
1 
 

T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

PSİKOLOJİ (UYGULAMALI / KLİNİK PSİKOLOJİ)  

ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARI:  

DUYGU DÜZENLEME, KİŞİLERARASI TARZ VE  

GENEL PSİKOLOJİK SAĞLIK AÇISINDAN BİR İNCELEME 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

 

 

 

 

Gülçim BİLİM 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara - 2012

 



2 
 

T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

PSİKOLOJİ (UYGULAMALI / KLİNİK PSİKOLOJİ) 

ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARI:  

DUYGU DÜZENLEME, KİŞİLERARASI TARZ VE  

GENEL PSİKOLOJİK SAĞLIK AÇISINDAN BİR İNCELEME 

 

 

 

 

 

Yükseklisans Tezi 

 

 

 

 

 

Gülçim BİLİM 

 

 

 

 

Tez Danışmanı 

Yrd. Doç. Dr. Banu YILMAZ 

 

 

 

 

Ankara - 2012

 



3 
 

 

 



4 
 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

  

  

  

Bu belge ile bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine 

uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği 

olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve 

kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim.(……/……/20…)  

 

  

  

Tezi Hazırlayan Öğrencinin 

Adı ve Soyadı 

               

                                  

………………………………………   

                                                    

          

            İmzası  

 

   

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

TEŞEKKÜR 

Hem bu çalışmayı hazırlamamda hem de bu aşamaya gelinceye kadar tüm 

eğitim hayatım boyunca üzerimde emeği olan, desteğini aldığım o kadar çok insan 

var ki öncelikle bu sınırlı alanda isimlerini anamadan hepsine teşekkür etmek isterim. 

Yüksek lisans öğrenimim boyunca ve tez çalışması sırasında akademik ve 

manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen tez danışmanım ve sevgili hocam Yard. 

Doç. Dr. Banu Yılmaz’a değerli katkıları, anlayışlı ve destekleyici yaklaşımı ve sabrı 

için yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman bana inandığını ve bana güvendiğini 

hissettirdiği için, en içinden çıkılmaz diye düşündüğüm zamanlarda sakinliği ve 

içtenliği ile beni rahatlattığı için ne kadar teşekkür etsem azdır. Tez jürimde yer alan 

Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün ve Prof. Dr. Tamer Aker’e tezimin son halini 

almasındaki katkıları ve değerli önerileri için teşekkürlerimi sunarım. 

Yeni mezunken geldiğim Ufuk Üniversitesi’nde bana mesleki ve akademik 

anlamda her zaman destek olan Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Refia 

Palabıyıkoğlu’na teşekkürlerimi sunarım. Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

öğretim görevlilerine bütün yüksek lisans eğitimim boyunca verdikleri destek ve 

anlayışları için teşekkürü borç bilirim. Ufuk Üniversitesi’ndeki oda arkadaşlarıma da 

zor zamanlarımda yanımda oldukları, yardımları ve psikososyal destekleri için 

teşekkür ederim. 

Bu çalışmanın gerçekleşmesini sağlayan tüm katılımcılara ve katılımcılara 

ulaşmama yardımcı olan başta aileme ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Evşen 

Ata Gözcelioğlu, Funda Uçar, Didem Sevük ve Gülen Göktürk’e hem tezimle ilgili 

yardımcı oldukları hem de beni motive etmek için verdikleri samimi uğraşıdan dolayı 

minnet borçluyum. 



ii 
 

Son olarak tüm eğitim hayatım boyunca beni maddi manevi destekleyen, 

bana olan inançlarını, güvenlerini ve sonsuz sevgilerini her zaman hissettiren, beni 

tüm örselenmelerden koruyarak büyüten, her zaman güvenli limanım olan anne ve 

babama yaşadığımız, paylaştığımız her an için sonsuz teşekkür ederim. Bu çalışmayı 

tez süreci sırasında kaybettiğim, her zaman yanımda hissettiğim babama adıyorum. 

Uzaklardan bir yerlerden de olsa beni gördüğünü ve benimle gurur duyduğunu 

umuyorum. Ayrıca en değerli varlığım, biricik kardeşim Gizem’e de sadece var 

olduğu ve kardeşim olduğu için teşekkür ederim. 



iii 
 

İÇİNDEKİLER 

TEŞEKKÜR .................................................................................................................. i 

İÇİNDEKİLER ........................................................................................................... iii 

EKLER ........................................................................................................................ vi 

TABLOLAR DİZİNİ ................................................................................................. vii 

ŞEKİLLER ................................................................................................................ viii 

 

1. GİRİŞ ....................................................................................................................... 1 

1.1.  Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ............................................................. 2 

1.1.1.  Tanımı ve Kapsamı ............................................................................... 2 

1.1.2.  Yaygınlığı ............................................................................................. 6 

1.1.3.  Çocuk İstismarının Türleri.................................................................... 8 

1.1.3.1.  Fiziksel İstismar ..................................................................... 9 

1.1.3.2.  Cinsel İstismar ..................................................................... 11 

1.1.3.3.  Duygusal ve Psikolojik İstismar .......................................... 15 

1.1.3.4.  İhmal .................................................................................... 20 

1.1.4.  Çocuk İstismar ve İhmalinde Risk Faktörleri ..................................... 23 

1.1.4.1.  Ebeveyn veya Bakım Verenle İlişkili Risk Faktörleri ......... 25 

1.1.4.2.  Çocukla İlişkili Risk Faktörleri ............................................ 27 

1.2.  Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Yetişkinliğe Etkileri .................... 29 

1.2.1.  Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ve Genel Psikolojik 

Sağlık .................................................................................................. 30 

1.2.2.  Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ve Duygu Düzenleme ........... 40 

1.2.3.  Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ve Kişilerarası Tarz ............... 49 

1.3.  Araştırmanın Önemi ....................................................................................... 57 

1.4.  Araştırmanın Amacı ....................................................................................... 58 

 

2. YÖNTEM ............................................................................................................... 60 

2.1.  Örneklem ........................................................................................................ 60 

2.2.  Veri Toplama Araçları ................................................................................... 62 

2.2.1.  Bilgilendirilmiş Onam Formu ............................................................ 62 



iv 
 

2.2.2.  Kişisel Bilgi Toplama Formu ............................................................. 63 

2.2.3.  Travmatik Yaşantı Tarama Listesi ..................................................... 63 

2.2.4.  Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ) .................... 63 

2.2.5.  Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ) .................................... 65 

2.2.6.  Kişilerarası İlişki Tarzları Ölçeği (KİTÖ) .......................................... 66 

2.2.7.  Kısa Semptom Envanteri (KSE) ......................................................... 67 

2.3. İşlem ............................................................................................................... 68 

 

3. BULGULAR .......................................................................................................... 70 

3.1.  Değişkenler Arası Korelasyonlar ................................................................... 71 

3.2.  Cinsiyet ve Eğitim Düzeyinin Ölçek Puanları Üzerindeki Etkileri................ 74 

3.3.  İstismar Puanı Yüksek ve İstismar Puanı Düşük Grupların Diğer 

Ölçeklerden Aldıkları Puanlar Açısından Karşılaştırılması ........................... 79 

3.4.  Genel Psikolojik Belirtileri Yordayan Değişkenler ....................................... 82 

3.5. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ile Genel Psikolojik Belirtiler 

Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolünün 

Değerlendirilmesi ........................................................................................... 86 

3.6.  Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ile Genel Psikolojik Belirtiler 

Arasındaki İlişkide Kişilerarası İlişki Tarzlarının Aracı Rolünün 

Değerlendirilmesi ........................................................................................... 90 

 

4. TARTIŞMA ........................................................................................................... 95 

4.1.  Değişkenler Arası İlişkilere İlişkin Bulgular ................................................. 95 

4.2. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantısı, Genel Psikolojik Belirtiler, 

Duygu Düzenleme Becerileri ve Kişilerarası İlişki Tarzları 

Değişkenlerinin Cinsiyet ve Eğitim Düzeyi Açısından 

Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular ............................................................... 97 

4.3.  İstismar Puanı Yüksek ve Düşük Olan Grupların Diğer Ölçeklerden 

Aldıkları Puanlar Açısından Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular................ 101 

4.4.  Genel Psikolojik Belirtileri Yordayan Değişkenlere İlişkin Bulgular ......... 109 

4.5. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ile Genel Psikolojik Belirtiler 

Arasındaki İlişkide Aracı Değişkenlerin Rolü ............................................. 117 

4.5.1. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ile Genel Psikolojik 

Belirtiler Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Güçlüğünün 

Aracı Rolüne İlişkin Bulgular........................................................... 118 



v 
 

4.5.2. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ile Genel Psikolojik 

Belirtiler Arasındaki İlişkide Ketleyici Kişilerarası Tarzın 

Aracı Rolüne İlişkin Bulgular........................................................... 120 

4.6.  Araştırmanın Sonuçları ................................................................................ 122 

4.7.  Çalışmanın Klinik Doğurguları .................................................................... 123 

4.8.  Sınırlılıklar ve Öneriler ................................................................................ 124 

 

ÖZET........................................................................................................................ 127 

ABSTRACT ............................................................................................................. 129 

KAYNAKÇA ........................................................................................................... 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

EKLER 

EK 1.  BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU  ......................................................... 1 

EK 2.  KİŞİSEL BİLGİLER  ....................................................................................... 2 

EK 3.  TRAVMATİK YAŞANTI TARAMA LİSTESİ  ............................................. 3 

EK 4.  ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARI ÖLÇEĞİ  .................... 4 

EK 5.  DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ ÖLÇEĞİ  ............................................. 7 

EK 7.  KISA SEMPTOM ENVANTERİ  .................................................................. 11 

EK 8.  DEĞİŞKENLER ARASI KORELASYON TABLOSU  ............................... 13 



vii 
 

TABLOLAR DİZİNİ 

Tablo 2.1.  Katılımcıların demografik özellikleri  ................................................... 61 

Tablo 3.1.  Ölçek Toplam Puanları Arasındaki Korelasyon Değerleri  ................... 71 

Tablo 3.2.  Alt Ölçeklerin Ölçek Toplam Puanlarıyla Olan Korelasyon 

Değerleri  ............................................................................................... 73 

Tablo 3.3.  Cinsiyet ve Eğitim Düzeyi Değişkenlerinin Ölçek Puanları 

Üzerindeki Etkisi  .................................................................................. 76 

Tablo 3.4. Manova’da Kullanılan Değişkenlere Ait Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri (Cinsiyet)  .................................................................. 77 

Tablo 3.5. Manova’da Kullanılan Değişkenlere Ait Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri (Eğitim Düzeyi)  ........................................................ 78 

Tablo 3.6. İstismar Puanı Düşük ve Yüksek Grupların Diğer Ölçek 

Puanları Açısından Karşılaştırılması  .................................................... 80 

Tablo 3.7. Kısa Semptom Envanteri’nden Alınan Puanların Yordanmasına 

İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları  ................................... 84 

Tablo 3.8. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Genel Psikolojik 

Belirtileri Yordamasında Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı 

Rolüne İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları  ........................................ 88 

Tablo 3.9. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Genel Psikolojik 

Belirtileri Yordamasında Ketleyici Kişilerarası Tarzın Aracı 

Rolüne İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları  ........................................ 92 

Tablo 3.10.  Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolünün İncelenmesi 

Amacıyla Yapılan Regresyon Analizleri  .............................................. 93 

Tablo 3.11.  Ketleyici Kişilerarası Tarzın Aracı Rolünün İncelenmesi 

Amacıyla Yapılan Regresyon Analizleri  .............................................. 94 

 



viii 
 

ŞEKİLLER 

Şekil 3.1.  Ruh sağlığına ilişkin genel belirtileri yordayan değişkenlere 

ilişkin hiyerarşik regresyon analizi aşamaları  ........................................ 83 

Şekil 3. 2.  Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Genel Psikolojik 

Belirtileri Yordamasında Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı 

Rolüne İlişkin Beta Katsayıları  .............................................................. 89 

Şekil 3.3. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Genel Psikolojik 

Belirtileri Yordamasında Ketleyici Kişilerarası Tarzın Aracı 

Rolüne İlişkin Beta Katsayıları  .............................................................. 93 

Şekil 3.4.  Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Genel Psikolojik 

Belirtileri Yordamasında Duygu Düzenleme Güçlüğü ve 

Ketleyici Kişilerarası Tarzın Aracı Rolüne İlişkin Model  ..................... 94 

 



1 
 

BÖLÜM I 

GİRİŞ 

 

Her çocuğun sağlıklı ve şiddetten uzak bir hayat yaşamaya hakkı vardır. 

Ancak, her yıl dünyada milyonlarca çocuk fiziksel, cinsel veya duygusal istismara 

maruz kalmakta ya da tanık olmaktadır. Çocukluk çağı örselenme yaşantıları, 

kurbanların fiziksel ve ruhsal sağlık ve iyilik hallerinde ve gelişimlerinde ciddi 

etkilere yol açan evrensel bir sorundur (WHO, 2006). 

Çocuk Hakları Sözleşmesinin 1. Maddesine göre, daha erken reşit olma 

durumu dışında, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Fiziksel ve zihinsel 

olgunluğa erişmemiş olan çocuk, özel himayeye ve bakıma ihtiyaç duyar. 

Sözleşmeye göre çocuğun, ebeveynleri, yasal velileri ya da çocuğun bakımından 

sorumlu herhangi birisi tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik gelişimine yönelik 

şiddet, incinme ya da istismara ve ihmale maruz bırakılmasının önüne geçmek için 

devletlerin bütün yasal, yönetimsel, toplumsal ve eğitime ilişkin önlemleri alması 

gerekmektedir (Birleşmiş Milletler, 1989). 

 Çocuk istismarı, insanlık tarihinin başlangıcıyla beraber var olmasına karşın, 

dünyada bir problem olarak algılanması ve buna yönelik çalışmaların başlaması 

ancak 100 yıllık bir geçmişe sahiptir (Tardieu, 1860 çev. Roche, 2005; New York 

Society for the Prevention of Cruelty to Children, 2000). Türkiye’de ise bu konuyla 

ilgili çalışmaların başlangıcı çok daha yenidir (Polat, 2007). Ancak yapılan 

çalışmalar, çocukluktaki örseleyici yaşantıların kısa ve uzun dönemde olumsuz 
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psikososyal sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymaktadır. Örneğin, anksiyete, 

depresyon, korku, somatizasyon, disosiyasyon gibi psikiyatrik bozukluklara, 

akademik,  bilişsel ve kişilerarası bazı sorunlara yol açtığını gösteren araştırma 

bulguları mevcuttur (Browne ve Finkelhor,1986; Felitti, 2002; Matyja, 2005). Geniş 

spektrumdaki bu etkilerine bakıldığında, örselenme yaşantısının, ortaya çıkardığı 

sonuçların ve bu sonuçları ortaya çıkaran etmenlerin ayrıntılı olarak incelenmesinin, 

önleme ve sağaltım programlarının geliştirilmesi için önemli olduğu 

düşünülmektedir.  

Bu bilgilerden hareketle, bu çalışmada çocukluk dönemi örselenme 

yaşantılarının yetişkinlikteki sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir çerçeve sunmaya 

yönelik olarak, örselenme yaşantılarının, genel psikolojik sağlık, duygu düzenleme 

ve kişilerarası tarz açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bu 

bölümde ilk olarak çocukluk çağı örselenme yaşantısı ve türleri tanımlanarak, risk 

faktörleri üzerinde durulacak; ardından çocukluk çağı örselenme yaşantılarının 

yetişkinlik üzerindeki etkileri ve bu değişkenlerin birbirleri ile ilişkisi aktarılacaktır. 

 

1.1. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları 

1.1.1. Tanımı ve Kapsamı  

Çocuk istismarı ve ihmali, çocuktan sorumlu yetişkin ya da kurumlar 

tarafından çocuğun fiziksel, duygusal, zihinsel ve toplumsal gelişimini engelleyen ya 

da kısıtlayan davranışlarda bulunulması ve çocuğun sağlıklı gelişimi için gerekli olan 

davranışların sergilenmemesi olarak tanımlanmaktadır (Kozcu, 1989).  
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Çocuk istismarı dünyanın birçok bölgesinde yıllardır edebiyatta, sanatta ve 

bilimde işlenmiş bir olgudur. Eski medeniyetlerden bu yana çocukların öldürülmesi, 

sakatlanması ve terk edilmesi, yetersiz bakılması, cinsel kötüye kullanımı gibi 

durumlar var ola gelmiştir. Ancak bu olgu ilk kez Kempe ve arkadaşlarının 1962’de 

yaptığı çığır açıcı “sarsılmış bebek sendromu” çalışmasıyla bilim çevrelerinin 

dikkatini çekmiştir (Kempe, Silverman, Steele, Droegmueller ve Silver, 1962; Ten 

Bensel, Rheinberger ve Radbill, 1997). 

“Çocuk istismarı ve ihmali” kavramı, İngilizce’deki “child abuse and neglect” 

teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmaktadır (Kars, 1996). Farklı disiplinler 

tarafından incelenen bu olguyu her disiplin kendi bakış açısına göre isimlendirmekte 

ve değerlendirmektedir. Örneğin hukukçular “fena muamele” terimini tercih ederek 

bu kavramı suç bağlamında incelerken, sağlık alanında çalışan bireyler “dövülmüş 

çocuk sendromu” kavramını kullanmakta ve durumun fiziksel yönlerine 

odaklanmaktadır. Ruh sağlığı çalışanları ise “ezim ve örselenme” gibi kavramları 

kullanmakta ve bu yıpratıcı yaşantının birey ve toplum üzerindeki etkilerini 

incelemektedirler (Polat, 2001). Bu çalışmada, çocuklukta yaşanan bu kötü yaşantıyı 

tanımlamak için “çocuk istismarı ve ihmali” ve “çocukluk çağı örselenme yaşantısı” 

kavramları kullanılacaktır. 

Çocuk istismarı ve ihmali çalışmalarında sadece tanımlama yapmak bile başlı 

başına bir sorun olabilmektedir, çünkü istismar ve ihmali neyin oluşturduğu ile ilgili 

algı zaman içinde ve kültürden kültüre değişmektedir. Örneğin günümüzde istismar 

veya ihmal olarak değerlendirilecek bir davranış, geçmişte normal ebeveyn davranışı 

veya uygun disiplin sağlama yöntemleri olarak algılanmıştır (Kars, 1996).  
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Parke ve Collmer’e (1975) göre çocuk istismarının tanımlanmasına yönelik 

üç yaklaşım vardır. Bu yaklaşımların ilkinde, istismar sebep olduğu sonuçlar göz 

önünde bulundurularak tanımlanmaktadır. Bu tür açıklamalar fiziksel istismar için iyi 

bir tanımlama verse de, etkileri gözle görülemeyen veya uzun dönemde etki ortaya 

çıkaran diğer istismar türlerini tanımlamak için çok uygun bir yöntem değildir. Bir 

diğer yaklaşımda, istismar tanımı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken 

şeyin istismarcının niyeti olduğu söylenmektedir. Ancak niyet gözle görülebilir, 

değerlendirilebilir bir durum olmadığı için değerlendirmede çok faydalı olmayacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca istismarcı yetişkinin niyeti, çocuğun aldığı zararın niteliğini 

veya şiddetini değiştirmemektedir. Üçüncü yaklaşımda da istismarın, değerlendiren 

kişi tarafından gerçekleştirilen kültürde incelenmesi gerektiği söylenmektedir. Tarih 

boyunca bu yaklaşımlar göz önünde bulundurularak, çocukluk çağı istismar ve ihmal 

yaşantılarıyla ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. 

Avery ve First (1989), çocuk istismarını, çocuklara karşı uygulanan her türlü 

kötü tutum olarak tanımlamaktadır. Helfer’e (1987) göre ise, aile bireyleri arasındaki 

iletişimin ya da iletişim eksikliğinin çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine zarar 

vermesidir. Ludwig (1981), istismarın kısa tanımlarının yeteriz kaldığını belirtmekte; 

istismar olgusunun bireysel, ailesel, toplumsal ve sosyal bir fenomen olarak ele 

alınması gerektiğini belirtmektedir.  

Amerika’daki “Örselenen ve İhmal Edilen Çocuklar Merkezi”, çocuğun 

örselenmesini, çocuğa karşı fiziksel, duygusal ve cinsel zararlarla sonuçlanan ve 

tekrarlanan kötü davranışlar ya da çocuğun anne-baba ve diğer yetişkinler tarafından 

ihmali olarak tanımlamaktadır (Child Welfare Information Gateway, 2008).   
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Kempe ve Helfer (1972), çocuk istismarı ve ihmalini “ana babaların veya 

çocuktan sorumlu kişilerin giriştiği veya girişmeyi ihmal ettiği eylemler sonucunda 

çocukların kaza dışı bazı hasarlar almaları” olarak tanımlamışlardır. Çocuk istismarı 

bazı kaynaklarda tek başına ele alınmış, bazı kaynaklarda ise çocuğa karşı kötü 

muamelenin kapsamında çocuk ihmali ile birlikte tanımlanmıştır. Çocuk istismarı 

aktiftir, bir eylem söz konusudur; çocuk ihmali ise pasiftir ve bir eylemsizlik 

özelliğine sahiptir (Aral, 1997). 

Bir toplumda ebeveynin hangi eylemlerinin çocuk ihmali ve istismarı olarak 

kabul edildiği, o toplumun inançları ve değerlerine, ceza ve disiplin yöntemlerine, o 

toplumda çocuğa verilen değere, çocuğa yönelik kabul edilebilir ve kabul edilemez 

davranışların ne olduğuna bağlı olarak şekillenmektedir (Zeytinoğlu, 1991). Bu 

sebeple istismar ve ihmalin evrensel bir tanımı yapılırken kültürel özelliklerin de göz 

önünde bulundurulması gerekir.  

“Uluslararası Çocuk İstismar ve İhmalini Önleme Topluluğu (The 

International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect)” 58 farklı 

ülkede yapılmış olan çocuk istismarı tanımlarını gözden geçirmiş ve neyin istismar 

kabul edildiği ile ilgili bazı ortak noktalar bulmuştur. 1999 yılında “Dünya Sağlık 

Örgütü Çocuk İstismarını Önleme Toplantısı”nda şu tanım yapılmıştır (WHO, 1999): 

“Çocuk istismarı veya çocuğa karşı kötü muamele, çocuğun 

sağlığını, hayatta kalımını, gelişimini, itibarını (sorumluluk, güven, 

güç) olumsuz etkileyen veya olumsuz etkileme potansiyeli bulunan 

her türlü fiziksel ve/veya duygusal kötü davranış, cinsel istismar, 
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ihmal veya ihmalkar davranışlar, ticari veya başka türlü 

sömürülmeyi içerir.”  

 

1.1.2. Yaygınlığı 

Çocuk istismarı ve ihmali pek çok toplumda ve her sosyoekonomik düzeyde 

görülen, oldukça ciddi sonuçlara yol açan yaygın bir toplum sorunudur. Dünya 

Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada 1-14 yaş grubundaki 40 milyon çocuk 

istismar ve/veya ihmale uğramakta ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. Amerika’da 0-17 

yaş arasındaki her 1000 çocuktan 10’unun örselendiği bildirilmektedir (WHO, 2006; 

U.S Department of Health and Human Services, 2010). Ülkemizde ise Başbakanlık 

Aile Araştırma Kurumunun (BAAK) yaptığı bir çalışmada çocukların %46’sının 

ihmal/istismara uğradığı belirlenmiştir (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1995). 

Ebeveynlerin çocuklarını disipline etme davranışlarının araştırıldığı Aile İçi 

İstismar Dünya Çalışması’nda (WorldSAFE) beş ülkede fiziksel ve duygusal 

istismarın yaygınlığı incelenmiştir. Bu ülkeler için yaygınlık oranlarının, ABD ve 

Şili’de %4- %85, Filipinlerde %21-%82, Mısır’da %26-%72 ve Hindistan’da %36-

%70 arasında değiştiği belirtilmektedir (Runyan, Wattam, Ikeda, Hassan ve Ramiro, 

2002). 

ABD’de Sağlık ve İnsani Hizmetler Bölümü (U. S. Department of Health and 

Human Services) tarafından yürütülen “Olumsuz Çocukluk Çağı Deneyimleri 

Çalışması” ında  (Adverse Childhood Experiences Study) yetişkinlerin % 10.6’sı 

duygusal, % 28.3’ü fiziksel, % 20.7’si cinsel istismar, % 24.7’si ise ihmal yaşantısı 

bildirmiştir (ACE, 2010).  
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Türkiye’de Devlet İstatistik Enstitüsünce, 2000 yılında yapılan bir çalışmada 

6758 çocuğun farklı nedenlerden dolayı mağdur ya da terk edilen durumunda olduğu 

belirlenmiştir (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 2000). Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun bildirdiği verilere göre, 2002 yılında, hakkında 

koruma kararı çıkartılan çocukların %10’ununu aile içi fiziksel ve duygusal istismar,  

%1’ini ensest, %1’ini ise aile dışı cinsel istismar vakaları oluşturmaktadır (Çocuk ve 

Gençlik Merkezi, 2006). Türkiye’de 4-12 yaşları arasındaki çocuklarda fiziksel ve 

duygusal örselenmeyi araştıran bir çalışmada kızların %34.6’sının, erkeklerin ise 

%32.5’inin örselenme yaşantısına maruz kaldıkları bildirilmiştir (Bilir, Arı, Dönmez 

ve Güneysu, 1991).  

Literatürde yer alan çocuğa yönelik kötü davranışla ilgili çalışmaların büyük 

bir bölümü cinsel istismar konusuna odaklanmıştır. İkinci sırada ise fiziksel istismar 

ve ihmal yer almaktadır (Zellman ve Faller, 1996). Fiziksel, cinsel, duygusal istismar 

ve ihmali bir arada inceleyen çalışmalar çoklu istismara maruz kalma oranının 

oldukça yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan bir çalışmada istismar 

bildiren katılımcıların %34.6’sı birden fazla istismar türüne maruz kaldığını 

bildirmiştir (Briere ve Elliot, 2003; Edwards, Holden, Felitti ve Anda, 2003; Scher, 

Forde, McQuaid ve Stein, 2004).  

Çocuk istismarı ve ihmali genelde aile içinde, kapalı ortamlarda görülmesi, 

çocuğun söylememesi için tehdit edilmesi, utanması, sevdiklerinin zarar görmesini 

istememesi veya onlardan ayrılmak istememesi gibi sebepler dolayısıyla incelenmesi 

zor bir konudur. Kayıtların yetersizliği ve bildirimdeki azlık sebebiyle sağlıklı 

rakamlar elde edilememektedir. Çocuk istismarı ve ihmalinin yaygınlığı ve sıklığı ile 
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ilgili rakamsal verilerin sadece buzdağının görünen kısmını oluşturduğu 

düşünülmektedir (Irmak 2008; Polat, 2001; Tıraşçı ve Gören, 2007).  

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kötü muameleye maruz kalan çocukların 

sayısında bir artış olduğunu göstermektedir.  Amerika Birleşik Devletleri Üçüncü 

Ulusal Çocuk İhmali ve İstismarı İnsidans Çalışmaları’na göre, ihmal ve istismara 

maruz kalan çocukların sayısı 1986-1993 yılları arasında ikiye katlanarak 2.8 

milyona ulaşmıştır (Sedlak ve Broadhurst, 1996). Çocuk Vakfı tarafından 2006 

yılında hazırlanan Türkiye’nin Çocuk Karnesi’ne göre de, son 5 yılda çocuk istismar 

ve ihmali yaygınlaşmıştır. En yaygın istismar türlerinden biri çocuklara yönelik 

ekonomik istismardır. Bunun yanı sıra, Türkiye, çocuk pornografisi açısından da 

çocuklar için riskli bir ülke haline gelmektedir (Türkiye’nin Çocuk Karnesi, 2006). 

Çocuk istismar ve ihmalinde göze çarpan artışın, toplumsal farkındalığın ve bu 

alanda yapılan çalışmaların sayısın artmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir 

(Gelles, 1987).   

 

1.1.3. Çocuk İstismarının Türleri  

Çocuk istismarı ve ihmaline farklı tanımlamalar yapılmış olsa da ortaya çıkan 

zarar tüm tanımlamalarda ortaktır. Bu tür olumsuz yaşantılar sonucunda çocuk 

fiziksel, cinsel, duygusal ve sosyal açılardan zarar görür. Çocuk istismarı genelde 

çocukların etkileniş biçimine göre sınıflandırılmaktadır (Gökler 2006; Yılmaz, 

2009). 

Dünya Sağlık Örgütü çocuğa yönelik kötü muameleyi 4 gruba ayırmıştır (WHO, 

2006):  
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1. Fiziksel İstismar 

2. Cinsel İstismar  

3. Duygusal ve Psikolojik İstismar 

4. İhmal 

 

1.1.3.1. Fiziksel İstismar  

Fiziksel istismar, 18 yaşından küçük çocuk ya da gencin, anababası veya 

bakımından sorumlu başka bir kişi tarafından sağlığına zarar verecek ya da zarar 

verme tehdidi içerecek biçimde sürekli ve sistemli şekilde fiziksel örselenmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Kulaksızoğlu,1998; Taner ve Gökler, 2004).  

En sık rastlanan ve fiziksel bulgular sebebiyle en kolay belirlenen istismar 

türüdür. Literatürde istismar konusunda yapılan ilk çalışmalar daha çok fiziksel 

istismar üzerinedir; hatta bu çalışmalarda cinsel istismar da fiziksel istismar 

bağlamında incelenmiştir (Gökler, 2006). 

En geniş anlamda “çocuğun bir yetişkin tarafından kaza dışı yaralanması” 

olarak tanımlanabilecek fiziksel istismarda bu kaza dışı yaralanmalar sıklıkla 

otoriteyi sağlama, cezalandırma veya öfke boşaltma amacıyla ve genellikle dayak 

şeklinde gerçekleşmektedir (Polat, 2007; Yılmaz 2009). Çocuğun bedensel ve 

psikolojik bütünlüğüne zarar verecek olan davranışlar elle veya aletle vurma, tekme 

atma, sarsma, itme, boğma, zehirleme, yakma, ısırma gibi davranışları içermektedir 

ve çocuğun annebabası veya çocuktan sorumlu öğretmen ve bakıcı gibi kişiler 

tarafından gerçekleştirilmektedir (Polat, 2001; WHO, 2006).  
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Fiziksel örselenmenin boyutuna bağlı olarak klinik bulguda ekimozlar, 

yumuşak doku zedelenmeleri, kemik ve eklem hasarları, beyin ve göz hasarları, iç 

organlara ait hasarlar, zehirlenmeler ve gelişme gerilikleri görülmektedir. Hatta bazı 

ciddi vakalarda ölüme kadar götüren sonuçları olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne 

göre 2000 yılında 15 yaşın altındaki 57000 çocuk öldürülmüştür. Örselenmeye bağlı 

ölümler genelde kafa travmasıyla ilgili olmaktadır ve 3 yaş altı çocuklarda görülme 

oranı daha fazladır (Bilir ve ark., 1991; Polat; 2001; WHO, 2002). Hamilelik 

sırasında annenin alkol, sigara ve uyuşturucu kullanması ve çocukların kasti olarak 

öldürülmesi de çocuk ölümlerine neden olan farklı fiziksel istismar türleri olarak ele 

alınmaktadır (Kozcu, 1991).  

İstismar ve ihmalin tanımlanmasındaki güçlükler fiziksel istismarda da 

karşımıza çıkmaktadır. Çocuğa yönelik şiddet, tüm kültürlerde bir disiplin aracı 

olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de “Dayak cennetten çıkmadır”, “Kızını 

dövmeyen dizini döver” gibi atasözlerimizin de örneklediği gibi, çocuğu dövme gibi 

istismar olarak kabul edilen davranışlar, toplum tarafından kabul görebilmektedir 

(Şimşek, Ulukol ve Bingöler, 2004; Topbaş, 2004). Türkiye’de Başbakanlık Aile 

Araştırma Kurumu (BAAK) Başkanlığı tarafından yaptırılan “Aile İçi Şiddetin Sebep 

ve Sonuçları” araştırmasında, aile içinde çocuklara yönelik fiziksel şiddet oranı %46 

olarak belirtilmiştir (BAAK, 1995). Aile İçi İstismar Dünya Çalışması birçok ülkede 

çocukları disipline etmek amaçlı fiziksel şiddetin sıklıkla kullanıldığını ortaya 

koymuştur (WHO, 2002). ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından 

yapılan “Olumsuz Çocukluk Çağı Deneyimleri” çalışması da Amerikan toplumunda 

fiziksel istismarın % 28.3 oranında görüldüğünü ortaya koymuştur (ACE, 2010).   
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Fiziksel olarak örselenen çocukların yaklaşık üçte ikisi üç yaşından küçük 

çocuklardır. Fiziksel istismar çocuğun yaşı büyüdükçe azalır ancak 12-16 yaş 

arasında tekrar yükselir (Bilir ve ark., 1991; Ünal, 2008). Fiziksel istismar açısından 

belirgin cinsiyet farkı bulunmadığı belirtilmiş olsa da ergenlik çağındaki kızların 

daha çok fiziksel istismara uğradığı (Taner ve Gökler, 2004); aile içinde çocuklara 

daha çok anneleri tarafından şiddet uygulandığı (BAAK, 1995); çocukluğunda 

istismar öyküsü bulunan annelerin fiziksel istismarda bulunma oranlarının daha 

yüksek olduğu (Kutlu, Batmaz, Bozkurt, Gençtürk ve Gül, 2007) görülmüştür.   

Fiziksel cezanın çocuğun kişilik gelişiminde olumlu rolü olduğuna 

inanılması, cezanın çocuğa saygılı davranmayı öğreteceği düşüncesi ve bazı 

çocukların yalnızca fiziksel cezadan anlayacağı görüşü gibi toplumsal inanışlar 

fiziksel istismarın sürüp gitmesinde rol oynamaktadır (Öner, 1996).  

 

1.1.3.2. Cinsel İstismar  

 Çocukluk çağı cinsel istismarı, psikososyal ve cinsel gelişimini henüz 

tamamlamamış bir çocuk ya da ergenin bir yetişkin tarafından zor kullanılarak, tehdit 

edilerek veya kandırılarak cinsel doyum ve uyarılma amaçlı kullanılması olarak 

tanımlanmaktadır (Aktepe, 2009; Kars, 1996; Polat; 2001). Psikolojik ve sosyal 

sonuçları, yasal ve ahlaki boyutları ve yaptırımları olan bir sorundur (Bulut, 2007).  

