyen 

araştırmalar kadına yönelik taciz ile bu bağımlılık durumu arasında ilişki 

olduğunu öne sürmektedir ancak bu ilişki ampirik olarak henüz 

kanıtlanmamıştır. Bu ikisi arasında pozitif bir ilişki olduğunu iddia eden 

araştırmacıların ileri sürdükleri sav kadının erkeğe olan bağımlılığının 

nedeninin doğrudan taciz olması değildir. Bu pozitif ilişkinin nedeni evlilik 

ilişkisine bağımlılık gösteren kadınların fiziksel tacize daha fazla tolerans 

göstermeleridir. Evliliğe yüksek düzeyde bağımlılık gösteren kadınlar 

evliliklerin sonlanması durumunda kendileri için daha iyi alternatifler 

düşünemedikleri için kocalarının olumsuz tutumlarına karşılık kendilerini 

anlayış göstermek zorunda hissederler. Özellikle çocuk sahibi olan ve 

kocalarına ekonomik yönden bağlı kadınlar taciz dolu evlilikleri kolay kolay 

sonlandıramamakla birlikte kocalarının davranışlarında değişiklik yaratmak 

için gerekli çözümleri bulma yoluna da gidememektedirler. Evliliklerde kocaya 

bağımlılık ve taciz arasında indirek pozitif ilişki olduğunu destekleyen ampirik 

araştırmalar vardır (Kalmus ve Straus, 1982). 

 

Eşler arasındaki şiddet bir döngü içerisinde gerçekleşmektedir. Şiddet 

döngüsü genelde eşler arasında sürekli bulunan bir gerilimin giderek artması 

ve şiddetin tetikleyicisi adı verilen erkeğin sözünü tutmama, yemeğin 

vaktinde hazır olmaması, ev ve çocuklarla yeterince ilgilenmeme, kocaya kız 

arkadaşları ve para ile ilgili sorular sorma, kocanın izni olmadan bir yere 

gitme, erkeğin cinsel isteklerini reddetme, kadının sadakatine duyulan 

güvensizlik gibi nedenlerle yaşanan bir artmış gerilim, suçlama ve tartışma 

süreci arkasından gelen dayak aşaması, tekmeleme, itme, tokatlama, 

sarsma, çeşitli obje ve silahların kullanımı vardır. Cinsel istismar, sözel tehdit 



ve istismarda bu dönemde söz konusudur. Patlama sürecinin arkasından 

balayı dönemi adı verilen sakin dönem gelir ki bu dönemin süresi zaman 

içinde kısalma eğilimindedir. Erkeğin şiddeti inkar etme, içkili olmaya 

bağlaması söz konusudur. Erkek bu dönemde üzgün olduğunu ve bir daha 

asla tekrarlanmayacağına dair söz vermektedir (Lowdermilk ve Perry, 2000). 

 

Kadınların taciz bulunduran evlilikleri devam ettirme nedenlerini şu şekilde 

sıralanmaktadır: bu faktörler ekonomik bağımlılık, küçük yaştaki çocuklar, 

yalnız kalma korkusu, boşanmaya ilişkin stigmadır. Bu tür çalışmalar direk 

olarak taciz barındıran evlilikler ve kadının evliliğe olan bağı arasındaki ilişkiyi 

incelemese de her ikisini de etkileyen faktörlerin yüksek ölçüde benzer 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bazı araştırmalar ise kadının evliliğe olan 

bağımlılık düzeyinin yüksek olması evlilikte düşük düzeyde tacize işaret eder. 

Bu iki grup araştırma arasındaki gözle görülür çelişki ancak kısa vadeli uzun 

vadeli etkiler olarak ayrıştırmak suretiyle çalışılabilir (Kalmus ve Straus, 

1982). 

 

Şiddet gören kadının yıllar içinde sindirildiğini ve ortama bir çeşit sağlıksız 

uyum sağladığını öne süren yazarlar vardır (Akt. Doğanavşargil ve Vahip, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. GEREÇ VE YÖNTEMLER 

 

 

 

2.1. Çalışma Yapılan Gruplar 

 

Bu araştırmanın evreni Ankara’da Birlik Mahallesi, Seyranbağları ve 

Kavaklıdere’deki üç ilköğretim okulunda veli olan annelerdir. Genel olarak 

okulların bulunduğu semtlerin sosyo demografik seviyeleri orta olarak 

değerlendirilmektedir. 

  

Araştırmanın örneklem grubu söz konusu okullarda çocuğu okuyan yaklaşık 

1000 anne içinden seçkisiz atama yolu ile seçilen 163 anne olarak 

planlanmıştır.  

 

Araştırmanın veri toplama araçlarından ADÖ’nün her bir boyutunda o 

boyutun içerdiği maddelerin % 40’ı cevaplanmaz ise ortalama puan 

hesaplanmaz ve o kişi fire olarak kabul edilir. Araştırmada bu koşulu 

sağlamayan 3 katılımcı araştırma dışı bırakılmıştır.  

 

Araştırmaya katılabilmek için uygunluk ölçütü annenin evliliğinin devam 

ediyor olmasıdır. Bu nedenle eşi ile ayrı yaşayan, boşanmış veya dul 4 

katılımcı araştırma dışı bırakılmıştır.  

 

Böylelikle toplam 7 katılımcı araştırma dışı kalmış ve araştırma 156 kişilik 

örneklem grubuyla yürütülmüştür. 

 

 

2.2. Veri Toplama Araçları 

 



Araştırmada veri toplama araçları olarak “Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ)” 

ve “Bilgi Formu” kullanılmıştır. 

2.2.1. Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) 

 

ADÖ, Amerika Birleşik Devletleri’nde Brown Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Psikiyatri ve İnsan Davranışları ile Butler Hastanesi’nin işbirliği ile 

hazırlanmış, çevirisi yapılarak Fransa, Portekiz, Afrika ve Macaristan’da 

uygulanmıştır (Bulut, 1990). 

 

ADÖ, bir bütün olarak aile sisteminin çeşitli boyutları hakkında bilgi toplamak 

ve bilgiyi doğrudan aile üyelerinden almak amacındadır. Bu ölçek ailenin 

yapısal ve örgütsel özelliğini ve aile üyeleri arasındaki etkileşimi “sağlıklı” ve 

“sağlıksız” olarak ayırt edebilecek şekilde tanımlanmıştır (Bulut, 1990). 

 

ADÖ yedi alt ölçekten oluşmaktadır. Bunlardan altı tanesi Mc Master Aile 

İşlevleri Modeli’nde ele alınan alt ölçeklerdir. Yedinci alt ölçek ise ADÖ’de 

eklenmiş olup ailenin sağlıklı olup olmadığını genel olarak 

değerlendirmektedir.  

 

Araştırmada veri toplamak üzere ADÖ’nün seçilmesinin nedeni ölçeğin aileyi 

6 temel boyutta geçerli, güvenilir bir şekilde değerlendirmesidir. Ayrıca bu altı 

temel boyuta ek olarak genel fonksiyonlar boyutu da mevcuttur. Ölçek 12 

yaşın üzerindeki tüm aile üyeleri tarafından uygulanıp sonuçların ortalaması 

alındığında söz konusu ailenin aile işlevselliği puanını verir. Tek bir aile 

üyesine tarafından uygulandığında ise söz konusu üyenin aile işlevselliğine 

ilişkin algısını ortaya koyar. Araştırmada annelerin aile işlevselliği algılarının 

ölçülmesi amaçlandığı için ölçek yalnızca anneler tarafından uygulanmıştır. 

 

ADÖ 60 maddeden oluşmaktadır. Her madde aile yaşamına ilişkin olumlu ve 

olumsuz ifadelerin yer aldığı bir cümleden meydana gelmiştir.  

 



Ölçeği oluşturan maddelerde iki tür ifade bulunmaktadır. Bunlar sağlıklılık ve 

sağlıksızlık gösteren ifadelerdir. Bazı maddelerde “aynen katılıyorum” 

seçeneği sağlıklı aile işlevlerini gösterdiği halde, diğerlerinde “hiç 

katılmıyorum” seçeneği sağlıksızlık göstergesi olmaktadır. 

 

Tablo 2.1. ADÖ’ de yer alan maddelerin alt ölçeklere ve sağlıklı, sağlıksız işlevleri 

gösterme durumuna göre dağılımı. 

 

 
Problem 
Çözme 

İletişim Roller 
Duygusal 

Tepki 
Verebilme 

Gereken 
İlgiyi 

Gösterme 

Davranış 
Kontrolü 

Genel 
İşlevler 

Sağlıklı 
İşlevleri 

Gösteren 
Sorular 

2 
12 
24 
38 
50 
60 

3 
18 
29 
43 
59 

10 
30 
40 

49 
57 

- 
20 
32 
55 

6 
16 
26 
36 

Sağlıksız 
İşlevleri 

Gösteren 
Sorular 

- 

14 
22 
35 
52 

4 
8 

15 
23 
34 
45 
53 
58 

9 
19 
28 
39 

5 
13 
25 
33 
37 
42 
54 

7 
17 
27 
44 
47 
48 

 

1 
11 
21 
31 
41 
51 

 

Her alt ölçek için hesaplanan puan aralıkları 4.00’e yaklaştıkça o işlev 

açısından sağlıksızlığın arttığı yönünde yorumlanmaktadır. 

 

 

2.2.2. Bilgi Formu 

 

Araştırmacı tarafından literatür dikkate alınarak oluşturulan, 30 sorudan 

oluşan “Bilgi Formu” kullanılmıştır. Şiddet olgusuna ilişkin sorular evlilikte ve 

çocuklukta olmak üzere iki boyutta incelenmiştir. Çocuklukta şiddet olgusuna 

ilişkin geriye yönelik soruşturma esasına dayanan retrospektif tarama (Akdur, 



1996) yapılmıştır. Katılımcılar şiddet görme / görmeme açısından geriye 

doğru incelenmiş ve çocuklukta şiddete maruz kalma sıklığı bulunmuştur. 

 

 

2.2.3. Uygulama 

 

Anketlerin ilköğretim okullarındaki öğrenciler aracılığıyla annelere 

uygulanabilmesi için gerekli izin Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve 

Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ndan 08.02.2007 tarihinde alınmıştır.  