Kempe ve Kempe (1978), yaptıkları tanımlamada çocuk cinsel istismarını, 

yetişkinlere bağımlı olan, gelişimsel olarak olgunlaşmamış çocukların tam olarak 

kavrayamadıkları cinsel aktivitelerde bulundurulmaları ya da aile rolleriyle ilgili 

sosyal tabuların çiğnenmesi olarak ele almışlardır. Amerikan Ulusal Çocuk İstismarı 
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ve İhmali Merkezi çocuk cinsel istismarını şöyle tanımlamaktadır: “Çocuk ve erişkin 

arasındaki temas ve ilişki, o erişkinin veya başka birinin cinsel dürtüleri için 

kullanılmışsa, çocuğun cinsel olarak istismarı kabul edilir. Cinsel istismar diğer bir 

çocuk tarafından eğer bu çocuğun diğeri üzerinde belirgin bir gücü veya kontrolü söz 

konusuysa veya bariz bir yaş farkı varsa da gerçekleştirilebilir” (U. S. Department of 

Health and Human Services, 2002).  

Kurbanı derinden yaralayan, duygusal dünyasını sarsan cinsel istismar 

deneyimi çok farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Cinsel içerikli konuşma, 

teşhircilik, röntgencilik gibi temas içermeyen davranışlar olduğu gibi, vücudun özel 

bölgelerine (göğüsler, vajina, penis, kalçalar, anüs) dokunma veya kurbanın 

dokunmasını sağlama, oral-genital seks, interfemoral ilişki ve seksüel penetrasyon 

(parmak veya objelerle veya genital/anal ilişki yoluyla) gibi durumların tümü cinsel 

istismar olarak kabul edilmektedir (Faller, 1989). Bunun yanı sıra çocuğun, çocuk 

pornografisi ve çocuk fuhuşu gibi yollarla cinsel olarak sömürülmesi de cinsel 

istismar bağlamında ele alınır. Burada istismarcı cinsel tatminden çok ekonomik 

tatmin amaçlar (Polat, 2006).  

Topçu’ya (1997) göre, bir yetişkinin, çocuğu doğrudan cinsel amaçlarla 

kullanmasa da böyle bir kötü kullanıma teşvik etmesi, buna izin vermesi, ilişkiye 

duyarsız kalması veya bundan bir çıkar elde etmesi de cinsel istismar kapsamında 

değerlendirilmelidir.  

Çocukluk çağı cinsel istismarı, yapısı itibariyle saptanması en güç çocuk 

istismarı türlerinden biridir. Çocuk, cinsel istismar konusunda bilgi vermedikçe 
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ortaya çıkması zor olmaktadır. Bunun yanı sıra ortaya çıkardığı suçluluk, utanç gibi 

tepkiler sebebiyle çoğunlukla gizlenmekte ve bu nedenle de gerçek istatistiksel 

verilere ulaşmak zor olmaktadır (İşeri, 2008). Aslında toplumda sık ortaya çıkan bir 

durum olmasına rağmen saklandığı için % 5-10’unun ortaya çıktığı düşünülmektedir 

(Turhan, Sangün ve İnandı, 2006).  

ABD’de yürütülmüş geniş örneklem çalışmaları, kadınların %12-%35, 

erkeklerin ise %4-%9 arasında değişen oranlarda çocukluk çağında cinsel istismara 

maruz kaldıklarını ortaya koymaktadır (Putnam, 2003).  Ülkemizde cinsel istismarla 

ilgili istatistiksel veriler oldukça yetersizdir. Edirne’de Trakya Üniversitesi’nde 

yapılmış bir çalışmada aile içi cinsel istismarın %1.4 oranında olduğu bildirilmiştir 

(Koten, Tuğlu ve Abay, 1996, Akt. Aktepe, 2009). Lise öğrencileri üzerinde yapılan 

bir başka çalışmada ise cinsel istismar oranı %10.7 olarak bulunmuştur (Zoroğlu ve 

ark. 2001). Finkelhor (1994), 19 ülkede yapılmış toplum temelli araştırmaları taradığı 

çalışmasında, cinsel istismar oranlarının kadınlar için %7-%36, erkekler için ise % 3-

%29 arasında değiştiğini bildirmiştir.  

Cinsel istismar yaygınlığı ile ilgili tahminler cinsel istismarın nasıl 

tanımlandığı ve bilginin nasıl alındığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 

Örneğin Romanya’da yapılan ve cinsel istismar ile ilgili hem ailelerden hem de 

çocuktan bilgi alınan bir çalışmada ailelerden alınan bilgiler doğrultusunda cinsel 

istismar oranı %0.1 olarak bulunmuşken çocuklardan alınan bilgiler doğrultusunda 

bu oranın %9.1 olduğu saptanmıştır (Runyan ve ark., 2002).   

 ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Birimi 1996 yılı verilerine göre cinsel 

istismara uğrayan kurbanların %10’unu 0-3 yaş arasındaki çocuklar oluşturmaktadır 

ve cinsel istismara uğrama riski yaşla birlikte artmaktadır. Cinsel istismara uğrama 
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açısından kızlar erkeklere oranla 2.5-3 kat daha fazla risk altındadır (Fergusson, 

Horwood ve Lynskey, 1996; Finkelhor; 1993). Kızlardaki oranın erkeklerden bu 

kadar yüksek olmasının sebebi, erkeklerin toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle cinsel 

istismar konusunda yardım istemekte güçlük çekmeleri ve homoseksüel algılanma 

korkuları sebebiyle cinsel istismarı açığa vurmamalarına atfedilmektedir (Pereda, 

Guilera, Forns ve Gomez-Benito, 2009). Cinsel istismar vakalarının büyük bir 

çoğunluğu çocuğun yakından tanıdığı (% 75 aile üyeleri, %11 diğer akrabalar, %5 

bakımla ilgisi olmayan kişiler, % 2 çocuğun bakımı ile ilgilenen diğer kişiler) bir kişi 

tarafından gerçekleştirilmektedir (Ovayolu, Uçan ve Serindağ, 2007).  

İstismarcıların yaklaşık %90’ını erkekler oluşturmaktadır. Ayrıca ailede 

ekonomik sorun, aile çatışmalarının sık yaşanması, tek ebeveynle yaşama, annenin 

gece çalışmak zorunda olması, üvey baba, ailede alkol-uyuşturucu sorunları gibi 

durumların var olması cinsel istismar riskini arttırmaktadır (Polat, 2001) 

Cinsel istismara uğrayan çocuklardaki duygusal ve davranışsal etkileri 

tanımlayan çalışmalardan yapılan derlemelere göre çocuğun cinsel istismara 

maruziyeti çok ciddi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Anderson, Bach ve Griffith, 

1981, Akt. Browne ve Finkelhor, 1986; Paolucci ve Genuis, 2001; Putnam, 2003).  

Okulöncesi grupta en sık görülen belirtiler; anksiyete, kâbuslar, travma sonrası stres 

belirtileri, içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış davranışlar ve uygun olmayan cinsel 

davranışladır.  Okul çağındaki çocuklarda en sık görülen belirtiler, korku, nörotik ve 

genel psikiyatrik bozukluklar, öfke, kâbuslar, okul problemleri, hiperaktivite ve 

regresif davranışlardır. Ergenlerde en sık görülen belirtiler de, depresyon, 

çekingenlik, kendine zarar verme, intihar girişimi, somatik yakınmalar, madde 

kullanımı ve evden kaçmadır. Birden çok yaş grubunda görülen belirtiler ise, 
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kâbuslar, depresyon, içe çekilme, öfke, regresif davranış ve nörotik psikiyatrik 

bozukluklardır (Kendall-Tackett, Williams ve Finkelhor, 1993).   

Finkelhor’a (1987) göre, çocuğun cinsel istismarında, istismara eşlik eden, 

travmatik olayın etkilerini ağırlaştıran, çocuğun dünyaya bilişsel ve duygusal 

uyumuna zarar veren dört travmatik dinamik yer alır. Bunlar, travmatik cinsellik 

(sağlıklı olmayan cinsellik, cinselliğin kazanç sağlama aracı olarak görülmesi), 

ihanete uğramışlık hissi (ilişkilerde güven ve bağlılık sorunu), damgalanma 

(suçlayıcı mesajlar) ve güçsüzlüktür (kendi güçsüzlüğünün farkına varma ve korku, 

kaygı geliştirme).  

Çocukta ortaya çıkacak belirtilerin, çocuğun yaşına, istismarın süresi ve 

sıklığına, istismarcının çocuğa yakınlığına ve cinsel istismarın tipine, şiddet içerip 

içermemesine göre değişeceği belirtilmektedir (Browne ve Finkelhor, 1986). Çocuğa 

yakın biri tarafından gerçekleştirilen, daha sık olan ve uzun süreli devam eden oral, 

anal veya vajinal ilişki içeren istismar durumlarında olası sonuçlar çok daha ağır 

olmaktadır. Ayrıca istismarın açıklanmasından sonra anneden yeterince destek 

alamama ve mağdurun olumsuz bakış açısı ve başa çıkma tarzı da ortaya çıkabilecek 

belirtileri arttırmaktadır (Kendall-Tackett, Williams ve Finkelhor, 1993). 

 

1.1.3.3. Duygusal ve Psikolojik İstismar  

Duygusal ve psikolojik istismar, yapılan eylemler ve sonuçları açısından 

görülüp ölçülebilmesi en güç olan, ancak en sık görülen ve fiziksel/cinsel istismar ve 

ihmal kadar yıkıcı etkilere neden olabilen bir istismar türüdür (Winton ve Mara, 

2001). Dünya Sağlık Örgütü (1999), duygusal istismar ve ihmali, çocuğun nitelik, 
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kapasite ve arzularının devamlı olarak kötülenmesi; sosyal ilişki ve kaynaklarla 

ilişkiden yoksun bırakılması; çocuğun sürekli olarak insanüstü güçlerle, sosyal 

açıdan ağır zararlar verme veya terk etme ile tehdit edilmesi; çocuktan yaşına ve 

gücüne göre olmayan taleplerde bulunulması ve çocuğun, topluma aykırı düşen 

çocuk bakım yöntemleri ile yetiştirilmesi olarak tanımlamıştır.  

Amerikan Çocuk İstismarı Birliğine (American Professional Society on the 

Abuse of Children, APSAC) göre “Psikolojik örselenme, annebabanın tekrarlayan 

davranış örüntüleri sebebiyle çocuğun kendini değersiz, sevilmez, yetersiz, 

istenilmeyen, tehlikede veya sadece başkalarının ihtiyaçlarını karşıladığı sürece 

değerli olarak algılamasına sebep olmasıdır.” Altı psikolojik örseleme şekli 

tanımlanmıştır (APSAC, 1995): 

*  Reddetme (sözel veya sözel olmayan yollarla) 

*  Korkutma (çocuğa veya sevdiği bir objeye zarar verileceği konusunda 

tehdit edilmesi) 

*  Sömürme/ayartma (çocuğun uygun olmayan davranışlar geliştirmesine 

sebep olma) 

*  Duygusal tepki vermeme (çocuğun etkileşim ihtiyaçlarına cevap vermeme, 

çocuğa olumlu duygular gösterememe veya çocuğa hiçbir duygusal tepki 

vermeme) 

*  İzole etme (çocuğun akranları veya başka insanlarla etkileşim içinde olma 

ihtiyacını görmezden gelme) 

*  Ruhsal, sağlık ve eğitim alanında ihmal etme 

ABD’de yapılan 3. Ulusal İnsidans Çalışması’nda (NIS-3) (1996) duygusal 

istismar üç farklı boyutu olan bir istismar türü olarak tanımlanmıştır. Bunlardan ilki 
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olan hapsetme boyutu, çocuğun hareketini kısıtlayacak şekilde çocuğun elini, kolunu, 

bacağını bağlama, sandalyeye, yatağa bağlama veya kapalı alanda hapsetme gibi 

davranışları içerir. İkinci boyut olan sözel ve duygusal saldırı, çocuğu küçümseme, 

iftira atma, günah keçisi yapma, düşmanca veya reddedici davranışlar ve diğer 

istismar türleri ile tehdit etme (dayak, cinsel saldırı, terk etme tehditleri) 

davranışlarıdır. Son boyut ise, diğer istismar türlerinin kapsamına girmeyen, ancak 

çocuğu cezalandıran, sömüren veya istismar eden diğer davranışları (fiziksel/cinsel 

saldırı girişimi veya riski, çocuğun fiziksel ihtiyaçlarının -yiyecek, barınma, uyku 

gibi- ceza amaçlı özellikle karşılanmaması) içerir (Sedlak ve Broadhurst, 1996).  

Literatürde duygusal istismar kapsamında incelenen ve çocuğun kimliğini 

zedeleyen bazı davranışlar şöyledir:  aşağılama, reddetme, küfretme, yalnız bırakma, 

tehdit etme, korkutma, küçük düşürme, alaylı konuşma, lakap takma, bağımlı kılma, 

aşırı otorite kurma, aşırı koruma, bağırma, duygusal ihtiyaçlarını karşılamama, yaşın 

üzerinde sorumluluklar bekleme, kardeşler arasında ayrım yapma, önemsememe ve 

aile içi şiddete tanık etme (Beyazova ve Şahin, 2001; Polat, 2007; Runyan ve ark., 

2002; WHO, 2006;). 

Duygusal istismarın tanımı diğer istismarlara göre bazı değişkenlikler 

içermektedir. Örneğin aşırı koruyuculuk gibi bir davranış modeli bebeklikte normal 

kabul edilirken gelişim döneminde duygusal istismar tanımına girebilmektedir. Bu 

yüzden diğer istismar türleri içinde saptanması en zor ve karmaşık olanı duygusal 

istismar türüdür (Polat, 2001). 
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ABD’de yapılan toplum temelli bir çalışma duygusal istismarın %12 oranında 

görüldüğünü ortaya koymuştur (Scher ve ark., 2004). İngiltere’de de Çocuk Koruma 

Kayıtları’na göre 2000 yılında örselenme açısından kaydedilmiş çocukların %18’ini 

sadece duygusal istismar oluşturmaktadır (WHO, 2006).  

Duygusal istismar, diğer istismar türleri ile birlikte ortaya çıkabileceği gibi 

ayrı olarak da görülebilir; ancak genellikle birlikte görülmektedir (Kara, Biçer ve 

Gökalp, 2004). Fiziksel istismara uğrayan çocukların %90’ının aynı zamanda 

duygusal istismara da maruz kaldığı belirtilmektedir (Claussen ve Crittenden, 1991). 

Fiziksel yaralar iyileşse de duygusal örselenmenin etkilerinin uzun süre devam 

edeceği söylenmektedir (Uzun, 2002). 

Duygusal istismar ve ihmal annebaba-çocuk arasındaki tek bir olay veya 

tekrarlayan birkaç olaydan çok annebaba-çocuk ilişkisinin genel yapısından 

kaynaklanmaktadır. Bu ilişki çocuğun psikolojik/duygusal sağlığı ve gelişimine zarar 

verir ya da zarar verme riski vardır.  Duygusal istismar ve ihmal fiziksel temas 

içermez ve eylem kadar eylemsizliklerle de ilgilidir (Glaser, 2002). 

Ailelerin çocuklarını disipline etmek için kullandıkları fiziksel olmayan 

yöntemler kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Bazı davranışlar diğer 

kültürlerde psikolojik olarak zarar verici olarak algılanırken bazı kültürlerde normal 

olarak kabul edilmektedir. Bağırmanın dünyanın her tarafında sıklıkla kullanılan bir 

yol olduğu bilinmektedir. Çocuklara küfür etme ve isimler takma ise ülkeden ülkeye 

değişmektedir. Aile içi İstismar Dünya Çalışması’nda (2004) 5 ülkeden alınan 

sonuçlara bakıldığında son 6 ay içinde çocuğa isim takmanın %15 oranında olduğu 



19 
 

ortaya konmuştur. Diğer konularda ise ülkeden ülkeye farklılık olduğu görülmüştür. 

Örneğin Filipinli anneler bir disiplin yolu olarak terk etme tehdidini sıklıkla 

kullandıklarını ifade etmişlerdir; Şili’de ise bu oran daha düşüktür (Runyan ve ark., 

2002; WHO, 2006). 

Türk aile ve eğitim sistemine bakıldığında genelde ataerkil, otoriter, 

kısıtlayıcı, aşırı koruyucu ve kontrol edici bir yapı olduğu; çocukların saygılı, boyun 

eğici, pasif, uysal, kurallara uygun davranışları ödüllendirilirken, aktif, sorgulayıcı, 

atılgan davranışlarının cezalandırıldığı görülmektedir (Erkman ve Alantar, 1988; 

Erkman, 1989). Türkiye’de çocuk ve gençlerin ev ve okul ortamında örselenmeye 

yol açacak davranışlar arasından en çok, sıkı ve katı otorite, dayak, aşırı 

koruyuculuk, sosyal ilişkiler geliştirmede kısıtlama, aşırı eleştiri, yaşa uygun 

yükümlülükler vermeme, aşırı ilgi ve aşırı ilgisizliğe maruz kaldıklarını 

belirtmişlerdir.  

Çocuğun duygusal istismarı, annebaba, annebaba dışında temel bakım veren, 

akraba, öğretmen gibi çocuk üzerinde güç sahibi olan ve yakınında bulunan 

yetişkinler tarafından gerçekleştirilir (Bahar, Savaş ve Bahar, 2009). Bu kişiler 

genellikle çocuğun annebabası veya birincil bakım verenidir. İki ebeveynli ailelerde 

ya her iki ebeveyn de istismarcıdır ya da örseleme davranışına katılmayan ebeveyn 

çocuğu korumakta yetersizdir (Glaser, 2002). Çocuklarını duygusal olarak istismar 

eden ebeveynlerin kendilerinin de duygusal açıdan zor bir çocukluk geçirdikleri 

düşünülmektedir (Howe, 2005).  

Duygusal istismar ve ihmalin çocuğun gelişimine belirgin zarar verdiği ve bu 

zararın yetişkin hayatta da devam ettiğini destekleyen bulgular giderek artmaktadır. 

Duygusal olarak örselenen çocuklarda genellikle parmak emme, ısırma, sallanma, 
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enürezis, beslenme ve uyku bozuklukları, saldırgan davranışlar, gerçek dışı korkular, 

histeri, obsesyon, kompulsiyon, fobiler, her şeye boyun eğme, aşırı pasiflik, 

mantıksız istekler gibi davranışlar sıklıkla görülen davranışlardır (Bilir ve ark., 1991; 

Briere ve Runtz, 1990; Erickson, Egeland, ve Pianta, 1989; Glaser 2002; Mullen, 

Martin, Anderson, Romans ve Herbison, 1996).   

 

1.1.3.4. İhmal  

İhmal, çocuğun bakımından ve ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu 

kişinin bu sorumluluğunu yerine getirememesi, çocuğun sağlık, eğitim, duygusal 

gelişim, beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaması ve güvenli yaşam 

koşulları sunamaması olarak tanımlanmaktadır (Polat, 2001; WHO, 2006). İstismar 

ve ihmali birbirinden ayıran en önemli nokta istismarın aktif, ihmalin ise pasif 

olmasıdır. Bazı kaynaklarda ihmal durumunu tanımlamak için “pasif istismar” 

sözcüğü de kullanılmaktadır (Kara ve ark., 2004; Polat, 2001). İhmal de istismar gibi 

kendini fiziksel, duygusal ve cinsel alanda gösterebilir. Bunun yanı sıra tıbbi, 

eğitimsel ve denetimsel alanlar da ihmalin sıklıkla görüldüğü diğer durumlardır 

(Horwarth, 2007). 

 ABD’de yapılan 3. Ulusal İnsidans Çalışması’nda (NIS-3) (1996) fiziksel 

ihmal, çocuğun tıbbi gereksinimlerini karşılamama, hastalık veya yaralanma gibi bir 

durumda çocuğun uygun sağlık hizmeti almasını sağlamama veya tıbbi 

gereksinimleri karşılamayı erteleme, çocuğu terk etme, yetersiz denetim sağlama, 

uygun süpervizyon eksikliği, çocuğun velayetini reddetme, velayeti almaya gönüllü 

olmama, velayet sorunları sebebiyle çocuğun sürekli olarak ev değiştirmesi ve 
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çocuğu beslemede, giydirmede, temizliğinin sağlanmasında yetersiz kalınması olarak 

tanımlanmıştır. Eğitimsel ihmal, çocuğun sürekli olarak devamsızlık yapmasına izin 

verme, çocuğu okula göndermeme veya kardeşlerine bakma, çalışma gibi sebeplerle 

çocuğun okula geç başlamasına veya uzun sürelerle okuldan uzak kalmasına sebep 

olma ve çocuğun özel eğitimsel ihtiyaçlarını fark etmekte ve gidermekte yetersiz 

kalmadır. Duygusal ihmal,  çocuğun duygusal destek, ilgi, dikkat gibi ihtiyaçlarını 

göz ardı etme, ebeveynler arasındaki kronik veya yoğun şiddete tanık olma, alkol 

veya madde kullanımına izin verme veya teşvik etme, başka türlü uyumsuz 

davranışlarına göz yumma ve psikolojik yardım alma gereksinimini göz ardı etme, 

reddetme veya erteleme şeklinde ifade edilmiştir (Sedlak ve Broadhurst, 1996). 

Cinsel ihmal ise, çocukların cinsel sömürüye karşı korunmaması ve ilgisiz kalınması, 

cinsel gelişimine gerekli önemin verilmemesi olarak tanımlanmaktadır (Aral, 1997).  

 

Çocuk ihmali, en sık bildirilen çocuğa yönelik kötü muamale durumudur. 

ABD’de her 1000 çocuktan 30’unun ihmal edildiği bilinmektedir. Çocuğa karşı kötü 

muamele bildirimlerinin %70’ini ihmal vakaları oluşturmaktadır (Sedlak ve 

Broadhurst, 1996).  Diğer istismar türlerinden daha sık görülmesine karşın, ölüm 

veya ağır yaralanma ile sonuçlanmadıkça göz ardı edilme olasılığı fazladır, çünkü 

fiziksel ve cinsel istismara göre tanısı çok daha soyuttur (Kara ve ark., 2004). 

Örneğin çocuğun uygun ebeveyn rehberliği altında olup olmadığının belirlenmesi 

oldukça zordur çünkü hem mevcut olmayan bir tepkiyi gözlemek zordur, hem de 

uygun ebeveyn rehberliğinin ne olduğunu belirleyecek standartlar yoktur (Fieguth, 

Günther, Kleenmann, Tröger, 2002). Ayrıca fiziksel ve cinsel istismar olay temellidir 
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ancak ihmal genelde daha kronik bir durumu belirtir. Bu nedenle ihmalin fark 

edilmesi daha zor olmaktadır (Hildyard & Wolfe, 2002).  

Belirlenmesi konusundaki güçlüklere karşın, yapılan araştırmalar ihmalin 

dünya çapında yaygın bir çocuğa yönelik kötü muamele şekli olduğunu 

göstermektedir. Örneğin Kenya’da terk edilme ve ihmal en sık rastlanan çocuk 

istismarı şeklidir. Yapılan bir çalışmada çocukların %21.9’u, aileleri tarafından ihmal 

edildiklerini bildirmişlerdir. Kanada’da ihmal olduğu kanıtlanmış vakalar üzerinde 

yapılan bir çalışmada % 19’unun fiziksel ihmal, % 11’inin eğitim alanındaki ihmal, 

%12’sinin terk etme %48’inin de ailenin ilgi ve bakım eksikliği sebebiyle çocuğun 

fiziksel zarar görmesi olduğu ortaya konmuştur (WHO, 2006). 

Ülkemizde de ihmal birçok boyutta ortaya çıkan bir durumdur. Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu istismar ve ihmal edilmiş veya aileleri 

tarafından terk edilmiş çocuklara kapasitesinin üzerinde hizmet vermeye 

çalışmaktadır (Polat, 2007; SHÇEK, 2011). Ülkemizde çok yüksek oranda görülen 

ihmal türlerinden biri de eğitim alanındaki ihmaldir. UNICEF’e göre (Türkiye Çocuk 

Karnesi, 2006) Türkiye’de 640.000 kız çocuğu zorunlu ilköğretime gitmemektedir. 

Aileler tarafından özellikle kız çocuklarının eğitim imkânlarından faydalanması ya 

engellenmekte ya da pekiştirilmemektedir (Polat, 2007; Türkiye Çocuk Karnesi, 

2006). 

Kronik yoksulluk, ciddi çocuk bakma sıkıntıları, ebeveynin psikopatolojisi, 

madde ve alkol kullanımı, evsizlik, doğum öncesi ve sonrası zayıf bakım gibi 

faktörler ihmal ile ilişkili faktörlerdir. Bazı vakalarda ihmal daha anne karnında 

başlamaktadır. Annenin gebeliği sırasında alkol/madde veya sigara kullanımı veya 
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fiziksel sağlığına dikkat etmemesi çocuğun daha doğmadan ihmal edilmesine yol 

açmaktadır (Hildyard ve Wolfe, 2002; Kropenspke ve Howard, 1994).  

Çocuk kötüye kullanım literatüründe “ihmal” ihmal edilmiş bir olgudur. 

Eldeki sınırlı sayıda çalışma, ihmalin de fiziksel ve cinsel istismar ve ailede şiddete 

tanık olma kadar ciddi etkilere neden olabileceğini göstermektedir. İhmal edilmiş 

çocuklar normal gelişimi bozan çok sayıda risk faktörüyle karşı karşıya 

kalmaktadırlar (Hart, Binggeli ve Brassard, 1998; Hildyard ve Wolfe, 2002; Wolock 

ve Horowitz, 1984). İhmal edilen çocuklar genellikle yetersiz beslenme ve temizlik 

sebebiyle dikkati çekmektedirler; ayrıca bu çocukların bebeklik döneminde donuk, 

hareketsiz ve çevreye karşı ilgisiz oldukları, özuyarım (otostimülasyon) için parmak 

emmeye başvurdukları görülmüştür (Bilir ve ark., 1991). Bu çocuklara yeterince 

sözel uyaran sağlanmadığı için konuşma geriliği ve beslenme eksikliğinden dolayı 

büyümede gerilik gözlenmektedir (Horwarth, 2007; Polat, 2001). Gelişim ve zeka 

testleri puanları ihmale uğramamış çocuklardan daha düşüktür. Genellikle kaygılı 

kaçıngan bağlanma stili sergilemektedirler. Ayrıca ihmal edilmiş çocukların kontrol 

grubuna ve diğer istismar türlerine maruz kalmış çocuklara oranla daha fazla dürtü 

kontrol sorunu gösterdikleri, daha az esnek ve problem çözmede daha az yaratıcı 

oldukları gözlenmiştir (Hildyard ve Wolfe, 2002).  

 

1.1.4. Çocuk İstismar ve İhmalinde Risk Faktörleri  

     Çocuk istismar ve ihmaline neden olan faktörler birçok kuramda ele 

alınmıştır. Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik incelemelere göre farklı nedenler 

bulunmaktadır. Eklektik bir yaklaşım olan ekolojik sistem yaklaşımı, çocuk ihmal ve 
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istismarını sadece çocukla ilgili etmenler çerçevesinde değil, aile-kültür ile birey-

çevre etkileşimi çerçevesinde incelemektedir (Çağlarırmak, 2006; Yolcuoğlu, 2010; 

WHO, 2002).  

Ekolojik kuramın savunucularından biri olan Bronfenbrenner’a (1979) göre, 

birey gelişip büyüdüğü ortamla etkileşim halinde bulunmaktadır. Bu sayede birey, 

çevresini de değiştirmekte ve bu değişen çevreyle uyum halinde yaşamaktadır. 

Ekolojik kuram, anne-baba çocuk arasındaki etkileşimi bir karşılıklı ilişkiler sistemi 

olarak ele almaktadır. İnsan gelişimi, birey ve sosyal çevre sistemlerinin iç içe geçişi 

temelinde incelenmektedir. Bireyin çevreyi, çevrenin de bireyi değiştirdiği bu 

gelişim döngüsünde sağlıklı gelişen bireylerin çevreleriyle dengeli ve uyumlu bir 

etkileşim içinde oldukları belirtilmektedir (Kağıtçıbaşı, 1993).  

Aile bir sistem olarak hem kendi bireyleriyle hem de çevredeki diğer 

sistemlerle etkileşim halindedir. Bu sistemler birbirlerini etkilemekte ve birbirlerinin 

ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Sistemlerin bir tanesinde ortaya çıkan bir problem 

diğer sistemlerin zarar görmesine veya ihtiyaçlarının karşılanmamasına yol 

açabilmektedir (Winton ve Mara, 2001).  

Belsky (1980), istismarı açıklayan bazı kuramları Bronfenbrenner’in görüşleri 

ile birleştirerek çocuk istismarının ekolojik modelini oluşturmuştur. Bu modelde 

ebeveynlerin psikolojik rahatsızlıklarını, çocukların istismar davranışına yola 

açabilecek özelliklerini, aile etkileşiminin işlevsel olmayan yönlerini, stresli bir 

sosyal çevreyi ve istismara teşvik eden kültürel değerleri vurgulayarak birbirinden 

farklı etiyolojik açıklamaları bir araya getiren bir sistem önermiştir. Belsky’nin 

(1980) öne sürdüğü ekolojik sistem modeli çerçevesinde çocuk istismar ve ihmalinin 

nedenleri şu dört bağlamda incelenmektedir:  
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1. Ontojenik Gelişim: İstismarcı ebeveynin geçmiş yaşantılarının 

değerlendirilmesi (geçmiş istismar yaşantısı, başka travmatik yaşantılar 

gibi). 

2. Mikrosistem: Kendi başlarına birer sistem olan çocuk ve ebeveynler ve 

sistemler arasındaki etkileşimin değerlendirilmesi (ayrı ayrı ebeveyn ve 

çocuğun özellikleri, ilişkilerinin özellikleri).  

3. Eksosistem: Mikrosistemlerin ilişkide olduğu formel ve formel olmayan 

yapıların incelenmesi (ekonomik durum, çevre koşulları, sosyal destek 

gibi). 

4. Makrosistem: Mikrosistem ve eksosistemi etkileyen kültürel inanç ve 

değerlerin incelenmesi (örneğin toplumda fiziksel ceza ve şiddetin ne 

kadar kabul edildiği). 

Ekolojik modele göre bir sınıflama yapan Dünya Sağlık Örgütü (2002), 

istismar ve ihmal ile ilgili risk faktörlerini bireysel, ilişkisel, toplumsal ve sosyal 

boyutlarda ele almaktadır. İzleyen bölümde ebeveynle ilişkili ve çocukla ilişkili risk 

faktörleri bu boyutlar açısından değerlendirilecektir. 

 

1.1.4.1. Ebeveyn veya Bakım Verenle İlişkili Risk Faktörleri  

Ebeveyn veya bakım verenler, çocuklarını istismar etme olasılıklarını 

arttırabilecek bir takım özelliklere sahip olabilirler. Bunlardan bir tanesi genç yaşta 

anne baba olmaktır. İstismar ve ihmal olgularında genç yaşta anne baba olan kişilerin 

daha büyük risk grubunu oluşturduğu gözlenmektedir. Özellikle annelerin genç yaşta 

olması, fazla sayıda çocuk sahibi olmaları önemli risk faktörlerindendir (Bilir ve ark. 
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1991; Polat, 2001). Çocukla bağ kurmada güçlükler de riski arttırmaktadır. Zor bir 

gebelik geçirme, doğum sırasında komplikasyonlar yaşama, evlenmeden hamile 

kalma gibi faktörler anne ile çocuk arasında bağ kurulmasını olumsuz etkilemektedir 

(Polat, 2001; WHO, 2006).  

Anne ve babanın birçok istismar türü açısından eşit rolü olduğu, ancak cinsel 

istismarın daha çok babalar tarafından gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Fiziksel 

istismar açısından ise ebeveynlerin kendi cinsiyetlerinden olan çocuğu fiziksel olarak 

istismar etme risklerinin daha fazla olduğu gözlenmektedir (Winton ve Mara, 2001). 

Ayrıca babalar daha çok büyük yaştaki çocukları fiziksel olarak istismara maruz 

bırakırken, annelerin kurbanlarının daha çok bebekler olduğu görülmektedir (Polat, 

2001). Yapılan bir çalışmada hem annenin hem babanın istismarına maruz kaldığını 

belirten kişilerin daha fazla olumsuz sonuç sergilediği bulunmuştur. Bunun yanı sıra 

erkek bakım veren tarafından yapılan duygusal istismarın, kurbanın ilerideki cinsel 

problemleriyle ilişkili olduğu, kadın bakım veren tarafından yürütülen duygusal 

istismarın ise daha çok psikiyatrik sorunlarla sonuçlandığı görülmüştür (Mullen ve 

ark., 1996).  

Ebeveynlerin kendi çocukluklarında istismar ve ihmal öyküsü, evlilikte 

sorunlar, tek ebeveynlik, sık aralıklarla çocuk sahibi olma, parçalanmış aile örüntüsü 

(ölüm, boşanma, hapis, iş nedeniyle farklı yerde yaşama) gibi faktörlerin olması, 

ebeveynlerin çocuk gelişimi hakkındaki eksik bilgileri sebebiyle çocuklarından fazla 

beklentiye girmeleri gibi sebepler istismar riskini arttıran faktörler arasındadır (Aral, 

1997; Bilir ve ark., 1991; Bulut,1996; Polat, 2007).   

Anne-babaların veya bakım verenlerin psikopatolojisinin olması ve alkol- 

madde kullanımı, istismar ve ihmal için ciddi bir risk faktörüdür. Yapılan çalışmalar 
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çocuklarını istismar ve ihmal eden ebeveynlerin özsaygılarının düşük olduğunu, 

yetersizlik ve değersizlik duygularına sahip olduklarını, sorunlarla başa çıkma 

becerilerinin yeterince gelişmemiş olduğunu ve dürtü kontrolünde sorun 

yaşadıklarını ortaya koymaktadır (Bilir ve ark., 1991; WHO, 2002).  

Bunun yanı sıra annenin gece çalışmak zorunda olması, çocukların akşam 

baba veya üvey baba ile kalması, annenin pasif, bağımlı ve çocuklarını korumaktan 

aciz olması, yetişkinlerin çocukla aynı odada veya aynı yatakta yatması ve anne-

babanın iyi ve yeterli bir cinsel hayatlarının olmaması, özellikle cinsel istismar 

riskini arttıran faktörler arasında yer almaktadır (Polat, 2007).  