  

Anketler ilköğretim okullarında seçkisiz olarak seçilen sınıflardaki öğrencilere 

dağıtılmıştır. Öğrencilere anketleri annelerinin doldurması gerektiği ve 

kişilerin kimliklerini belirtecek herhangi bir tanıtıcı bilgi vermelerine gerek 

olmadığı yönergesi verilmiştir.  İstemeyen öğrencilerin anketleri annelerine 

götürmek zorunda olmadıkları ve annelerinin de anketi doldurma 

zorunluluklarının olmadığı araştırmalardaki gönüllülük ilkesini sağlamak 

amacıyla öğrencilere belirtilmiştir.  

 

Evlilik yılı ve yaş değişkenleri çözümleme ve yorumlamada kolaylık sağması 

açısından anlamlı bir şekilde gruplandırılmıştır.  

 

 

2.2.4. İstatistiksel Analizler  

 

Verilerin değerlendirilmesi için Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) for Windows 11,5 istatistik programı kullanılmıştır. 

 

Önemlilik testlerinden olan iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (t 

testi), ölçümle belirtilen sürekli bir değişken yönünden bağımsız iki grup 

arasında fark olup olmadığını test etmek için kullanılmaktadır. Bu 

araştırmada birbirinden bağımsız iki grubun aritmetik ortalamalarını 



karşılaştırmak için t-testi ve iki sınıflamalı (kategorik) değişken arasında 

anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için ise ki-kare testi kullanılmıştır . 

 

 

2.3. Araştırmanın Hipotezleri 

 

• Annenin çocuklukta şiddet görmüş olması, annenin aile işlevselliği 

algısı üzerinde olumsuz yönde etkilidir. 

 

• Annenin evlilikte şiddet görüyor olması, annenin aile işlevselliği 

algısı üzerinde olumsuz yönde etkilidir. 

 

 

2.4. Araştırmanın Sayıltıları 

 

• Araştırma örneklemini oluşturan annelerin, araştırmanın çalışma 

evrenini temsil ettiği kabul edilmektedir. 

 

• Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının, araştırma amacına 

yönelik bilgileri toplamada uygun araçlar olduğu kabul edilmektedir.  

 

• Araştırmada veri toplama araçlarına verilen yanıtların, örneklemi 

oluşturan annelerin gerçek durumunu yansıtacak şekilde doğru ve 

güvenilir olduğu kabul edilmektedir.   

 

 

2.5. Araştırmanın Sınırlamaları 

 

• Araştırma Ankara’ da bulunan 3 ilköğretim okulundan 156 anne ile 

sınırlandırılmıştır. 



• Araştırma, belirlenen araştırma amaçları doğrultusunda seçilen 

ölçek ve bilgilendirme formu ile bunlara verilen cevaplar ile 

sınırlıdır.  

 

 

2.6. Araştırmada Karşılaşılan Sorunlar 

 

Aile kurumuna yönelik verilerin önem kazandığı günümüzde ülkemizde 

konuya ilişkin yeterli akademik veri ve bilgi yoksunluğu, var olan 

araştırmaların ise ülke genelini temsil etmekten uzak olması araştırmanın 

sınırlılıklarındandır.  

 

Araştırmanın bağımsız değişkeni olan kadına yönelik aile içi şiddetin sıklığını 

öğrenmek; tanı konulması ve rapor edilmesinde güçlükler ve aile sırrı olarak 

kabul edilmesi nedeniyle zordur (Akkuş ve Mayda, 2003).  

 

Ülkemizde ailede kadına yönelik şiddetin annenin aile işlevselliği algısı 

üzerindeki etkisini ele alan bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. BULGULAR 

 

 

 

Bu bölümde, araştırmanın amacını gerçekleştirmek için toplanan verilere 

uygulanan istatistiksel analizlerin sonuçları verilmektedir. İzlemeyi 

kolaylaştırmak için demografik özelliklere ilişkin bulgular, çocuklukta ve 

evlilikte şiddet durumuna ilişkin bulgular ve annenin aile işlevselliği algısına 

ilişkin bulgular ayrı başlıklar altında verilmiştir. 

 

 

3.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

Bilgi Formu’ndan elde edilen ve katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin 

bulgular Tablo 3.1.’de verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablo 3.1. Katılımcıların demografik özellikleri. 
 

Demografik Özellikler n % 

26 – 30  14 9,4 

31 – 35  54 36,2 

36 – 40  46 30,9 

41 – 45  26 17,4 

Annenin Yaşı 

45 ve Üzeri  9 6,0 

Yok 9 5,8 

İlkokul  61 39,6 

Ortaokul  16 10,4 

Lise  22 14,3 

Annenin En Son Mezun Olduğu Okul 

Üniversite  46 29,9 

Çalışmayan 97 64,7 
Annenin Çalışma Durumu 

Çalışan 53 35,3 

Çekirdek Aile 122 79,2 
Annenin Ne Tür Bir Ailede Büyüdüğü 

Geniş Aile 32 20,8 

Çekirdek Aile 136 87,7 Annenin Şu Anda Ne Tür Bir Ailesinin 
Olduğu 

Geniş Aile 19 12,3 

Kötü 16 10,3 

Orta  84 53,8 

İyi  52 33,3 

Annenin İçinde Bulundukları 
Ekonomik Durumu Nasıl 

Değerlendirdiği 

Çok İyi  4 2,6 

Görücü Usulü  78 50,3 

Flört Ederek  73 47,1 Nasıl Evlendikleri 

Diğer 4 2,6 

6 – 10 Yıldır Evliler 18 11,6 

11 – 15 Yıldır Evliler 68 43,9 

16 – 20 Yıldır Evliler 49 31,6 
Kaç Yıldır Evli Oldukları 

20  ve Üzeri Yıldır Evliler 20 12,9 

 

 



3.2. Katılımcıların Çocuklukta ve Evlilikte Şiddet Görmelerine İlişkin 

Bulgular 

 

Tablo 3.2.’de katılımcıların evlilikte ve çocuklukta şiddet görme durumlarının 

frekansları ve yüzdeleri görülmektedir. 

 
 
Tablo 3.2. Katılımcıların evlilikte ve çocuklukta şiddet görme durumları. 
 

Şiddet Olgusu 

Şiddet Var Şiddet Yok 
 

n % n % 

Çocuklukta Şiddet 58 37,2 98 62,8 

Evlilikte Şiddet 40 25,6 116 74,4 

 

 

Tablo 3.2.’ye göre katılımcıların %37,2’si (n=58) çocuklukta şiddet 

gördüklerini, % 62,8’i (n=98) ise çocuklukta şiddet görmediklerini belirtmiştir. 

Ayrıca katılımcıların %25,6’sı (n=40) evlilikte şiddet gördüklerini, %74,4’ü 

(n=116) ise evlilikte şiddet görmediklerini belirtmiştir. 

 

Katılımcıların çocuklukta şiddet görme durumları ile evlilikte şiddet görme 

durumları arasındaki ilişki ki kare testi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 

3.3.’de görülmektedir.  

 

Tablo 3.3. Katılımcıların evlilikte şiddet görme durumunun çocuklukta şiddet görme 
durumuna göre dağılımı. 
 

Evlilikte Şiddet    

Şiddet Yok Şiddet Var    

DEĞİŞKENLER 

n % n % Toplam % 2א p 

Şiddet 

Yok 
84 %72,4 14 %35,0 98 %62,8 

Ç
o

cu
kl

u
kt

a 
Ş

id
d

et
 

Şiddet 

Var 
32 %27,6 26 %65,0 58 %37,2 

17.826 .000* 

 Toplam 116 %100 40 %100 156 %100   

* p < .05 



 

Tablo 3.3. incelendiğinde evlilikte şiddet görmeyen katılımcıların (n=116); 

%72,4’ünü (n=84) çocuklukta şiddet görmeyenler, %27,6’sını (n=32) ise 

çocuklukta şiddet gören katılımcılar oluşturmaktadır. Evlilikte şiddet gören 

katılımcıların ise %35’ini (n= 40) çocuklukta şiddet görmeyenler (n=14), 

%65’ini (n=26) ise çocuklukta şiddet görenler oluşturmaktadır. Yukarıdaki 

sonuçlardan yola çıkarak bu iki kategorik değişken arasında anlamlı ilişki 

olup olmadığını belirlemek için ki-kare testi yapılmıştır. Ki-kare testi 

sonucunda çocuklukta şiddet görme ile evlilikte şiddet görme arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (2א
(1)=17,826, p < .05).  

 

Ayrıca katılımcıların çocuklukta ve evlilikte şiddet görmeleri arasındaki ilişkiyi 

daha net görülebilir hale getirmek için Şekil 3.1. ile Şekil 3.2. hazırlanmıştır. 

 

Şekil 3.1.’de çocuklukta şiddet görmeyen katılımcıların evlilikte şiddet görme 

durumu pasta grafiği ile verilmiştir. 

 

 

Çocuklukta Şiddet Görmeyenler

84; 72%

32; 28%

Evlilikte Şiddet Yok

Evlilikte Şiddet Var

 
Şekil 3.1. Çocuklukta Şiddet Görmeyen Katılımcıların Evlilikte Şiddet Görme Durumu. 

 

Grafikte de görüldüğü gibi çocuklukta şiddet görmeyen katılımcıların %72’si 

evlilikte de şiddet görmezken, %28’i evlilikte şiddet görmektedir.  

 



Aynı şekilde Şekil 3.2.’de ise çocuklukta şiddet gören katılımcıların evlilikte 

şiddet görme durumu pasta grafiği ile verilmiştir. 

 

 

Çocuklukta Şiddet Görenler

14; 35%

26; 65%

Evlilikte Şiddet
Yok

Evlilikte Şiddet Var

 
Şekil 3.2. Çocuklukta Şiddet Gören Katılımcıların Evlilikte Şiddet Görme Durumu. 

 

Grafikte de görüldüğü gibi çocuklukta şiddet gören katılımcıların %65’i 

evlilikte de şiddet görürken, %35i evlilikte şiddet görmemektedir. 

 

 

3.2.1. Katılımcıların Evlilikte Şiddet Görme Durumları ve Demografik 

Özellikleri Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular 

 

Katılımcıların demografik özellikleri ile  evlilikte şiddet görme durumları 

arasındaki ilişki ki kare testi ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 3.4.’de 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



Tablo 3.4. Katılımcıların evlilikte şiddet görme durumunun yaş, mezuniyet, meslek, 
büyüdüğü aile çeşidi, şu andaki aile çeşidi, ekonomik durumu, eşiyle nasıl evlendiği 
ve kaç yıllık evli olduğu değişkenlerine göre dağılımı. 
 