İstismar ve ihmalle en çok ilişkili bulunan risk faktörlerinden biri düşük 

sosyoekonomik düzey ve anne babanın düşük eğitim seviyesine sahip olmasıdır 

(Güler, Uzun, Boztaş ve Aydoğan, 2002; Yolcuoğlu, 2010). Ayrıca ebeveynin stres 

düzeyini arttıran işsizlik, borçlar, sosyal destek eksikliği, sosyal izolasyon gibi 

faktörler de istismar ve ihmal ile ilişkili risk faktörleri olarak bulunmuştur (Bilir ve 

ark., 1991; Kars, 1994; Yolcuoğlu, 2010). 

 

1.1.4.2.  Çocukla İlişkili Risk Faktörleri  

Çocuk istismarında istismarcıya ait risk faktörleri olduğu gibi istismara 

uğrayan çocuğa ait risk faktörleri de mevcuttur. Örneğin çocuğun yaşı, hem istismar 

riski hem de istismardan zarar görme riskiyle ilişkili bir özelliktir. Küçük çocukların 

ölümcül ve ölümcül olmayan istismara uğrama olasılıkları daha yüksektir (Polat, 

2001; WHO, 2002). Cinsiyet de istismar riskiyle ilişkili bulunan başka bir faktördür. 

Yapılan çalışmalara göre kızların ‘cinsel istismar’, ‘eğitim ve beslenme ihmali’ ve 
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‘hayat kadınlığına zorlanma’ gibi istismar türlerine maruz kalma riskleri; erkeklerin 

ise daha şiddetli ‘fiziksel istismara’ maruz kalma riskleri daha fazladır (Finkelhor, 

1994; Scher ve ark., 2004; Straus, Hamby, Finkelhor, Moore, Runyan, 1998).  

Çocuğun prematüre doğması, çocukta fiziksel rahatsızlıklar olması, çocuğun 

zihinsel veya fiziksel engelinin bulunması yine çocuk istismar ve ihmali riskini 

arttıran faktörler arasındadır (Polat, 2001; Vig ve Kaminer, 2002). Engelli olan 

çocukların anne babaya yüksek oranda bağımlı olmasının, uygun olmayan sosyal 

becerilere sahip olmalarının, yargılama yetilerinin zayıf olmasının ve istismara karşı 

kendini koruma bilgi ve becerisinin eksik olmasının bu riski daha da arttırdığı 

bildirilmektedir (Sobsey, 1994; Watson, 1984).  

Çocuğun istenmeyen bir gebelik sonucunda dünyaya gelmesi, cinsiyet, 

görünüm gibi özellikler yönünden ebeveynleri tatmin etmemesi veya hayal 

kırıklığına uğratmış olması (sevilmeyen kayınvalide, görümceye benzemesi gibi), 

sürekli sağlık problemleri yaşaması gibi durumlar çocuğun kötü muameleye maruz 

kalma riskini arttırmaktadır (Polat, 2001; WHO, 2006). 

Bütün bunların yanı sıra araştırmalar, sosyal olarak kolay itaat eden, erken 

yaşta cinsel olgunluğa erişmiş olan, pasif, bağımlı, içe dönük, kaygılı, korkulu, 

güçsüz, endişelerini dile getirmeyen, tehlike içeren davranışları tanımayan ve ifade 

etmeyen ve aşırı hareketli ve davranış sorunları olan çocukların yüksek risk grubunda 

olduklarını göstermektedir (Taner ve Gökler, 2004; Yılmaz, 2009).  

Görüldüğü gibi ebeveynlerin ve çocukların bir takım özellikleri, çocukların 

istismar ve ihmale maruz kalma açısından nasıl bir risk durumunda olduğuna işaret 

etmektedir. Türkiye koşulları göz önünde bulundurulduğunda, çok sayıda çocuğun 

istismar ve ihmal riski altında olduğu dikkati çekmektedir. Daha önce de belirtildiği 
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gibi örselenme yaşantıları hangi şekilde olursa olsun mağdurlar bu olumsuz 

yaşantılardan çeşitli şekillerde etkilenmektedir. Bu araştırma kapsamında, çocukluk 

çağındaki örselenme yaşantılarının yetişkin hayatındaki yansımaları incelenmektedir. 

İzleyen bölümde, çocuklukta yaşanan istismar ve ihmal yaşantılarının yetişkinlikteki 

sonuçlarına değinilecektir.  

 

1.2. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Yetişkinliğe Etkileri  

Bakıma, sevgiye ve ilgiye en çok gereksinim duydukları zamanda yaşadıkları 

olumsuz deneyimler, istismar ve ihmal mağduru çocukların hem çocukluk hem de 

yetişkinlik dönemlerinde fiziksel, psikolojik ve duygusal bir takım sorunlar 

yaşamalarına yol açmaktadır (Browne ve Finkelhor,1986; Kendall-Tackett, Williams 

ve Finkelhor, 1993; Spertus, Yehuda, Wong, Halligan ve Seremetis, 2003). 

Dünyanın her yerinde ve toplumun her kesiminde görülebilen istismar ve ihmalin 

etkisi, olay yaşandıktan yıllar sonra bile kendini göstermektedir. Yapılan çalışmalar, 

olaydan 50 yıl sonra bile bazı mağdurların yaşanan olumsuzlukların üstesinden 

gelemediğini ortaya koymuştur (Chapman ve ark., 2004; Edwards ve ark., 2003; 

Felitti, 2002).  

Kendall-Tackett ve Marshall (1998), çocukluk dönemi travmalarına maruz 

kalan kişilerin yetişkinlikte yaşayabilecekleri sorunlardan bazılarını şu şekilde 

tanımlamıştır: (1) Travma Sonrası Stres Bozukluğu (örneğin, tekrarlayan düşünceler, 

olaya ilişkin sahnelerin ani biçimde zihinde canlanması, kötüye kullanım deneyimini 

yeniden yaşıyor gibi olma),  (2) bilişsel bozukluklar (örneğin, dünyayı tehlikeli ve 

kötü bir yer, kendini ise güçsüz olarak algılama), (3) duygusal bozukluklar (örneğin, 
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depresyon, korku, anksiyete, fobi, obsesif kompulsif bozukluk, kızgınlık/öfke), (4) 

bozulan benlik duygusu (kendini korumada zorlanma, bağ oluşturmakta zorlanma), 

(5) kaçınma (disosiyasyon, travmatik olaylara yönelik bellek bozuklukları), (6) 

kişilerarası güçlükler (samimiyette bozulma, kendini açmada zorlanma, yakın 

ilişkileri zarar verici olarak görme), (7) sağlık problemleri (beyin yapısında değişim, 

bağışıklık sistemi yetersizlikleri, sık sık yorgunluk hissi, yaygın baş ağrıları). 

Bu çalışmada çocukluk çağı örselenme yaşantısının yetişkinlikteki etkileri 

genel psikolojik sağlık, duygu düzenleme ve kişilerarası tarz değişkenleri açısından 

incelenecektir.  

 

1.2.1. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ve Genel Psikolojik Sağlık  

Çocukluktaki olumsuz yaşantıların yaşam boyunca çeşitli psikopatolojilere 

yatkınlığı arttırdığını belirten çok sayıda kuramcı vardır (örneğin, Beck, Bowlby, 

Freud). Yapılan çalışmalar, bu kuramcıların varsayımlarını destekler şekilde 

çocukluk çağı örselenme yaşantılarının geniş yelpazedeki ruhsal problemlerle ilişkili 

olduğunu ortaya koymuştur. Bazı çalışmalar bu iki değişken arasındaki ilişkiyi, 

çocuğun artmış stres duyarlılığının yetişkinlikte de devam etmesine ve yetişkinlikteki 

stresli bir yaşam olayının tetiklemesiyle psikopatolojilerin ortaya çıkmasına 

bağlamaktadır (Brown, Harris, Hepworth ve Robinson, 1994; Gibb, Chelminski ve 

Zimmerman, 2007; Kessler, 1997).   

Çocukluktaki olumsuz bir yaşantının ardından yetişkinlikte anksiyete, 

depresyon, öfke, utanç, bilişsel bozulmalar, konversiyon gibi bir takım sorunlar 

ortaya çıkabilir. Bazen bu sorunlar, psikiyatrik bir tanı aldıracak kadar şiddetlidir. 
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Ortaya çıkabilecek psikiyatrik sorunlarla ilgili literatürde yapılmış çalışmalar, travma 

sonrası stres bozukluğu, fobiler, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluğu ve 

yaygın anksiyete bozukluğu gibi anksiyete bozukluklarını; bipolar bozukluk ve majör 

depresyon gibi duygu durum bozukluklarını; özellikle sınır kişilik bozukluğu olmak 

üzere çeşitli kişilik bozukluklarını, disosiyatif bozuklukları, alkol ve madde kullanım 

bozukluklarını, yeme bozukluklarını, psikotik bozuklukları ve intihar girişimi ve 

kendine zarar verme gibi riskli davranışları içermektedir (Binbay, 2009; Braver, 

Bumberry, Green ve Rawson, 1992; Chapman ve ark., 2004; Çelik, 2009; Gibb ve 

ark., 2007; MacMillan ve ark., 2001; McLean ve Gallop, 2003; Rodrigez, Kemp ve 

Foy, 1998; Üçok ve Bıkmaz, 2007). 

Çocukluk çağı örselenme yaşantıları ve yetişkinlikteki ruhsal sorunlar 

arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaların bir bölümü genel olarak kötü muamele 

olgusunu ele alırken, bazıları ayrı ayrı kötü muamele türleri üzerinde durmaktadır. 

Bazı kuramcılar (Cicchetti, Toth, Maughan, 2000) çocukluk dönemi istismar 

yaşantılarının yetişkinlikteki psikopatolojiler için özgül olmayan bir risk faktörü 

olduğunu söylese de, birçok araştırmacı belli bazı istismar türleri ile belli bazı 

psikopatolojiler arasında daha güçlü bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Ancak bir tür 

istismara maruz kalan çocuklar genelde diğer istismar türlerine de maruz 

kalabildikleri için hangi tür istismarın hangi bozuklukla özel olarak ilişkili olduğunu 

ayırt etmek güç olmaktadır. Bunun yanı sıra, istismar ve ihmal gibi olumsuz 

çocukluk çağı yaşantılarının parçalanmış, işlevsel olmayan, ekonomik ve sosyal 

dezavantajlara sahip ailelerde ortaya çıkma olasılığının daha yüksek olması, bu tür 

yaşantıları olan yetişkinlerin psikiyatrik belirtilerini istismarın uzun süreli etkilerine 

atfetmeyi zorlaştırmaktadır (Edwards ve ark., 2003; Mullen ve ark., 1996).  
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Çocukluk çağı olumsuz yaşantıları olarak kayıp yaşantılarını (anne-baba 

kaybı, ebeveynlerin ayrılması / ayrı yaşaması), ailede ruhsal bozukluğu (depresyon, 

anksiyete bozukluğu, madde kullanım/bağımlılık bozukluğu) ve kişilerarası 

travmaları (cinsel, fiziksel istismar ve ihmal) ele alan bir çalışma, bu tür olumsuz 

yaşantı deneyimleyen çocukların, yetişkinliklerinde psikiyatrik bozukluk geliştirme 

oranlarının yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Kessler, Davis ve Kendler, 1997). 

Çocukluk çağı travmatik yaşantıları, psikiyatri hastaları arasında oldukça yaygın 

şekilde görülmektedir. Psikiyatrik hastalığı nedeniyle hastanede yatan ve ayaktan 

tedavi gören kadın hastalarda çocukluk çağı travması yaygınlığını inceleyen 40 

araştırmayı derleyen bir çalışmada, çocukluk çağı cinsel kötüye kullanım oranlarının 

%22-85 (ağırlıklı ortalama = %50) ve çocukluk çağı fiziksel kötüye kullanımının 

%17- 87 (ağırlıklı ortalama = %48) arasında değiştiği belirtilmiştir (Read, Goodman, 

Morrison, Ross ve Aderhold, 2004). Ülkemizde psikiyatri polikliniğine başvuran 

hastalarda çocukluk çağı kötüye kullanım yaşantısı sıklığını araştıran bir çalışma, 

fiziksel kötüye kullanımın %27.4, duygusal kötüye kullanımın %17.7, cinsel kötüye 

kullanımın %6.4, ihmalin ise %46.8 oranında görüldüğünü bildirmiştir (Türkoğlu, 

Kuğu, Akyüz ve Doğan, 2000). Yine ülkemizde psikiyatri polikliniğine başvuran 

kadın hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, çocukluk çağı kötüye kullanımı sıklığı 

ile intihar girişimi, kendine fiziksel zarar verme davranışı ve disosiyatif belirtiler 

ilişkisi incelenmiştir. Sonuçlar, intihar girişimi olan hastalarda fiziksel ve duygusal 

kötüye kullanım, ihmal ve cinsel tacizin daha yüksek oranlarda; kendine fiziksel 

olarak zarar verenlerde ise duygusal kötüye kullanım, ihmal ve cinsel tacizin daha 

yüksek oranlarda görüldüğünü göstermiştir (Yanık ve Özmen, 2002).  
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Çocukluk çağı istismar ve ihmal yaşantıları ile ilişkisi en çok araştırılmış 

psikiyatrik sorunlardan biri depresyondur. Türkiye’de ve dünyada yapılan çeşitli 

çalışmalar, çocukluk çağı kötü muamele deneyimine maruz kalan çocukların 

yetişkinliklerinde depresif belirtiler gösterme oranının yüksek olduğunu ortaya 

koymuştur (Bostancı, Albayrak, Bakoğlu ve Çoban, 2006; Braver ve ark., 1992; 

Chapman ve ark., 2004; Felitti ve ark. 1998). Depresif belirtilerin çocukluk çağındaki 

olumsuz yaşantıların hemen hepsiyle ilişkisi saptanmıştır;  ancak bazı çalışmalar en 

güçlü ilişkinin duygusal istismar ile olduğunu ortaya koymaktadır (Brown ve 

Anderson, 1991; Gibb, Chelminski ve Zimmerman, 2007; Kendall-Tackett, Williams 

ve Finkelhor,1993). Yapılan toplum temelli bir çalışmada, toplumda yaşam boyu 

depresif bozukluk geliştirme oranı %23 olarak bulunmuş; çocukluk çağı duygusal 

istismarının kadınların depresif bozukluk geliştirme oranını 2.7, erkeklerininkini ise 

2.5 kat arttırdığı ortaya konmuştur (Chapman ve ark., 2003). Rose ve Abramson 

(1992), çocukluktaki duygusal istismarın kişiyi fiziksel ve cinsel istismara oranla 

depresyona bilişsel olarak daha yatkın kıldığını, çünkü duygusal istismar yoluyla 

ebeveynlerin çocuklara depresif bilişleri doğrudan sağladıklarını söylemektedirler. 

Bir kez oluştuktan sonra bu bilişsel tarz kişiyi yaşam boyu depresyona yatkın 

kılmaktadır.     

Çocukluk çağı istismar ve ihmal deneyimleri ile ilişkisi çok araştırılmış başka 

bir psikiyatrik bozukluk da travma sonrası stres bozukluğudur (TSSB) (Molnar, 

Buka ve Kessler, 2001; Rodrigez, Kemp ve Foy, 1998). TSSB, ciddi düzeyde stres 

yaratan bir olay ile karşı karşıya gelmeyi içerdiği, belirtileri arasında olayın kontrol 

edilemeyen düşünceler ve kabuslar yoluyla tekrarlı yaşanması olduğu için çocukluk 

istismar ve ihmal yaşantıları ile TSSB arasında ilişki kurmak çok güç değildir 
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(Molnar, Buka ve Kessler, 2001). Widom (1999) tarafından yapılan boylamsal 

çalışmada, çocukluklarında istismar ve ihmal bildirmiş olan kişilerin yaşamları 

boyunca TSSB geliştirme riskinin kontrol grubundan 1.75 kat daha fazla olduğu; 

fiziksel istismar mağdurlarının TSSB geliştirme riskinin kontrol grubundan 1.90; 

cinsel istismar mağdurlarının 2.34 ve ihmal mağdurlarının da 1.72 kat daha fazla 

olduğu bildirilmiştir.  

Duygusal istismar DSM-IV’ün TSSB kriterlerinden A kriterini (olayın 

yaşamı tehdit edici ve korku, çaresizlik ve dehşet yaratıcı olması) karşılamamaktadır, 

ancak yine de duygusal istismar ve ihmal deneyimleri de TSSB semptomlarını 

yordamaktadır (Spertus ve ark., 2003). Çocukluk çağı istismar yaşantılarının TSSB 

geliştirmeye neden olacak travmatik yaşantılar olduğu, bu sebeple TSSB görüldüğü 

açıklaması tüm istismar türleri için geçerli değildir. Çocukluk çağı istismar ve ihmal 

yaşantıları ile TSSB arasındaki ilişkiyi açıklayan diğer olasılıklar arasında şunlar yer 

alabilir (Widom, 1999): (1) Çocukluk çağı istismar ve ihmali, aynı zamanda ailede 

çocuğun gelişimini etkileyecek başka çok sayıda problem olduğuna işaret edebilir. 

Bu deneyimler, patojenik özellik gösterebilecek dezavantajlar ve uyumsuz 

davranışlar ortaya çıkarabilir. (2) İstismar ve ihmal mağduru çocuklar, davranım 

problemleri geliştirme açısından risk altında olmaktadırlar. Çocukluk ve ergenlikteki 

davranım problemleri riskli davranışlara yol açabilmektedir; bu da çocukların 

travmatik olaylarla daha çok karşı karşıya kalmasına ve sonuçta TSSB geliştirme 

riskinin artmasına sebep oluyor olabilir. (3) İstismar ve ihmal riskini arttıran faktörler 

aynı zamanda TSSB’yle de ilişkili faktörler olduğu için ikisi arasında güçlü bir ilişki 

olabilir. Bir başka deyişle, anne babanın eğitim seviyesi, sosyoekonomik durumu 
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gibi faktörler hem istismar riskini hem de travmatik olaylar yaşama riskini 

arttırmaktadır.  

Çocukluk dönemi örselenmesi olan kişilerin yetişkinliklerinde alkol ve madde 

kullanım sorunu yaşaması olasılığı da yüksektir. Bağımlılık ve çocukluk çağı 

olumsuz yaşantıları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma, çocukluk çağında 

yaşanan olumsuz deneyimlerin sayısı arttıkça alkol, madde ve sigara kullanımının 

arttığını göstermiştir. Çalışma bulgularına göre hiç olumsuz çocukluk yaşantısı 

bildirmeyen kişilerin %2; 4 veya daha fazla sayıda çocukluk çağı olumsuz yaşantısı 

bildirenlerin ise yaklaşık %16 oranında alkol kullanım bozukluğu gösterdiği 

bildirilmiştir (Felitti, 2004). Yaygınlık oranları, seçilen örnekleme, araştırılan 

istismar tipine ve istismarı değerlendirme yöntemine göre farklılık gösterse de, 

çalışmalar çocukluk çağında kötüye kullanım öyküsünün alkol ve madde kullanım 

bozukluğunda sık olduğunu göstermektedir (Simpson ve Miller, 2002). Mullen ve 

arkadaşları (1996), çocukluklarında cinsel istismara uğramış kişilerin, 

yetişkinliklerinde diğer istismar yaşantıları olan ve istismar yaşantısı olmayan 

gruptan daha fazla düzeyde alkol ve madde kullanım bozukluğu gösterdiğini ortaya 

koymuştur. MacMillan ve arkadaşları (2001) ise çocukluk çağı olumsuz yaşantıları 

sonucunda erkeklerin alkol ve madde kullanım bozukluğu geliştirme oranlarının 

kadınlardan daha yüksek olduğunu göstermiştir.  

Mullen ve arkadaşları (1996), fiziksel, cinsel ve duygusal istismar 

mağdurlarının kontrol grubuna oranla yaşamlarının bir döneminde intihar 

girişiminde bulunmaları riskinin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Evren, 

Üstünsoy, Can, Başoğlu ve Çakmak (2003), öz kıyım girişimi öyküsü olan kişilerde 

duygusal ve fiziksel kötüye kullanım ve ihmal oranlarının böyle bir girişimi olmayan 
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bireylerden daha yüksek oranda olduğunu ortaya koymuştur. Bir çalışmada intihar 

girişimi olan alkol bağımlılarında çocukluk çağı örselenme yaşantılarının intihar 

girişimi olmayan alkol bağımlılarından daha yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur 

(Mırsal ve ark.,2004).   

Kendini yaralama davranışlarının risk faktörleri arasında da çocukluk çağı 

travmatik yaşantıları sayılmaktadır (Karagöz, 2010). Antisosyal kişilik bozukluğu 

(AKB) olgularında kendini yaralama davranışının saldırganlık ve çocukluk çağı 

travmaları ile ilişkisini araştıran bir çalışmada, AKB’si olan deneklerin %78.6’sının 

en az bir, %60’ının ise birden çok çocukluk çağı travması yaşadığı bildirilmiştir ve 

bu oran saldırganlık düzeyi yüksek olan deneklerde daha yüksek bulunmuştur (Algül 

ve ark., 2009). Van der Kolk, Perry ve Herman (1991) tarafından yapılan boylamsal 

bir çalışmada, çocukluk çağında maruz kalınan özellikle cinsel istismarın 

yetişkinlikte ortaya çıkan kendini yaralama davranışlarının güçlü bir yordayıcısı 

olduğu belirlenmiştir. Sınır kişilik bozukluğu olan hastalarda çocukluk çağı 

örselenme yaşantıları ve ruhsal bulguları araştıran bir çalışma da, hastaların 

%72.2’sinin çocukluklarında örseleyici yaşantılara maruz kalmış olduğunu ortaya 

koymuştur. Yine bu çalışmada, öykülerinde örseleyici çocukluk yaşantıları olan 

hastalarda yineleyici özkıyım ve kendini yaralama davranışlarının ve disosiyatif 

belirtilerin belirgin olarak daha yüksek oranlarda olduğu görülmüştür (Arslan, 

Karlıdağ, Alparslan, Tamam ve Ünal, 1997). Braver ve arkadaşları (1992), istismar 

yaşantısı bildirenlerin daha depresif olduğu, daha çok belirti gösterdiği ve daha fazla 

sınır kişilik özellikleri gösterdiklerini belirtmişlerdir. 

Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travmatik yaşantıları, dissosiyatif 

yaşantılar ve obsesif-kompulsif belirtiler arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada, 
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obsesif-kompulsif belirtiler ile çocukluk çağı travmatik yaşantılarından sadece 

duygusal ihmal ile temizlik puanları ve duygusal kötüye kullanım puanları ile 

düşüncelere kapılma arasında bir ilişki ortaya çıkmıştır (Çelikel ve Beşiroğlu, 2008).  

Panik bozukluğu ve komorbid eksen-1 bozuklukların oluşumunda travmatik olayların 

rolünü araştıran bir çalışma ise, panik bozukluğu hastalarında fiziksel ve cinsel 

kötüye kullanım ile hastalığın erken başlangıcı, işlevsellikte azalma, yüksek 

depresyon puanı ve disosiyatif yaşantılarda artma arasında ilişki saptamıştır. Ayrıca 

panik bozukluğuna agorafobi eşlik etmesi de çocukluk ve ergenlikteki cinsel-fiziksel 

kötüye kullanım öyküsü ile ilişkili bulunmuştur (Özkan, Özen ve Ertunç, 2005).  

Yeme bozukluğu gelişiminde de travmanın önemi üzerinde durulmaktadır. Bu 

konuda yapılan ilk çalışmalar daha çok yeme bozuklukları ve cinsel istismar 

ilişkisine odaklanmışken, son zamanlarda yapılan çalışmalar fiziksel ve duygusal 

istismar ve ihmal ve ilgisizliği de kapsayacak şekilde genişlemiştir (Ağırman ve 

Maner, 2010). Bulumia nervosa tanısı almış kadınlarda çocukluk çağı istismar 

yaşantıları ve komorbid psikopatoloji ilişkisini inceleyen bir araştırma özellikle 

psikolojik istismar ve çoklu istismar deneyiminin Bulumia nervosa hastalarında 

komorbid eksen 1 bozuklukları ve kişilik bozuklukları görülme riskini arttırdığını 

göstermiştir (Rorty, Yager ve Rossotta, 1994). 

Çocukluk çağı travmatik yaşantıları ile arasındaki ilişki incelenmiş bir başka 

psikopatoloji de bipolar bozukluktur. Amerika’da ilk kez hastaneye yatan, psikotik 

bulgulu bipolar bozukluğa sahip hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, örneklemin 

%28’inin 16 yaşından önce cinsel ya da fiziksel kötüye kullanım yaşadıkları 

bildirilmiştir (Neria, Bromet, Carlson ve Naz, 2005). Goldberg ve Garno da (2005) 

bipolar bozukluğu olan hastalarda %37 oranında duygusal kötüye kullanım, %24 
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oranında fiziksel kötüye kullanım, %24 oranında duygusal ihmal, %21 oranında 

cinsel kötüye kullanım ve %12 oranında fiziksel ihmal saptamışlardır. Çocukluk 

çağında şiddetli kötüye kullanım öyküsü olan bipolar hastaların daha çok ek 

psikiyatrik hastalıkları olduğu ve hastalık gidişinin daha kötü olduğu belirtilmektedir. 

Ülkemizde yapılan bir çalışmada çocukluk çağı kötüye kullanım öyküsü olan bipolar 

bozukluk hastalarının özkıyım girişimlerinin daha fazla olduğu ve belirtilerin 

başlaması ile tedaviye başvurma arasında geçen sürenin daha uzun olduğu 

bulunmuştur (Binbay, 2009).   

Literatürden de anlaşıldığı üzere, çocukluk çağı istismar ve ihmal yaşantıları 

oldukça fazla sayıda ruhsal problemle ilişkili bulunmuştur. Özetle, çocukluktaki 

istismar ve ihmal gibi deneyimler, yetişkinlikteki öfke, akut anksiyete, benlik 

saygısında azalma, duygu durum bozuklukları, intihar girişimi, kendine fiziksel zarar 

verme davranışı, disosiyatif belirtiler, travma sonrası stres belirtileri, panik 

bozukluğu, obsesif kompulsif belirtiler, alkol ve madde kullanım sorunu, yeme 

bozukluğu ve kişilik bozuklukları gibi sorun ve bozukluklarla ilişkili bulunmuştur 

(Ağırman ve Maner, 2010; Algül, 2009; Bostancı ve ark., 2006; Çelikel ve Beşiroğlu, 

1998; Felitti, 2004; Molnar, Buka ve Kessler, 2001; Neria ve ark., 2005; Özkan, 

Özen ve Ertunç, 2005; Van der Kolk, 1991;Yanık ve Özmen, 2002). 

Yapılan bazı çalışmalarda kişilerarası travmalar içinde psikopatolojiyle en 

güçlü ilişkiyi ortaya koyan değişkenin çocukluk çağı cinsel istismar yaşantısı olduğu 

belirtilmektedir (Kessler, Davis ve Kendler, 1997). Browne ve Finkelhor (1986), 

baba tarafından gerçekleştirilen, genital ilişki ve zor kullanmayı içeren cinsel istismar 

deneyimlerinin en ciddi sonuçlarla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, 

yaşanacak belirtilerin ciddiyetini arttıran bir diğer faktörün de istismarın 
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açıklanmasından sonra anneden yeterince destek alamama ve mağdurun olumsuz 

bakış açısı ve başa çıkma tarzı olduğu belirtilmiştir (Kendall-Tackett, Williams ve 

Finkelhor, 1993). Boylamsal çalışmalar (Gomes-Schwartz, Horowitz ve Sauzier, 

1990; Hewitt ve Friedrich 1991), takipte cinsel istismar mağdurlarının bazılarının 

belirtilerinin azaldığını, bazılarının belirtilerinde ise artma olduğunu ortaya 

koymuştur. Genellikle anksiyete belirtilerinde azalma, öfke belirtilerinde ise artış 

bildirilmiştir. Semptomlarda azalma görülmesindeki en önemli faktörlerden birinin 

aile desteği olduğu belirtilmiş,  istismarı açıkladıktan sonra anneleri tarafından 

inanılan ve desteklenen çocukların daha olumlu bir iyileşme süreci gösterdikleri 

görülmüştür. Waterman ve Kelly (1993), en az belirti gösteren çocukların, annesinin 

desteğini en çok alan, evde stresli, gergin bir ortamın olmadığı ve öfke ifadesinin 

daha az olduğu ailelerdeki çocuklar olduğunu belirtmiştir.  

İstismarın genel psikolojik sağlık ile ilişkisini inceleyen çalışmaların 

çoğunda, cinsel ve fiziksel istismar üzerinde durulmakta ve en ciddi zararın bu 

yaşantılara maruz kalma sonucunda ortaya çıktığı belirtilmektedir. Ancak gittikçe 

artan sayıda çalışma, duygusal istismar ve ihmalin de yetişkinlikte çok ciddi 

sonuçlara yol açacağını göstermektedir (Glaser, 2002). Spertus ve arkadaşları (2003), 

diğer istismar türlerinin etkisi kontrol edildiğinde bile duygusal istismar ve ihmalin 

psikolojik ve fiziksel sıkıntıyı yordadığını belirtmiştir. Duygusal istismar daha çok 

yetişkinlikteki depresyon, intihar eğilimi, düşük öz saygı ve kişilik bozuklukları, 

TSSB, sosyal fobi ve cinsel sorunlar ile ilişkili bulunmuştur (Gibb, Chelminski ve 

Zimmerman, 2007; Mullen ve ark., 1996; Spertus ve ark., 2003). Briere ve Runtz 

(1988), babanın gerçekleştirdiği psikolojik istismarın kadınlarda anksiyete, 
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depresyon, kişilerarası duyarlılık ve disosiyasyonun bir yordayıcısı olduğunu ortaya 

koymuştur.  

Birçok çalışmada ortaya konduğu üzere, çocukluk çağı örselenme yaşantıları 

genellikle birlikte ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle, bir istismar türüne maruz 

kalan bireyin diğer bir istismar türüne daha maruz kalması ihtimali oldukça 

yüksektir. Edwards ve arkadaşlarının (2003) çoklu istismar yaşantısının yetişkin ruh 

sağlığına etkisini inceledikleri araştırmada, çocukluk çağı örselenme yaşantısı 

bildiren kişilerin %34.6’sı birden fazla istismar türüne birden maruz kaldığını 

belirtmiştir. Sonuçlar, bildirilen örseleyici yaşantı sayısı arttıkça ruhsal belirtilerde de 

artış olduğunu ortaya koymaktadır.  

Sonuç olarak, çocukluk çağı örselenmesi hangi şekilde yaşanırsa yaşansın, 

ortaya çıkan olumsuz etkiler yetişkinlikte genel psikolojik sağlık üzerinde de 

olumsuz etkilerini göstermektedir.  

 

1.2.2. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ve Duygu Düzenleme  

     Çocukluk çağı örselenme yaşantılarının etkilediği düşünülen en önemli 

alanlardan biri duygu düzenlemedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, bu alanın 

incelenmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır (Matyja, 2005). Çocukluk çağında kötü 

muamele deneyimleyen çocukların, hem kısa hem de uzun dönemde psikolojik 

sorunlar yaşayabileceği bilinmektedir (Kendall-Tackett, Williams ve Finkelhor, 

1993; MacMillan ve ark., 2001; Widom, 1999). Araştırmacılar, hangi grup 

çocukların sorun geliştirme açısından daha fazla risk altında olduğunu anlayabilmek 

için aracı değişkenlerin rolünü inceleyen çeşitli çalışmalar yapmışlardır (Feiring, 
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2005). Yapılan araştırmalar, çocukluk çağı örselenmesinin psikolojik rahatsızlık ve 

davranışsal sorunların gelişimini nasıl etkilediğini açıklayan süreçlerden birinin 

duygular olduğunu ortaya koymuştur. Önemli sayıda çalışma, çocukluk çağı 

örselenme yaşantısının duygu süreçleri ve gelişimi üzerinde olumsuz etkisi olduğu 

varsayımını desteklemiştir. Bu sorunlar, duyguların ifade edilmesi, iletişim ve duygu 

düzenlemeyi içermektedir (Beeghly & Cicchetti, 1994; Maughan & Cicchetti, 2002; 

Pollak, Cicchetti, Hornung, & Reed, 2000; Shipman, Zeman, Penza ve Champion, 

2000).  

Gelişim literatüründeki görgül çalışmalar, çocukluk çağı istismarının, uygun 

duygu düzenleme stratejilerinin ve kişilerarası becerilerin kazanılmasını etkilediğini 

göstermektedir (Cicchetti & White, 1990; Shields & Cicchetti, 1998). Cinsel ve 

fiziksel istismar gibi bir çocukluk çağı kötü muamelesine maruz kalmanın küçük 

çocuklarda karamsarlık ve öfkeye, okul öncesi çocuklarda da kendini kontrolde 

güçlüğe yol açtığı belirtilmektedir (Erickson, Egeland ve Pianta, 1989).  

Gross (1998), duygu düzenlemeyi “bireylerin hangi duygulara sahip 

olacaklarını, bu duygulara ne zaman sahip olacaklarını ve bu duyguları nasıl 

deneyimleyeceklerini ve ifade edeceklerini etkiledikleri süreçler” olarak 

tanımlamıştır. Calkins’e (2010) göre ise duygu düzenleme, duygusal deneyimleri ve 

ifadeleri azaltmak, arttırmak veya bastırmak amacıyla yapılmış her türlü amaçlı, 

amaçsız, bilinçli, bilinçsiz davranışlar, beceriler ve stratejileri içerir.  

Bu çalışmada ele alınan boyutuyla ise duygu düzenleme güçlüğü, “(a) 

duyguların fark edilmesi ve anlaşılması, (b) duyguların kabul edilmesi, (c) olumsuz 

duygular yaşandığında dürtüleri kontrol edebilme ve arzulanan hedefler 

doğrultusunda davranabilme, (d) duruma uygun duygu düzenleme stratejileri 
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kullanılarak bireysel hedefleri ve durumsal talepleri karşılayacak şekilde duyguların 

düzenlenmesi becerilerinden herhangi birinin veya hepsinin eksik olması durumu” 

olarak tanımlanmaktadır (Gratz ve Roemer, 2004).  