Evlilikte Şiddet    Değişkenler 
Şiddet Yok Şiddet Var    

Yaş n % n % Topl. % 2א p 
26-30 9 %8,2 5 %12,8 14 %9,4 
31-35 40 %36,4 14 %35,9 54 %36,2 
36-40 36 %32,7 10 %25,6 46 %30,9 
41-45 20 %18,2 6 %15,4 26 %17,1 

46 ve Üzeri 5 %4,5 4 %10,3 9 %6,0 
Topl. 110 %100 39 %100 149 %100 

2.813 .590 

 

Mezuniyet n % n % Topl. % 2א p 
Yok 6 %5,3 3 %7,5 9 %5,8 
İlkokul 38 %33,3 23 %57,5 61 %39,6 

Ortaokul 11 %9,6 5 %12,5 16 %10,4 
Lise 17 %14,9 5 %12,5 22 %14,3 

Üniversite 42 %36,8 4 %10,0 46 %29,9 
Topl. 114 %100 40 %100 154 %100 

12.11
4 

.017* 

 

Meslek n % n % Topl. % 2א p 
Çalışmayan 65 %58,0 32 %84,2 97 %64,7 

Çalışan 47 %42,0 6 %15,8 53 %35,3 
Topl. 112 %100 38 %100 150 %100 

8.508 .004* 

 

Büyüdüğü 
Aile Çeşidi n % n % Topl. % 2א p 

Çekirdek Aile 88 %76,5 34 %87,2 122 %79,2 
Geniş Aile 27 %23,5 5 %12,8 32 %20,8 

Topl. 115 %100 39 %100 154 %100 

2.01
0 

.156 

 

Şu Andaki 
Aile Çeşidi 

n % n % Topl. % 2א p 

Çekirdek Aile 100 %87 36 %90 136 %87,7 
Geniş Aile 15 %13 4 %10 19 %12,3 

Topl. 115 %100 40 %100 155 %100 
.256 .782** 

 

Ekonomik 
Durum 

n % n % Topl. % 2א p 

Kötü 5 %4,3 11 %27,5 16 %10,3 
Orta 61 %52,6 23 %57,5 84 %53,8 

İyi - Çok İyi  50 %43,1 6 %15,0 56 %35,9 
Topl. 116 %100 40 %100 156 %100 

22.2
73 

.000* 

 

Evlilik n % n % Topl. % 2א p 
Görücü Usulü  54 %48,2 24 %61,5 78 %51,7 

Flört 58 %51,8 15 %38,5 73 %48,3 
Topl. 112 %100 39 %100 151 %100 

2.05
6 

.152 

 

Kaç Yıllık Evli n % n % Topl. % 2א p 
6-10 14 %12,1 4 %10,3 18 %11,6 

11-15 52 %44,8 16 %41,0 68 %43,9 
16-20 35 %30,2 14 %35,9 49 %31,6 

21 ve Üzeri 15 %12,9 5 %12,8 20 %12,9 
Topl. 116 %100 39 %100 155 %100 

.482 .923 

* p < .05 
** Beklenen değerlerden %25’i 5’in altında olduğu için Fisher tam olasılık 
testine bakılmıştır. 



Tablo 3.4. incelendiğinde katılımcıların yaşları ile evlilikte şiddet görme 

durumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur (2א
(4)=2,813, p > 

.05). Katılımcıların büyüdükleri aile çeşidi ile evlilikte şiddet görmeleri 

2א)
(1)=2,010, p > .05) ve şu andaki aile çeşidi ile evlilikte şiddet görmeleri 

2א)
(1)=,256, p > .05) arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur. 

Araştırma grubundaki bireylerin flört ederek veya görücü usulü ile evlenmeleri  

ile evlilikte şiddet görmeleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur 

2א)
(1)=2,056, p > .05). Katılımcıların kaç yıllık evli oldukları ile evlilikte şiddet 

görmeleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur (2א
(3)=,482, p > 

.05). 

 

Bunların yanında Tablo 3.4. incelendiğinde evlilikte şiddet görmeyen 

katılımcıların; %5,3’ü (n=6) hiç okul okumayanlar, %33,3’ü (n=38) ilkokul 

mezunları, %9,6’sı (n=11) ortaokul mezunları, %14,9’u (n=17) lise mezunları, 

%36,8’i (n=42) ise üniversite mezunlarından oluşmaktadır. Evlilikte şiddet 

gören katılımcıların ise; %7,5’i (n=3)  hiç okul okumayanlar, %57,5’i (n=23) 

ilkokul mezunları, %12,5’i (n=5) ortaokul mezunları, %12,5’i (n=5)  lise 

mezunları, %10’u (n=4) ise üniversite mezunlarından oluşmaktadır. Ayrıca 

veriler üzerinde yapılan ki-kare testi sonucunda evlilikte şiddet görüp 

görmeme ile mezuniyet durumu arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu 

görülmektedir (2א
(4)=12,114, p < .05).  

 

Araştırmada evlilikte şiddet görmeyen katılımcıların %58’ini (n=65) 

çalışmayanlar, %42’sini (n=47) ise çalışanlar oluşturmaktadır. Evlilikte şiddet 

gören katılımcıların ise %84,2’sini (n=32) çalışmayanlar, %15,8’ini (n=6) ise 

çalışanlar oluşturmaktadır. Ayrıca veriler üzerinde yapılan ki-kare testi 

sonucunda evlilikte şiddet görüp görmemeyle ilgili çalışan ya da çalışmayan 

katılımcıları arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir (2א
(1)=8,508, p < 

.05). Başka bir deyişle evlilikte şiddet görüp görmeme ile çalışıp çalışmama 

durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

 



Ayrıca evlilikte şiddet görmeyen katılımcıların %4,3’ü (n=5) ekonomik 

durumlarını kötü, %52,6’sı (n=61) orta, %43,1’i (n=50) ise iyi – çok iyi olarak 

algılamaktadır. Evlilikte şiddet gören katılımcıların %27,5’i (n=11) ekonomik 

durumlarını kötü, %57,5’i (n=23) orta, %15’i (n=6) ise iyi – çok  iyi olarak 

algılamaktadır. Veriler üzerinde yapılan ki-kare testi sonucunda katılımcıların 

hangi ekonomik sınıfa ait olduklarına dair algıları ile evlilikte şiddet görüp 

görmeme  arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu görülmüştür (2א
(2)=22,273, p < 

.05).  

 

 

3.3. Şiddet Görme Durumunun Annenin Aile İşlevselliği Algısı 

Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 

 

Araştırmamızda şiddet olgusunun annenin aile işlevselliği algısı üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. Bu nedenle bu bölümde şiddet olgusu çocuklukta şiddet 

görme ve evlilikte şiddet görme olmak üzere iki boyutta incelenmiştir. 

 

3.3.1. Çocuklukta Şiddet Görme Durumunun Annenin Aile İşlevselliği 

Algısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 

 

Çocuklukta şiddet gören ve görmeyen katılımcıların ADÖ alt ölçek puanları 

arasındaki fark  t testi ile incelenmiş ve elde edilen veriler Tablo 3.5.’de 

sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo 3.5. Çocuklukta şiddet gören ve görmeyen annelerin aile değerlendirme ölçeği 
alt ölçek puan ortalamaları. 
 

 ÇOCUKLUKTA ŞİDDET 

 ŞİDDET VAR ŞİDDET YOK 

n 58 98 

ADÖ ALT 
ÖLÇEKLERİ 

x  Ss 
x  Ss 

t p 

1. Problem 
Çözme 

1,73 .59 1,65 .48 -.921 .359 

2. İletişim 1,84 .50 1,58 .44 -3.430 .001* 

3. Roller 2,00 .55 1,82 .55 -2.028 .044* 

4. Duygusal 
Tepki 

Verebilme 

1,92 .68 1,63 .62 -2.715 .007* 

5. Gereken 
İlgiyi 

Gösterme 

2,11 .53 2,00 .47 -1.391 .166 

6. Davranış 
Kontrolü 

1,83 .41 1,70 .38 -2.030 .044* 

7. Genel 
Fonksiyonlar 

1,79 .58 1,44 .45 -3.906 .000* 

* p < .05 

 

Tablo 3.5.’de görüldüğü gibi çocuklukta şiddet görme açısından katılımcıların 

problem çözme alt ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark, t-testiyle 

karşılaştırılmış ve anlamlı bulunmamıştır (t (101,465) =-.921; p>.05). Bu 

verilere dayanarak çocukluk döneminde şiddet gören ve görmeyen 

katılımcıların problem çözme puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

olmadığı görülmektedir.  

 

Ayrıca çocuklukta şiddet görme açısından katılımcıların iletişim alt ölçeği 

puan ortalamaları arasındaki fark, t-testiyle karşılaştırılmış ve anlamlı 

bulunmuştur  (t (154) =-3.430; p<.05). Bu verilere dayanarak çocuklukta 

şiddet görmüş ve görmemiş katılımcıların iletişim puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.  

 



Çocuklukta şiddet görme açısından katılımcıların roller alt ölçeği puan 

ortalamaları arasındaki fark, t-testiyle karşılaştırılmış ve anlamlı bulunmuştur 

(t (154) =-2.028; p<.05). Bu verilere dayanarak çocuklukta şiddet görmüş ve 

görmemiş katılımcıların roller puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3.5.’de görüldüğü gibi çocuklukta şiddet görme açısından katılımcıların 

duygusal tepki verebilme alt ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark, t-

testiyle karşılaştırılmış ve anlamlı bulunmuştur (t (154) =-2.715; p<.05). Bu 

verilere dayanarak çocuklukta şiddet görmüş ve görmemiş katılımcıların 

duygusal tepki verebilme puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir.  

 

Yine Tablo 3.5.’i incelediğimizde çocuklukta şiddet görme açısından 

katılımcıların gereken ilgiyi gösterme alt ölçeği puan ortalamaları arasındaki 

fark, t-testiyle karşılaştırılmış ve anlamlı bulunmamıştır  (t (154) =-1.391; 

p>.05). Bu verilere dayanarak çocuklukta şiddet görmüş ve görmemiş 

katılımcıların gereken ilgiyi gösterme puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

fark olmadığı görülmektedir.  