Birçok gelişim psikoloğu, duyguları düzenleme becerisinin kazanılmasını 

önemli bir gelişimsel ödev olarak görmektedir (Cicchetti, Ganiban ve Barnett, 1991; 

Dodge, 1989; Eisenberg ve Fabes, 1992; Kopp, 1989 Akt., Cole Michel ve Teti, 

1994). Hayatın ilk yedi yılında çocukların gerçekleştirmesi gereken duygu temelli 

gelişimsel bazı görevler vardır. Bunlar, hayal kırıklığıyla baş etme, diğerlerinin 

ilgisini çekme ve eğlendirme, tehlikeyi fark etme, korku ve kaygı ile baş etme, kabul 

edilebilir davranışlar göstererek kendini ve eşyalarını koruma, çeşitli sebeplerle 

yalnız olmayı tolere edilebilme, öğrenmeye yönelik ilgi ve motivasyonun olması ve 

arkadaşlıkların kurulabilmesini içerir. Bütün bu görevler duygu düzenleme becerileri 

sayesinde gerçekleştirilebilir (Cole, Michel ve Teti, 1994).  

Duygu düzenleme, özellikle erken dönem annebaba-çocuk etkileşimi 

çerçevesinde, içsel ve dışsal sosyo-duygusal deneyimlerin bir sonucu olarak gelişim 

süreci içerisinde kazanılan bir özelliktir. Çocuklar sürece duyarlı hale geldikçe içinde 

bulundukları ve tanık oldukları kişilerarası etkileşimler, duygu gelişiminin çeşitli 

yönlerinden hangisini öğreneceklerini belirlemektedir. Örneğin çocukların içsel 

duygusal yaşantıları, duygularını ifade etme dereceleri ve duygusal uyarılmayı 

yönetmeleri ebeveynlerin, çocukların çevre algısını nasıl şekillendirdiğinden, nasıl 

duygusal tepkiler sergilediklerinden ve duygusal olarak uyarıcı olan olayları nasıl 

yorumladıklarından etkilenmektedir. Böylece erken dönemde şiddetin bir şekline 

veya olumsuz duygu ifadelerine maruz kalma ve/veya aile içi şiddete tanık olma, 

çocukların duygularını işlevsel bir şekilde işleme ve düzenlemelerini olumsuz 
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etkilemekte ve onları uyum problemlerine ve çeşitli psikopatolojilere yatkın 

kılmaktadır (Greenberg, Kusche ve Speltz, 1991).   

Örselenme yaşantısı gibi olumsuz yaşantılar, bireyin çok güçlü duygular 

yaşamasına yol açmakta ve duygu düzenleme kapasitesini zorlamaktadır. Çocukluk 

çağı örselenme yaşantısının duygu düzenleme becerilerinin kazanımı ve kullanılması 

üzerindeki etkisini inceleyen araştırmacılar travmanın, özellikle istismar gibi tekrarlı 

travmanın, çocuğun başarılı duygu düzenleme ve kişilerarası becerileri geliştirmesini 

engellediğini ileri sürmektedirler (Cicchetti ve White, 1990; Cloitre, Cohen ve 

Koenen, 2006; Shields ve Cicchetti, 1998). Gaensbauer, Mrazek ve Harmon (1981), 

kötü muamele gören 3 aylık çocukların bile anneyle olan ilişkilerinde örselenmemiş 

çocuklara oranla daha fazla korku, öfke ve üzüntü ifade ettiklerini ve olumsuz 

duyguları daha uzun süre yaşadıklarını bildirmişlerdir (Akt. Maughan, & Cicchetti, 

2002).  

Fiziksel olarak istismar edilmiş çocuklar istismar edilmemiş akranlarına 

oranla yüz ifadelerini anlamakta ve oluşturmakta, duygusal olarak uyarıcı olan 

durumları anlamakta ve ebeveynleri ve akranlarıyla olan ilişkilerinde duygularını 

düzenlemede zorluk göstermektedirler (Camras, Grow, & Ribordy, 1983; Camras ve 

ark. 1988; Akt., Shipman ve ark., 2000).  

Shipman ve arkadaşları (2007), fiziksel olarak istismar edilmiş 6-12 yaşları 

arasındaki çocukların istismar yaşantısı olmayan yaşıtlarından daha az adaptif duygu 

düzenleme becerisi gösterdiklerini belirtmiştir. Yine başka bir çalışmada (Shipman 

ve ark., 2000) cinsel istismar deneyimi olan kız çocukların böyle bir deneyimi 

olmayan çocuklara oranla duygusal farkındalıklarının düşük olduğu, duygularını 

uygun şekilde düzenleme kapasitelerinin azalmış olduğu, değişken, genellikle 
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olumsuz ve uygun olmayan duygular ve daha düşük empati sergiledikleri ortaya 

konmuştur. Aynı çalışmadan elde edilen başka bir bulgu da çocukların öfke veya 

üzüntü gibi duygusal ifadeleri karşısında ebeveynlerinden daha az destek ve daha çok 

çatışma, arkadaşlarından ise daha çok destek beklediği yönündedir.  

Erken çocukluk yaşantılarının, yüz ifadelerinden kişinin duygusunu anlama 

becerisi üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışma, fiziksel olarak istismar edilen 

çocukların istismar yaşantıları olmayan çocuklara oranla çok az ipucu olsa da 

karşıdaki kişilerin yüz ifadelerini genellikle öfkeli olarak değerlendirdiklerini ortaya 

koymuştur (Pollak ve Sinha, 2002).  

Ebeveynler arasındaki öfkeyi gözlemenin de çocukta duygusal ve davranışsal 

sorunlarla sonuçlanabilecek önemli bir stres kaynağı olduğu belirtilmektedir. Yapılan 

çalışmaların çoğu (Cummings, 1987, Davies, Myers, Cummings ve Heindel, 1999; 

El-Sheikh, Cummings ve Goetsch, 1989) yetişkinlerin öfke ifadelerine tanık olan 

çocukların daha fazla korku, endişe, öfke ve saldırganlık gösterdiklerini; az sayıda 

çalışma (El Sheikh ve ark., 1989) ise öfkeye tanık olan çocukların olumsuz duygu 

yaratacak olaylar karşısında uygunsuz şekilde olumlu duygu ifadeleri (gülümseme, 

kahkaha atma gibi) gösterdiklerini ifade etmiştir (Akt., Maughan ve Cicchetti, 2002).   

Annenin sosyalizasyonunun çocuğun duygu düzenleme becerilerine etkisini 

inceleyen bir çalışma, annenin olumlu ebeveyn davranışlarının çocuğun duygu 

düzenleme becerisine önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir. Olumlu ebeveyn 

davranışı orta düzeyde ve sıcakkanlılık en yüksek düzeyde olduğu zaman duygusal 

düzenleme becerisinin en yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Olumlu ebeveyn 

davranışı çok yüksek düzeyde olduğu zaman yüksek düzeyde korumacı ebeveyn 
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davranışı ile benzer bazı özellikler gösterdiğinden, bu durumun çocukların duygu 

düzenleme becerisine olumsuz bir etkisi olduğu gözlenmiştir (Altan, 2006). 

 Çocukluk çağı istismar mağdurlarının yetişkinlikteki duygu düzenleme 

becerilerini inceleyen az sayıda çalışma olsa da bulgular benzer sonuçlara işaret 

etmektedir (Burns, Jackson ve Harding, 2010). Örneğin Gratz, Bornovalova, Delany-

Brumsey, Nick, and Lejuez (2007) cinsel, fiziksel ve duygusal istismar geçmişi olan 

kadınların daha yüksek düzeyde deneyimsel kaçınmayı (istenmeye içsel 

yaşantılardan kaçınma) kullandıklarını ve duygularını reddettiklerini ortaya 

koymuştur.   

İstismar yaşantısı olan kadınların olmayanlara oranla öfke kontrolünde daha 

fazla sorun yaşadıkları, yüksek düzeylerde öfke ve anksiyeteye sahip oldukları, 

eleştirilere karşı fazla duyarlı oldukları, başkalarının bakış açısını görmekte 

zorlandıkları, kendi hakları için savaşmadıkları, iş bırakma oranlarının daha yüksek 

olduğu ve ilişkilerinde uzlaşmacı olmadıkları belirtilmiştir (Van der Kolk, Roth, 

Pelcovitz, & Mandel. 1993). 

Gelişim literatüründen gelen bilgilere göre duygu düzenleme becerisi, uyumlu 

sosyal işlevselliğin önemli bir bileşenidir. Duygularımızı nasıl düzenlediğimiz 

çocukluk döneminden itibaren sosyal etkileşimlerimizi etkilemektedir (Meyer, 2008). 

Denham ve arkadaşları (2003) tarafından yapılan bir çalışmada, 3 yaşından itibaren 

bir çocuğun akranları tarafından kabul edilmesinin veya dışlanmasının duygularını 

nasıl ifade ettiğinden büyük ölçüde etkilendiği gösterilmiştir. Çalışmanın bulguları 

sıklıkla öfke veya üzüntü ifade eden çocukların akranları tarafından dışlandıklarını 

göstermektedir. Bir başka çalışma da öfkelerini düzenleyemeyen çocukların daha çok 

dışsallaştırılmış davranışlar ortaya koyduğunu; korkusunu düzenleyemeyen 
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çocukların ise içselleştirilmiş davranışlar ortaya koyduğunu ve bu yüzden akranları 

tarafından kabul edilme oranlarının daha düşük olduğunu ortaya koymuştur (Rydell, 

Thorell ve Bohlin, 2007). Duygu düzenleme ve kişilerarası tarz arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışmalar çocukluk dönemiyle kısıtlı kalmıştır.  

Literatürdeki çalışmalar, duygu düzenleme becerilerinin çocukluk çağı 

örselenme yaşantıları ile yetişkinlik dönemindeki psikopatoloji arasında bir aracı rolü 

olduğunu önermektedir (Matyja, 2005; Soenke, Hahn, Tull & Gratz, 2009). Çeşitli 

ruhsal belirtilerin veya psikopatolojilerin kişinin duygularını düzenleme çabasının bir 

ürünü olduğu belirtilmektedir (Burns, Jackson ve Harding, 2010). Uygunsuz 

duygulanım, kronik endişe veya gerginlik, duygulardan kaçınma veya duyguları 

törpüleme, duygulanımda küntlük, bir duygunun baskınlığı ve bir başka duygunun 

hiç bulunmaması, sürekli olarak olumsuz duygulanım, duygularının farkında 

olmama, diğerlerinin ne hissettiklerini önemsememe, bir duygunun duruma 

uygunsuz şekilde aşırı boyutlarda olması gibi durumlar psikopatolojilerde görülen 

duygusal bazı belirtilerdir (Cole, Michel ve Teti, 1994).  

Duygu düzenleme ve psikopatoloji ilişkisi hakkındaki kapsamlı bir araştırma 

Linehan (1993) tarafından yapılmıştır. Linehan (1993),  sınır kişilik bozukluğunun 

gelişimini incelediği kuramsal çalışmasında, duygu düzenleme güçlüğünün, bu 

bozukluğun en önemli özelliklerinden biri olduğunu ve kendine zarar verme gibi 

sınır kişilik özellikleriyle ilişkili davranışların da altında yattığını belirtmiştir. 

Kendini yaralamanın bir duygu düzenleme stratejisi olarak kullanıldığı hipotezi hem 

kuramsal hem de görgül çalışmalardan gelen verilerle desteklenmiştir (Gratz, 2003; 

Haines ve Williams, 1997; Klonsky, 2007). Benzer şekilde başkalarına yöneltilen 
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şiddetin de bir duygu düzenleme stratejisi olabileceği belirtilmektedir (Jakupcak, 

Lisak ve Roemer, 2002). 

Travma sonrası stres belirtilerinin duygu düzenlemenin çeşitli boyutları 

üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışma travmatik yaşantıların dürtü kontrolünde 

güçlük, işlevsel duygu düzenleme becerilerini kullanamama ve duygusal netliğin az 

olması ile ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Yine aynı çalışmaya göre duygu 

düzenlemenin bu boyutlarında sorunlar yaşıyor olmak da travma sonrası stres 

belirtilerinin şiddetini arttırmaktadır. Bir başka deyişle, travmaya maruz kalmış olan 

birey, travmayı hatırlatan olaylar veya anılarla karşı karşıya kaldığında duygu 

düzenleme güçlükleri sergileyebilmektedir. Duygu düzenlemedeki bu güçlükler ise 

bireyin belirtilerini alevlendirmektedir. Travma sonrası stres belirtilerindeki 

ciddileşme de fizyolojik uyarılmışlık halinin artmasına neden olmakta, böylece 

duyguları düzenlemek daha da zor hale gelmektedir  (Tull, Barrett, McMillan, & 

Roemer, 2007).  

Duygu düzenleme, çeşitli istismar türleri ve eşlik eden TSSB arasındaki 

ilişkiyi araştıran bir başka çalışmada da, cinsel, fiziksel ve duygusal istismar bildiren 

kişilerin bildirmeyenlere oranla duygu düzenlemede daha fazla güçlük yaşadıkları, 

duygu düzenleme ile en güçlü ilişkiyi gösteren istismar türünün duygusal istismar 

olduğu bulgusu elde edilmiştir. Ayrıca duygu düzenleme güçlüğünün duygusal ve 

fiziksel istismar ile travma sonrası stres belirtileri arasındaki ilişkide aracı değişken 

rolü gösterdiği bulunmuştur (Burns, Jackson ve Harding, 2010).  

İstismar mağdurlarında duygu düzenleme becerileri ve kişilerarası işlevsellik 

ile travma sonrası stres belirtilerinin mağdurun genel işlevselliğine olan etkisini 

inceleyen bir çalışmanın bulguları, TSSB belirtilerinin kişinin genel işlevselliğinin 
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önemli bir yordayıcısı olduğunu, ancak bu belirtiler kontrol edilse bile, duygu 

düzenleme güçlüğü ve kişilerarası işlevsellikte bozulmanın kişinin genel 

işlevselliğini yordadığını göstermiştir. TSSB belirti şiddeti hem çocukluk çağı 

istismarı olanlarda hem de sadece yetişkinlikte travma yaşamış olanlarda benzerken, 

duygu düzenleme ve kişilerarası işlevsellikte bozulmanın daha çok çocuk istismarı 

deneyimi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Cloitre, Miranda, Stovall-McCIough ve 

Han, 2005).  

Duygu düzenleme ve psikopatoloji ilişkisini yetişkinler üzerinde araştıran bir 

çalışma, duygusal kaçınma gibi etkisiz duygu düzenleme stratejilerini kullanan cinsel 

istismar mağdurlarının yine istismar deneyimleyen ancak uygun duygu düzenleme 

becerileri kullanan kişilere oranla depresyon, anksiyete gibi problemler yaşamasının 

daha olası olduğunu ortaya koymuştur (Batten, Follette ve Aban, 2001). Soenke ve 

diğerleri (2009), fiziksel, cinsel ve duygusal istismar ile yaygın anksiyete bozukluğu 

arasında duygu düzenleme güçlüğünün aracı rol oynadığını belirtmişlerdir. Bu 

ilişkinin özellikle duygusal istismar ve yaygın anksiyete bozukluğu arasında daha 

güçlü olduğu ve aracı rol oynayan duygu düzenleme güçlüğü boyutlarının olumsuz 

duygular yaşandığında dürtüleri kontrol edebilme ve işlevsel duygu düzenleme 

stratejilerine erişimde güçlük boyutları olduğunu bildirmişlerdir.  

Bütün bunların dışında literatürde duygu düzenleme güçlüğünün 

psikopatolojilerle ilişkisini araştıran çalışmalar, yeme bozuklukları (Gupta, 

Rosenthal, Mancini, Cheavens ve Lynch, 2008; Harrison, Sullivan, Tchanturia ve 

Treasure; 2009; Sim ve Zeman, 2005), anksiyete bozuklukları (Amstadter, 2008; 

Soenke ve ark., 2009; Cloitre ve ark., 2005) ve depresyon (Feng ve ark., 2009; 
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Garnefski ve Kraaij, 2006) gibi bir çok psikopatolojiyle ilişkili olduğunu ortaya 

koymuştur.  

Literatür bulguları göz önüne alındığında çocukluk dönemi örselenme 

yaşantılarının duygu düzenleme becerilerinde ciddi bozulmalara sebep olduğu ve 

duygu düzenlemedeki bozuklukların da psikopatolojilerle yakından ilişkili olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

1.2.3. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ve Kişilerarası Tarz 

Çeşitli teorik yaklaşımlar, çocukluk çağı örselenme yaşantısı ile sosyal 

işlevsellikte bozulma arasında bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Sosyal öğrenme 

modeli bireylerin sosyal etkileşime nasıl gireceklerini, diğerlerinin davranışlarını 

gözleyerek ve model alarak öğrendiklerini belirtmektedir. Benzer şekilde birçok 

gelişim kuramı (örneğin, nesne ilişkileri, bağlanma),  bireylerin kendileri, diğerleri 

ve ilişkileri hakkındaki beklentilerinin birincil bakım verenleriyle olan ilişkilerinde 

deneyimledikleri etkileşim örüntülerinden etkilenerek oluştuğunu bildirmektedir. Bu 

bilgi doğrultusunda çocukluk çağı örselenme mağduru kişilerin geliştirdikleri 

düşünce ve davranışların onların ileride pozitif kişilerarası ilişkileri geliştirme ve 

sürdürmelerine olumsuz etkisi olacağı söylenebilir (Crittenden ve Ainsworth, 1989; 

Ornduff, 2000). 

Kişilerarası ilişki, iki ya da daha fazla kişi arasında yaşanan, farklı 

ihtiyaçlardan kaynaklan ve tanışıklıktan samimiyete kadar farklı yoğunluklarda 

yaşanan karşılıklı duygusal etkileşim ve davranımlar olarak tanımlanabilir (Heider, 

1958; İmamoğlu, 2009). Kişilerarası tarz, ise kişilerin nasıl, kiminle, hangi 
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koşullarda iletişim kurdukları, iletişim içinde karşıdakini ve kendilerini nasıl 

algıladıkları (Tagiuri ve Petrullo, 1958; Jones, 1990) ve kişilerin genel iletişim tarzı 

(Birtchnell, 1993), gibi etkileşim sürecini etkileyen ve kişiden kişiye farklılık 

gösteren etkileşim şekilleri olarak tanımlanmaktadır (Akt., Şahin, Batıgün, Koç, 

2011). Toplumsal bir varlık olan insan, kişilerarası ilişkiler ağı içinde doğar, yaşar ve 

ölür ve kişilik özellikleri, benliği, iletişim tarzı bu ilişkiler çerçevesinde gelişir 

(Alkan, 2008).  

Sullivan’a (1953) göre, çocukluktaki yakın ilişkiler sonucunda kişiler 

kendilerine ve diğerlerine ilişkin imgeler oluşturmaktadırlar ve yetişkin hayatlarında 

da kişilerarası ilişkilerini bu imgeler çerçevesinde yaşamaktadırlar. Bu sebeple erken 

çocukluk döneminde bakım verenle yaşanan ilişkilerin, kişilerin ileriki dönemdeki 

sosyal işlevsellikleri için önemli bir değişken olduğu söylenebilir. Literatür bulguları 

da bu hipotezi destekler niteliktedir. Yapılan çalışmalar, çocukluk çağı örselenme 

yaşantılarının zayıf sosyal işlevsellikle ilişkili olduğunu göstermiştir.  

George ve Main (1979), tarafından yapılan bir çalışma, örselenme yaşantısı 

olan çocukların akranlarıyla ve yetişkinlerle olan iletişim örüntülerini incelemiştir. 

Sonuçlar örselenmiş çocukların akranlarına ve yetişkinlere yönelik artmış sözel ve 

fiziksel saldırganlık gösterdiklerini ve pozitif sosyal etkileşimlerden kaçınma 

eğiliminde olduklarını ortaya koymuştur (Akt. Reyome, 2010).   

Örselenmiş çocukların, belirsiz uyaranlar karşısında sosyal ilişkileri daha çok 

tehdit edici ve acı verici olarak yorumladıkları, düşmanca davranışlar sergiledikleri 

ve genellikle sosyal ilişkilerden kaçındıkları gözlenmiştir (Bolger, Patterson ve 

Kupersmidt, 1998; Ornduff, 2000). Ayrıca örselenmiş çocukların akranları tarafından 

reddedilme riskinin yüksek olduğu ve daha az popüler oldukları, yakın arkadaşları ile 
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olan ilişkilerinde daha fazla çatışma ve daha az yakınlık bildirdikleri gözlenmiştir 

(Bolger ve ark., 1998; Lynch & Cicchetti, 1991; Sheilds, Ryan ve Cicchetti, 2001). 

Klinik uygulamalarda, örselenmiş çocukların ebeveynlerinin duyarsız 

davranışları için kendilerini suçlayabildikleri, istismarcı ebeveynlerini idealize 

edebildikleri ve aile probleminin çözümünden kendilerini sorumlu tuttukları 

görülebilmektedir. Örneğin istismar mağduru 6-8 yaşları arasındaki çocuklar 

üzerinde projektif değerlendirmelerle yapılan bir çalışmada çocukların istismar 

davranışı açısından ebeveynlerini haklı buldukları, cezalandırılmayı hak ettiklerini 

düşündükleri görülmüştür. Ayrıca örselenmiş çocukların oluşturdukları hikâyelerden 

dünya görüşlerinin daha olumsuz olduğu ve kişilerarası ilişkilerden olumsuz 

beklentileri olduğu ve problem çözmede güçlük yaşadıkları anlaşılmıştır. İstismar 

öyküsü olan çocukların hikayelerinde ilişkisel dinamiklerin daha olumsuz olduğu; 

empati, akran kabulü ve problem çözümü gibi olumlu ilişkisel dinamiklerin ise yer 

almadığı ortaya çıkmıştır (McCrone, Egeland, Kalkose ve Carlson, 1994; Waldinger 

ve Toth, 2001). 

Çocukluk çağı örseleyici yaşantılarının ergenlikteki yakın ilişkilerde bireye 

etkisinin incelendiği bir çalışmada, fiziksel ve duygusal istismar ile ergenlerin 

kendini yakın ilişki içinde olumlu algılamaları anlamına gelen ilişkisel benlik saygısı 

arasında anlamlı düzeyde olumsuz ilişki saptanmıştır (Durmuşoğlu ve Doğru, 2009).  

Tencer de (2002), çocukluk çağı duygusal istismarına uğrayan kişilerin daha az yakın 

ilişkiye girdiklerini ve kişilerarası ilişkilerde daha yetersiz olduklarını belirtmiştir. 

Çocukluk çağı örselenmesini takiben yaşanan kişilerarası sıkıntıların 

yetişkinlikte de devam ettiği düşünülse de bunun uzun süreli etkisini inceleyen 

araştırma sayısı oldukça azdır ve bu ilişkiyi inceleyen çalışmalar daha çok cinsel 
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istismar mağdurları üzerinde yürütülmüştür. Az sayıda da olsa, yapılan çalışmalar, 

örselenmiş çocukların yetişkinliklerinde de ilişki problemleri yaşadıklarını ortaya 

koymuştur (Colman ve Widom, 2004).  

Çocukluk çağı cinsel istismarı bildiren kadınların kendilerini daha izole 

hissettikleri (Harter, Alexander ve Neimeyer, 1988), diğerlerine karşı güvensiz ve 

korku dolu oldukları belirtilmiştir (Davis ve Petretic-Jackson, 2000; Roche, Runtz ve 

Hunter, 1999). Bazı çalışmalarda da çocukluk çağı cinsel istismar öyküsü olan 

kadınların evliliklerinde daha fazla sıkıntı rapor ettikleri, ayrılık yaşama oranlarının 

daha fazla olduğu ve evliliklerinden daha çok tatminsizlik bildirdikleri bulunmuştur 

(Finkelhor, Hotaling, Lewis ve Smith, 1989; Mullen, Martin, Anderson, Romans ve 

Herbison, 1994).  

İstismarın ilişkiler üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar daha çok cinsel 

istismar mağdurlarını ele almış olsa da yapılan bazı çalışmalar fiziksel istismar ve 

duygusal istismar için de benzer bir örüntünün geçerli olduğunu ortaya koymaktadır 

(Mullen ve ark., 1996). Çocukluk çağı duygusal istismarı yetişkinlikteki ilişki 

kalitesi, yakınlıktan korkma ve kişilerarası ilişkilerde uzak durma ile 

ilişkilendirilmiştir. Davis, Petretic-Jackson ve Ting (2001), çeşitli çocukluk çağı 

örselenme yaşantılarının yetişkinlerin ilişkilerinin işlevselliğindeki etkisini 

inceledikleri çalışmalarında, yetişkin ilişkilerde zayıf işlevsellik ile en güçlü ilişkiyi 

duygusal istismarın gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Drapeau ve Perry (2004), sözel 

istismara maruz kalan çocukların diğerlerinden uzak olma isteği içinde olduklarını ve 

ilişkilerinde kendilerini çok fazla açmadıklarını belirtmişlerdir. Loos ve Alexander 

(1997) duygusal istismar mağdurlarının daha fazla yalnızlık ve sosyal izolasyon 

bildirdiklerini ortaya koymuştur. Messman-Moore ve Coates (2007), çocukluk çağı 
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psikolojik istismarının yetişkinlikteki ilişkilerde çatışmaya yol açtığını 

belirtmişlerdir. Ayrıca kişinin kendilik ve diğerleri algısının bu ilişkide aracı rol 

oynadığını belirtmişlerdir.  

Perry, DiLillo ve Peugh (2007) tarafından yapılan çalışmada, çocukluk çağı 

psikolojik istismarı ile evlilik doyumu arasında olumsuz ilişki bulunmuştur. Aynı 

zamanda araştırmacılar duygusal istismar deneyimi ve evlilikteki doyum arasındaki 

ilişkide düşmanlık, depresyon gibi psikolojik problemlerin aracı rol oynadığını 

belirtmişlerdir. Örneğin erkekler için bu ilişkiye aracılık eden psikolojik sıkıntı ve 

paranoid eğilimlerken; kadınlar için psikolojik sıkıntı, düşmanlık ve obsesif 

kompulsif eğilimler olmuştur. Colman ve Widom (2004), yaptıkları boylamsal 

çalışmada, istismar mağdurlarının partnerlerini terk etme yüzdesinin kontrol 

grubundan 2 kat daha fazla olduğunu, evlilik işlevselliklerinin düşük olduğunu ve 

partnerlerini daha az destekleyici, ilgisiz ve iletişime kapalı olarak 

değerlendirdiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca kadın ve erkek istismar ve ihmâl 

mağdurlarının kontrol grubuna göre evlenmeyip birlikte yaşama, duygusal ilişkide 

ayrılık yaşama ve boşanma oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Çocukluk çağı olumsuz yaşantılarının kişilerarası güçlükler ve intihar eğilimi 

ile ilişkisini araştıran bir boylamsal çalışma, çocukluktaki olumsuz yaşantı 

deneyimlerinin orta ergenlikte kişilerarası güçlükler ve geç ergenlik ve erken 

yetişkinlikte intihar girişimi riski ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Ayrıca kişilerarası 

güçlüklerin çocukluk çağı örselenmesi ve intihar girişimi arasında aracı rol oynadığı 

bulunmuştur (Johnson ve ark., 2002).  

Çocukluk çağı örselenme yaşantısı ve işlevsel olmayan ilişkiler arasındaki 

ilişkiyi destekleyen bir başka bulgu da istismar mağdurlarının yetişkinliklerinde 
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partnerlerine ve diğer aile bireylerine yönelik şiddet uygulama oranlarının yüksek 

olmasıdır (Alexander, Moore ve Alexander, 1991; White ve Widom, 2003). Wekerle 

ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan çalışmada, duygusal istismar mağduru 

ergenlerin de duygusal ilişki içinde partnerlerine sözel ve fiziksel şiddet uygulama 

oranlarının yüksek olduğu ortaya konmuştur.  

Çocuklukta katı fiziksel cezalandırılmanın yetişkinlikteki romantik 

ilişkilerdeki şiddete etkisini inceleyen bir araştırma, fiziksel olarak örselenmiş 

çocukların yetişkinliklerinde partneriyle şiddet içeren bir ilişki içinde olmaları 

olasılığının yüksek olduğunu ve bu ilişkide ergenlikteki davranım problemlerinin 

aracı rol oynadığını ortaya koymuştur (Swinford, DeMaris, Cernkovich ve Giordano 

(2000).     

Çocukluk çağı örselenme yaşantısı ile yetişkinlikteki partner istismarı 

arasındaki ilişkinin altında yatan mekanizmaları araştırmayı amaçlayan bir çalışma, 

duygu düzenlemenin bu iki değişken arasında aracı değişken rolü olduğunu ortaya 

koymuştur. Çalışmaya göre duygu düzenlemede güçlükler özellikle erkek istismar 

mağdurlarının yetişkinlikte partnerlerini istismar etmelerini etkilemektedir (Gratz, 

Paulson, Jakupcak, Tull, 2009).  

Çocukluk çağı örselenme yaşantısı ile kişilerarası ilişkide bozulma arasındaki 

ilişkiyi açıklayan görüşlerden biri de utanç duygusuna odaklanmaktadır. Gelişimsel 

bakış açısı cinsel istismar mağdurlarının yaşadıkları utanç duygusunun kronik 

olabileceğini ve kendilik ve diğerleri algısını etkileyerek sosyal etkileşimde 

bozulmalar yaratabileceğini belirtmektedir. Böylece bu kişilerin kişilerarası problem 

çözme becerileri gelişmemektedir. Bunun sonucunda da utanç duygusu, özellikle 

eleştirici ve reddedici kişiler karşısında öfkeli ve düşmanca kişilerarası tepkiler 
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vermelerine sebep olabilmektedir (Finkelhor ve Browne, 1985). Kim, Talbot ve 

Cicchetti (2009), yaptıkları çalışmada cinsel istismar mağduru kadınların günlük 

hayatlarında daha fazla utanç duygusu yaşadıklarını ve yakın ilişki partnerleriyle 

daha çatışmalı bir ilişki yaşadıklarını ortaya koymuşladır.  

 Kişilerarası ilişkiler, birçok kuram tarafından psikopatolojilerin hem bir 

sonucu hem de ortaya çıkaran, sürdüren, gidişatını belirleyen nedenlerden biri olarak 

kabul edilmektedir (Bowlby, 1973; Sameroff ve Emde,1989, Akt. Sroufe, Duggal, 

Weinfield ve Carlson, 2000). Psikopatolojiye giden yolda çocukluk çağı kritik 

ilişkileri önemli bir rol oynamaktadır.  

Uluslararası psikiyatrik tanı sistemleri de (DSM-IV) kişilerarası ilişki 

problemlerinin psikopatolojilerdeki yerine işaret etmektedir. Hem çocukluktaki hem 

de yetişkinlikteki psikiyatrik tanı ölçütlerinden birini, sosyal işlevsellikte bozulma 

oluşturmaktadır. Otizim, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, davranım 

bozukluğu, sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, depresyon, şizofreni, travma 

sonrası stres bozukluğu, kişilik bozuklukları ve yeme bozuklukları kişilerarası 

ilişkilerde bozulmayı içeren psikiyatrik bozukluklara verilebilecek örneklerdir 

(Sroufe ve ark., 2000).  

Depresyon ve kişilerarası tarz arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar depresif 

bireylerin daha az sosyal etkileşime girdiklerini, sosyal etkileşimde kendilerini 

rahatsız hissettiklerini, iletişime girdikleri kişiden daha az olumlu pekiştireç 

aldıklarını (Youngren ve Lewinsohn, 1980), sosyal etkileşimleri daha az zevk verici 

olarak algıladıkları ve etkileşimleri üzerinde daha az etkileri olduğunu 

düşündüklerini ve (Nezlek, Hampton ve Shean, 2000), özellikle evlilik gibi yakın 
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ilişkilerinde problemler yaşadıklarını (Gotlib ve Whiffe, 1989) ortaya koymuştur 

(Şahin, Batıgün, Koç, 2011).   

 Yeme bozukluklarının kişilerarası ilişkilerle olan ilişkisine bakıldığında 

bulimia nervoza ve anoreksiya nervozalı bireylerin sosyal uyum alanında önemli 

güçlükler yaşadıkları (Herzog ve ark., 1987), sosyal olarak kendine güvensizlik 

yaşadıkları, genelde diğerlerinin onları nasıl değerlendirdiği ile aşırı ilgili oldukları 

(Yager ve ark., 1989) bildirilmiştir. Ayrıca kişilerarası ilişkilerinde mükemmeliyetçi, 

dürtüsel (Casper ve ark.,1992), güvensiz, içe dönük (Yager ve ark., 1989) özellikler 

gösterdikleri belirtilmiştir (Akt. Oral, 2006).  

 Anksiyete ve kişilerarası tarz arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar daha 

çok sosyal anksiyeteye odaklanmıştır (Şahin, Batıgün, Uzun, 2011). Sosyal anksiyete 

ve yakın ilişkilerdeki sorunlar üzerine bir çalışma yüksek düzeylerde sosyal 

anksiyete yaşayan kişilerin kendini daha az ortaya koyduğunu, daha çok çatışmadan 

ve duyguların ifade edilmesinden kaçındıklarını, reddedilme korkusu yaşadıklarını ve 

kişilerarası bağımlılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Davila ve 

Beck, 2002). Agorafobik anksiyete ve kişilerarası tarz arasındaki ilişkiyi inceleyen 

bir çalışma agorafobik anksiyetesi yüksek olan kişilerin daha çok boyun eğici, 

kendine güvensiz ve uyumlu kişilerarası tarzları kullandıklarını göstermiştir (Shean 

ve Uchenwa, 1989).  

Literatürdeki çalışmaların da işaret ettiği gibi kişilerarası tarzımız 

çerçevesinde çevremizdeki insanlarla ilişkilerimizi kurmakta ve yürütmekteyiz. 

Kişilerarası tarzımızın oluşmasında çocukluk dönemi örselenme yaşantıları önemli 

bozucu etkiler yaratmaktadır. Kurduğumuz kişilerarası ilişkiler ve bunları kuruş 
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biçimimiz hem psikopatolojilerin oluşmasında ve sürmesinde bir etken rolü görmekte 

hem de psikopatolojilerin belirtileri olarak ortaya çıkmaktadır.   

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

 Çocukluk çağı örselenme yaşantıları oldukça sık görülen ve çok ciddi 

olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilen bir durumdur. Ülkemizde konuyla ilgili yapılmış 

araştırma sayısı oldukça azdır. Bunun yanı sıra çocukluk çağı örselenme 

yaşantılarının uzun dönemli etkilerini inceleyen çalışma da az sayıdadır (Durmuşoğlu 

ve Doğru, 2009; Kaya, 2010). Bu çalışma, çocuklukta meydana gelen örselenme 

yaşantılarının yetişkinlikte ne gibi sonuçlara yol açtığını göstermesi açısından önem 

taşımaktadır. Ayrıca çocukluk çağı örselenme yaşantısının etkilerini inceleyen 

çalışmalar daha çok klinik örneklemler üzerinde yürütülmüştür (Arslan, Karlıdağ, 

Alparslan, Tamam ve Ünal, 1997; Güz ve ark., 2003; Kural, Evren, Can ve Çakmak, 

2004). Bu çalışma çocukluk çağı örselenme yaşantısını normal örneklem üzerinde 

incelemiştir.  

Çocukluktaki olumsuz örselenme yaşantılarının yetişkinlikte çeşitli ruhsal 

problemlerle ilişkili olduğu yönünde dikkate değer sayıda bulgu vardır. Ancak 

çocukluktaki örselenme yaşantısını takiben yetişkinlikte ruhsal problemler ortaya 

çıkmasında ne gibi süreçlerin etkisi olduğu konusunda yapılmış çok az sayıda 

çalışma vardır (Cloitre ve ark., 2005; Gibb ve ark., 2002). Bu araştırma, çocukluk 

çağı örselenmesi ve yetişkinlikteki psikolojik sağlık arasındaki ilişkide duygu 

düzenleme ve kişilerarası ilişkiler değişkenlerinin aracı rolünü incelemesi açısından 

büyük önem taşımaktadır. Psikolojik sağlığın bozulmasında hangi değişkenlerin aracı 
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rolü olduğunun bilinmesinin bu bozuklukların tedavisinde nasıl bir yöntem izlenmesi 

gerektiği ile ilgili de önemli bilgiler vereceği düşünülmektedir.  

 

1.4. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı 18-65 yaş arasındaki yetişkinlerin çocukluk çağı 

örselenme yaşantıları ile psikolojik sağlıkları, duygu düzenleme becerileri ve 

kişilerarası tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ayrıca çocukluk çağı 

örselenme yaşantıları ile genel psikolojik sağlık arasındaki ilişkide duygu düzenleme 

becerileri ve kişilerarası tarzın aracı rolünün olup olmadığının incelenmesi de 

araştırmanın bir diğer temel amacıdır. Bunların yanı sıra, ilgili değişkenlerle bazı 

demografik değişkenlerin (cinsiyet, yaş, eğitim, sosyoekonomik düzey gibi) ilişkisini 

incelemek de araştırmanın amaçlarındandır.  

Bu amaçlar doğrultusunda, bu çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:  

 

Araştırma Soruları  

1. Katılımcıların cinsiyet ve eğitim düzeylerinin “çocukluk çağı örselenme 

yaşantıları”, “duygu düzenleme becerileri”, “kişilerarası tarzları” ve “genel 

psikolojik belirtileri” ile nasıl bir ilişkisi vardır? 

2. Örselenme puanı düşük ve örselenme puanı yüksek olan kişiler duygu 

düzenleme, kişilerarası tarz ve genel psikolojik sağlık açısından nasıl 

farklılaşmaktadırlar?  

3. Katılımcıların genel psikolojik belirtilerini yordayan değişkenler nelerdir? 
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4. Çocukluk dönemi örselenme yaşantısı ile genel psikolojik sağlık arasındaki 

ilişkide duygu düzenleme ve kişilerarası tarz değişkenlerinin aracı etkisi var 

mıdır? 
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BÖLÜM 2 

 

YÖNTEM 

Yukarıda aktarılan kuramsal yaklaşımlar ve araştırma soruları çerçevesinde, 

Eklerde görülmekte olan ölçekler kullanılarak, toplam 900 kişiye ulaşılmıştır. Bu 

bölümde, örnekleme ilişkin bilgiler, kullanılan ölçme araçlarının özellikleri ve veri 

toplamada izlenen yöntem aktarılmaktadır. 

 

2.1. Örneklem 

Araştırmanın örneklemini, 18-65 yaş arası yetişkinler oluşturmaktadır. 

Katılımcılara Ankara, Adana, Niğde, Yalova şehirlerinden kolay ulaşılabilir 

örnekleme yoluyla ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında 900 kişiden veri toplanmış 

ancak çok sayıda soruyu boş bırakan 70 kişinin formu araştırmaya dahil 

edilmemiştir. Ayrıca Kişisel Bilgi Toplama Formu’nda yer alan “Son 6 ay içinde 

psikiyatrik tedavi gördünüz mü?” sorusunu “evet” olarak işaretleyip,  bozukluğun 

tanımından ciddi bir psikiyatrik tanı ve ilaç kullanımı olduğu anlaşılanlar da 

araştırma dışında bırakılmıştır. Verilerin temizlenmesinin ardından analizler toplam 

802 katılımcı üzerinden yapılmıştır. Katılımcılara ilişkin sosyo-demografik özellikler 

Tablo 2.1’de özetlenmektedir. 

Tabloda da görüldüğü gibi, 18-25 yaş arası 288 (%36.8), 26-35 yaş arası 282 

(%36), 36-45 yaş arası 108 (%13.8) ve 46-65 yaş arası 105 (%13.4) kişi örneklem 
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grubunu oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması, 31.38’dir (SS=10.87). 

Örneklemin 510’u (%64.8) kadın, 277’si (%35.2) erkektir. 

    Tablo 2.1. Katılımcıların demografik özellikleri 

 Sıklık (N: 802) Yüzde % 

          YAŞ 

               18-25 288 36.8 

               26-35 282 36.0 

               36-45 108 13.8 

               46-65 105 13.4 

         CİNSİYET 

               Kadın 510 64.8 

               Erkek  277 35.2 

         EĞİTİM 

               İlköğretim 87 11.1 

               Lise  321 40.9 

               Üniversite 376 48.0 

         MEDENİ DURUM 

               Evli 373 47.9 

               Bekar  406 52.1 

         İŞ DURUMU 

               Çalışıyor 472 60.4 

               Çalışmıyor 309 39.6 

         AYLIK GELİR 

               Alt (0-1000) 191 29.2 

               Orta (1001-2500) 256 39.2 

               Üst (2500 ve üstü)  206 31.5 

 

Eğitim düzeyini öğrenmeye yönelik soruya verilen yanıtlara göre, 

katılımcıların 87’si (%11.1) ilköğretim, 321’i (%40.9) lise ve 376’sı (%48) üniversite 

veya yüksek lisans mezunudur. Medeni durumları açısından incelendiğinde 

katılımcıların 373’ünün (%47.9) evli, 406’sının (%52.1) ise bekar olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların 472’si (%60.4) çalıştığını, 309’u (%39.6) ise 
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çalışmadığını bildirmiştir. Katılımcılar gelir durumu açısından incelendiğinde 

191’inin (%29.2) alt, 256’sının (%39.2) orta, 206’sının (%31.5) ise üst gelir 

düzeyinde olduğu görülmektedir. 

 

2.2. Veri Toplama Araçları  

Bu çalışmada veriler, Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği, 

Travmatik Yaşantı Tarama Listesi, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği, Kişilerarası 

Tarz Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri uygulanarak toplanmıştır. Bunun yanı sıra 

katılımcılara Bilgilendirilmiş Onam Formu ve Kişisel Bilgi Formu verilmiştir.  

 

2.2.1. Bilgilendirilmiş Onam Formu 

Araştırmada istismarı değerlendiren ölçekteki bazı maddeleri yanıtlamanın 

zor olabileceği ve bazı soruların kişinin travmalarını tetikleyebilmesi ihtimali göz 

önünde bulundurularak katılımcılara bir gönüllü olur formu imzalatılmıştır. Bu 

formda katılımcılara araştırmanın amacı açıklanmış, katılımın tamamen gönüllüğe 

dayalı olduğu ve istedikleri zaman çalışmayı bırakabilecekleri ve bilgilerinin gizliliği 

ile ilgili bilgi verilmiştir. Ayrıca çalışmaya katılma sonrasında herhangi bir fiziksel 

ya da duygusal rahatsızlık yaşarlarsa yardım almak üzere araştırmacılara 

ulaşabilecekleri iletişim bilgileri aktarılmıştır. 

 Bilgilendirilmiş olur formu, katılımcının araştırmayla ilgili yeterli düzeyde 

bilgi aldığı, gizliliğine özen gösterileceği konusunda güvence aldığı ve çalışmaya 

katılmayı kabul ettiğine dair formu işaretlemesi ile sonlanmaktadır. Form, Ek 1’de 

sunulmuştur.  
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2.2.2. Kişisel Bilgi Toplama Formu  

Araştırmada katılımcılara ait sosyodemografik bilgileri elde etmek amacıyla 

12 maddelik bir Kişisel Bilgi Toplama Formu oluşturulmuştur.  Bu formda cinsiyet, 

yaş, eğitim, meslek, aylık gelir, bedensel hastalık ve psikiyatrik tedavi öyküsü gibi 

kişisel konularda sorular yer almaktadır. Soruların bazıları evet/hayır şeklinde 

kategorik, bazıları çoktan seçmeli, bazıları ise açık uçlu şekilde sorulmuştur. Kişisel 

Bilgi Toplama Formu Ek 2’de sunulmuştur.  

 

2.2.3. Travmatik Yaşantı Tarama Listesi  

Travmatik Yaşantı Tarama Listesi, katılımcıların örselenme yaşantısı dışında 

maruz kaldıkları başka travmatik olayları belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Çeşitli 

zorlu yaşantıların listelendiği bu form, Dürü (2006) ve Yılmaz’ın (2006) 

çalışmalarından uyarlanarak alınmıştır.  Ölçeğin bu örneklem için cronbach alfa iç 

tutarlık katsayısı .47 (N= 802) olarak hesaplanmıştır. Travmatik Yaşantı Tarama 

Listesi Ek 3’te sunulmuştur. 

 

2.2.4. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ) 

Çalışmada katılımcıların 18 yaşından önceki örselenme yaşantılarını taramak 

amacıyla kullanılan Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ), 

Bernstein ve arkadaşları tarafından 1994 yılında geliştirilmiştir. 16 maddesi ters 

puanlanan, toplamda 40 maddeden oluşan ölçek, fiziksel kötüye kullanım, duygusal 
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kötüye kullanım, cinsel kötüye kullanım, duygusal ya da fiziksel ihmal alt boyutlarını 

içeren bir öz bildirim ölçeğidir. 

Ölçeğin yönergesinde, ölçekte yer alan yaşantıların 18 yaşına kadarki dönemi 

kapsadığı açıklanmıştır. Ölçekteki maddeler “Ben çocukken,” diye başlamakta ve o 

yaşantının başına geliş sıklığına bağlı olarak “hiçbir zaman”, “nadiren”, “bazen”, 

“sıklıkla”, ve “çok sık”  şeklinde 5’li Likert tipinde puanlanmaktadır. Yüksek 

puanlar, o tür bir kötüye kullanımın çocukluk ya da ergenlikte daha sık yaşandığına 

işaret etmektedir.  

Ölçeğin alkol/madde bağımlısı bir grupta yapılan geçerlik, güvenirlik ve 

faktör analizi sonucunda fiziksel ve duygusal kötüye kullanım, duygusal ihmal, 

cinsel kötüye kullanım ve fiziksel kötüye kullanım olmak üzere 4 alt ölçeğinin 

olduğu belirlenmiş ve alt ölçeklerin iç tutarlılık kat sayılarının Cronbach α=.79- .94 

arasında değiştiği bulunmuştur (Bernstein, Fink ve Handelsman, 1994) Yapılan bir 

başka çalışmada da ölçek, ergenlik dönemindeki hastalara uygulanmış ve duygusal 

kötüye kullanım, duygusal ihmal, cinsel kötüye kullanım, fiziksel kötüye kullanım ve 

fiziksel ihmal olmak üzere 5 faktörlü bir yapı ortaya konmuştur (Bernstein, 

Ahluvalia, Pogge ve Handelsman, 1997). 

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Aslan ve Alparslan (1999) tarafından 

yapılmıştır. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan geçerlik ve güvenirlik 

çalışmasında ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı .96, alt ölçeklerin ise .94-.96 arasında 

bulunmuştur. Türkçe formda “duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmâl”, 

“fiziksel kötüye kullanım” ve “cinsel kötüye kullanım” olmak üzere üç alt boyut 

belirlenmiştir. Alt ölçeklerden alınan yüksek puanlar, ilgili türdeki kötüye kullanımın 

çocukluk veya ergenlikte daha sık yaşandığını göstermektedir (Aslan ve Alparslan, 



65 
 

1999). Ölçeğin bu örneklem için cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .94 (N=802) 

olarak hesaplanmıştır. Fiziksel kötüye kullanım alt ölçeği için cronbach alfa iç 

tutarlık katsayısı .86, duygusal kötüye kullanım ve ihmal alt ölçeği için .93, cinsel 

kötüye kullanım alt ölçeği için ise .77 olarak hesaplanmıştır. Çocukluk Çağı 

Örselenme Yaşantıları Ölçeği Ek 4’te sunulmuştur.  

 

2.2.5. Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ)  

Çalışmada katılımcıların duygu düzenleme güçlüklerini belirlemek ve ölçmek 

amacıyla Gratz ve Roemer (2004) tarafından geliştirilen Duygu Düzenleme Güçlüğü 

Ölçeği (DDGÖ) (Difficulties in Emotion Regulation Scale – DERS) kullanılmıştır. 

Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği, duygusal tepkilere ilişkin farkındalığın 

olmaması (FARKINDALIK), duygusal tepkilerin anlaşılmaması (AÇIKLIK), 

duygusal tepkilerin kabul edilmemesi (KABUL ETMEME), etkili olarak algılanan 

duygu düzenleme stratejilerine sınırlı erişim (STRATEJİLER), olumsuz duygular 

deneyimlerken dürtülerin kontrolünde güçlük yaşama (DÜRTÜ) ve olumsuz 

duygular deneyimlerken amaç odaklı davranışlarda bulunmada güçlük yaşama 

(AMAÇLAR) olmak üzere 6 alt ölçekten oluşan bir öz bildirim ölçeğidir.  

Toplam 36 maddeden oluşan ölçek 1 (hemen hemen hiç) ile 5 (hemen hemen 

her zaman) arasında derecelendiren Likert tipinde puanlanmaktadır. Ölçek için 

kesme puanı belirlenmemiş olmakla birlikte yüksek puanlar daha şiddetli duygu 

düzenleme güçlüğünün varlığına işaret etmektedir. 

Ölçeğin özgün formuna ilişkin geçerlik-güvenirlik çalışmaları Gratz ve 

Roemer (2004) tarafından yürütülmüştür. Bu çalışmada ölçeğin cronbach alfa iç 
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tutarlılık kat sayısı .93 olarak bulunmuş, duygu düzenleme güçlüğü boyutlarının iç 

tutarlılık kat sayılarının ise .88 - .89 arasında değiştiği gözlenmiştir. Ölçeğin test- 

tekrar test güvenirliği ise .88 olarak bulunmuştur. 

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları Rugancı 

(2008) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin özgün formundaki 10. madde, tüm ölçek ile 

çok düşük bir korelasyona (r =.06) sahip bulunması nedeniyle çıkarılmış, aynı içeriğe 

sahip başka bir madde eklenerek Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği’nin faktör sayısı 

ve yapısı ölçeğin özgün formuyla aynı bulunarak yapı geçerliği sağlanmıştır. Ölçeğin 

iç tutarlılık kat sayısı Cronbach α =.94 olarak bulunmuş, duygu düzenleme 

güçlüğünün alt boyutlarının iç tutarlılık kat sayılarının ise Cronbach α=.90 - .75 

arasında değiştiği gözlenmiştir. Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği’nin test- tekrar 

test güvenirliği. 83, Guttman yarıya bölme güvenirlik katsayısı .95 olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin bu örneklem için cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ise .91 

(N=802) olarak hesaplanmıştır. Netlik alt ölçeği için cronbach alfa iç tutarlık 

katsayısı .74, Farkındalık al ölçeği için .68, dürtü kontrolü alt ölçeği için .82, kabul 

alt ölçeği için .78, amaca yönelik davranabilme alt ölçeği için .77, strateji alt ölçeği 

için ise .83 olarak hesaplanmıştır. Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği Ek 5’te 

sunulmuştur. 

 

2.2.6. Kişilerarası İlişki Tarzları Ölçeği (KİTÖ) 

Çalışmada katılımcıların kişilerarası tarzlarını değerlendirmek amacıyla 

Şahin, Durak ve Yasak (1994) tarafından oluşturulan Kişilerarası İlişki Tarzları 

Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek araştırmacılar tarafından “Stress Management: 
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Positive Strategy” isimli video paket programının el kitabında bulunan davranışlar 

listesinden esinlenerek hazırlanmıştır. Paket programdan alınan maddelere 

kültürümüze özgün olduğu düşünülen maddeler de eklenerek 50 maddelik bir ölçek 

oluşturulmuştur. Daha sonra yapılan çalışmalarla madde sayısı 31’e indirilmiştir. 

Ölçeğin ilk aşamada “açık”, “saygılı”, “benmerkezci” ve “küçümseyici” olmak üzere 

4 alt ölçekten meydana geldiği bulunmuş, daha sonra “açık” ve “saygılı” alt ölçekleri  

“besleyici” “benmerkezci” ve “küçümseyici” alt ölçekleri ise “ketleyici” alt 

boyutlarında birleştirilerek iki faktörlü bir yapı oluşturulmuştur. Öz bildirime 

dayanan KİTÖ, 0 (Hiçbir zaman) ile 3 (Sürekli) arasında derecelendirilen dörtlü 

Likert tipi bir ölçek üzerinde puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek puanlar 0-93 

arasında değişmekte olup alınan yüksek puanlar, kişilerarası ilişkilerde olumlu bir 

tarzın göstergesidir.  

Yapılan geçerlik güvenirlik çalışmasında ölçeğin tümünden elde edilen 

cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .79, iki yarım test güvenirliği ise .63 olarak 

bulunmuştur (p<.001) (Şahin, Durak ve Yasak, 1994). Ölçeğin bu örneklem için 

cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ise .78 (N=802) olarak hesaplanmıştır. Besleyici 

tarz alt ölçeği için cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .85, ketleyici tarz alt ölçeği için 

ise .84 olarak hesaplanmıştır. Kişilerarası İlişki Tarzları Ölçeği Ek 6’da sunulmuştur. 

 

2.2.7. Kısa Semptom Envanteri (KSE) 

Katılımcıların genel psikolojik sağlığını belirlemek üzere Derogatis (1992) 

tarafından geliştirilmiş olan Kısa Semptom Envanteri (KSE) kullanılmıştır. Kendini 

bildirime dayanan bu ölçek, çeşitli psikolojik belirtileri taramak amacıyla 
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geliştirilmiştir ve beşli Likert tipi bir derecelendirme üzerinden puanlanmaktadır. 

KSE, 90 maddelik Semptom Belirleme Listesi’nin (SCL-90) 53 maddelik kısa formu 

olarak oluşturulmuştur. Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, bireyin 

semptomlarının sıklığını gösterir.  

KSE’nin Türkiye uyarlaması Şahin ve Durak (1994) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. “Kaygı”, “depresyon”, “olumsuz benlik”, “somatizasyon” ve 

“düşmanlık” adı verilen beş faktörden oluşan ölçeğin alt ölçeklerinin cronbach alfa 

katsayıları da  .87 ve .75 arasında değişmektedir. Kısa Semptom Envanteri için bu 

çalışma örnekleminden elde edilen cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .97’dir 

(N=802). Bu ölçeğin kaygı, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve düşmanlık 

alt boyutları için bulunan iç tutarlık katsayıları ise sırasıyla. 89, .91, .88, .83 ve 

.78’dir. Kısa Semptom Envanteri Ek 7’de sunulmuştur. 

 

2.3. İşlem 

Araştırmada kullanılmasına karar verilen soru ve ölçekler, Ekler’de 

görüldüğü şekilde bir araya getirilerek bir form hazırlanmıştır. Formun ilk 

sayfasında, çocukluk çağı örselenme yaşantısı ile ilgili sorular yanıtlamanın ortaya 

çıkarabileceği olası etkilerden kısaca söz edilerek, araştırmanın amacının anlatıldığı 

ve katılımın gönüllü olduğunun vurgulandığı bir açıklama yazılmıştır. Formlar 

katılımcılara kapalı zarflar içinde sunulmuştur.   

Katılımcılara, çalışma hakkında genel bir bilgi verildikten sonra, ilk sayfadan 

başlayarak, her bir maddeyi dikkatli bir şekilde okuyup yanıtlamaları istenmiştir. 

Katılımcılara, çalışma kapsamında bireysel değerlendirmenin yapılmayacağı, 
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sonuçların toplu bir şekilde değerlendirileceği aktarılmıştır. Ölçekler katılımcılar 

tarafından bireysel olarak yanıtlanmış, ölçeklerin uygulanması yaklaşık 30-60 dakika 

sürmüştür.   
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BÖLÜM 3 

 

BULGULAR 

 

Analiz aşamasına geçmeden önce veriler hatalardan arındırılmış ve 

istatistiksel analizlere uygunluğu test edilmiştir. Bu amaçla, ilk aşamada veri 

tabanında yanlış girilen değerler saptanmış ve düzeltilmiştir. Bu işlem için, girilen 

tüm verilerin sıklığına bakılmış ve olması gerekenden küçük veya büyük değerler 

saptanarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Kayıp verilerin yerine söz konusu 

maddeye ilişkin ortalama değerler yerleştirilmiştir. Normallik sayıtlısının 

karşılanması amacıyla aşırı değerler (outliers) belirlenmiş ve analize dahil 

edilmemiştir. Verilerin istatistiksel analizlere uygunluğu yukarıda anlatılan 

yöntemlerle değerlendirilmiş ve verilerin bu araştırma kapsamında kullanılmasında 

istatistiksel açıdan bir sorun olmadığına karar verilmiştir.  

Bu bölümde, araştırmanın temel amacı doğrultusunda elde edilen verilere 

uygulanan istatistiksel analiz sonuçlarına yer verilecektir. Öncelikle araştırma 

değişkenlerinin birbirleriyle olan ilişkilerine dair bulgular paylaşılacaktır. Daha sonra 

cinsiyet ve eğitimin ölçek puanları üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik varyans 

analizi sonuçları sunulacaktır. Bunların ardından istismar puanı düşük ve yüksek olan 

grupların diğer ölçeklerden aldıkları puanlar açısından karşılaştırmalarına yer 

verilecektir. Bu karşılaştırmanın ardından psikolojik belirtileri yordayan değişkenleri 

belirlemeye yönelik yapılan regresyon analizi bulguları verilecektir. Son olarak da 

duygu düzenleme güçlüğü ve kişilerarası ilişki tarzı değişkenlerinin çocukluk çağı 
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örselenme yaşantıları ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide aracı değişken rolünü 

belirlemeye yönelik yapılan regresyon analizi bulgularına yer verilecektir.  

 

3.1. Değişkenler Arası Korelasyonlar  

Çalışmadaki değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek ve katılımcıların 

ölçeklere verdiği yanıtlardaki tutarlılığı tespit etmek amacıyla Pearson Momentler 

Çarpımı Korelasyon Analizi yapılmıştır. Ölçeklerin toplam puanları arasındaki 

korelasyonlar Tablo 3.1’de, alt ölçekler ve ölçek toplam puanları arasındaki 

korelasyonlar Tablo 3.2’de, tüm alt ölçekler arasındaki korelasyonlar ise Ek 8’de yer 

almaktadır. 

Tablo 3.1. Ölçek Toplam Puanları Arasındaki Korelasyon Değerleri  

Değişken  (1) (2) (3) (4) (5) 

1.Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları 

Ölçeği  

1     

2. Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği .36** 1    

3.Kişilerarası İlişki Tarzı Ölçeği Besleyici 

Tarz 

-.35** -.38** 1   

4.Kişilerarası İlişki Tarzı Ölçeği Ketleyici 

Tarz 

.27** .42** -.13** 1  

5.Kısa Semptom Envanteri  .25** .60** -.11* .33** 1 

*
p<.005, 

**
p<.001 

 

Tablo 3.1’de görüldüğü gibi, korelasyon analizi sonuçları, çocukluk çağı 

örselenme yaşantıları ve duygu düzenleme güçlüğü arasında pozitif yönde anlamlı 

bir ilişki (r=.36) olduğunu ortaya koymuştur. Çocukluk çağı örselenme yaşantıları ile 
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kısa semptom envanterinden alınan toplam puanlar arasında da pozitif yönde anlamlı 

bir ilişki (r=.25) gözlenmiştir. Son olarak, çocukluk çağı örselenme yaşantısı ve 

besleyici kişilerarası tarz arasında negatif yönde (r= - 35), ketleyici kişilerarası tarz 

arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=.27) bulunmuştur (p<.001).  

Kısa Semptom Envanterinden alınan toplam puanlarla da duygu düzenleme 

güçlüğü (r=60) ve ketleyici kişilerarası tarz (r=.42) arasında pozitif yönde, besleyici 

kişilerarası tarz (r=-.11) arasında ise negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Duygu 

Düzenleme Güçlüğü Ölçeği’nden alınan toplam puanlar ile ketleyici kişilerarası tarz 

(r=.42) arasında pozitif, besleyici kişilerarası tarz (r= -.38) arasında ise negatif yönde 

anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir (p<.001). 

Temel değişkenlerin alt ölçeklerle olan ilişkilerinin yer aldığı Tablo 3.2 

incelendiğinde tüm değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Duygu düzenleme güçlüğü toplam puanı ile çocukluk çağı örselenmelerinin alt 

ölçeklerinden fiziksel istismar (r= .26; p<.001), duygusal istismar/ihmal (r=.34; 

p<.001) ve cinsel istismar (r=.23; p<.001) arasında ve kısa semptom envanterinin alt 

ölçekleri olan anksiyete (r= .58; p<.001), depresyon (r=.56; p<.001), olumsuz benlik 

(r=.57; p<.001), somatizasyon (r= .47; p<.001) ve hostilite (r= .49; p<.001) arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca duygu düzenleme güçlüğü 

toplam puanı ile kişilerarası tarz ölçeğinin besleyici tarz alt ölçeği (r= -.38; p<.001) 

arasında negatif, ketleyici tarz ölçeği (r= .42; p<.001) arasında ise pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. 
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Tablo 3.2. Alt Ölçeklerin Ölçek Toplam Puanlarıyla Olan Korelasyon Değerleri 

 

*
p<.005, 

**
p<.001 

 

 

 

 Çocukluk Çağı 

Örselenme 

Yaşantıları 

Duygu 

Düzenleme 

Güçlüğü 

Kısa Semptom 

Envanteri 

Çocukluk Çağı Örselenme  

Yaşantıları 

Fiziksel İstismar - .26** .28** 

Duygusal İstismar/İhmal - .34** .18** 

Cinsel İstismar - .23** .21** 

Duygu Düzenleme Güçlüğü    

Açıklık .36** - .46** 

Farkındalık .30** - .13** 

Dürtü Kontrolü .32** - .52** 

Kabul Etmeme .22** - .44** 

Amaçlar .10** - .39** 

Stratejiler .28** - .57** 

Kısa Semptom Envanteri   - 

Anksiyete .22** .58** - 

Depresyon .22** .56** - 

Olumsuz Benlik .28** .57** - 

Somatizasyon .23** .47** - 

Hostilite .16** .49** - 

Kişilerarası Tarz    

Besleyici Tarz -.35** -.38** -.11** 

Ketleyici Tarz .27** .42** .33** 
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Tablo 3.2’de görüldüğü gibi, çocukluk çağı örselenme yaşantıları ölçeği 

toplam puanı ile duygu düzenleme güçlüğünün alt boyutlarından açıklık, farkındalık, 

dürtü kontrolü, kabul etmeme, amaçlar ve stratejiler arasında pozitif yönde anlamlı 

bir ilişki (r= .36, r= .32, r= .30, r= .22, r= .10, r= .28; p<.001) bulunmaktadır. Yine 

ÇÖYÖ toplam puanı ile kısa semptom envanterinin anksiyete, depresyon, olumsuz 

benlik, somatizasyon ve hostilite alt ölçekleri ve KİTÖ’nün ketleyici tarz alt ölçeği 

arasında pozitif (r= .22, r= .22, r= .28, r = .23, r = .16, r = .27; p<.001) besleyici tarz 

alt ölçeği arasında ise negatif yönde anlamlı bir ilişki (r = -.35) bulunmaktadır. Kısa 

semptom envanterinden alınan toplam puanlar ile ÇÖYÖ’nün alt boyutlarından 

fiziksel istismar, duygusal istismar/ihmal, cinsel istismar ve DDGÖ’nün alt 

boyutlarından açıklık, farkındalık, dürtü kontrolü, kabul etmeme, amaçlar ve 

stratejiler arasında pozitif yönde anlamlı (r= .28, r = .18 r = .21, r= .46, r = .13, r = 

.52, r= .44, r= .39, r= .57; p<.001) bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca KSE’den alınan 

toplam puanlar ile KİTÖ’nün ketleyici tarz alt ölçeği arasında pozitif (r= .33; 

p<.001), besleyici tarz alt ölçeği arasında ise negatif (r= .-11; p<.001) yönde anlamlı 

ilişki bulunmaktadır.  

 

3.2. Cinsiyet ve Eğitim Düzeyinin Ölçek Puanları Üzerindeki Etkileri 

Araştırmanın bu aşamasında, katılımcıların ölçek puanlarının (çocukluk çağı 

örselenme yaşantıları, duygu düzenleme güçlüğü, kişilerarası tarz ve genel psikolojik 

belirtilerin) cinsiyet ve eğitim değişkeni açısından farklılık gösterip göstermediğine 

bakılmıştır. Bu amaçla örneklem eğitim düzeyi açısından “ilköğretim”, “lise” ve 
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“üniversite” olmak üzere üçe ayrılmıştır. Böylece cinsiyet (2) x eğitim (3) olmak 

üzere çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) yapılmıştır. 

 Eğitim ve cinsiyet temel etkisinin, Wilks’ Lambda değerleri bazı bağımlı 

değişkenler yönünden anlamlı farklar olduğunu göstermektedir  (eğitim için Wilks’ 

Lambda = .89, sd=  1546, F= 9.40, p< .001; cinsiyet için Wilks’ Lambda = .92, sd=  

773, F= 12.75, p< .001). Analiz sonucunda cinsiyet ve eğitim değişkenleri arasında 

etkileşim etkisi gözlenmemiştir. Analiz sonuçları Tablo 3.3’te yer almaktadır. 

Analizde kullanılan bağımlı değişkenlere ait ortalama ve standart sapma değerleri ise 

Tablo 3.4 ve Tablo 3.5’te verilmiştir.  

Yapılan analiz sonuçlarına göre cinsiyetin, çocukluk çağı örselenme 

yaşantıları (F(1-773)=7.35, p<.01, eta
2
=0.01), besleyici tarz (F(1-773)=5.75, p<.05, 

eta
2
=0.00), ketleyici tarz (F(1-773)=28.26, p<.001, eta

2
=0.04) ve psikolojik belirtiler 

(F(1-773)=7.30, p<.01, eta
2
=0.01)  üzerinde temel etkisi bulunmaktadır. Ortalamalar 

incelendiğinde, erkeklerin çocukluk çağı örselenme yaşantısı ölçeği ve kişilerarası 

tarz ölçeğinin ketleyici tarz alt ölçeği ortalamalarının kadınların ortalamalarından 

daha yüksek olduğu görülmüştür. Kadınların ise, kısa semptom envanteri ve 

kişilerarası tarz ölçeğinin besleyici tarz alt ölçeği ortalamalarının erkeklerin 

ortalamalarından daha yüksek olduğu gözlenmiştir.  
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Tablo 3.3. Cinsiyet ve Eğitim Düzeyi Değişkenlerinin Ölçek Puanları Üzerindeki 

Etkisi  

Değişim Kaynağı: CİNSİYET 

Değişkenler 
Kareler 

Toplamı 
sd 

Ortalama 

Kare 
F 

Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları 3201.76 1 3201.76 7.35** 

Duygu Düzenleme Güçlüğü 100.63 1 100.63 0.26 

Besleyici Tarz 305.84 1 305.84 5.75* 

Ketleyici Tarz 1263.64 1 1263.64 28.26*** 

Psikolojik Belirtiler (KSE Toplam Puan)  7550.16 1 7550.16 7.30** 

Değişim Kaynağı: EĞİTİM 

Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları 23281.63 2 11640.82 26.71*** 

Duygu Düzenleme Güçlüğü 7661.58 2 3830.79 9.95*** 

Besleyici Tarz 3018.10 2 1509.05 28.38*** 

Ketleyici Tarz 28.06 2 14.03 0.31 

Psikolojik Belirtiler (KSE Toplam Puan)  8264.89 2 4132.45 4* 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001  

 

Eğitim düzeyinin ise çocukluk çağı örselenme yaşantıları (F(2-1546)=26.71, 

p<.001, eta
2
=0.06), duygu düzenleme güçlüğü (F(2-1546)=9.95, p<.001, eta

2
=0.02), 

besleyici tarz (F(2-1546)=28.38, p<.001, eta
2
=0.07) ve psikolojik belirtiler (F(2-

1546)=4.00, p<.05, eta
2
=0.01) üzerinde temel etkisi bulunmaktadır. Eğitim değişkeni 

açısından elde edilen temel etkinin hangi gruplar arasındaki farklılıklardan 

kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc Tukey testi sonuçları Tablo 

3.5’te verilmiştir.  
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Tablo 3.4. Manova’da Kullanılan Değişkenlere Ait Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Cinsiyet) 

Cinsiyet Kadın 

(N= 509) 

Erkek 

(N= 274) 

 X  SS X  SS 

Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği  64.21 21.35 70.47 21.98 

Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği  79.64 19.76 80.52 20.01 

Besleyici Kişilerarası Tarz  32.73 6.99 30.87 8.46 

Ketleyici Kişilerarası Tarz 10.75 6.28 13.80 7.37 

Kısa Semptom Envanteri   45.20 33.38 40.34 30.37 

 

 

Tablodan da görüleceği üzere, Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları 

Ölçeğinde üniversite mezunlarının lise mezunlarından, lise mezunlarının da 

ilköğretim mezunlarından anlamlı düzeyde daha düşük puanlar aldıkları 

gözlenmiştir. Başka bir deyişle, çocukluk çağı örselenme yaşantıları düşük eğitim 

düzeyine sahip grupta daha fazla görülmektedir. Duygu Düzenleme Güçlüğü 

Ölçeğinde ilköğretim mezunlarının lise mezunlarından, lise mezunlarının da 

üniversite mezunlarından daha yüksek puanlar aldıkları gözlenmiştir. İlköğretim ve 

lise mezunlarının ortalamaları arasındaki fark anlamlı değildir ancak ilköğretim ve 

üniversite ve lise ve üniversite mezunlarının ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır. 