 

Çocuklukta şiddet görme açısından katılımcıların davranış kontrolü alt ölçeği 

puan ortalamaları arasındaki fark, t-testiyle karşılaştırılmış ve anlamlı 

bulunmuştur (t (154) =-2.030; p<.05). Bu verilere dayanarak çocuklukta 

şiddet görmüş ve görmemiş katılımcıların davranış kontrolü puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3.5.’de görüldüğü gibi çocuklukta şiddet görme açısından katılımcıların 

genel fonksiyonlar alt ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark, t-testiyle 

karşılaştırılmış ve anlamlı bulunmuştur (t (98,437) =-3.906; p<.05). Bu 

verilere dayanarak çocuklukta şiddet görmüş ve görmemiş katılımcıların 

genel fonksiyonlar puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu 

söylenebilir. 



 

 

3.3.2. Evlilikte Şiddet Görme Durumunun Annenin Aile İşlevselliği Algısı 

Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 

 

Evlilikte şiddet gören ve görmeyen katılımcıların ADÖ alt ölçek puanları 

arasındaki fark incelenmiş ve elde edilen veriler Tablo 3.6.’da sunulmuştur. 

 
 
 
 
Tablo 3.6. Evlilikte şiddet gören ve görmeyen annelerin ADÖ alt ölçek puan 
ortalamaları. 
 

 EVLİLİKTE ŞİDDET 

 ŞİDDET VAR ŞİDDET YOK 

N 40 116 

ADÖ ALT 
ÖLÇEKLERİ 

x  Ss 
x  Ss 

t p 

1. Problem 
Çözme 

1,85 .63 1,62 .47 -2.103 .040* 

2. İletişim 1,95 .51 1,58 .43 -4.525 .000* 

3. Roller 2,12 .58 1,80 .52 -3.237 .001* 

4. Duygusal 
Tepki 

Verebilme 
2,20 .64 1,58 .58 -5.641 .000* 

5. Gereken 
İlgiyi 

Gösterme 
2,26 .53 1,97 .46 -3.421 .001* 

6. Davranış 
Kontrolü 

1,94 .41 1,68 .37 -3.813 .000* 

7. Genel 
Fonksiyonlar 

1,95 .63 1,44 .42 -4.725 .000* 

* p < .05 

Tablo 3.6.’da görüldüğü gibi evlilikte şiddet görme açısından katılımcıların 

problem çözme alt ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark, t-testiyle 

karşılaştırılmış ve anlamlı bulunmuştur (t (55,004) =-2.103; p<.05). Bu 

verilere dayanarak evlilikte şiddet görmüş ve görmemiş katılımcıların 

problem çözme puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir.  

 



Ayrıca Tablo 3.6.’da görüldüğü gibi evlilikte şiddet görme açısından 

katılımcıların iletişim alt ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark, t-testiyle 

karşılaştırılmış ve anlamlı bulunmuştur (t (154) =-4.525; p<.05). Bu verilere 

dayanarak evlilikte şiddet görmüş ve görmemiş katılımcıların iletişim puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.  

 

Evlilikte şiddet görme açısından katılımcıların roller alt ölçeği puan 

ortalamaları arasındaki fark, t-testiyle karşılaştırılmış ve anlamlı bulunmuştur 

(t (154) =-3.237; p<.05). Bu verilere dayanarak evlilikte şiddet görmüş ve 

görmemiş katılımcıların roller puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3.6.’da görüldüğü gibi evlilikte şiddet görme açısından katılımcıların 

duygusal tepki verebilme alt ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark, t-

testiyle karşılaştırılmış ve anlamlı bulunmuştur (t (154) =-5.641; p<.05). Bu 

verilere dayanarak evlilikte şiddet görmüş ve görmemiş katılımcıların 

duygusal tepki verebilme puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir.  

 

Yine Tablo 3.6’d6 görüldüğü gibi evlilikte şiddet görme açısından 

katılımcıların gereken ilgiyi gösterme alt ölçeği puan ortalamaları arasındaki 

fark, t-testiyle karşılaştırılmış ve anlamlı bulunmuştur (t (154) =-3.421; 

p<.05). Bu verilere dayanarak evlilikte şiddet görmüş ve görmemiş 

katılımcıların gereken ilgiyi gösterme puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

fark olduğu görülmektedir.  

 

Evlilikte şiddet görme açısından katılımcıların davranış kontrolü alt ölçeği 

puan ortalamaları arasındaki fark, t-testiyle karşılaştırılmış ve anlamlı 

bulunmuştur (t (154) =-3.813; p<.05). Bu verilere dayanarak evlilikte şiddet 

görmüş ve görmemiş katılımcıların davranış kontrolü puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.  

 



Son olarak Tablo 3.6.’da görüldüğü gibi evlilikte şiddet görme açısından 

katılımcıların genel fonksiyonlar alt ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark, 

t-testiyle karşılaştırılmış anlamlı bulunmuştur (t (51,052) =-4.725; p<.05). Bu 

verilere dayanarak evlilikte şiddet görmüş ve görmemiş katılımcıların genel 

fonksiyonlar puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. TARTIŞMA 

 

 

Tartışmada öncelikle katılımcıların demografik özellikleri üzerinde durulacak 

daha sonra şiddet olgusu ile ilgili veriler incelenecektir. Böyle bir girişten 

sonra araştırmanın amacı olan kadına yönelik aile içi şiddet olgusunun 

annenin aile işlevselliği algısı üzerindeki etkisi incelenecektir. 

 

 

4.1. Şiddet Olgusu 

 

Şiddetin bir aile sırrı olarak görülmesi ve de kimi kültürlerde bir sorun olarak 

algılanmaması nedeniyle sıklığına ilişkin doğru verilere ulaşmak zordur. Aynı 

zamanda şiddet mağdurlarındaki aşağılanmışlık duygusu ve stigmatizasyon 

kaygısı da şiddete ilişkin doğru veri toplamayı güçleştiren faktörlerdendir. 

  

Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda kadınların 1/3’ü ile 2/3’ünün eşleri 

tarafından şiddete maruz kaldıkları saptanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde 

ise bu oran daha yüksek olup % 20 – 50 civarındadır  (Güler ve ark. 2005). 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Fransa’da eşi tarafından fiziksel ve cinsel 

saldırıya maruz  kalma oranının çok yüksek olduğunu ve dayağın 

yaralanmalarda en sık karşılaşılan travma nedeni olduğunu belirten bir çok 

araştırma mevcuttur (Grisso ve ark., 1999; Akkuş ve Mayda, 2003; Atman, 

2003; Tarhan, 2006). Hindistan’da, değişik çalışmalarda, eş şiddeti % 20 – 

75 arasında bildirilmiştir (Campbell, J. C. ve ark. 2002).  

 

Türkiye’deki literatür incelendiğinde, aile içi sırlara yönelik bütün utangaçlığa 

ve gizliliğe rağmen, kadına yönelik aile içi şiddetin yaygınlığına dair veriler 



olduğu görülmektedir. Aile içi şiddet olgusu Türkiye’de kuşaktan kuşağa 

geçen bir eğilim olarak görülmektedir. 

 

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun yapmış olduğu bir çalışmada 

Türkiye’de ailelerin %34’ünde fiziksel şiddet olduğu belirlenmiştir (Akt. Güler 

ve ark, 2005). Hıdıroğlu ve ark. (2006) araştırmasında aile içi fiziksel şiddete 

maruz kalan kadınların oranı % 40,4 olarak saptanmıştır. 

 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (1994) tarafından yapılan 

araştırmaya göre; fiziksel şiddete ailelerin %34'ünde, sözlü şiddete ise 

%53'ünde rastlanmaktadır. Çocuklara yönelik fiziksel şiddete rastlanma oranı 

da %46'dır. Güler ve ark. (2005) tarafından yapılan araştırmada kadınların 

%59.7’si şiddeti fiziksel, %47,4’ü sözel, %21,4’ü duygusal şiddet olarak 

tanımlamıştır; hiç birisi cinsel ve ekonomik şiddet ifade etmemiştir.  

 

Araştırmamızda şiddet olgusu fiziksel, cinsel, sözel veya duygusal şiddet 

olarak ayrı ayrı sorulmuş ancak sonuçlar ayrı ayrı incelenmemiştir. Herhangi 

bir şiddet türüne maruz kalmak şiddet gören kategorisine girmek için yeterli 

şart olarak belirlenmiştir. Ayrıca annelerin şiddete maruz kalma durumları 

çocuklukta ve evlilikte olmak üzere iki boyutta incelenmiştir.  

 

Araştırmamızda katılımcıların evliliklerinde şiddete maruz kalma oranları 

%25,6’dır. Yüzdenin beklenenden düşük olmasının nedenleri irdelendiğinde 

araştırma grubundan veya şiddet kavramından kaynaklanabilecek bazı 

faktörler akla gelir. Katılımcıların şiddet olgusuna ilişkin algılarındaki 

farklılıkların ve şiddetin operasyonel tanımı üzerinde fikir birliği olmayan bir 

katılımcı grubu ile çalışılıyor olmasının şiddet sıklığına ilişkin verilerin 

güvenirliğini düşürdüğü düşünülmektedir. Ayrıca daha önce de belirtildiği gibi 

aile içi şiddeti saklamaya yönelik utangaçlık, gizlilik, şiddetin yol açtığı 

aşağılanmışlık duygusu ve stigmatizasyon kaygısı da şiddetin sıklığına ilişkin 

doğru verileri toplamayı güçleştiren etkenlerdendir. Diğer taraftan 



toplumumuzdaki “kol kırılır yen içinde kalır “ anlayışı ile aile içi sırlar açığa 

çıkarılmamaktadır. 

 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün (1998) araştırmalarına 

göre; çocuklu ailelerin çocuklarının yaramazlıkları karşısında uyguladıkları 

yöntemler arasında "açıklama ve ikna etme" çok yüksek oranlarla ilk sırada 

yer almakta, onu "azarlama, utandırma", "cezalandırma ve yoksun bırakma" 

ve "korkutma" izlemektedir. Evde çocukların hiç dövülmediğini söyleyen 

aileler %55 oranındadır. Ailelerin %40'ı ise çocuklarını hafif şiddette 

dövdüklerini belirtmektedirler. Bu bulgular evlerde iletişim biçimi olarak 

şiddetin çok yaygın bir şekilde kullanıldığını göstermektedir. Şiddetin bu 

şekilde sıradanlaştırılması ve doğallaştırılması nedeniyle de şiddete ilişkin 

veri kaybı yaşandığı düşünülmektedir.  

 

Araştırmamıza katılan annelerin çocukluklarında şiddete maruz kalma oranı 

%37,2’dir. Bu yüzde Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün 

araştırması ve diğer literatür  ile tutarlılık göstermektedir. 

 

Ebeveynleri tarafından kötüye kullanılan bireylerin “kurban rolü” içinde hapis 

kaldıklarını ve aile içi şiddet de dahil olmak üzere yeni örselenmelere açık 

oldukları bilinmektedir (Doğanavşargil ve Vahip, 2003). Çocuklukta şiddete 

maruz kalmanın ileriki yaşlarda şiddete maruz kalma, şiddet uygulama, 

depresyon, alkol kullanımı, problemli ve anti sosyal davranışlar gösterme, 

olasılılığını yükselttiğine dair yazılar mevcuttur (Özmen, 2004).  

 

Araştırmamızda çıkan önemli sonuçlardan biri de çocuklukta şiddet gören 

katılımcıların evlilikte de şiddet görme yüzdesinin %65 gibi yüksek bir oran 

olmasıdır. Bu sonuçtan ve literatürden (Doğanavşargil ve Vahip, 2003) yola 

çıkarak çocuklukta şiddet görenlerin yetişkinlikte de şiddet görme 

olasılılıklarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çocukluklarında şiddete 

maruz kalan veya şiddete tanık olan kişilerin; sorunlarla başa çıkabilmek için 

sağlıklı başa çıkma yollarını çocukluklarında öğrenememeleri sonucunda 



evliliklerinde de benzer sorunlar yaşadıkları ve bu sorunlar karşısında benzer 

sağlıksız çözümler buldukları varsayılabilir.  Sorunlarla başa çıkma 

becerilerinin, iletişim yöntemlerinin, rollere ilişkin davranış kalıplarının ilk 

öğrenildiği sistem olan ailedeki bozukluklar, bu sistemin alt sistemleri 

üzerinde de yıkıcı etki yapar. Ayrıca kişinin yeni bir aile kurarken sahip 

olduğu varsayımları ve beklentileri daha önceki ailesindeki senaryolar 

belirlemektedir. Bu varsayımlardan ve beklentilerden hareketle kişinin 

kurduğu aile ile önceki aile arasında benzerlikler olması beklenen doğal bir 

sonuçtur. 

 

Çocuklukta anne babayla yaşanan ilişkilerin niteliği yetişkin yaşamdaki 

ilişkileri önemli oranda etkiler. Psikanalitik açıdan bakıldığında bu durumu 

transfer (aktarım) kavramıyla açıklamak mümkündür. Öztürk’ ün (1998) 

transfer tanımına göre; bireyin çocuklukta kendisi için önemli kişilerle 

yaşamış olduğu duygu ya da tutumları şimdi ilişki kurduğu önemli kişi ya da 

kişiler ile ilişkisinde yeniden yaşaması; bu kişilere kendi çocukluğundaki algı 

ya da tutumlara göre tepki vermesidir. Freud’un yineleme zorlantısı kuramıyla 

da çocuklukta yaşanan şiddetin yetişkinlikte de şiddete maruz kalma 

olasılığını arttırması açıklanabilir. Kurama göre (Öztürk, 1998); çocuklukta 

yaşanan örseleyici olayları yineleyerek bunların üstesinden gelme fırsatı elde 

etme gayesi söz konusudur. Freudyen yaklaşımla çocukluğunda şiddete 

maruz kalan birey bilinç altı düzeyinde şiddete maruz kalacağı bir eş seçerek 

ya da aile dinamiklerin yapılandırırken buna müsaade ederek, şiddet ile başa 

çıkabileceğine dair kendisini ikna etme çabası içinde de olabilir.  

 

Araştırmamızda annelerin mevcut demografik özellikleri ile evlilikte şiddet 

görme durumları arasındaki ilişki incelenmiştir.  

 

Kadınların eğitim durumları, gelirleri arttıkça, iş hayatındaki yerlerini aldıkça; 

ev içindeki ve toplumdaki statüleri yükselmektedir ve şiddete daha fazla karşı 

çıkmaktadırlar (Kabaklı, 2003; Uğurlu ve Ulu, 2003). Toplumdaki genel 

kanıya göre şiddet olayları düşük sosyo – ekonomik yapıda görülmektedir. 



Sosyo – ekonomik durum kadınların sağlıklı iletişim kurmaları, sosyal destek 

almaları, kanuni yardım aramaları gibi faktörler üzerinde etkilidir. Ancak 

eğitimli ve daha üst sosyo – ekonomik özelliklere sahip ailelerde de şiddet 

olayları görülmektedir 

 

Gelles’in 1970’deki araştırmasına göre işsiz ve düşük eğitim düzeyindeki 

kadınlar evliliklerindeki sorunlarda dışarıdan yardım aramaya (polis, sosyal 

hizmetler, boşanma ve ayrılık gibi) iş sahibi ve daha yüksek eğitim 

düzeyindeki kadılara göre daha az eğilimlidirler (Akt. Kalmus ve Straus, 

1982). Ayrıca Gelles 1974’deki araştırmasında yoksulluk ve ev içi şiddet 

arasındaki yakınlığı stres teorisi ile açıklamıştır (Akt. Hıdıroğlu ve ark., 2006). 

Bu teoriye göre düşük gelir düzeyi ile birlikte yaşanan stres ve kısıtlı 

kaynaklar şiddet riskini arttırmaktadır.  

 

Araştırmamızda annelerin ekonomik durumlarına ilişkin algıları evlilikte şiddet 

olgusu arasında istatistiki düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Uğurlu ve 

Ulu’nun (2003) araştırmasında  da demografik değişkenlerden biri olarak ele 

alınan ailenin aylık gelir düzeyi, yapılan regresyon analizlerinin hiç birinde 

evlilikte kadına yönelik sözel ve fiziksel şiddete ilişkin tutumları 

yordamamıştır. Bunun nedeni söz konusu araştırmadaki katılımcıların benzer 

gelir düzeyine sahip olmaları olabilir. Aynı şekilde araştırmamızdaki örneklem 

grubunun ağırlıklı olarak orta sosyo ekonomik düzeyden olması şiddet ile 

ekonomik durum arasında ilişki olduğu sonucunu etkileyen karıştırıcı bir 

değişken olarak görülebilir. Ancak literatüre bakıldığında ailenin ekonomik 

durumu ile aile içi şiddet olgusu arasında ilişkiyi inceleyen pek çok araştırma 

mevcuttur. (Kocacık, 2001; Beyazova ve Şahin, 2001; Ayrancı ve ark., 2002; 

Güler ve ark., 2005; Hıdıroğlu ve ark., 2006; ). Araştırmamızda evlilikte şiddet 

gören katılımcıların %57.5’i ekonomik durumlarını orta olarak algılamaktadır. 

Diğer bir deyişle araştırmamızın sonuçlarına göre ekonomik durum ile şiddet 

arasında ilişki vardır. 

 



Annelerin mezuniyet durumları ile evlilikte şiddet olgusu arasındaki ilişki  

istatistiki düzeyde anlamlı bulunmuştur. Evlilikte şiddet gören katılımcıların 

%52,6’sı ilkokul mezunudur. Hiç okul okumayan katılımcıların yüzdelerinin 

düşük olmasının nedeni araştırma örnekleminde hiç okul okumayan 

katılımcıların %5,8 gibi düşük bir yüzdeye sahip olmaları olarak düşünülebilir. 

Şiddet ile eğitim düzeyi arasındaki bu anlamlı ilişki farklı açılardan 

incelenebilir. Eğitim düzeyi düşük olan şiddet mağdurlarının hukuki veya 

sosyal destek arama ihtimallerinin daha düşük olduğu bilinmektedir. Ayrıca 

düşük eğitim düzeyi ile sorun çözme becerileri arasında doğru orantı olması 

düşük eğitim düzeyindekilerin şiddete başvurma ihtimallerini yükseltme ya da 

şiddet karşısında çözüm bulma ihtimalini düşürebilmektedir. 

 

Annenin çalışma durumu ile evlilikte şiddet olgusu arasında istatistiki 

düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Evlilikte şiddet gören katılımcıların 

%84,2’si çalışmayan gruptadır. Bu da yine eğitim durumu ve ekonomik 

durum ile paralellik gösteren bir sonuçtur. 

 

Doğanavşargil ve Vahip’in araştırmasına göre (2006), evlilikte fiziksel şiddet 

görme ile ilişkili bulgulardan biri yaştır. Yaşın eş şiddeti ile ters orantılı 

olduğunu bildiren araştırmacılar da mevcuttur (Akt. Doğanavşargil ve Vahip, 

2006). Uğurlu ve Ulu’nun araştırmasında (2003) yaş evlilikte kadına yönelik 

sözel, fiziksel şiddeti farklı düzeylerde yordayan değişkenler arasında 

bulunmuştur. Ancak araştırmamızda katılımcıların yaşları ile evlilikte şiddet 

görmeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu ilişkisizliğin 

katılımcıların ilköğretimde çocuğu olan anneler olması nedeniyle yaş 

aralıklarının 31 – 40 arasında yığılma göstermesinden kaynaklandığı 

düşünülebilir. 

  

Ayrancı ve arkadaşları (2002) araştırmasında, ev içi şiddet yaşanan ailelerin 

%80’nin çekirdek aile olduğu görülmüştür. Araştırmamızda katılımcıların 

büyüdükleri aile çeşidi veya şu andaki aile çeşitleri ile şiddet görme durumları 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak çocuklukta 



şiddet görenlerin %89,7’si, evlilikte şiddet görenlerin %90’ının şu andaki 

ailelerinin çekirdek aile olduğu görülmüştür. Aile tipi ile şiddet arasındaki ilişki 

istatistiki düzeyde anlamlı olmasa da, şiddet gören katılımcıların çoğunlukla 

çekirdek aileye sahip oldukları ve çekirdek aileden geldikleri görülmektedir. 

Bu bulgudan yola çıkarak çekirdek aile olmanın şiddet görme açısından 

koruyucu bir faktör olmadığı söylenebilir. 

 

Araştırma sonuçlarımıza göre evlilik süresi ve evlilik şekli (görücü usülü / flört 

ederek) değişkenlerinin şiddet olgusu üzerinde etkisi yoktur. Bu değişkenler 

ile şiddet olgusu arasında istatistiki düzeyde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Daha önce de deyinildiği gibi evlilik şekli ile ilgili bir kavram karmaşı olduğu 

düşünülmektedir.   

 

 

4.2. Şiddet Olgusunun Annenin Aile İşlevselliği Algısı  Üzerindeki Etkisi 

 

Ruh hastalıklarının aile işlevselliğine etkisini inceleyen araştırmalar 

mevcuttur. Bu araştırmada da aile içi şiddet olgusunun aile işlevselliği 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Annenin evlilikte şiddet görüyor veya 

çocukluğunda şiddet görmüş olmasının, annenin aile işlevselliği algısı 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Annelerin aile işlevselliği algısı ADÖ ile 

ölçülmüştür.  