Başka bir deyişle, ilköğretim ve lise mezunları duygu düzenlemede üniversite 

mezunlarına oranla daha fazla güçlük yaşamaktadır.  

Kısa Semptom Envanterinden ilköğretim mezunlarının lise mezunlarından, 

lise mezunlarının da üniversite mezunlarından daha yüksek puanlar aldıkları 

gözlenmiştir. İlköğretim ve lise mezunlarının ortalamaları arasındaki fark anlamlı 
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değildir ancak ilköğretim - üniversite ve lise - üniversite mezunlarının ortalamaları 

arasındaki farklar anlamlıdır. Başka bir deyişle, ilköğretim ve lise mezunlarının genel 

psikolojik belirtileri üniversite mezunlarından daha fazladır.  

Kişilerarası İlişki Tarzları Envanterinin Besleyici Tarz alt ölçeğinden 

üniversite mezunlarının lise mezunlarından, lise mezunlarının da ilköğretim 

mezunlarından daha yüksek puanlar aldıkları görülmüştür. Bir başka deyişle, 

besleyici kişilerarası tarzı üniversite mezunları lise mezunlarından, lise mezunları ise 

ilköğretim mezunlarından daha fazla kullanmaktadır.  

Tablo 3.5. Manova’da Kullanılan Değişkenlere Ait Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri (Eğitim Düzeyi) 

Eğitim Düzeyi İlköğretim 

(N:87) 

Lise 

(N:320) 

Üniversite  

(N:376) 

 X  SS X  SS X  SS 

Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği  78.27 23.98 69.78 22.45 60.78 18.79 

Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği  84.88 17.02 82.46 19.90 76.68 19.90 

Besleyici Kişilerarası Tarz 27.25 8.73 31.32 7.86 33.84 6.40 

Ketleyici Kişilerarası Tarz 12.73 7.60 11.91 7.18 11.53 6.33 

Kısa Semptom Envanteri   49.43 32.02 46.01 33.24 39.99 31.48 

 

Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Toplam Puan:  İlköğretim > Lise > Üniversite  

Duygu Düzenleme Güçlüğü Toplam Puanı: İlköğretim > Üniversite > Lise  

Kısa Semptom Envanteri Toplam Puanı: İlköğretim > Lise > Üniversite  

KİTÖ Besleyici Tarz: İlköğretim < Lise < Üniversite 
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3.3. İstismar Puanı Yüksek ve İstismar Puanı Düşük Grupların Diğer 

Ölçeklerden Aldıkları Puanlar Açısından Karşılaştırılması  

Araştırmada katılımcılar, çocukluk çağı örselenme yaşantıları ölçeğinden 

aldıkları puanlara göre istismar puanı yüksek ve istismar puanı düşük olmak üzere 2 

gruba ayrılmış ve kısa semptom envanteri, duygu düzenleme güçlüğü ölçeği ve 

kişilerarası ilişki tarzı ölçeğinden aldıkları puanlar açısından karşılaştırılmışlardır. Bu 

amaçla örneklem, çocukluk çağı örselenmesi toplam puanı açısından ortalamanın 

(x =66.40; ss= 21.68) bir standart sapma üstü ve bir standart sapma altı olmak üzere 

iki gruba ayrılmıştır.  Bu ortalama puanın bir standart sapma üstü 88.08, bir standart 

sapma altı ise 44.72’dir. Böylece örneklem istismar puanı yüksek (istismar puanı 

>89, n=71 ) ve istismar puanı düşük ( istismar puanı < 44, n= 125) olmak üzere ikiye 

ayrılmıştır. Bu iki uç grubun, kısa semptom envanteri, duygu düzenleme güçlüğü ve 

kişilerarası tarz ölçeklerinden ve alt ölçeklerinden aldıkları puanlar açısından 

karşılaştırılması amacıyla t testi analizi yapılmıştır ve sonuçları Tablo 3.6’da 

verilmiştir. 

Tablo 3.6’da görüldüğü gibi, istismar puanı düşük ve yüksek olan gruplar tüm 

alt ölçek puanları ve toplam puanlar açısından farklılaşmaktadır. Analiz sonuçlarına 

göre istismar puanı yüksek olan grubun duygu düzenleme güçlüğü ölçeğinden aldığı 

puanlar (X  = 93.41), istismar puanı düşük olan grubun aldığı puanlardan (X  = 66.98) 

anlamlı derecede yüksektir (t= -9.17; p<.001). Açıklık alt ölçeğinden alınan puanlar 

açısından bakıldığında, istismar puanı yüksek olan grubun ortalamasının (X  =13.14), 

istismar puanı düşük olan gruptan (x  =8.76) anlamlı olarak yüksek olduğu 

bulunmuştur. 
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Tablo 3.6. İstismar Puanı Düşük ve Yüksek Grupların Diğer Ölçek Puanları 

Açısından Karşılaştırılması 

 İstismar Düzeyi 

Düşük 

(N:71) 

İstismar Düzeyi 

Yüksek 

(N:125) 

 

 X  SS X  SS t 

Duygu Düzenleme Güçlüğü 

Ölçeği Toplam  

66.98 19.99 93.41 18.30 9.17** 

        Açıklık 8.76 3.52 13.14 3.85 8.09** 

        Farkındalık 10.11 3.16 14.00 3.97 7.55** 

        Dürtü Kontrolü 10.13 4.46 15.88 4.42 8.70** 

        Kabul Etmeme 10.56 4.38 14.21 4.68 5.47** 

        Amaçlar 13.08 4.52 15.09 3.72 3.18* 

        Stratejiler 14.34 5.80 21.10 6.17 7.66** 

Kısa Semptom Envanteri 

Toplam  

26.84 28.90 58.09 34.29 6.79** 

        Anksiyete 5.75 7.46 12.59 8.23 5.95** 

        Depresyon 7.58 7.94 15.70 10.02 6.24** 

        Olumsuz Benlik 5.14 5.90 13.27 8.96 7.65** 

        Somatizasyon 3.30 5.07 8.18 6.15 5.99** 

        Hostilite  5.08 5.38 8.34 4.84 4.24** 

Kişilerarası Tarz Ölçeği 

Besleyici Tarz 

36.12 6.26 27.39 8.27 8.32** 

Kişilerarası Tarz Ölçeği 

Ketleyici Tarz 

9.21 5.86 15.79 7.83 6.66** 

*
p<.01, 

**
p<.001 

Duygu düzenleme güçlüğü ölçeğinin diğer alt ölçeklerinden alınan puanlar 

açısından bakıldığında farkındalık, dürtü kontrolü, kabul etmeme, amaçlar ve 

stratejiler alt ölçeklerinden alınan puanlarda istismar puanı yüksek olan grubun 

ortalamasının (x 1=14.00, x 2=15.88, x 3= 14.21, x 4=15.09, x 5=21.10), istismar puanı 
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düşük olan grubun ortalamasından (x 1=10.11, x 2=10.13, x 3= 10.56, x 4=13.08, 

x 5=14.34) anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur.  

İstismar puanı düşük ve yüksek olan gruplar Kısa Semptom Envanteri 

açısından karşılaştırıldıklarında bu uç grupların tüm alt ölçeklerde anlamlı olarak 

farklılaştığı görülmüştür. Anksiyete alt ölçeğinden alınan puanlar açısından 

bakıldığında, istismar puanı yüksek olan grubun ortalamasının (x  =12.59), istismar 

puanı düşük olan gruptan (x  =5.75) anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur 

(t=5.95; p<.001). Depresyon alt ölçeği puanları açısından bakıldığında, istismar 

puanı yüksek olan grubun ortalamasının (x  =15.70), istismar puanı düşük olan 

gruptan (x  =7.58) anlamlı olarak yüksek olduğu gözlenmiştir (t=6.24; p<.001). 

Olumsuz Benlik alt ölçeğinden alınan puanlarda istismar puanı yüksek olan grubun 

ortalaması (x  =13.27), istismar puanı düşük olan grubun ortalamasından (x  =5.14) 

anlamlı olarak daha yüksektir (t=7.65; p<.001). Somatizasyon alt ölçeğinden alınan 

puanlarda istismar puanı yüksek olan grubun ortalaması (x  =8.18), istismar puanı 

düşük olan grubun ortalamasından (x  =3.30) anlamlı olarak daha yüksektir (t=5.99; 

p<.001). Hostilite alt ölçeğinden alınan puanlarda ise istismar puanı yüksek olan 

grubun ortalaması (x  =8.34), istismar puanı düşük olan grubun ortalamasından 

(x =5.08) anlamlı olarak daha yüksektir (t=4.24; p<.001).  

İstismar puanı düşük ve yüksek olan gruplar kişilerarası tarz ölçeği açısından 

karşılaştırıldıklarında da her iki alt ölçek açısından da farklılaştıkları görülmüştür. 

Besleyici kişilerarası tarz alt ölçeğinden alınan puanlarda istismar puanı yüksek olan 

grubun ortalaması (x  =27.39), istismar puanı düşük olan grubun ortalamasından 

(x =36.12) anlamlı olarak daha düşüktür (t=8.32; p<.001). Ketleyici kişilerarası tarz 
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alt ölçeğinden alınan puanlarda ise tersine istismar puanı yüksek olan grubun 

ortalaması (x  =15.79), istismar puanı düşük olan grubun ortalamasından (x  =9.21) 

anlamlı olarak daha yüksektir (t= 6.66; p<.001). 

 

3.4. Genel Psikolojik Belirtileri Yordayan Değişkenler  

Çalışmanın bu aşamasında, genel psikolojik belirtileri yordayan değişkenleri 

belirlemek amacıyla aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. Bu amaçla, demografik 

değişkenler (cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, anne eğitim, baba eğitim), bedensel 

hastalık ve psikiyatrik tedavi öyküsü, travma tarama listesi toplam puanı, çocukluk 

çağı örselenme yaşantıları ölçeğinin alt ölçekleri (fiziksel istismar, duygusal 

istismar/ihmal, cinsel istismar), kişilerarası ilişki tarzları ölçeğinin alt ölçekleri 

(besleyici tarz, ketleyici tarz) ve duygu düzenleme güçlüğü ölçeğinin alt ölçekleri 

(açıklık, farkındalık, dürtü kontrolü, kabul etmeme, amaçlar, stratejiler) yordayıcı 

değişkenler olarak alınmıştır. Regresyon denklemine sırasıyla birinci adımda 

demografik değişkenler, bedensel hastalık ve psikiyatrik tedavi öyküsü, ikinci 

adımda travma tarama listesi toplam puanı, üçüncü adımda çocukluk çağı örselenme 

yaşantıları ölçeği alt ölçek puanları, dördüncü adımda kişilerarası ilişki tarzları ölçeği 

alt ölçek puanları, beşinci adımda duygu düzenleme ölçeği alt ölçek puanları ayrı 

bloklar halinde alınmıştır. Bu hiyerarşik regresyon analizinin aşamaları Şekil 3.1’de 

verilmektedir. 

Genel psikolojik belirtileri yordayan değişkenlere ilişkin hiyerarşik regresyon 

analizi sonuçları Tablo 3.7’de verilmektedir. 
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Yordanan Değişken 

 Genel Psikolojik Belirtiler 

(Kısa Semptom Envanteri toplam puanı) 

Yordayıcı Değişkenler 

(denkleme giriş sırasına göre) 

Demografik Değişkenler 

(cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, anne eğitim, baba eğitim) 

Bedensel hastalık ve psikiyatrik tedavi öyküsü 

Geçmiş Travma Öyküsü 

(Travma Tarama Listesinden alınan toplam puan) 

Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantısı 

(Fiziksel İstismar, Duygusal İstismar/İhmal, Cinsel İstismar 

Kişilararası İlişki Tarzları 

(Besleyici Tarz, Ketleyici Tarz) 

Duygu Düzenleme Güçlüğü 

(Açıklık, Farkındalık, Dürtü Kontrol, Kabul, Amaç, Strateji) 

 

Şekil 3.1. Ruh sağlığına ilişkin genel belirtileri yordayan değişkenlere ilişkin 

hiyerarşik regresyon analizi aşamaları 
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Tablo 3.7. Kısa Semptom Envanteri’nden Alınan Puanların Yordanmasına İlişkin 

Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken (Regresyon 

denklemine giriş 

sırasına göre) 

B Beta R
2 
değ

 
Uyarlanmış 

R
2 

Hata 

Varyansı 

(s.d) 

F 

Psikiyatrik Tedavi 

Geçmişi 

-19.53 -.19 .04 .04 31.62 

(1-765) 

 

29.13** 

Eğitim Düzeyi -3.11 -.12 .01 .05 31.41 

(2-764) 

20.40** 

Yaş -.47 -.16 .02 .07 31.05 

(3-763) 

20.05** 

Baba Eğitim Düzeyi -1.81 -.10 .01 .08 30.96 

(4-762) 

16.48** 

Cinsiyet -4.85 -.07 .005 .08 30.30 

(5-761) 

14.06** 

Geçmiş Travma 

Öyküsü 

-1.50 -.08 .005 .08 30.83 

(6-760) 

12.53** 

Fiziksel İstismar 1.06 .25 .06 .14 29.84 

(7-759) 

18.92** 

Cinsel İstismar 1.27 .08 .005 .15 26.77 

(8-758) 

17.22** 

Ketleyici Tarz 1.32 .28 .07 .21 28.59 

(9-757) 

23.80** 

Strateji 2.43 .47 .17 .38 25.33 

(10-756) 

48.13** 

Açıklık 1.33 .15 .02 .40 25.02 

(11-755) 

46.61** 

Dürtü Kontrol .94 .14 .01 .40 24.88 

(12-754) 

44.08** 

Amaç  .57 .08 .003 .41 24.81 

(13-753) 

41.22** 

*
p<.01, 

**
p<.001 
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 Tabloda görüldüğü gibi, genel psikolojik belirtileri yordayan ilk değişken 

birinci blokta denkleme giren “psikiyatrik tedavi geçmişi” olmuştur. Bu değişkenin 

açıkladığı varyans %4’tür (F=29.13; sd=1-765; p<.001). İlk blokta denkleme giren 

demografik değişkenlerden biri olan “eğitim düzeyi” ile açıklanan varyans %5 

olmuştur (F=20.40; sd=2-764; p<.001). Aynı blokta denkleme giren “yaş” değişkeni 

eklendiğinde açıklanan varyans %7 olmakta (F=31.05; sd=3-763; p<.001) “baba 

eğitimi” değişkeni eklendiğinde açıklanan varyans %8’e yükselmektedir (F=30.96; 

sd=4-762; p<.001). Demografik değişkenlerden sonuncusu olan “cinsiyet” 

eklendiğinde açıklanan varyansta .005’lik bir artış olmaktadır ancak açıklanan 

varyans % 8 olarak kalmaktadır (F=30.30; sd=5-761; p<.001). İkinci blokta 

denkleme eklenen “Travma Tarama Listesi toplam puanı” ile birlikte açıklanan 

varyans %9 olmuştur (F=30.83; sd=6-760; p<.001). Üçüncü blokta denkleme giren 

Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeğinin alt ölçeklerinden biri olan “fiziksel 

istismar” eklendiğinde açıklanan varyans % 15’e yükselmiştir (F=29.84; sd=7-759; 

p<.001). “Cinsel istismar” alt ölçeğinin eklenmesiyle ise .005’lik bir değişim olmuş 

ancak açıklanan varyans %15 olarak kalmıştır (F=26.77; sd=8-758; p<.001).  

Dördüncü blokta denkleme eklenen “ketleyici tarz” değişkeni ile açıklanan varyans 

%22’ye yükselmiştir (F=28.59; sd=9-757; p<.001). Beşinci aşamada denkleme giren 

Duygu Düzenleme Ölçeğinin alt boyutlarından “strateji”yle beraber açıklanan 

varyans %38’e çıkmış, “açıklık” alt boyutunun eklenmesiyle %40 olmuştur 

(F=25.33; sd=10-756; p<.001; F=25.02; sd=11-755; p<.001). “Dürtü kontrol” alt 

boyutunun denkleme girmesiyle .008’lik bir değişim olsa da açıklanan varyans % 40 

olarak kalmış, son olarak “amaç” alt boyutunun eklenmesiyle ise beş bloktaki 
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değişkenlerin hepsinin birden açıkladığı toplam varyans %41’e ulaşmıştır (F=24.88; 

sd=12-754; p<.001; F=24.81; sd=13-753; p<.001).   

 

3.5. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ile Genel Psikolojik 

Belirtiler Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Güçlüğünün 

Aracı Rolünün Değerlendirilmesi 

Araştırmanın bu bölümünde çocukluk çağı örselenmeleri ile genel psikolojik 

belirtiler arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğünün aracı değişken rolünün 

incelenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Yordayıcı (bağımsız) değişken 

olarak Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ) toplam puanı 

alınmıştır. Yordanan (bağımlı) değişken Kısa Semptom Envanteri’nden (KSE) alınan 

toplam puanlardır. Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ) toplam puanı ise 

ileri sürülen aracı değişkendir. Aracı değişken rolünü değerlendirmek amacıyla 

yapılan her bir regresyon analizinde, bağımsız değişkenin beta değerlerindeki farkın 

ve aracı değişken ve bağımlı değişken arasındaki ilişkinin anlamlılığı incelenmiştir. 

Beta değerlerindeki azalma miktarının anlamlılık düzeyi Sobel testi kullanılarak 

değerlendirilmiştir (Kenny, Kashy ve Bolger, 1998). 

 Araştırmada ileri sürülen değişkenlerin aracı rolü incelenirken Baron ve 

Kenny’nin (1986) ölçütleri göz önüne alınmıştır. Bir değişkenin aracı değişken 

olabilmesi için aşağıda belirtilen 4 ölçütü karşılaması gerekmektedir: 

1. Yordayıcı ve yordanan değişken arasındaki ilişki anlamlı olmalıdır. 

2. Aracı değişkenler ve yordayıcı değişken arasındaki ilişki anlamlı olmalıdır. 
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3. Aracı değişken ile yordanan değişken arasında anlamlı ilişki olmalıdır. 

4. Aracı değişken(ler) ile yordayıcı değişken eş zamanlı olarak regresyon 

analizine girildiğinde daha önce yordayıcı ve yordanan değişken arasında var 

olan anlamlı ilişki anlamlı olmaktan çıkmalı ya da daha önceki anlamlılık 

düzeyi azalmalıdır. Aracı değişken modele girdiğinde yordayıcı ve yordanan 

değişken arasındaki ilişki anlamlı olmaktan çıkıyorsa tam bir aracı modelden; 

eğer yordayıcı ve yordanan değişken arasındaki ilişkinin anlamlılık düzeyinde 

bir azalma oluyorsa kısmi aracı modelden söz edilebilir (Baron ve Kenny, 

1986). 

Baron ve Kenny’nin (1986) ilk üç ölçütünün araştırma değişkenleri açısından 

karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi amacıyla ÇÖYÖ toplam puanı, DDGÖ 

toplam puanı ve KSE toplam puanı arasındaki korelasyon katsayılarına bakılmıştır. 

(bkz Tablo 3.1). Tablo 3.1’den görüldüğü üzere tüm ölçek alt boyutları birbiriyle 

anlamlı düzeyde ilişkilidir. Tüm değişkenler aktarılan ölçütleri karşıladığı için aracı 

değişken analizi sürdürülmüştür.  

Öncelikle çocukluk çağı örselenme yaşantılarının genel psikolojik belirtileri 

yordayıp yordamadığının belirlenmesi amacıyla bir regresyon analizi yapılmıştır. 

ÇÖYÖ toplam puanının yordayan, KSE toplam puanının ise yordanan değişken 

olarak alındığı analizde çocukluk çağı örselenme yaşantılarının genel psikolojik 

belirtileri anlamlı olarak yordadığı görülmüştür. Değişken, bağımlı değişkendeki 

varyansın % 6’sını açıklamaktadır (F=53.54; sd=1-800; p<.001). İkinci aşamada 

çocukluk çağı örselenme yaşantılarının duygu düzenlemedeki güçlüğü yordayıp 

yordamadığının belirlenmesi amacıyla yapılan regresyon analizinde ÇÖYÖ toplam 

puanı yordayan, DDGÖ toplam puanı ise yordanan değişken olarak alınmıştır. 
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Sonuçlar ÇÖYÖ’nün DDGÖ’deki varyansın % 13’ünü anlamlı olarak 

yordadığını göstermiştir (F=117.57; sd=1-800; p<.001). Üçüncü aşamada, duygu 

düzenlemedeki güçlüğün genel psikolojik belirtileri yordayıp yordamadığının 

belirlenmesi amacıyla bir regresyon analizi yapılmıştır. DDGÖ toplam puanı 

yordayıcı değişken, KSE toplam puanı ise yordanan değişken olarak analize 

alınmıştır. Duygu düzenleme güçlüğü, kısa semptom envanterindeki puanların 

varyansının % 36’sını açıklamıştır (F=444.469; sd=1-800; p<.001).  

Son aşamada, yordayıcı değişken ve aracı değişken regresyon analizine 

birlikte girmişlerdir. ÇÖYÖ toplam puanının yordayıcı, DDGÖ toplam puanının 

aracı, KSE toplam puanının ise yordanan değişken olarak ele alındığı regresyon 

analizinin sonuçları Tablo 3.8’de yer almaktadır. Denkleme ilk blokta çocukluk çağı 

örselenme yaşantıları, ikinci blokta ise duygu düzenleme güçlüğü girmiştir.  

Tablo 3.8. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Genel Psikolojik Belirtileri 

Yordamasında Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolüne İlişkin 

Regresyon Analizi Sonuçları  

Analiz  

Aşaması 

Yordayıcı 

Değişken 
B Beta 

R
2 

değ
 

Uyarlanmış 

R
2 

Hata 

Varyansı 

(s.d) 

F 

1. ÇÖYÖ Toplam .38 .25** .06 .06 1-800 53.54** 

2. ÇÖYÖ Toplam 

 
 .04     

DDGÖ Toplam .96 .58** .30 .36 1-799 223.44** 

*
p<.01, 

**
p<.001 
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 Tablo 3.8.’den de izlenebileceği gibi, çocukluk çağı örselenme yaşantıları 

değişkeni genel psikolojik belirtileri anlamlı olarak yordamıştır (F=53.54; sd=1-800; 

p<.001). Denkleme duygu düzenleme güçlüğü değişkeni eklendiğinde iki değişkenin 

birlikte açıkladığı toplam varyans %36 olmuştur (F=223.44; sd=1-799; p<.001). 

İkinci blokta duygu düzenleme güçlüğü değişkeninin eklenmesiyle çocukluk çağı 

örselenme yaşantıları değişkeninin açıkladığı beta değerinde .25’ten (p<.001) .04’e 

anlamlı bir düşme olduğu gözlenmiştir. Aracı değişken denkleme girdiğinde 

yordayıcı değişkenin beta değeri düştüğü ve anlamlılığını yitirdiği için duygu 

düzenleme güçlüğünün, çocukluk çağı örselenme yaşantıları ile genel psikolojik 

belirtiler arasındaki ilişkide tam aracı etki gösterdiği ortaya konmuştur. Yapılan 

Sobel Testi bu aracı etkinin anlamlı olduğunu göstermiştir, Sobel z: 9.62, p<.001. 

Yordayıcı ve aracı değişkenlerin bağımlı değişkenle olan ilişkisi ve ilgili beta 

katsayıları Şekil 3.2’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 3. 2.  Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Genel Psikolojik Belirtileri 

Yordamasında Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolüne İlişkin Beta 

Katsayıları 

                 
                        
  
                        β:  .36**                                                                                   β: .60 **   
  
  
  
                                               
  
  

  
                                                         β:    .25   **                                         β:  .04   

  

Duygu Düzenleme 

Güçlüğü   

Çocukluk Çağı 

Örselenme 

Yaşantıları   

Genel Psikolojik 

Belirtiler   

*p<.01, **p<.001  
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3.6.  Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ile Genel Psikolojik 

Belirtiler Arasındaki İlişkide Kişilerarası İlişki Tarzlarının Aracı 

Rolünün Değerlendirilmesi 

Çocukluk çağı örselenme yaşantıları ile genel psikolojik belirtiler arasındaki 

ilişkide kişilerarası ilişki tarzlarının aracı rolünü değerlendirmek amacıyla regresyon 

analizi yapılmıştır. Yordayıcı değişken olarak Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları 

Ölçeği (ÇÖYÖ) toplam puanı, yordanan değişken olarak ise Kısa Semptom 

Envanteri’nden (KSE) alınan toplam puanlar alınmıştır. Kişilerarası ilişki tarzlarının 

iki alt boyutu olan besleyici tarz ve ketleyici tarz değişkenleri ise ileri sürülen aracı 

değişkenlerdir.  

İleri sürülen değişkenlerin aracı rolü incelenirken yine Baron ve Kenny’nin 

(1986) ölçütleri göz önüne alınmıştır. Bu ölçütlerin araştırma değişkenleri açısından 

karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi amacıyla ÇÖYÖ toplam puanı, KİTÖ alt 

ölçeklerinden Ketleyici Tarz ve Besleyici Tarz ve KSE toplam puanı arasındaki 

korelasyon katsayılarına bakılmıştır (bkz EK 8). Korelasyon tablosu, tüm değişkenler 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu, besleyici tarz değişkeni ile diğer 

tüm değişkenler arasında ise negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Besleyici tarz alt ölçeği, genel psikolojik sağlığı yordayan 

değişkenler arasında bulunmadığı için (bkz.Tablo 3.7) Baron ve Kenny’nin (1986) 

ölçütlerini karşılayamamaktadır. Bu sebeple çocukluk çağı örselenme yaşantıları ve 

genel psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide sadece ketleyici tarz değişkeninin aracı 

rolü incelenmiştir.  
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Öncelikle çocukluk çağı örselenme yaşantılarının genel psikolojik belirtileri 

yordayıp yordamadığını belirlenmesi amacıyla bir regresyon analizi yapılmıştır. 

ÇÖYÖ toplam puanının yordayan, KSE toplam puanının ise yordanan değişken 

olarak alındığı analizde çocukluk çağı örselenme yaşantılarının genel psikolojik 

belirtileri anlamlı olarak yordadığı görülmüştür. Değişken, bağımlı değişkendeki 

varyansın % 6’sını açıklamaktadır (F=53.54; sd=1-800; p<.001). İkinci aşamada 

çocukluk çağı örselenme yaşantılarının ketleyici kişilerarası tarzı yordayıp 

yordamadığının belirlenmesi amacıyla yapılan regresyon analizinde ÇÖYÖ toplam 

puanı yordayan, KİTÖ Ketleyici Tarz alt ölçeği toplam puanı ise yordanan değişken 

olarak alınmıştır. Sonuçlar, ÇÖYÖ’nin KİTÖ Ketleyici Tarz alt ölçeği üzerindeki 

varyansın % 7’sini anlamlı olarak yordadığını göstermiştir (F=63.29; sd=1-800; 

p<.001). Üçüncü aşamada, ketleyici kişilerarası tarzın genel psikolojik belirtileri 

yordayıp yordamadığının belirlenmesi amacıyla bir regresyon analizi yapılmıştır. 

KİTÖ Ketleyici Tarz alt ölçeği toplam puanı yordayıcı değişken, KSE toplam puanı 

ise yordanan değişken olarak analize alınmıştır. Ketleyici kişilerarası tarz değişkeni, 

kısa semptom envanterindeki puanların varyansının % 10’unu açıklamıştır (F=95.08; 

sd=1-800; p<.001).  

 Son olarak denkleme yordayıcı değişken olan çocukluk çağı örselenmeleri ve 

aracı değişken olan ketleyici kişilerarası tarz birlikte girmiştir. ÇÖYÖ toplam 

puanının yordayıcı, KİTÖ Ketleyici Tarz alt ölçeği toplam puanının aracı, KSE 

toplam puanının ise yordanan değişken olarak ele alındığı regresyon analizinin 

sonuçları tablo 3.9’da yer almaktadır. Denkleme ilk blokta çocukluk çağı örselenme 

yaşantıları, ikinci blokta ise ketleyici kişilerarası tarz girmiştir. 
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Tablo 3.9. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Genel Psikolojik Belirtileri 

Yordamasında Ketleyici Kişilerarası Tarzın Aracı Rolüne İlişkin 

Regresyon Analizi Sonuçları  

Analiz  

Aşaması 

Yordayıcı 

Değişken 

B Beta R
2 

değ
 

Uyarlanmış 

R
2 

Hata 

Varyansı 

(s.d) 

F 

1. ÇÖYÖ Toplam .38 .25** .06 .06 1-800 53.54** 

2. ÇÖYÖ Toplam  .18**     

Ketleyici 

Kişilarası Tarz 

Toplam 

1.34 .28** .07 .13 1-799 62.08** 

*
p<.01, 

**
p<.001 

 

Tablo 3.9.’dan da izlenebileceği gibi, çocukluk çağı örselenme yaşantıları 

değişkeni genel psikolojik belirtileri anlamlı olarak yordamıştır (F=53.54; sd=1-800; 

p<.001). İkinci aşamada denkleme ketleyici kişilerarası tarz değişkeninin girmesiyle 

açıklanan varyans %13 olmuştur (F=62.08; sd=1-799; p<.001). İkinci blokta 

ketleyici kişilerarası tarz değişkeninin eklenmesiyle çocukluk çağı örselenme 

yaşantıları değişkeninin açıkladığı beta değerinde .25’ten (p<.001) .18’e (p<.001) 

anlamlı bir düşme olduğu gözlenmiştir. Aracı değişken denkleme girdiğinde 

yordayıcı değişkenin beta değeri düştüğü ancak anlamlılığını yitirmediği için 

ketleyici kişilerarası tarzın, çocukluk çağı örselenme yaşantıları ile genel psikolojik 

belirtiler arasındaki ilişkide kısmi aracı etki gösterdiği ortaya konmuştur. Yapılan 

Sobel Testi bu aracı etkinin anlamlı olduğunu göstermiştir, Sobel z=6.20, p<.001. 

Yordayıcı ve aracı değişkenlerin bağımlı değişkenle olan ilişkisi ve ilgili beta 

katsayıları Şekil 3.3’de verilmiştir.  
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Şekil 3.3. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Genel Psikolojik Belirtileri 

Yordamasında Ketleyici Kişilerarası Tarzın Aracı Rolüne İlişkin Beta 

Katsayıları 

 

Duygu düzenleme güçlüğü ve ketleyici kişilerarası tarz değişkenlerinin aracı 

etkisini incelemek amacıyla yapılan regresyon analizlerinin sırası özet halinde Tablo 

3.10 ve Tablo 3.11’de verilmiştir.   

Tablo 3.10.  Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolünün İncelenmesi Amacıyla 

Yapılan Regresyon Analizleri 

Analiz 

No 

Yordayıcı Değişken Yordanan Değişken 

1. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Genel Psikolojik 

Sağlık 

2. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Duygu Düzenleme 

Güçlüğü 

3. Duygu Düzenleme Güçlüğü Genel Psikolojik 

Sağlık 

4. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları + Duygu 

Düzenleme Güçlüğü 

Genel Psikolojik 

Sağlık 

 

  

                     
                              
    
                                β :   =

  

.27**                                                                                             β : = .33   **       
    
    
    
                                                     
    
    

    
                                                           β =      .25       **                                                   β =    .18**       

    

Ketleyici Tarz 
  

      

Çocukluk Çağı  

Örselenme  

Yaşantılar ı       

Genel Psikolojik 

Belirtiler 

  
  

    

      *p<.01, **p<.001  
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Tablo 3.11.  Ketleyici Kişilerarası Tarzın Aracı Rolünün İncelenmesi Amacıyla 

Yapılan Regresyon Analizleri 

Analiz 

No 

Yordayıcı Değişken Yordanan Değişken 

1. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Genel Psikolojik Sağlık 

2. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ketleyici Kişilerarası 

Tarz 

3. Ketleyici Kişilerarası Tarz Genel Psikolojik Sağlık 

4. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları + Ketleyici 

Kişilerarası Tarz 

Genel Psikolojik Sağlık 

 

Analizler sonucunda, çocukluk döneminde yaşanan istismarın genel 

psikolojik belirtileri yordamasında duygu düzenleme güçlüğünün ve kişilerarası tarzın 

aracı rolüne ilişkin oluşturulan model Şekil 3.4’te sunulmuştur. 

 

 

 

Şekil 3.4. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Genel Psikolojik Belirtileri 

Yordamasında Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Ketleyici Kişilerarası 

Tarzın Aracı Rolüne İlişkin Model  
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BÖLÜM 4 

 

TARTIŞMA 

 

Giriş bölümünde de belirtildiği gibi bu çalışmanın temel amacı, çocukluk 

çağı örselenme yaşantıları ile duygu düzenleme güçlüğü, kişilerarası tarz ve genel 

psikolojik belirtiler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla, demografik 

değişkenler, yetişkin hayatta yaşanan travmalar, çocukluk çağı örselenme yaşantıları, 

duygu düzenleme güçlüğü, kişilerarası tarz ve genel psikolojik sağlık değişkenleri ele 

alınmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın temel amacı doğrultusunda 

yanıtı aranan araştırma sorularına uygun olarak yapılan analizlerden elde edilen 

bulgular, ilgili yazın çerçevesinde tartışılmaktadır.  

 

4.1. Değişkenler Arası İlişkilere İlişkin Bulgular 

Araştırma değişkenlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini belirlemek amacıyla 

yapılan analiz sonuçlarına bakıldığında, genel olarak değişkenlerin birbiriyle 

beklenen yönde ilişkili olduğu görülmektedir.  

 Değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesinde ilk ele alınan değişken, çocukluk 

çağı örselenme yaşantıları olmuştur. Bu değişkenin alt boyutlarının birbirleriyle ve 

diğer araştırma değişkenleriyle ilişkilerine bakıldığında, bu ilişkilerin hepsinin 

beklenen yönde olduğu görülmektedir. Çocukluk çağı örselenme yaşantısının 3 

boyutu da (fiziksel, cinsel istismar ve duygusal istismar/ihmal) duygu düzenleme 
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güçlüğüyle, genel psikolojik belirtilerle ve ketleyici kişilerarası tarz ile pozitif yönde 

ilişkili bulunmuştur. Besleyici kişilerarası tarz değişkeni ile ise negatif yönde ilişkili 

bulunmuştur. Bir diğer deyişle, çocukluk çağı örselenme yaşantısı, duygu düzenleme 

güçlüğü, genel psikolojik belirti ve ketleyici kişilerarası tarz ile birlikte 

görülmektedir. İlgili yazında çocukluk çağı örselenme yaşantılarının çeşitli psikolojik 

belirtilerle olumlu yönde ilişkisine işaret eden çok sayıda çalışma yer almaktadır 

(Algül ve ark., 2009; Binbay, 2009; Braver ve ark., 1992; Chapman ve ark., 2004; 

Matja, 2005). Çalışmanın bulgularıyla tutarlı olarak çocukluk çağı örselenme 

yaşantılarının duygu düzenlemedeki güçlük ile ilişkili olduğunu gösteren araştırmalar 

ilgili yazında yer almaktadır (Beeghly & Cicchetti, 1994; Maughan & Cicchetti, 

2002; Pollak ve ark., 2000). Çocukluk çağı örselenme yaşantılarının ilişkili olduğu 

bir başka değişken de kişilerarası tarz değişkenidir. Çocukluk çağı örselenme 

yaşantıları ile ketleyici tarz arasında pozitif; besleyici tarz arasında ise negatif yönde 

bir ilişki söz konusudur. Bir diğer deyişle çocukluk çağı istismar yaşantısı olan 

kişilerin ketleyici kişilerarası tarza sahip olması daha olasıdır. İlgili yazın, çalışmanın 

bulgularıyla tutarlı olarak çocukluk çağı örselenme yaşantılarının, kişilerarası 

ilişkilerdeki bozulmalarla ilişkili olduğuna işaret etmektedir (Colman ve Widom, 

2004; Durmuşoğlu ve Doğru, 2009).   

Araştırmanın diğer değişkenlerinin kendi aralarındaki ilişkilerine 

baktığımızda da benzer şekilde tüm değişkenler arasındaki ilişkilerin beklenen 

doğrultuda olduğunu görmekteyiz. Duygu düzenleme güçlüğü ile genel psikolojik 

belirtiler ve ketleyici tarz arasında olumlu yönde; besleyici tarz arasında ise olumsuz 

yönde bir ilişki vardır. Bu bulgular da ilgili yazın tarafından desteklenmektedir. 

Duygu düzenlemede güçlük ile çeşitli psikolojik belirtiler arasında ilişki olduğuna 
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işaret eden çalışmalar vardır (Amstadter, 2008; Feng ve ark., 2009; Gupta ve ark., 

2008). Az sayıda da olsa literatür bulgusu, duygu düzenlemedeki güçlük ile 

kişilerarası tarzda bozulma arasında ilişki olduğunu göstermektedir (Denham ve ark., 

2003; Meyer, 2008; Rydell, Thorell ve Bohlin, 2007). Ancak bu ilişkiyi inceleyen 

çalışmaların hepsi çocukluk dönemindeki kişilerarası tarza odaklanmıştır. İlgili 

yazında, yetişkinlikteki duygu düzenleme becerileri ve kişilerarası tarz ilişkisini 

ortaya koyan bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Son olarak, değişkenler arasındaki ilişkilere dair bulgular kişilerarası tarz 

değişkeniyle genel psikolojik belirtiler arasında ilişkiye işaret etmektedir. Genel 

psikolojik belirtiler ile ketleyici tarz arasında pozitif, besleyici tarz arasında ise 

negatif yönde bir ilişki söz konusudur. İlgili literatür de bu bulguyu destekler 

niteliktedir. Kişilerarası ilişki tarzı ve psikopatolojiler arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalar birçok patoloji ile kişilerarası tarzdaki bozulmalar arasında ilişki olduğunu 

göstermektedir (Oral, 2006; Shean ve Uchenwa, 1989; Uzun, 2008). 

 

4.2. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantısı, Genel Psikolojik Belirtiler, 

Duygu Düzenleme Becerileri ve Kişilerarası İlişki Tarzları 

Değişkenlerinin Cinsiyet ve Eğitim Düzeyi Açısından 

Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular  

Cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenlerinin ölçek puanları (çocukluk çağı 

örselenme yaşantıları, duygu düzenleme güçlüğü, kişilerarası tarz ve genel psikolojik 

belirtiler) üzerindeki etkisini incelemek amacıyla varyans analizi yapılmıştır. Bu 
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analizler sonucunda, bağımlı değişkenlerin birçoğu üzerinde eğitim ve cinsiyet temel 

etkisi bulunmuştur.  

Cinsiyet değişkeni açısından bakıldığında, araştırmada erkek katılımcıların 

kadın katılımcılardan daha fazla örselenme yaşantısı bildirdiği görülmektedir. İlgili 

yazında örselenme yaşantısında cinsiyet farklılıkları ile ilgili çelişkili bulgular vardır. 

Literatürdeki bazı çalışmalar, kadınların istismar yaşantısına maruz kalma oranının 

erkeklerden daha yüksek olduğunu göstermektedir (Bilir ve ark., 1991; Molnar, Buka 

ve Kessler, 2001). Üniversite örnekleminde çocukluk çağı örselenme yaşantısını 

inceleyen bir çalışmada, istismar yaşantısı üzerinde cinsiyetin bir etkisinin olmadığı 

bulunmuştur (Bostancı ve ark., 2006).  Bazı çalışmalar ise erkeklerin fiziksel 

istismara; kadınların ise cinsel istismara maruz kalma oranlarının daha yüksek 

olduğunu ortaya koymaktadır (Gibb, Chelminski ve Zimmerman, 2007; Finkelhor, 

1994; MacMillan ve ark., 2001; Scher ve ark., 2004). Önemli sayıda çalışma da bu 

araştırmanın sonuçlarıyla tutarlı olarak herhangi bir türde istismar yaşantısına maruz 

kalma oranın erkeklerde daha yüksek olduğuna işaret etmektedir (Çelik, 2010; 

Karadeniz, 2008; Kaya, 2010; Özen, 2007).  

Erkeklerin çocukluk çağı örselenme yaşantısına maruz kalma oranlarının 

kadınlardan daha yüksek olduğu bulgusu çok beklenen bir sonuç değildir. Toplumda 

kadınların ve kız çocukların daha fazla istismara maruz kaldığı yönünde bir düşünce 

mevcuttur. Bu araştırmadan elde edilen bulgular bu düşünceyle çelişmektedir. 

Çalışmada, kadınların istismar öyküsünü bildirirken erkeklerden daha çekingen 

davranmış olma ihtimali akla gelen açıklamalardan bir tanesidir. Bunun yanı sıra, 

erkek çocukları genellikle kızlara oranla daha asi, kural tanımaz oldukları için 
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ebeveynleri tarafından disipline edilmek amacıyla fiziksel ve sözel şiddete maruz 

kalma oranlarında bir artış olmuş olabilir. 

Çalışmada duygu düzenleme güçlüğü açısından kadın ve erkek katılımcılar 

arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. İlgili yazında az sayıda da olsa duygu 

düzenlemede cinsiyet farklılığı bildiren çalışmalar mevcuttur (Garnefski, Teerds, 

Kraaij, Legerstee ve Van den Kommer, 2004; Middendorp, Geenen, Sorbi, Van 

Doornen ve Bijlsma, 2005). Bu çalışmaların bulguları, erkeklerin özellikle duygu 

düzenlemede netlik ve kabullenme alt alanlarında kadınlardan daha fazla güçlük 

yaşadığı yönündedir. 

Kişilerarası ilişki tarzları açısından kadın ve erkek katılımcılar arasında 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bulgulara göre, erkekler daha çok ketleyici 

kişilerarası tarzı kullanmaktayken, kadınlar daha çok besleyici tarzı 

kullanmaktadırlar. Bu bulgu, ilgili yazında yer alan diğer çalışmalarla da tutarlıdır 

(Arsel, 2010; Batıgün, 2008). Kişilerarası İlişki Tarzı Ölçeği’nin alt ölçek 

maddelerine bakıldığında bu alt ölçeklerde cinsiyet rollerini yansıtan bazı özellikler 

olduğu da düşünülmektedir. Çalışmalar, kişilerarası iletişimde kadınların erkeklere 

oranla daha ifade edici ve nazik bir dil kullandıklarını göstermektedir. Özellikle 

çatışma durumlarında erkekler kişilerarası problemleri konuşmaktan ve çözüm 

aramaktan kaçınırken, kadınlar sorunları konuşmaya ve duygularını paylaşmaya 

yönelik bir iletişim tarzı içinde bulunmaktadırlar (Basow ve Rubenfeld, 2003). 

Çocukluklarından itibaren toplumda erkeklerin kişilerarası ilişkilerde daha saldırgan 

ve duygusal açıdan ulaşılmaz tarzları pekiştirilirken, kız çocukların daha ılımlı, nazik 

ve duygusal tarzları pekiştirilmektedir. Bu da yetişkinlikte kadınların ve erkeklerin 

birbirlerinden farklı kişilerarası tarzlara sahip olmalarına sebep veriyor olabilir. 
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Benzer şekilde bulgular, genel psikolojik belirtiler açısından da kadın ve 

erkek katılımcılar arasında anlamlı farklılığa işaret etmektedir. Kısa Semptom 

Envanterinden elde edilen sonuçlara göre kadın katılımcılar erkek katılımcılara 

oranla daha fazla psikolojik belirti bildirmişlerdir. Psikolojik belirtiyi taramaya 

yönelik yapılan çalışmalar genelde, kadınların daha fazla belirti gösterdiğini ortaya 

koymaktadır (Lengua ve Stormshak, 2000). Bunun sebeplerinden biri, belirti 

taramaya yönelik ölçeklerin genellikle depresyon, anksiyete gibi içselleştirilmiş 

(internalizing) belirtileri içermesi olabilir. Bu çalışmada psikolojik belirti taramak 

amacıyla kullanılan Kısa Semptom Envanteri’nde ölçülen anksiyete, depresyon, 

olumsuz benlik, somatizasyon gibi belirtiler toplumda kadınlarda daha yüksek 

oranlarda görülen belirtilerdir.  

Çalışmada korelasyon bulguları çocukluk çağı örselenme yaşantısı ve genel 

psikolojik belirtiler arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye işaret etmektedir. 

Ancak erkekler daha fazla çocuk istismarı bildirmelerine rağmen psikolojik 

belirtilerde kadınlar erkeklerden daha fazla belirti ortaya koymuşlardır. Yapılan 

çalışmalar çocukluk çağı örselenme yaşantısı ve ortaya çıkan genel psikolojik 

belirtiler arasındaki ilişkinin kadınlarda erkeklerden daha kuvvetli olduğunu 

göstermektedir (Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes ve Nelson, 1995; MacMillan ve 

ark., 2001). Bir diğer deyişle, istismar öyküsü olan kadınlar, istismar öyküsü olan 

erkeklerden daha yüksek düzeylerde psikolojik belirti göstermektedirler. Yapılan bir 

açıklamaya göre bu durum, kadınların istismar yaşantısı için kendilerini suçlamaları 

ve psikolojik belirtilere yatkınlıklarını arttıran başa çıkma stratejileri ve duygu 

düzenleme yöntemleri kullanıyor olmalarından kaynaklanıyor olabilir (Cutler ve 

Nolen-Hoeksema, 1991).  
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Araştırmada katılımcıların bildirdikleri çocukluk çağı örselenme yaşantısı 

üzerinde eğitim düzeyinin anlamlı etkisi vardır. Buna göre ilköğretim mezunları, lise 

ve üniversite mezunlarından, lise mezunları ise üniversite mezunlarından daha fazla 

istismar yaşantısı bildirmişlerdir. İlgili yazın bilgileri de bu bulguyu destekler 

niteliktedir (Aydın ve İşmen, 2003; Kaya,  2010; Scher ve ark., 2004). Kişinin düşük 

eğitim seviyesine sahip olmasının nedenlerinden bir tanesi düşük sosyo-ekonomik 

seviyeye sahip olmasıdır. Düşük sosyo-ekonomik düzey çocuğun istismar riskini 

arttıran faktörlerden bir tanesidir (Güler ve ark., 2002; Yolcuoğlu, 2010). Düşük 

eğitim seviyesinin bir diğer nedeni ise çocuk kaynaklı olabilir. Çocuğun akademik 

performansını olumsuz etkileyecek bir özelliğe (zeka geriliği, kronik hastalık gibi) 

sahip olması istismar riskini arttıran faktörler arasında yer almaktadır (Polat, 2001; 

Vig ve Kaminer, 2002).  

Eğitim düzeyi değişkeninin, duygu düzenleme güçlüğü, besleyici tarz ve 

genel psikolojik belirtiler üzerinde de etkisi vardır. İlkokul mezunları lise ve 

üniversite mezunlarından, lise mezunları da üniversite mezunlarından daha fazla 

duygu düzenleme güçlüğü ve genel psikolojik belirti bildirmişlerdir. Ayrıca 

üniversite mezunları lise ve ilkokul mezunlarından, lise mezunları da ilkokul 

mezunlarından daha fazla besleyici kişilerarası tarza sahiptirler. 

 

4.3. İstismar Puanı Yüksek ve Düşük Olan Grupların Diğer Ölçeklerden 

Aldıkları Puanlar Açısından Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

Araştırma örnekleminde istismar puanı düşük ve yüksek olan grupların 

araştırma değişkenleri açısından (duygu düzenleme güçlüğü, genel psikolojik 
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belirtiler ve kişilerarası ilişki tarzı) farklılaşıp farklılaşmadığının anlaşılması 

amacıyla bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda, istismar 

yaşantısı daha fazla olan grubun genel psikolojik belirtiler, duygu düzenleme 

güçlüğü ve kişilerarası tarz değişkenleri ve bu değişkenlerin alt ölçekleri açısından 

istismar yaşantısı az olan gruptan anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldığı 

bulunmuştur.  

Beklenildiği gibi istismar puanı yüksek olan bireyler istismar puanı düşük 

olanlardan daha yüksek oranlarda anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, 

somatizasyon ve hostilite belirtmişlerdir. Bir diğer deyişle, istismar yaşantısı arttıkça 

genel psikolojik belirtiler de artmaktadır. Bu bulgu, ilgili yazındaki bilgilerle 

tutarlıdır. İstismarın genel psikolojik belirtilerle olan ilişkisini inceleyen birçok 

araştırma, istismar düzeyi yüksek olanların genel psikolojik belirtilerinin ya da özel 

olarak depresyon, anksiyete, travma sonrası stres belirtileri gibi belirtilerinin istismar 

düzeyi düşük olanlardan daha yüksek olduğunu göstermektedir (Braver ve ark., 

1992; Kessler, Davis, Kendler, 1997; Matja, 2005; Molnar, Buka ve Kessler, 2001; 

Mullen ve ark., 1996).  

İstismar puanı yüksek grubun, istismar puanı düşük gruptan daha fazla genel 

psikolojik belirti yaşıyor olduğu bulgusu, çocukluk çağı örselenme yaşantısının 

yetişkin hayatta da varlığını sürdüren olumsuz sonuçlarından bir tanesinin, psikolojik 

sağlıkta bozulma olduğunu göstermektedir. Bazı çalışmalar, istismar edilen çocuğun 

artmış stres duyarlılığının yetişkinlikte de devam ettiğini ve yetişkinlikte ortaya çıkan 

stresli yaşantıların tetiklemesiyle psikolojik belirtilerin ortaya çıktığını öne 

sürmektedir (Brown, Harris, Hepworth ve Robinson, 1994; Gibb, Chelminski ve 

Zimmerman, 2007; Kessler, 1997). Bunun yanı sıra, istismarın parçalanmış, işlevsel 



103 
 

olmayan, ekonomik ve sosyal dezavantajlara sahip olan ailelerde ortaya çıkma 

olasılığının daha yüksek olduğu söylenmektedir (Mullen ve ark., 1996). Sayılan bu 

aile özellikleri, literatürde genel psikolojik belirtiler için de risk faktörü olarak kabul 

edilen özelliklerdir (Sadock ve Sadock, 2005). Bu sebeple yetişkinlikte ortaya çıkan 

psikolojik belirtilerin çocukluk çağı örselenme deneyimine atfedilmesi 

zorlaşmaktadır. Çocukluk çağı örselenme yaşantısını takiben ortaya çıkan genel 

psikolojik belirtiler, örselenme yaşantısının kendisinden de, çocuğun yetiştiği aile 

ortamının özelliklerinden de kaynaklanıyor olabilir.  

Giriş bölümünde belirtildiği gibi, ebeveynlerin veya bakım verenlerin 

psikopatoloji sahibi olması ve alkol- madde kullanımı olması istismar ve ihmal için 

büyük bir risk faktörü oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar, çocuklarını istismar ve 

ihmal eden ebeveynlerin özsaygılarının düşük olduğunu, yetersizlik ve değersizlik 

duygularına sahip olduklarını, sorunlarla başa çıkma becerilerinin yeterince 

gelişmemiş olduğunu ve dürtü kontrolünde sorun yaşadıklarını ortaya koymaktadır 

(Bilir ve ark., 1991; WHO, 2002). Gelişim dönemlerinde kendilerine rol model 

olması gereken bakım verenlerin patolojik özelliklere sahip olması, çocuğun yanlış 

bir modelle özdeşim kurmasına sebep olmaktadır. Psikopatolojik bir ebeveynle 

büyüyen çocuk, psikopatolojik belirtileri öğreniyor olabilir. Bunun yanı sıra, 

neredeyse bütün psikopatolojilerin genetik özellikleri olduğu bilinmektedir. 

Ebeveynin psikopatolojisi, çocuğa genetik olarak da aktarılıyor olabilir.  

İstismar puanı yüksek ve düşük olan grupların karşılaştırıldığı analizin bir 

diğer sonucuna göre, istismar puanı yüksek olan bireylerin duygu düzenleme güçlüğü 

ölçeği puanları da yüksektir. Daha yüksek oranlarda istismar yaşantısı bildirmiş olan 

kişilerin, duygusal tepkilere ilişkin farkındalığın olmaması (farkındalık), duygusal 
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tepkilerin anlaşılmaması (açıklık), duygusal tepkilerin kabul edilmemesi (kabul 

etmeme), etkili olarak algılanan duygu düzenleme stratejilerine sınırlı erişim 

(stratejiler), olumsuz duygular deneyimlerken dürtülerin kontrolünde güçlük yaşama 

(dürtü) ve olumsuz duygular deneyimlerken amaç odaklı davranışlarda bulunmada 

güçlük yaşama (amaçlar) olmak üzere duygu düzenleme güçlüklerini daha fazla 

yaşadıkları bulunmuştur. İstismar yaşantısı daha fazla olan kişilerin duygu 

düzenlemede daha fazla güçlük yaşadıklarına dair ilgili yazında da benzer bulgular 

mevcuttur. Çalışmaların bazıları, örselenme yaşantısı deneyimleyen çocukların 

duygu düzenleme becerilerini incelerken (Maughan ve Cicchetti, 2002; Shields ve 

Cicchetti, 1998; Shipman ve ark., 2000; Shipman ve ark., 2007); bazıları, çocukluk 

çağı örselenme yaşantısı olan yetişkinlerin duygu düzenleme becerilerini 

incelemektedir (Burns, Jackson ve Harding, 2010; Cloitre ve ark., 2005; Gratz ve 

ark.,2007; Matja, 2005).  

Burns ve arkadaşlarına (2010) göre, çok güçlü duygusal deneyimlere yol açan 

örselenme yaşantısı, çocuğun duygu düzenleme kapasitesini zorlamaktadır. 

Örselenen çocuk, yaşadığı bu duygularla ne yapacağını, nasıl baş edeceğini 

bilememektedir. Örselenme yaşantısının ardından çocukta ortaya çıkabilecek aşırı 

uyarılmışlık ve travmayla ilgili anıların tekrar tekrar canlanması gibi travma sonrası 

stres belirtileri, çocuğun duygu düzenleme becerilerini bozarak bu belirtilerin daha 

fazla yaşanmasına yol açmaktadır. Travma sonrası stres belirtilerinin artması ise daha 

fazla uyarılmışlık yaratarak duygu düzenlemedeki güçlüğün artmasına sebep 

olmaktadır (Tull, Jakupcak, Paulsaon ve Gratz, 2007).  

Örselenme yaşantısına maruz kalan çocuklar, bazı duyguları yaşamanın ve 

ifade etmenin uygun olmadığını öğrenebilirler. Örneğin, istismar eden kişiye duyulan 
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öfkenin ifade edilmemesi çocuğu koruyucu olabilir. Bu sebeple çocuk, öfke 

duygusunun yaşanmaması veya ifade edilmemesi gerektiğini öğrenebilir. Bunun yanı 

sıra, örselenme yaşantısı karşısında yaşanan güçlü duyguların çocuk tarafından fark 

edilmemesinin çocuğu örselenme yaşantısı sırasında koruyan bir özelliği olabilir. 

Örseleyici çevrede işlevsel olan, çocuğun daha fazla zarar almasına engel olan bu 

başa çıkma yöntemleri, örseleyici olmayan, normal sosyal çevrelerde uyum 

sorunlarına ve uzun dönemli sorunlara yol açabilmektedir (Cole, Michel ve Teti, 

1994; Maughan ve Cicchetti, 2002; Shipman ve ark., 2007). Duygu düzenlemede 

yaşadıkları güçlük, çocukları sosyal ve akademik problemlere açık hale 

getirmektedir. Yaşadıkları psikososyal problemler, çocukların uygun olan duygu 

düzenleme yöntemlerini öğrenmelerini engellemektedir (Shipman ve Zeman, 2001).  

Linehan (1993), çocukların duygusal ifadelerinin ebeveynler tarafından 

onaylanıp, çocuğa model oluşturulması gerekirken özellikle duygusal istismar 

durumunda bu duygusal ifadelerin göz ardı edildiği, çocuğun cesaretinin kırıldığı 

veya duygu ifadesinden dolayı cezalandırıldığı böylece çocuğun kendi duygusal 

deneyimlerini fark etme, açıklama, yorumlama ve duygunun kaynağını bulma 

becerisinde bozulma meydana geldiğini söylemektedir.  

Gelişimsel psikopatoloji bakış açısı da çocukluk çağı örselenme yaşantıları ve 

duygu düzenleme güçlüğü arasındaki ilişkiyi açıklamada işlevsel açıklamalar 

sunmaktadır. Shipman ve arkadaşları (2007), örselenmiş çocukların duygu 

düzenleme güçlüğü yaşamalarının sebebinin, örseleyici annelerin de uygun duygu 

düzenleme becerilerine sahip olmamasından kaynaklandığını söylemektedir. 

Olumsuz sosyalleşme deneyimleri sebebiyle çocuklar, hoş olmayan duygularıyla baş 

etmede uygun olmayan yöntemler kullanmaktadırlar. Buna ek olarak, araştırmalar 
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insanların duygularını nasıl düzenlediğinin sadece çevresel faktörlerden değil, 

genetik ve biyolojik faktörlerden de etkilendiğini öne sürmektedir (Davidson, 

Putnam ve Larson, 2000; Goldsmith ve Davidson,2004). Davidson ve arkadaşları 

(2004), duygu düzenlemenin amigdala ve frontal korteks beyin bölgeleriyle ilgili 

olduğunu ve bu bölgelerdeki yapısal ve işlevsel özelliklerin de kısmen genetikle 

aktarıldığını söylemektedir. Diğer bir deyişle örseleyici anneler ve örselenen 

çocukların duygu düzenleme güçlüğü yaşamalarının sebebi sadece ortak sosyal 

çevreyi paylaşmaları değil, ortak genetik özellikleri paylaşmalarından da 

kaynaklanıyor olabilir.    

İstismar puanı yüksek ve istismar puanı düşük olan grupların 

karşılaştırılmasında ele alınan son değişken, kişilerarası ilişki tarzı değişkenidir. 

Sonuçlar, istismar puanı yüksek olan kişilerin istismar puanı düşük olan kişilerden 

daha fazla ketleyici kişilerarası tarzı kullandığını, istismar puanı düşük olanların ise 

daha fazla besleyici tarzı kullandığını göstermiştir. İlgili yazında istismar yaşantısı ve 

kişilerarası tarz arasındaki ilişkiyi inceleyen çok fazla çalışma olmamakla birlikte 

bulgular benzer doğrultudadır (Kaya, 2010). Buna ek olarak, çocukluk çağı 

örselenme yaşantısı ve sosyal ve ilişkisel problemleri ele alan çalışmaların da 

bulguları aynı doğrultudadır (Abdulrehman ve Rayleen, 2001; Colman ve Widom, 

2004; DiLillo, 2001; Kim, Talbot ve Cicchetti, 2009). Bu bulgular, örselenme 

öyküsü olan kişilerin ilişki kalitelerinin düşük olduğunu, ilişkilerde daha saldırgan 

bir tarz sergilediklerini, sosyal uyum güçlüğü ve yakınlık korkusu gibi problemler 

yaşadıklarını ortaya koymaktadır (Bolger, Patterson ve Kupersmidt, 1998; Davis, 

Petretic-Jackson ve Ting, 2001; Drapeau ve Perry, 2004; Ornduff, 2000; Wekerle ve 

ark., 2009).  
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Giriş bölümünde de belirtildiği gibi, sosyal öğrenme modeli insanların sosyal 

ortamlarda nasıl etkileşime gireceklerini diğerlerinin davranışlarını gözleyerek ve 

taklit ederek öğrendiklerini öne sürmektedir. Bireylere bu alanda en çok bilgi 

sağlayan, model oluşturan kişiler ebeveynleri veya bakım verenleridir. Olumsuz 

kişilerarası bir tarza sahip olan örseleyici ebeveyni gözleyen çocuklar, ebeveynin 

kişilerarası tarzını model olarak alabilmektedir. Bu durum, örselenen çocuğun 

yetişkinlikte kişilerarası ilişkilerde ketleyici bir tarz kullanmasını açıklayabilir. 

Çocukluk çağı örselenme yaşantısı olan kişilerin, yetişkinliklerinde örseleyici bir 

ebeveyn olma risklerinin böyle bir yaşantısı olmayan kişilerden daha fazla olduğu 

bulgusu da bu açıklamayı desteklemektedir. 

 Ölçek maddeleri incelendiğinde ketleyici kişilerarası ilişki tarzının öfke, 

saldırganlık, küçümseme, kaçınma, baskınlık gibi özellikleri içerdiği görülebilir. 

Baskın tarz, sözel iletişimde emir cümlelerinin, küçük düşürücü ifadelerin sıklıkla 

kullanılarak bireyin karşıdaki insan üzerinde üstünlük sağlamaya çalışması olarak; 

öfkeli tarz ise öfkenin kontrol edilemediği sözel olarak saldırgan bir etkileşim tarzı 

olarak tanımlanabilir. Buradan hareketle örselenme yaşantısı karşısında istismarcıya 

duyulan öfke duygusunun diğerlerine yansıtıldığı düşünülebilir. 

 Kişilerarası ilişkilerde kaçınma, kişinin etkili, empatik iletişimden kaçınması 

olarak tanımlanabilir. Böyle bir tarza sahip kişiler, sözel iletişimi kendini anlatmanın 

ve diğerlerini anlamanın bir yolu olarak görmezler. Dolayısıyla diğer insanlarla 

yakınlık kurmada zorluk yaşarlar. Sarsıcı örselenme yaşantısı sonrasında bireyler 

etkileşim içinde bulundukları insanların güvenilir olmadıklarını, kendilerine zarar 

verme riski taşıdıklarını düşünebilirler. Bu sebeple kişilerarası etkileşimlerden 

kaçınma eğiliminde olabilirler. 
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Bir açıklamaya göre, çocukluk çağı ‘kendiliğin’ ve ‘diğerlerinin’ geliştiği ve 

anlaşıldığı bir dönemdir. Bu dönemde meydana gelen olumsuz yaşantılar psikolojik 

işlevselliği ve kişilerarası davranışı etkiler. Young, Kloska ve Weishaar (2003), 

çocukluk çağı deneyimlerinin işlevsel olmayan ve hayat boyu varlığını sürdüren, katı 

kişilerarası inançlar olan erken dönem uyum bozucu şemaları ortaya çıkardığını 

söylemektedirler. Erken dönem uyum bozucu şemalar, kişilerin kendileri ve 

diğerleriyle ilişkileri hakkındaki yaygın, geniş temalar ve örüntülerdir. Bu temalar 

kişinin anılarından, duygularından, bilişlerinden ve bedensel duyumlarından oluşur 

ve önemli derecede işlev bozucudur. Çalışmalar çocukluk çağı istismarının en çok, 

kişilerarası kopukluk ve reddedilme teması bağlamında; terk edilme, duygusal 

yoksunluk, diğerlerinin güvenilmez ve istismar edici olduğu ve kendilerinin kusurlu 

oldukları ve bundan utanç duymaları gerektiği erken dönem uyum bozucu şemaları 

ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Erken dönem uyum bozucu şemalar, kişilerarası 

etkileşimleri önemli ölçüde etkilemektedir. Çocukluk çağı örselenme yaşantısı ve 

olumsuz kişilerarası tarz arasında erken dönem uyum bozucu şemaların aracı rolü 

olduğunu ortaya koyan çalışmalar vardır (Kaya, 2010; Messman-Moore ve Coates, 

2007). Çocukluklarında örselenme yaşantısına maruz kalmış kişiler, ‘terk edilme ve 

duygusal yoksunluk’ ve ‘diğerlerinin güvenilmez ve istismar edici olduğu’ şemaları 

sebebiyle yani iletişimde oldukları kişilerin onları terk edeceği veya sevilme, kabul 

görme, korunma gibi ihtiyaçlarının diğerleri tarafından karşılanmayacağı veya zarar 

görecekleri endişesi ile kişilerarası ilişkilerden kaçınarak ilişkilerini ketleyebilirler. 

Sahip oldukları kusurluluk ve utanç şemaları da özellikle eleştirici ve reddedici 

kişiler karşısında öfkeli, düşmanca veya küçümseyici kişilerarası tepkiler vererek 

kişilerarası ilişkilerinin ketlenmesine yol açıyor olabilir.  
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4.4. Genel Psikolojik Belirtileri Yordayan Değişkenlere İlişkin Bulgular 

Genel psikolojik belirtileri yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla, genel 

psikolojik belirtilerin yordanan; demografik değişkenler (cinsiyet, yaş, eğitim, 

medeni durum, anne eğitim, baba eğitim), bedensel hastalık ve psikiyatrik tedavi 

öyküsü, travma tarama listesi toplam puanı, çocukluk çağı örselenme yaşantıları 

ölçeğinin alt ölçekleri (fiziksel istismar, duygusal istismar/ihmal, cinsel istismar), 

kişilerarası ilişki tarzları ölçeğinin alt ölçekleri (besleyici tarz, ketleyici tarz) ve 

duygu düzenleme güçlüğü ölçeğinin alt ölçeklerinin (açıklık, farkındalık, dürtü 

kontrolü, kabul etmeme, amaçlar, stratejiler) yordayıcı değişkenler olarak denkleme 

alındığı regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizler sonucunda, genel psikolojik 

belirtileri yordayan değişkenler, psikiyatrik tedavi geçmişi, eğitim düzeyi, yaş, baba 

eğitim düzeyi, cinsiyet, geçmiş travma öyküsü, fiziksel istismar, cinsel istismar, 

ketleyici kişilerarası tarz ve duygu düzenleme güçlüklerinden strateji, açıklık, dürtü 

kontrol ve amaç alt ölçekleri olmuştur.  

Genel psikolojik belirtileri yordayan ilk değişken olan psikiyatrik tedavi 

geçmişinin yordama yönü, geçmişte alınan psikiyatrik tedavi olmasının genel 

psikolojik belirtiler için bir risk etmeni olduğunu göstermektedir. Geçmişte alınmış 

olan psikiyatrik tedavi, bireyin geçmişte psikolojik belirtileri olduğunu 

göstermektedir. Bu sebeple psikiyatrik tedavi geçmişinin genel psikolojik belirtileri 

yordaması beklenen doğrultuda bir bulgudur.  

Genel psikolojik belirtileri yordayan ikinci değişken olan eğitim düzeyinin 

yordama yönü göz önüne alındığında, eğitim düzeyinin düşük olmasının genel 

psikolojik belirtiler için bir risk oluşturduğu görülmektedir. Eğitim düzeyi 
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değişkeninin ölçek puanları üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla yapılan 

analizde de aynı doğrultuda bulgular elde edilmiştir. Psikolojik belirtilerle ilgili 

yapılan diğer çalışmalar da eğitimin psikolojik belirti geliştirmede önemli bir 

değişken olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitimin, kişilerin kendini tanıma ve 

geliştirmesine katkıda bulunduğu, kişiliğin çeşitli boyutları açısından daha istendik 

özelliklere sahip olma düzeyini artırdığı bilinmektedir. Yapılan bir boylamsal 

çalışma eğitimin özsaygı, atılganlık ve denetim odağının gelişmesine katkıda 

bulunduğunu ortaya koymuştur (Yeşilyaprak, 2009). Bunun yanı sıra yüksek 

eğitimin, kişinin psikolojik belirtilerini daha çabuk fark etmesine ve uygun yerlerden 

yardım almasına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Genel psikolojik belirtileri yordayan üçüncü değişken olan yaşın yordama 

yönü, daha genç yaşların genel psikolojik belirtiler için bir risk faktörü olduğunu 

göstermektedir. Eğitimle benzer şekilde yaşla birlikte de bireylerin kendilerini daha 

iyi tanıdıkları, kişiliklerini kabul ettikleri, sorunlarla başa çıkmada daha işlevsel 

yolları öğrendikleri söylenebilir. Literatürde yaşla birlikte psikolojik semptomların 

arttığını gösteren çalışmalar (Benk, 2006) mevcut olduğu gibi düştüğünü gösteren 

çalışmalar (Blazer, Burchett, Service ve George, 1992) da mevcuttur. Ancak 

çalışmaların büyük çoğunluğu daha erken ve daha geç yaşların psikolojik belirti 

geliştirme açısından daha riskli olduğunu, orta yaştaki insanların daha az risk 

grubunda olduğunu göstermektedir (Mirowsky ve Ross, 1992).  