 

Çocuklukta şiddet içeren davranışlara maruz kalan bireylerin yetişkinlikte 

ciddi davranış bozuklukları gösterdikleri bilinmektedir. Bu bireylerin aynı 

zamanda kendi çocuklarına daha çok öfke ve saldırganlık içeren davranışlar 

gösterdikleri görülmektedir (Özmen, 2004). Anne babaların geçmişteki dayak 

deneyimi şiddeti bugüne taşımaktadır (Güler ve ark, 2005). Böylelikle 

annenin geçmişte şiddete maruz kalmasının izdüşümleri mevcut ailesinde 

görülmektedir. Çocukluğunda aile içi şiddete maruz kalan bireyin yaşadığı 

ruhsal örselenmenin onun ileride üstleneceği rolün gerektirdiği davranışları 



yapabilme ve aile sistemindeki dengeyi kurabilme yetisini olumsuz 

etkileyeceği düşünülmüştür.  

 

Bu düşünceden hareketle araştırmanın hipotezlerinden biri “Annenin 

çocuklukta şiddet görmüş olması, annenin aile işlevselliği algısı üzerinde 

olumsuz yönde etkilidir.” olarak belirlenmiştir. Çocukluklarında şiddet 

faktörüne maruz kalan ve şiddet faktörüne maruz kalmayan anneler aile 

işlevselliği algısı yönünden incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda çocuklukta 

şiddete maruz kalan annelerin çocuklukta şiddete maruz kalmayan annelerle 

kıyaslandıklarında iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, davranış kontrolü 

ve genel fonksiyonlar alt ölçeklerinden aldıkları puanlar arasındaki fark 

istatistiki düzeyde anlamlı çıkmıştır. Çocukluklarında şiddete maruz kalan 

annelerin bu alt ölçeklere ilişkin algıları şiddet görmeyenlere kıyasla daha 

sağlıksızdır. Problem çözme ve gereken ilgiyi gösterme alt ölçeklerinde ise 

çocukluğunda şiddete maruz kalan annelerin aldıkları puanlar 

çocukluklarında şiddete maruz kalmayan annelerden daha sağlıksızdır ancak 

bu fark istatistiki düzeyde anlamlı değildir. Sonuç olarak; genel işlevler alt 

ölçeği de dahil olmak üzere -ki bu alt ölçek ailenin sağlıklılığına ilişkin genel 

bir değerlendirme yapar- 5 alt ölçekte de anlamlı fark  bulunmasıyla 

araştırmanın 1. hipotezi doğrulanmıştır.  

 

Aile içinde şiddete maruz kalan çocukların çoğu, büyüdüklerinde şiddet 

uygulayan eşlere ya da anne babalara dönüşmeseler de, şiddet uygulayan 

yetişkinlerin büyük bölümünde çocuklukta aile içi şiddete maruz kalma 

öyküsü saptanmıştır. Kuşaktan kuşağa aktarılan, her zaman basitçe şiddetin 

kendisi değil, bu durumu çevreleyen duygusal atmosferdir. İçselleştirilen öfke, 

korku ve çökkünlük duyguları, kişinin tutum ve davranışlarını yaşam boyu 

etkileyebilmektedir (Ünal, 2005). Bu görüş sosyal öğrenme kuramı açısından 

şiddetin aktarımını açıklamaktadır. Çocuklukta şiddet görme kişinin benlik 

saygısında yitime neden olabilir. İyi işlev görmeyen bir ailede yetişen 

bireylerin kandırılmaya, kötüye kullanılmaya daha açık olacakları 

düşünülebilir. Dolayısıyla çocukluğunda şiddete maruz kalan birey şiddetin 



ilişki kurma biçiminde ve kişilik gelişiminde yarattığı tahribatın etkisiyle 

evlendikten sonra kurduğu ailesinde de homeostatik dengeyi sağlamakta 

güçlük çeker.  

 

Sistemin karşılaştığı zorluklar büyüdükçe, daha çok enerji kullanımını 

gerektiren sağlıksız uyum mekanizmaları geliştirilir. Bu süreç gerginlik ve 

uyum sağlama yeteneklerinde hafif derecede bozulma ile başlar. Ardından 

anksiyete ve diğer nevrotik belirtiler gelir. Bu belirtiler kişinin mevcut uyum 

sağlama yeteneklerinin işe yaramadığı ve yenilerinin geliştirilmesi gerektiği 

yönünde bir sinyaldir. Sonrasında şiddet ve saldırganlık ortaya çıkar. Şiddet 

ve saldırganlıkla birlikte organizmanın dengesi bozulur ve denetim tümden 

yitirilerek yoğun anksiyete ve depresyon ortaya çıkar (Gençtan, 2003). 

Meninger’in bu kuramsallaştırmasında şiddet ve saldırganlığın sistemi nasıl 

bir kısır döngü içine soktuğu görülmektedir. Sistemde ortaya çıkan sorun 

etkili bir şekilde çözülemediği için homeostatik denge kurulamaz ve bu 

durumdan alt sistemler de etkilenir. Yani ailede çocuğa veya kadına yönelik 

şiddet; ailenin alt sistemlerinde de aksamalara işaret eder. Bu alt sistemleri 

oluşturan bireylerin ileride kuracakları yeni sistemlerde de aynı sağlıksız 

örüntünün devam etmesi muhtemeldir.  

 

Normal ruhsal gelişimini tamamlayamamış annenin evliliğinde de sağlıklı bir 

işlevsellik geliştirmesini beklemek güçtür. Şiddet sonucunda ortaya çıkan 

psikolojik örselenmenin en önemli sonucu kişinin özgüvenini ve gücünü 

kaybetmesi (Doğanavşargil ve Vahip, 2006), buna bağlı olarak da sosyal 

ortamda işlevselliğini tam anlamıyla yerine getirememesidir. Şiddete maruz 

kalan kadın, bunu şikayet konusu yapmak yerine durumu eşi ile yaşadığı 

güncel sorunlarla ya da organik bir nedene bağlanamayan bedensel 

yakınmalarla ifade etmektedir (Binici ve ark. 1997). Yani aile içinde şiddete 

maruz kalan anne bu kriz durumunu çözmek için mevcut güçlerini kullanmak 

yerine sorunu yadsımak, görmezden gelmek ya da rasyonalize etmek gibi 

savunmak mekanizmaları kullanır. Şiddet ve şiddetin yarattığı korku ile 

birlikte bozulan homeostatik denge aile fonksiyonları üzerinde yıkıcı etki 



yapar. Sistemik yapının diğer unsurlarından olan iletişim de sağlıklı bir 

şekilde yürütülememekte, şiddetin primatif iletişim yolu olarak kullanılması 

veya şiddetin yarattığı küskünlük sonucunda iletişim engellenmektedir. Aynı 

zamanda aile içinde şiddet unsurunun varlığı o sistemin içindeki sınırların 

kalın olduğunu da düşündürebilir. 

 

Bu bilgilerden yola çıkarak araştırmanın hipotezlerinden diğeri; annenin 

çocuklukta şiddet görmüş olmasının ve evlilikte şiddet görüyor olmasının 

annenin aile işlevselliği algısı üzerinde olumsuz yönde etkisi olacağı şeklinde 

belirlenmiştir. Evlilikte şiddet gören anneler ile şiddet görmeyen annelerin 

ADÖ alt ölçeklerinin 7’sinden de aldıkları puan açısından anlamlı fark vardır. 

Şiddet gören annelerin aile işlevselliğine ilişkin algıları, şiddet görmeyen 

annelerden daha sağlıksızdır. Böylelikle araştırmanın 2. hipotezi de  

doğrulanmaktadır.  

 

Sistemik açıdan bakıldığında bir ailedeki herhangi birinin davranışlarındaki bir 

değişiklik ailedeki diğer kişilerin davranışlarına da etki eder (Haley, 1988). 

Aile içinde ortaya çıkan öfke ve saldırganlığın etkilerinin tüm aile bireyleri 

üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğu, fakat özellikle çocukların ve 

kadınların bu etkiye daha çok açık oldukları söylenebilir. Bu nedenle aile 

içerisinde ortaya çıkan öfke ve saldırganlığın etkilerinin neler olabileceğinin 

tartışılması gerekmektedir (Özmen, 2004).  

 

Aile, duygularımızın oluştuğu ilk sosyal ortamdır. Birey kendisi ve diğerleri 

hakkında ne gibi duygusal tepkiler vereceğini, bu duygularla ilgili 

düşüncelerini nasıl ortaya koyacağını aile içerisinde öğrenir. Çocuklukta 

şiddete maruz kalan bireylerin sağlıklı uyum mekanizmaları geliştirmeleri 

güçtür.  Şiddet bireylerin uyum ve zorlanmalarla başa çıkabilme becerileri 

üzerinde olumsuz etki yapar. Sistemik açıdan düşündüğümüzde bireylerdeki 

bu olumsuz etkileşim aile sistemini olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca aile 

içinde ortaya çıkan saldırganlık ve şiddet durumunun ailenin genel işlevsellik 

düzeyi üzerinde olumsuz etki yapacağı düşülmektedir. 



 

Aile içi şiddete maruz kalan çocuklar -özellikle de tekrarlayan şiddet- hem o 

an için hem de ileriki hayatlarında önemli riskler taşırlar. Bu riskler 

depresyon, anksiyete, okul başarısızlığı, yeme bozuklukları, uyku 

bozuklukları ve duyguları kontrol etmede güçlüklerin  yanı sıra karı – koca ve 

aile ilişkilerinde zorluklardır (http://www.nccev.org/violence/domestic.html). 

Ayrıca çocukluğunda şiddete maruz kalan bireylerin aile işlevselliğine ilişkin 

beklenti düzeylerinin düşük olması düşünülmektedir. Aile işlevselliğine ilişkin 

düşük beklenti ile birlikte sağlıklı bir aile işlevselliği oluşturmak da güçleşir. 

 

Kadının yaşı, kişilik özellikleri, eğitim durumu, sağlık durumu benlik kavramı, 

sağlığı algılayışı, aldığı sosyal destek, çocuğuna bağlanma durumu, yeni 

doğan bebeğin mizacı ve sosyoekonomik durumu annelik rol başarımını 

etkileyen faktörlerdir (Çalışır, 2003). Tüm bu faktörlerin aynı zamanda 

annenin aile işlevselliği algısı üzerinde de etkili olacağı düşünülmektedir. 

Annenin aileye ilişkin genel inançları, evlendikten sonraki ailesine ilişkin algısı 

ve tutumu üzerinde etkilidir. Bir takım kalıp inançlar, alışkanlıklar, tutumlar 

annenin aile işlevselliği algısını etkilemektedir. Şiddet de annenin inançları, 

alışkanlıkları, tutumları üzerinde etkilidir. Ailede şiddet olgusunun var olması 

aile içinde sağlıklı bir iletişim örüntüsü olmadığını düşündürür. Birbirleriyle 

sağlıklı iletişim kuramayan aile üyeleri birbirlerine duygularını aktarmada da 

başarılı olamazlar. Eşin anneye karşı şiddet uyguladığı bir ortamda çocuklar 

da iletişim yolu olarak daha sağlıklı bir model görememekte dolayısıyla da 

çocuklar da sağlıklı iletişim kurabilmeyi öğrenememektedir. Annenin 

çocukları ve eşi ile kurduğu iletişimin kalitesini aile içi şiddet olgusu olumsuz 

anlamda etkilemektedir. İletişim alt ölçeğinden çocuklukların ve evliliklerinde 

şiddet gören annelerin aldıkları puanlar şiddet görmeyen annelerden daha 

sağlıksız bulunmuştur. Bunun nedenlerinden biri olarak iletişimin öğrenilen bir 

olgu olması ve aile sistemin fonksiyonlarının gerçekleştirebilmesi için bir araç 

olması gösterilebilir. Çocuklukta aile içi sağlıklı iletişim kurmayı öğrenemeyen 

anne evlendikten sonra kendi ailesinde de sağlıklı bir iletişim örüntüsü 



kurmakta başarılı olamayabilir. Bu durum da çocuklukta şiddet gören annenin 

aile işlevselliği algısı iletişim alt ölçeği üzerinde olumsuz etki yapmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırma sonuçlarında da görülmektedir ki; annenin çocuklukta şiddete 

maruz kalması veya evlilikte anneye yönelik şiddet annenin aile işlevselliğine 

ilişkin algısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu veriden yola çıkarak; şiddet 

olgusunun aile sistemi içine girmesi ve/veya geçmişte girmiş olmasının o 

sistemde sağlıksızlık yönündeki sapmaya yol açtığı yargısı çıkarılabilir. Bu 

sapmayı denetim altına almak için ailelere danışmanlık hizmetleri verilmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Aile üyeleri şiddetin aile işlevselliği üzerindeki 

yıkıcı etkisi hakkında bilgilendirilmelidir.  

 

Araştırma sonucunda ortaya çıkan şiddetin olumsuz sonuçları göz önüne 

alındığında, bundan sonraki araştırmaların şiddeti önleyici faaliyetlere ışık 

tutması gerektiği düşünülmektedir. Olumsuz sonuçlarının açıkça görüldüğü 

saldırgan davranışların ortadan kaldırılması, yaşanması kaçınılmaz olan öfke 

duygusunun da denetim altına alınması ve sağduyulu bir biçimde ifade 

edilmesi gerekmektedir. Bunun için anne babaların gerek birbirleriyle gerekse 

çocuklarıyla olan iletişimlerinde en azından temel iletişim becerilerini 

kullanarak öfke duygusuyla ve saldırgan davranışlarla baş edebilmeyi 

öğrenmeleri gerekmektedir. Bu görüşten hareketle örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarında öfke duygusunu sağlıklı yollarla ifade etme becerilerinin 

kazandırılmasına yönelik eğitimlere yer verilmeli, konu ile ilgili kampanyalar 

düzenlenmelidir. Bu tür kampanyalar ve eğitimler planlanırken bölgenin 

sosyolojik yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Şiddet kurbanları ile 

karşılaşma olasılığı olan doktor, yargıç, polis, psikolog, sosyal hizmet uzmanı 

gibi meslek gruplarına özel eğitimler planlanmalıdır. Kadınlar kanun 

çerçevesinde haklarının neler olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. 

Medyanın şiddete dair yayınları denetlenmelidir. Toplum içinde aile 

danışmanlığı adı altında, aile içi ilişkilerle ilgilenen kurumların sayısı 

arttırılmalıdır. Kadınların eğitim düzeyi yükseltilmeli, ekonomik 

bağımsızlıklarını kazanmaları sağlanmalıdır. Şiddetin kültürel olarak kabul 

edilebilirliğinin azaltılması ve aile içi şiddete ilişkin toplumsal tutumun 



değiştiril önemlidir. Bu saptamaların şiddeti önleme konusunda yapılacak  

araştırmalarda yol gösterici nitelikte olabileceği düşünülmektedir. 

 

Aile içinde öfke ve saldırganlığın kontrol altına alınamayışı gerek ebeveyn 

gerekse çocuk üzerinde çoğu zaman onarılması güç yıkımlara yol 

açmaktadır. Şiddete maruz kalan annenin çocuk yetiştirme tutumlarının ve 

çocukların bu tutumlara ilişkin algısının incelenmesi bu araştırmayı 

tamamlayıcı nitelikte olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÖZET 

 

 

Annenin Aile İşlevselliği Algısına Yönelik Bir Araştırma 

 

Araştırmanın amacı ailede kadına yönelik şiddet olgusunun annenin aile 
işlevselliği algısı üzerindeki etkisini incelenmektir. Ailede kadına yönelik   
şiddet olgusu annenin çocukluğunda maruz kaldığı şiddet ve evliliğinde 
maruz kaldığı şiddet olmak üzere iki boyutta incelenmiştir. Araştırmanın 
hipotezleri “Annenin çocuklukta şiddet görmüş olması, annenin aile 
işlevselliği algısı üzerinde olumsuz yönde etkilidir.” ve “Annenin evlilikte 
şiddet görüyor olması, annenin aile işlevselliği algısı üzerinde olumsuz yönde 
etkilidir.” olarak belirlenmiştir. Araştırma 156 kişilik örneklem grubu ile 
yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak “Bilgi Formu” ve uyarlaması Bulut, I. 
(1990) tarafından yapılan “Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ)” kullanılmıştır. 
Çocukluklarında şiddet olgusuna maruz kalan ve şiddet olgusuna maruz 
kalmayan anneler aile işlevselliği algısı yönünden incelenmiştir. Bu inceleme 
sonucunda çocuklukta şiddete maruz kalan annelerin çocuklukta şiddete 
maruz kalmayan annelerle kıyaslandıklarında iletişim, roller, duygusal tepki 
verebilme, davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar alt ölçeklerinden aldıkları 
puanlar arasındaki fark istatistiki düzeyde anlamlı çıkmıştır. Çocukluklarında 
şiddete maruz kalan annelerin bu alt ölçeklere ilişkin algıları şiddet 
görmeyenlere kıyasla daha sağlıksızdır. Problem çözme ve gereken ilgiyi 
gösterme alt ölçeklerinde ise çocukluğunda şiddete maruz kalan annelerin 
aldıkları puanlar çocukluklarında şiddete maruz kalmayan annelerden daha 
sağlıksızdır ancak bu fark istatistiki düzeyde anlamlı değildir. Evlilikte şiddet 
gören anneler ile şiddet görmeyen annelerin ADÖ alt ölçeklerinin 7’sinden de 
aldıkları puan açısından anlamlı fark vardır. Şiddet gören annelerin aile 
işlevselliğine ilişkin algıları, şiddet görmeyen annelerden daha sağlıksızdır. 
Böylelikle araştırmanın her iki hipotezi de  doğrulanmaktadır. Çocukluktaki ve 
evlilikteki şiddet olguları annenin aile işlevselliği algısı üzerinde olumsuz 
yönde etkilidir. 
 

Anahtar Sözcükler: Aile, Annenin Aile İşlevselliği Algısı, Kadına Yönelik  
Aile İçi Şiddet, Mc Master Aile İşlevselliği Modeli, Sistemik Yaklaşım 

 

 

 
 
 



 
 

SUMMARY 
 
 

A Study About Mother’ s Perception On Family Functionning 
 
 

The purpose of this study is to analyze the role of violence against women on 
mothers’ perception on family functioning. ‘Violence against women’ was 
analyzed in 2 dimensions, which were determined as ‘violence in marriage’ 
and ‘violence in childhood’. The hypotheses of this study were determined as 
follows:  “If a mother was a victim of violence in her childhood, her perception 
on family functioning will be affected in a negative way” and “If a mother was 
a victim of violence in her marriage, her perception on family functioning will 
be affected in a negative way.” The study was carried out with 156 
participants and “Information Scale” and “Family Functioning Scale”, which 
was adapted by Bulut (1990), were administered to participants. Mothers who 
are victims of violence in childhood and those who are not were analyzed 
according to their perception on family functioning. The results revealed that, 
the difference between the participants’ score on the subscales of problem 
solving, communication, roles, affective responsiveness, affective 
involvement, behavior control and general functioning are statistically 
significant. Given that, it can be stated that mothers who are victims of 
violence in their childhood are less functional than mothers who are not. 
However, mothers who are victims of violence in childhood scored higher on 
the subscales of problem solving and affective involvement but the difference 
was not statistically significant. In addition to these, mothers who are victims 
of violence in marriage and those who are not were analyzed according to 
their perception on family functioning. The results revealed that, the 
difference between the participants’ score on all of the 7 subscales are 
statistically significant. It can be stated that mothers who are victims of 
violence in their marriage are less functional than mothers who are not. From 
these results, it can be seen that both of the hypotheses are verified. 
Violence against women in childhood and marriage have negative effects on 
a mother’s perception on family functioning.  
 
Keywords: Family, Mother’s Perception on Family Functioning, Domestic 
Violence, Mc Master’s Model of Family Functionning, Systematic Approach  
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BİLGİ FORMU  
 

Bu form annelerin aile işlevselliğine yönelik algılarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 
hazırlanmıştır. Aşağıdaki sorulara sizin için en uygun olan cevabı veriniz. 
 

 ANNE  
1. Kaç yaşındasınız?   

2. En son hangi 
okuldan mezun 
oldunuz? 

Yok…………………….……
İlkokul……………………....  
Ortaokul…………………….  
Lise………………………….   
Üniversite…………………..   
Diğer………………………..  

 

 
3. Mesleğiniz nedir? …………………………………... 

 

4. Ne tür bir ailede 
büyüdünüz? 

 
Çekirdek Aile……………....  
(Anne, baba ve çocuklar) 
Geniş Aile……………….….  
(Anne, baba, çocuklar, 
 kayınpeder / kayınvalide) 
Tek Ebeveynli Aile.…….….….   
(Boşanma veya eş kaybı) 
Diğer……………………….. 

 

5. Şu anda ne tür bir 
aileniz var? 

 
Çekirdek Aile……………....  
(Anne, baba ve çocuklar) 
 
Geniş Aile………….……….  
(Anne, baba, çocuklar, kayınpeder / kayınvalide) 
 
Tek Ebeveynli Aile.…………...   
(Boşanma veya eş kaybı) 
 
Diğer……………………..…….. 

6. Ailenizin 
ekonomik 
durumunu nasıl 
değerlendiriyorsun
uz? 

 
Kötü………………………....  
Orta………………………….  
İyi…………………………….   
Çok İyi…..…………………..   

7. Eşinizle nasıl 
evlendiniz? 

 
Görücü usulü ile………….....  
Flört ederek...………………..  
Diğer…………………………….  

8. Eşinizle birlikte mi 
yaşıyorsunuz? 

Evet......................................  
Hayır ....................................  

 
9. Eşinizle kaç yıldır 

evlisiniz? veya 
 Eşiniz ile ayrı 
iseniz kaç yıl evli 
kaldınız? 

…………………………………...…………………………………... 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



Evlenmeden önce, çocuklukta ve evlilik hayatında aile içinde şiddete maruz kaldıysanız 
aşağıda belirtilen şiddet ifadelerinden size uygun olanlara çarpı işareti     ( X ) koyunuz. 
 

 
Çocukluk  
Dönemi 

Evlilik  
Dönemi  

1. Hakaret etme, küfür etme   

2. Bağırma, azarlama, korkutma   

3. Aşağılama, küçük düşürme   

4. Aile ve sosyal çevre ile ilişkisini 
engelleme 

  

5. El, ayak kullanarak vurma   

6. Başka bir cisimle vurma   

7. Tartaklama, hırpalama   

8. Yaralama (bıçak veya silahla)   

9. Dövme, vurma, yaralamayla tehdit 
etme 

  

10. Yeterli para vermeme   

11. Parasına el koyma   

12. Mal varlığını yönetme   

13. Evin ihtiyaçlarını karşılamama   

14. Terk etme ile tehdit etme   

15. Çocukları alıkoyma ile tehdit etme   

16. Çevreye zarar vererek göz dağı verme   

17. Cinsel taciz   

18. Eşi tarafından cinsel ilişkiye zorlanma   

19. Cinsel içerikli yayın izlemeye, okumaya 
zorlama 

  

20. Cinsel ilişkiye girmeme   

21. İstenmeyen şekilde cinsel ilişkiye 
zorlanma 

  

 
 
 

EK – 2  



 
AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 
 
İlişikte aileler hakkında 60 cümle bulunmaktadır. Lütfen her cümleyi dikkatlice okuduktan 

sonra, sizin ailenize ne derece uyduğuna karar veriniz. Önemli olan sizin ailenizi nasıl 

gördüğünüzdür.  

 

Her cümle için dört seçenek söz konusudur. 

 

Aynen Katılıyorum. 
Eğer cümle sizin ailenize tamamen 

uyuyorsa işaretleyiniz. 

Büyük Ölçüde Katılıyorum. 
Eğer cümle sizin ailenize çoğunlukla 

uyuyorsa işaretleyiniz. 

Biraz Katılıyorum. 
Eğer cümle sizin ailenize çoğunlukla 

uymuyorsa işaretleyiniz. 

Hiç Katılmıyorum.  
Eğer cümle sizin ailenize hiç uymuyorsa 

işaretleyiniz. 

  

  

 Her cümlenin yanında 4 seçenek için de ayrı yerler ayrılmıştır. Size uyan seçeneğe 

(X) işareti koyunuz. Cümleler için uzun uzun düşünmeyiniz. Mümkün olduğu kadar çabuk ve 

samimi cevaplar veriniz. Kararsızlığa düşerseniz, ilk aklınıza gelen doğrultusunda hareket 

ediniz. Lütfen her cümleyi cevapladığınızdan emin olunuz. 
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1. Ailece ev dışında program yapmakta güçlük 
çekeriz, çünkü aramızda fikir birliği 
sağlayamayız. 

    

2. Günlük hayatımızdaki sorunların (problemlerin) 
hemen hepsini aile içinde hallederiz. 

    

3. Evde biri üzgün ise, diğer aile üyeleri bunun 
nedenini bilir. 

    

4. Bizim evde, kişiler verilen her görevi düzenli bir 
şekilde yerine getirmezler. 

    

5. Evde birinin başı derde girdiğinde, diğerleri de 
bunu kendilerine fazlasıyla dert eder. 

    

6. Bir sıkıntı ve üzüntü ile karşılaştığımızda, 
birbirimize destek oluruz. 

    

7. Ailemizde acil bir durum olsa, şaşırıp kalırız. 
    

8. Bazen evde ihtiyacımız olan şeylerin bittiğinin 
farkına varmayız. 

    

9. Birbirimize karşı olan sevgi, şefkat gibi 
duygularımızı açığa vurmaktan kaçınırız. 

    

10. Gerektiğinde aile üyelerine görevlerini 
hatırlatır, kendilerine düşen işi yapmalarınız 
sağlarız. 

    

11. Evde dertlerimizi, üzüntülerimizi birbirimize 
söylemeyiz. 

    

12. Sorunlarımızın çözümünde genellikle ailece 
aldığımız kararları uygularız. 

    

13. Bizim evdekiler, ancak onların hoşuna giden 
şeyler söylendiğinizde sizi dinlerler. 

    

14. Bizim evde bir kişinin söylediklerinden ne 
hissettiğini anlamak pek kolay değildir. 

    

15. Ailemizde eşit bir görev dağılımı yoktur. 
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16. Ailemiz üyeleri birbirlerine hoşgörülü 
davranırlar. 

    

17. Evde herkes, başına buyruktur. 
    

18. Bizim evde herkes, söylemek istediklerini üstü 
kapalı değil de doğrudan birbirlerinin yüzüne 
söyler. 

    

19. Ailede bazılarımız, duygularımızı belli etmeyiz. 
    

20. Acil bir durumda ne yapacağımızı biliriz. 
    

21. Ailecek, korkularımızı ve endişelerimizi 
birbirimizle tartışmaktan kaçınırız. 

    

22. Sevgi, şefkat gibi olumlu duygularımızı 
birbirimize belli etmekte güçlük çekeriz. 

    

23. Gelirimiz (ücret, maaş) ihtiyaçlarımızı 
karşılamaya yetmiyor. 

    

24. Ailemiz, bir problemi çözdükten sonra, bu 
çözümün işe yarayıp yaramadığını tartışır. 

    

25. Bizim ailede herkes kendini düşünür. 
    

26. Duygularımızı, birbirimize açıkça söyleyebiliriz. 
    

27. Evimizde banyo ve tuvalet (yüznumara) bir 
türlü temiz durmaz. 

    

28. Aile içinde birbirimize sevgimizi göstermeyiz. 
    

29. Evde herkes her istediğini birbirinin yüzüne 
söyleyebilir. 

    

30. Ailemizde, her birimizin belirli görev ve 
sorumlulukları vardır. 
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31. Aile içinde genellikle birbirimizle pek iyi 
geçinmeyiz. 

    

32. Ailemizde sert – kötü davranışlar ancak belirli 
durumlarda gösterilir. 

    

33. Ancak hepimizi ilgilendiren bir durum olduğu 
zaman birbirimizin işine karışırız. 

    

34. Aile içinde birbirimizle ilgilenmeye pek zaman 
bulamıyoruz. 

    

35. Evde genellikle söylediklerimizle söylemek 
istediklerimiz birbirinden farklıdır. 

    

36. Aile içinde birbirimize hoşgörülü davranırız. 
    

37. Evde birbirimize, ancak sonunda kişisel bir 
yara sağlayacaksak ilgi gösteririz. 

    

38. Ailemizde bir dert varsa, kendi içimizde 
hallederiz. 

    

39. Ailemizde sevgi ve şefkat gibi güzel duygular 
ikinci plandadır. 

    

40. Ev işlerinin kimler tarafından yapılacağına hep 
birlikte konuşarak karar veririz. 

    

41. Ailemizde herhangi bir şeye karar vermek her 
zaman sorun olur. 

    

42. Bizim evdekiler sadece bir çıkarları olduğu 
zaman birbirlerine ilgi gösterirler. 

    

43. Evde birbirimize karşı açık sözlüyüz. 
    

44. Ailemizde hiç kural yoktur. 
    

45. Evde birinden bir şey yapması istendiğinde 
mutlaka takip edilmesi ve kendisine hatırlatılması 
gerekir. 
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46. Aile içinde herhangi bir sorunun (problemin) 
nasıl çözüleceği hakkında kolayca karar veririz.  

    

47. Evde kurallara uyulmadığı zaman ne olacağını 
bilmeyiz. 

    

48. Bizim evde aklınıza gelen her şey olabilir. 
    

49. Sevgi, şefkat gibi olumlu duyguları birbirimize 
ifade edebiliriz. 

    

50. Ailede her türlü problemin üstesinden 
gelebiliriz. 

    

51. Evde birbirimizle pek iyi geçinemeyiz. 
    

52. Sinirlenince birbirimize küseriz. 
    

53. Ailede bize verilen görevler pek hoşumuza 
gitmez çünkü genellikle umduğumuz görevler 
verilmez. 

    

54. Kötü bir niyetle olmasa da evde birbirimizin 
hayatına çok karışıyoruz. 

    

55. Ailemizde kişiler herhangi bir tehlike 
karşısında (yangın, kaza gibi) ne yapacaklarını 
bilirler, çünkü böyle durumlarda ne yapılacağı, 
aramızda konuşulmuş ve belirlenmiştir. 

    

56. Aile içinde birbirimize güveniriz. 
    

57. Ağlamak istediğimizde birbirimizden 
çekinmeden rahatlıkla ağlayabiliriz.  

    

58. İşimize (okulumuza) yetişmekte güçlük 
çekiyoruz. 

    

59. Aile içinde birisi, hoşlanmadığımız bir şey 
yaptığında ona bunu açıkça söyleriz. 

    

60. Problemlerimizi çözmek için ailece çeşitli yollar 
bulmaya çalışırız. 
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