Kişilerin genel psikolojik belirtilerini yordayan dördüncü değişken, babaların 

eğitim düzeyidir. Bu değişkenin yordama yönüne bakıldığında, baba eğitiminin 

düşük olmasının genel psikolojik belirtiler için risk faktörü oluşturduğu 

görülmektedir. Anne babaların eğitim düzeyi aynı zamanda çocuğun yetiştiği 
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dönemde ailenin sosyoekonomik düzeyiyle de ilgili bilgi vermektedir. Babanın 

düşük eğitim seviyesine sahip olması, çocuğun maddi ve sosyal bazı güçlüklerle 

karşı karşıya kalarak büyümüş olabileceğine işaret etmektedir. Düşük 

sosyoekonomik düzey de genel psikolojik belirtilerle ilişkisi ortaya konmuş bir 

değişkendir. Bunun yanı sıra, ebeveynlerin düşük eğitim seviyesinin çocuğun 

istismarı açısından bir risk faktörü olduğunu biliyoruz, olumsuz çocuk yetiştirme 

tutumları ile yetiştirilen çocukların da ileride psikolojik belirti geliştirme riskinin 

yüksek olduğu bilinmektedir (Güler, Uzun, Boztaş ve Aydoğan, 2002; Yolcuoğlu, 

2010). 

Cinsiyet, genel psikolojik belirtileri yordayan beşinci değişkendir. Cinsiyet 

değişkeninin yordama yönü, kadın olmanın genel psikolojik belirtiler için bir risk 

faktörü olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, değişkenlerin cinsiyet değişkeni 

açısından karşılaştırılması amacıyla yapılan manova analiziyle aynı doğrultudadır. 

Geçmiş travma öyküsü, genel psikolojik belirtileri yordayan altıncı 

değişkendir. Bu değişkenin yordama yönüne bakıldığında, geçmiş travma öyküsünün 

genel psikolojik belirtiler için bir risk etmeni olduğu anlaşılmaktadır. İlgili yazındaki 

bulgular da benzer doğrultudadır. Travmatik yaşantılar, çok sayıda psikolojik belirti 

ortaya çıkarabilmektedir. Çocukluk çağı örselenme yaşantısı literatüründe gelen 

bulgular da çoklu travmaya maruz kalmanın kişinin yaşadığı psikolojik belirtileri 

arttırdığını ortaya koymaktadır (Felitti ve ark., 1998; Mullen ve ark., 1996; Spretus 

ve ark., 2003). 

Fiziksel istismar, genel psikolojik belirtileri yordayan yedinci değişkendir. 

Değişkenin yordama yönüne bakıldığında çocukluk çağı fiziksel istismarının 

yetişkinlikteki genel psikolojik belirtiler için bir risk etmeni olduğu görülmektedir. 
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Fiziksel istismar değişkeninin denkleme girmesiyle açıklanan varyansta fark edilir 

bir artma olmaktadır. Giriş bölümünde de, bulgular bölümünde de çocukluk çağı 

istismar yaşantılarının ileri dönemdeki psikolojik sağlıkla yakından ilişkili olduğu, 

çeşitli araştırma sonuçlarıyla belirtilmiştir. İlgili yazında çok sayıda çalışma, fiziksel 

istismar yaşantısının psikolojik belirtileri yordadığı yönündeki bulguyu 

desteklemektedir (MacMillan ve ark., 2001; Matja, 2005; Mullen ve ark., 1991; 

Springer ve ark., 2007).   

Cinsel istismar ise genel psikolojik belirtileri yordayan sekizinci değişkendir. 

Değişkenin yordama yönüne bakıldığında çocukluk çağı cinsel istismarının 

yetişkinlikteki genel psikolojik belirtiler için bir risk etmeni olduğu görülmektedir. 

İlgili yazında genel psikolojik belirtiler ile ilişkisi en fazla incelenmiş çocukluk çağı 

istismar türü, cinsel istismardır. Birçok çalışma, cinsel istismarın genel psikolojik 

sağlıktaki bozulmanın en güçlü yordayıcısı olduğunu ileri sürmektedir (Kessler, 

Davis ve Kendler, 1997; MacMillan ve ark., 2001; Mullen ve ark., 1996; Rodrigez, 

Kemp ve Foy, 1998). 

İstismar yaşantısının psikolojik sağlıkta yarattığı olumsuz sonuçlarla ilgili 

çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Bunlardan bir tanesine göre istismara uğrayan çocuk, 

ebeveynlerinin bu olumsuz davranışına psikolojik olarak uyum sağlamak için 

ebeveynlerini sevgi dolu ve koruyucu algılamaya devam etmektedirler. Bunun 

sonucu olarak da ya istismar yaşantısını reddetmekte, ya istismar sonucu yaşadıkları 

duyguları reddetmektedirler ve kendilerini kötü ve cezalandırılmayı hak eden 

bireyler olarak görmektedirler. Kendilerini bu olumsuz algılayışları, olumsuz benlik 

geliştirmelerine sebep olmaktadır. Bu kişiler genellikle, ebeveynlerine güvensiz 
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bağlanma örüntüsü geliştirmekte ve inkâr, ayrışma ve yansıtma gibi savunma 

mekanizmalarını daha sıklıkla kullanmaktadırlar ve bu aynı zamanda istismar 

mağdurlarının güvenli ve yakın ilişkiler kurmalarını da engellemektedir. Böylece 

çocuk özellikle depresyon, anksiyete, öfke gibi belirtilere yatkın hale gelmektedir 

(Braver ve ark., 1992).   

Başka bir açıklamaya göre, istismar mağduru çocuklar bazı olumsuz içsel 

çalışan modeller geliştirmektedir. İçsel çalışan model, kişinin dünyayı, diğerlerini, 

stresli yaşam olaylarını ve kendi güçlerini nasıl algıladığını içermektedir. Briere ve 

Elliot’a (1994) göre, istismara uğrayan çocuk, dünyayı tehlikeli bir yer olarak 

görmektedir. Geçmişlerinde stresli olaylar karşısında güçsüz oldukları için bu 

çocuklar yetişkinliklerinde de gerçek veya algılanan tehlike durumlarını gözlerinde 

büyütmekte, kendi yeterliliklerini ve kendilik değerlerini ise küçümsemektedirler. 

Aynı zamanda bu kişiler sürekli olarak kendilerini çaresiz, güçsüz ve tehlikede 

hissedebilirler bu da duygusal rahatsızlık yaşamaları riskini arttırır (Akt., Kendall-

Tackett, 2002).  

 Cloitre ve arkadaşlarının (2006), çocukluk çağı istismar yaşantıları 

için geliştirdiği Kaynak Kaybı Modeli’ne (Resource Loss Model) göre, travmatik 

yaşantıya bağlı olarak kişinin psikolojik (güvenlik hissi, iyimserlik, sosyal destek) ve 

fiziksel (ev, okul, iş) kaynaklarında kayıplar yaşanır. Çocukluk çağında kişilerarası 

travmaya maruz kalan kişilerin zaten hali hazırda daha az psikolojik ve fiziksel 

kaynağı olmaktadır. Çocuklar, bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişim açısından 

kendilerini koruyabilecek ve istismarı engelleyebilecek yeterlilikte değillerdir. 

Genelde istismar, aile üyeleri tarafından gerçekleştirildiği için ve çocuğun aile dışı 

sosyal destek kaynaklarına ulaşması zor olduğu için dışsal kaynakları da kısıtlıdır. 
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Çocuğun, istismarın olumsuz sonuçlarından kurtulabilmesi ya da en az şekilde 

etkilenebilmesi için kaybettiği bu içsel ve dışsal kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bu 

kaynaklara erişemediği için çocuklukta yaşanan bu olumsuz yaşantının sonuçları 

yetişkinliğe dek devam etmekte ve böyle bir yaşantısı olan yetişkin bireyler, çeşitli 

psikolojik belirtilere daha yatkın hale gelmektedirler.  

Analiz sonuçlarına bakıldığında çocukluk çağı örselenme yaşantılarından 

fiziksel istismar ve cinsel istismar alt boyutlarının genel psikolojik belirtileri 

yordadığı görülmektedir. Bu iki alt boyut arasından da en fazla yordayan fiziksel 

istismar boyutudur. Az sayıda da olsa ilgili yazında bu sonucu destekleyen çalışmalar 

olmakla birlikte (Matja, 2005) daha fazla sayıdaki çalışmanın bulgusu cinsel 

istismarın genel psikolojik belirtilerle ilişkisinin daha güçlü olduğu yönündedir 

(Kessler, Davis ve Kendler, 1997; MacMillan ve ark., 2001; Mullen ve ark., 1996; 

Rodrigez, Kemp ve Foy, 1998). Bu çalışmada, fiziksel istismarın genel psikolojik 

belirtinin daha güçlü bir yordayıcısı olmasının sebebi, örneklemde cinsel istismar 

bildiren kişi sayısının çok az olması olabilir. Cinsel istismar açıklanması daha zor bir 

durum olduğu için katılımcıların birçoğu bu yaşantıyı belirtmemeyi tercih etmiş 

olabilir. 

İlgili yazında çocukluk çağı istismarı ve genel psikolojik sağlık arasındaki 

ilişkiyi inceleyen çalışmalar daha çok fiziksel ve cinsel istismara odaklanmıştır. 

Çocukluk çağı duygusal istismarı ve genel psikolojik sağlık arasındaki ilişkiye 

odaklanan çalışma sayısı kısmen daha azdır. Duygusal istismarın, fiziksel ve cinsel 

istismar kadar yaralayıcı olmadığı varsayımının tersine, yapılan çalışmalar duygusal 

istismarın da yetişkinlikteki psikolojik belirtilerle ilişkili olduğunu göstermektedir 

(Gibb, Chelminski ve Zimmerman, 2007; Mullen ve ark., 1996; Rorty, Yager ve 
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Rossotta, 1994; Spertus ve ark., 2003). Bu çalışmada çocukluk çağı duygusal 

istismarının genel psikolojik belirtileri yordayan bir değişken olarak denkleme 

girmemesinin sebebi, toplumumuzda duygusal istismarın bir çocuk yetiştirme stili 

gibi kullanılıyor olması olabilir. Çocuk, etrafındaki ailelerde ve çocuklarda da bunu 

gördüğü için ebeveynin bu tavrının normal olduğunu düşünebilir. Duygusal istismar 

mağduru kişiler, bu yaşantının sebeplerini diğer istismar türlerine göre daha kolay 

rasyonalize etmiş olabilir ve daha sonraki yaşantıları sayesinde bu yaşantının 

yarattığı olumsuz sonuçların kısmen üstesinden gelmiş olabilir.  

Genel psikolojik belirtileri yordayan dokuzuncu değişken ketleyici tarz 

değişkenidir. Ketleyici tarz değişkeninin yordama yönü, ketleyici kişilerarası tarzın 

genel psikolojik belirtiler için bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Kişilerarası 

tarzın genel psikolojik belirtileri yordayan bir değişken olduğu bulgusu ilgili 

yazındaki bir takım çalışmalarla aynı doğrultudadır (Arsel, 2010; Eberhart, 2010; 

Şahin, Batıgün, Koç, 2011; Oral, 2006; Uzun, 2008).  

 Kişilerarası ilişkiler, genel psikolojik belirtilerin ortaya çıkmasında ve 

sürmesinde önemli bir faktör olarak ele alınmaktadır. Kişilerarası becerilerdeki bazı 

eksikler kişilerin yaşam işlevselliğini etkileyerek uyum bozucu özellik 

göstermektedir (Arsel, 2010). Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre 

insanın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi, ait olma ve sevgi ihtiyacıdır. 

Başkalarıyla ilişki kurmak, kabul edilmek ve bir yere ait olmak insanların temel 

gereksinimleridir (Cüceloğlu, 1998). İnsan doğduğu andan itibaren bir sosyal ilişkiler 

ağı içine girer ve bu hayatı boyunca bu şekilde devam eder. Psikoterapilerde 

kişilerarası ilişkiler ile ilgili sıkıntılar en fazla getirilen problemlerden biridir. Her 

insanın kişilerarası ilişkilerde kullandığı tarz birbirinden farklıdır. Bu tarzın daha çok 
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öfke, saldırganlık, küçümseme ve kaçınma gibi özelikleri içermesi ilişkileri ketleyici 

bir özellik göstermektedir. İnsanın hayatındaki sosyal ilişki eksikliği daha çok 

depresyon, anksiyete ve olumsuz benlik algısına yol açabilmektedir. Öfkeli ve 

saldırgan tarzda ilişki kuran bireylerin öfke belirtileri de daha fazla olmaktadır. Aynı 

zamanda kişilerin depresyon, anksiyete, öfke gibi belirtileri de sosyal ilişkilerinin 

daha fazla ketlenmesine sebep olmaktadır. Anksiyetesi, depresyonu ve olumsuz 

benlik algısı olan kişiler sosyal ilişkilerden kaçınma eğiliminde olabilir. Ayrıca 

kişilerarası tarzı ketleyici kişilerin sosyal desteklerinin de az olmasını beklemekteyiz. 

Sosyal destek azlığı da birçok psikolojik belirti ile ilişkisi ortaya konmuş bir 

durumdur (Kendall-Tackett, 2002).  

Genel psikolojik belirtileri yordayan diğer değişkenler sırasıyla duygu 

düzenleme güçlüğü ölçeğinin alt ölçekleri olan strateji, açıklık, dürtü kontrol ve 

amaçtır. Bu değişkenlerin yordama yönüne bakıldığında, etkili olarak algılanan 

duygu düzenleme stratejilerine sınırlı erişimin, duygusal tepkilerin anlaşılmamasının, 

olumsuz duygular deneyimlerken dürtülerin kontrolünde ve amaç odaklı 

davranışlarda bulunmada güçlük yaşamanın genel psikolojik belirtiler için birer risk 

faktörü olduğu söylenebilir. Bu bulgu, ilgili yazında duygu düzenleme becerileri ve 

genel psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların bulguları ile 

benzer doğrultudadır (Amstadter, 2008; Burns, Jackson ve Harding, 2010; Cloitre ve 

ark., 2005; Matja, 2005; Rugancı, 2008; Soenke ve ark., 2009). Genel psikolojik 

belirtiler ve duygu düzenleme güçlüğü arasındaki ilişkiye odaklanan çok az sayıda 

çalışma duygu düzenleme güçlüğünün alt boyutlarını da dikkate almıştır. Çalışmada, 

farkındalık ve kabul etmeme alt ölçekleri dışında tüm alt ölçekler psikolojik belirtiyi 

yordamaktadır. Bu bulguyla tutarlı şekilde, Rugancı (2008)’nın çalışmasında da 
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farkındalık alt ölçeği hariç duygu düzenleme güçlüğü ölçeğinin tüm alt ölçekleri 

genel psikolojik belirtileri yordamıştır. Aldao, Nolen-Hoeksema ve Schweizer (2010) 

ise psikopatolojilerde duygu düzenleme stratejilerini inceledikleri meta-analiz 

çalışmalarında kabul etmeme alt boyutu hariç tüm alt boyutların psikopatoloji ile 

ilişkisi olduğunu belirtmişlerdir.  

Çalışmada genel psikolojik belirtileri yordayan değişkenlerin belirlenmesi 

amacıyla yapılan regresyon analizinde belirtileri en çok yordayan değişkenin duygu 

düzenleme güçlüğü ölçeğinin alt boyutu olan strateji olduğu görülmektedir. Strateji 

alt ölçeğinin analize girmesiyle açıklanan varyansta büyük bir artış olmaktadır. Etkili 

olarak algılanan duygu düzenleme stratejilerine sınırlı erişim, genel psikolojik 

belirtilerin en güçlü yordayıcısı gibi görünmektedir. Etkili duygu düzenleme 

staretejileri kullanamayan kişilerin problem çözmede başarısız olacağı ve yaşanan 

stres karşısında psikolojik belirti geliştirmeye daha yatkın olacağı söylenebilir.  

 

4.5.  Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ile Genel Psikolojik 

Belirtiler Arasındaki İlişkide Aracı Değişkenlerin Rolü 

 Çalışmanın bulgularından ve ilgili literatürden görüldüğü gibi, çocuklukta 

yaşanan olumsuz yaşantılar, yıllar sonra bile olumsuz sonuçlar olarak karşımıza 

çıkabilmektedir. Yıllar önce gerçekleşmiş bir olayın neden hala kişide çeşitli 

psikolojik belirtiler ortaya çıkardığını açıklayan yaklaşımlar genellikle aracı 

değişkenlerin ilişkisine odaklanmaktadır. Çocukluk çağı örselenme yaşantıları ve 

genel psikolojik sağlık arasındaki ilişkide aracı rolü incelenmiş değişkenlerden 

bazıları; duygu düzenleme becerileri, kendilik gelişimi, akran ilişkileri, utanç ve 
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kendini suçlama, kişilerarası güçlükler ve bağlanmadır (Maughan ve McCarthy, 

1997; Whiffen ve Macintosh, 2005). Bu çalışmada, duygu düzenleme güçlüğünün ve 

kişilerarası tarzın çocukluk çağı örselenme yaşantıları ve genel psikolojik belirtiler 

arasındaki aracı rolü incelenmiştir. Bu bölümde, bu değişkenlerin aracı etkisine 

ilişkin bulgular tartışılacaktır.  

Aracı etkileri açıklayan bir model olan gelişim teorisine göre gelişim boyunca 

birey, o gelişim dönemine özgü bazı görevlerle yüz yüze gelir. Bir gelişim evresinin 

başarıyla tamamlanabilmesi için o evrede gerekli görevlerin tamamlanması gerekir. 

İstismar yaşantısı çocuğun o dönemdeki görevleri başarmasını engelleyebilir, 

böylece çocuk, kazanması gereken bazı becerileri kazanamaz. Bu beceri eksikleri de 

çocuğun ileriki gelişim dönemlerinde de dezavantajlı olmasına sebep olmakta ve 

hayata uyumu sağlayan becerileri kazanmasına engel olmaktadır (Cicchetti ve 

Cohen, 1995).  

Gelişim literatüründeki bazı çalışmalar, çocukluk çağı istismarının çocuğun 

uygun duygu düzenleme becerisi ve kişilerarası becerilerinin kazanılmasını 

engellediğini göstermektedir (Cicchetti ve White, 1990; Shields ve Cichhetti, 1998). 

 

4.5.1. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ile Genel Psikolojik 

Belirtiler Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Güçlüğünün 

Aracı Rolüne İlişkin Bulgular 

Çocukluk çağı örselenme yaşantısı ve genel psikolojik belirtiler arasında tam 

aracı etki gösteren değişkenlerden bir tanesi duygu düzenleme güçlüğüdür. Duygu 

düzenleme güçlüğü, ilgili yazında bazı psikolojik belirtilerle çocukluk çağı 
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örselenme yaşantıları arasındaki ilişkisi incelenmiş bir değişkendir. Sonuçlar, bu 

çalışmanın bulguları ile tutarlıdır. Burns, Jackson ve Harding (2010), çocukluk çağı 

örselenme yaşantıları ve travma sonrası stres belirtileri arasında duygu düzenlemenin 

aracı etki gösterdiğini bulmuşlardır. Matja (2005) da çocukluk çağı fiziksel istismarı 

ve psikolojik belirtiler arasında duygu düzenlemenin kısmi aracı etki gösterdiğini 

bulmuştur. Soenke ve arkadaşları (2009) ise, duygusal istismar ve yaygın anksiyete 

bozukluğu arasında duygu düzenlemenin aracı etkisini ortaya koymuşlardır. 

Gelişimsel psikoloji alanındaki araştırmacılar, duygu düzenlemenin normal 

gelişimin sağlanması için bütünleştirici bir etkisi olduğunu söylemektedirler. Uygun 

duygu düzenleme becerilerinin kazanılması, gelişimsel kilometre taşlarından bir 

tanesini oluşturmaktadır (Cole, Michel ve Teti, 1994). Daha önce de belirttiğimiz 

gibi çocukluk çağı örselenme yaşantıları çocukları aşırı bir duygusal ihtiyaç içinde 

bırakmakta, duygusal uyarılmışlıklarını nasıl düzenleyeceklerini ve duygusal 

uyarılmışlık ve rahatsızlık sırasında davranışlarını nasıl kontrol edeceklerini 

öğrenmelerini engellemektedir. Böylece çocuklar uygun duygu düzenleme 

stratejilerini kazanamamaktadırlar (Cloitre, 1998; Linehan,1993). Ayrıca örselenme 

yaşantısı çocukların duygularını anlamalarını ve kabul etmelerini zorlaştırmaktadır 

(Linehan, 1993). Duygularını fark edemeyen, anlayamayan veya kabul etmeyen, 

nasıl düzenleyeceğini bilemeyen çocuklar bu duygularını daha yoğun olarak 

yaşayabilmekteler bu da kişilerin anksiyete, depresyon, öfke gibi psikolojik belirtiler 

yaşamalarına sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra duygu düzenlemede güçlük yaşayan 

kişiler, doyurucu kişilerarası ilişkiler kuramamakta ya çatışmalı ilişkiler yaşamakta 

ya da genellikle yalnız olmaktadırlar. Bu da genel psikolojik belirti riskini arttıran bir 

başka özelliktir.  



120 
 

Başka bir açıklama da depresyon, anksiyete, öfke gibi psikolojik belirtilerin 

duyguları düzenleme çabası olarak ortaya çıktığını söylemektedir (Gratz ve Roemer, 

2004). İstismar yaşantısı sonucu ortaya çıkan güçlü duygular, duygu düzenleme 

becerisinin sınırlarını zorlamakta ya da bu becerinin kazanılmasını engellemektedir. 

Yetişkin hayatta da olumsuz duygular yaşandığında kişilerin bunları düzenleme veya 

kontrol etme çabası ile anksiyete, öfke veya depresyon gibi psikolojik belirtiler 

ortaya koyduğu söylenebilir.  

 

4.5.2. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ile Genel Psikolojik 

Belirtiler Arasındaki İlişkide Ketleyici Kişilerarası Tarzın Aracı 

Rolüne İlişkin Bulgular  

Çocukluk çağı örselenme yaşantısı ve genel psikolojik belirtiler arasında tam 

aracı etki gösteren değişkenlerden diğeri de ketleyici kişilerarası tarzdır. Çocukluk 

çağı örselenme yaşantısı ve genel psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide kişilerarası 

tarzın rolünü incelemiş çok az sayıda çalışma vardır. Whiffen, Thompson ve Aube 

(2000), cinsel istismar ve depresyon arasındaki ilişkide kişilerarası güçlüklerin kısmi 

aracı rolü olduğunu bulmuşlardır. Bir başka çalışma da çocukluk çağı istismar 

mağdurlarında kişilerarası problemlerin işlevsellikteki bozulmayı yordayıcı özelliği 

olduğunu ortaya koymuştur (Cloitre ve ark., 2005). 

Çocukluk çağı istismar yaşantısı olan kişilerin diğerleriyle ilgili içsel çalışan 

modelleri genellikle diğerlerinin reddedici, tehlikeli, tehdit edici ve duygusal olarak 

erişilmez olduğu yönündedir. Bu yüzden istismar mağdurları etraflarındaki kişilerle 

yakın, sağlıklı ilişkiler kurmama eğilimindedirler. Bunun yanı sıra, istismar edici aile 
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ortamında yetişmiş birey sevgi, bağlanma ve korunma gibi ihtiyaçların güç 

kullanarak elde edileceğini düşünebilirler. Yalnızca güçlü ve saldırgan olan kişinin 

ilişkiden istediğini elde edeceğini düşünebilirler. İlişkide bulundukları kişinin güçlü 

ve tehlikeli algılandığı durumlarda ise tehlikeden kurtulmanın yolunu uyumlu ve 

itaatkar olmakta bulurlar. Uyumluluk istismar ortamında çocuğun daha fazla istismar 

edilmesini önleyerek çocuğu koruyan bir özellik sergilese de uzun dönemde bu 

yetişkinlerin karşılıklılık, uzlaşma gibi durumları anlamalarına engel olur (Howe, 

2005). Bu yüzden istismar geçmişi olan kişiler sosyal ortamlarda daha fazla 

rahatsızlık yaşamakta, daha uyarılmış ve öfkeli olmakta ve diğer olumsuz duyguları 

yaşama sıklıkları daha fazla olmaktadır. 

Ebeveyn kabul-red kuramına (Rohner, 1999) göre de, bağlanma figürleri 

tarafından reddedildiklerini algılayan bireyler kaygılı ve güvensiz hissetmektedirler. 

Bu bireylerin kendileri, diğerleri ve dünya hakkında bozulmuş zihinsel temsilleri 

vardır. Reddedilmiş hisseden bireyler, problemlerini öfke ve düşmanlıkla çözmeye 

çalışmakta, diğerlerine aşırı bağımlı olmakta, kendilik değerleri düşük olmakta ve 

duygusal olarak değişken veya tepkisiz olmaktadırlar. 

Şema terapi yaklaşımına göre de istismar yaşantısı sonucunda mağdur kişi, 

diğerlerinin güvenilmez, istismar edici olduğu ve kendinin kusurlu olduğu ve bundan 

utanç duyması gerektiği yönünde erken dönem uyum bozucu şemalar geliştirir 

(Young, Kloska ve Weishaar, 2003). Bu erken dönem uyum bozucu şemalar kişilerin 

ketleyici bir tarz geliştirmesine sebep oluyor olabilir. Ketleyici kişilerarası tarz, 

ilişkilerin çatışmalı olmasına veya kişinin sosyal ilişkilerinin azalmasına sebep 

olmaktadır. Böylece kişi ya yalnız kalmakta ya da çatışmalı ilişkiler sürdürmektedir. 
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Her iki olasılık da kişinin depresyon, anksiyete, öfke, olumsuz benlik, somatizasyon 

gibi belirtileri yaşamasına sebep oluyor olabilir. 

Çocukluk çağı örselenme yaşantısı sonucu yaşanan duygu düzenleme güçlüğü 

de doyum sağlayıcı kişilerarası ilişkilerin kurulmasını engelliyor olabilir. 

Duygularını anlamayan, dışa vuramayan veya daha çok olumsuz duygularını ifade 

eden kişilerin doyum sağlayan kişilerarası ilişkiler kurması da zor olmaktadır. 

Böylece kişi hem duygularını düzenleyemediği için, hem kişilerarası tarzı sebebiyle 

çatışma yaşadığı için psikolojik belirtiler yaşayabilir, hem de kişilerarası tarzı 

ketleyici olduğu için bu belirtilerin üstesinden gelmesinde yardımcı olabilecek sosyal 

desteği bulamaz. 

 

4.6. Araştırmanın Sonuçları 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, genel olarak, çocukluk çağı örselenmesi 

yaşayan kişilerin yetişkinlikte genel psikolojik belirtiler, duygu düzenlemede güçlük 

ve olumsuz kişilerarası tarz gibi belirtiler yaşayabileceklerini göstermektedir. 

Araştırmanın amaçları çerçevesinde sorulan sorulara yanıt olarak bulunan sonuçlar 

şunlardır: 

1.   Sosyodemografik değişkenlerden cinsiyet değişkeninin, çocukluk çağı 

örselenme yaşantıları, besleyici kişilerarası tarz, ketleyici kişilerarası tarz ve 

genel psikolojik belirtiler üzerinde anlamlı etkisi vardır. Eğitim değişkeninin 

de, çocukluk çağı örselenme yaşantıları, duygu düzenleme güçlüğü, besleyici 

kişilerarası tarz ve genel psikolojik belirtiler üzerinde anlamlı etkisi vardır.  
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2.   Örselenme puanı düşük ve örselenme puanı yüksek olan kişilerin araştırma 

değişkenleri açısından karşılaştırılması sonucunda, örselenme puanı yüksek 

olan kişilerin besleyici tarz hariç tüm değişkenlerde örselenme puanı düşük 

kişilerden daha yüksek puanlar aldıkları bulunmuştur. 

3.   Katılımcıların genel psikolojik belirtilerini yordayan değişkenler; psikiyatrik 

tedavi geçmişi, eğitim düzeyi, yaş, baba eğitim düzeyi, cinsiyet, geçmiş 

travma öyküsü, fiziksel istismar, cinsel istismar, ketleyici kişilerarası tarz ve 

duygu düzenleme güçlüğünün alt boyutlarından strateji, açıklık, dürtü kontrol 

ve amaçtır.  

4.  Çocukluk dönemi örselenme yaşantısı ile genel psikolojik sağlık arasındaki 

ilişkide hem duygu düzenleme güçlüğü hem de ketleyici kişilerarası tarz 

değişkenlerinin tam aracı etkisi olduğu bulunmuştur.  

 

4.7. Çalışmanın Klinik Doğurguları 

Yapılan çalışma, çocukluk çağı örselenme yaşantılarının yetişkinlikte 

psikolojik sorunlara yol açtığını ve bu sorunların ortaya çıkışında duygu düzenleme 

ve kişilerarası tarz değişkenlerinin etkisi olduğunu göstermiştir. Buradan hareketle 

çocukluk çağı örselenme öyküsü olan kişilerle çalışırken klinisyenlerin psikolojik 

belirtilerle birlikte, kişilerin duygu düzenleme becerilerine ve kişilerarası ilişkilerine 

de odaklanmalarının önemli olduğu sonucunu çıkarabiliriz. 

Çocukluk çağı örselenme yaşantıları korkunç yaşantılar olmakla birlikte, 

boylamsal çalışmalar böyle bir yaşantı deneyimleyen herkesin yetişkinlikte 

psikolojik belirti yaşamadığını göstermektedir. Bu çalışmada çocukluk çağı 
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örselenme yaşantısının yetişkin hayatta psikolojik belirtiler ortaya çıkarmasında 

duygu düzenleme ve kişilerarası tarzın önemi ortaya konmuştur. Araştırmanın bu 

bulgusundan hareketle Erken müdahale ile çocuğun duygu düzenleme ve kişilerarası 

ilişki kurma becerileri geliştirilerek sorunların yetişkinliğe kadar devam etmesi 

engellenebilir. Erken müdahale edilmese de, yetişkinlerin örselenme yaşantısı 

sebebiyle çocukluklarında kaybettikleri becerilerin bu kişilere yeniden 

kazandırılmasının iyileştirici bir rolü olabileceği düşünülmektedir. 

Çeşitli terapötik yaklaşımlar değişik şekillerdeki duygu düzenleme eğitimini 

içermektedir. Bunlardan bazıları, Diyalektik Davranış Terapisi (Dialectical 

Behavioral Therapy, Linehan, 1993), Duygu Odaklı Terapi (Emotion Focused 

Therapy)  ve Duygu Düzenleme Terapisidir. 

Çocukluk çağı istismar öyküsü bulunan kişilerin tedavisinde işe yarayacağı 

düşünülen bir başka beceri de kişilerarası becerilerdir. Kişilere, kişilerarası tarzlarını 

değiştirmeye yönelik bir eğitim verilmesi de istismarın olumsuz etkilerini 

haffiletecek özellik gösterebilir. 

 

4.8. Sınırlılıklar ve Öneriler 

Araştırmada incelenen istismar değişkeninin doğası, yönteme ilişkin birçok 

problemi de beraberinde getirmektedir. İstismar yaşantısı genellikle çok sayıda başka 

problemle birlikte ortaya çıkabildiği için neden-sonuç ilişkisi kurmak zordur. Bunun 

yanı sıra çalışmanın kesitsel bir çalışma olması da neden-sonuç ilişkisi ortaya 

koymayı engellemektedir. Bu sınırlılığın önüne geçilmesinde, çocukluk çağı 
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istismarının yetişkinlikteki etkilerini inceleyen boylamsal çalışmaların katkısı önemli 

olacaktır.  

Çocukluk çağı istismar yaşantısı bilgisinin geriye dönük olarak ölçek 

bilgisinden elde edilmesi de çalışmanın bir başka kısıtlılığıdır. Çalışmalar, 

yetişkinlerin çocukluklarındaki istismar gibi spesifik olayları doğru şekilde 

hatırladığını göstermektedir (Brewin, Andrews ve Gotlib, 1993). Çalışmada 

örselenme yaşantısını taramaya yönelik kullanılmış olan ölçeğin, terapistlerin 

istismar değerlendirmeleri ile kriter bağımlı geçerliliği yüksek bulunmuştur 

(Bernstein ve ark., 2003). Ancak buna rağmen, çocukluk çağı örselenme yaşantısını 

değerlendirmede resmi raporları kullanan ve kayıtlardan istismar öyküsü kanıtlanmış 

kişileri katılımcı olarak alan çalışmalar mevcuttur (Binggeli ve ark.,  2001; Moran ve 

ark., 2002, Akt. Gibb ve ark., 2001), çünkü istismar yaşantısının geriye dönük 

değerlendirmesinde sorun olmadığını söyleyen araştırma bulgusu olsa da geriye 

dönük ölçümlerin geçerliliği ile ilgili ciddi tartışmalar vardır (Petrosky, 2000; 

McGinn ve ark., 2005; Akt., Kaya, 2008). Bu sınırlılığın önüne geçilmesi için, ileriki 

çalışmalarda istismarı değerlendirmeye yönelik hem kişinin kendisinden hem de 

ulaşılabilecek başka kaynaklardan bilgi alınması önemli olabilir.  

Kendini değerlendirme türü ölçeklerle katılımcının öznel değerlendirmesini 

almanın yarattığı sınırlılık araştırmada kullanılan diğer ölçekler için de geçerlidir.  

Ayrıca, ölçeklerin eğitim düzeyi düşük kişiler tarafından doldurulmasından kaynaklı 

sınırlılıklar da sonuca yansıyabilir.  

Bu çalışmada örselenme yaşantısı değerlendirilirken örselenme yaşantısının 

yaşanıp yaşanmadığı ve sıklığı sorgulanmıştır ancak ileriki çalışmalarda aynı 
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zamanda örselenme yaşantısının yoğunluğu ve kişinin bundan ne kadar 

etkilendiğinin de sorgulanması daha zengin bilgi sağlayabilir.  
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ÖZET 

 

Bu çalışmada, çocukluk çağı örselenme yaşantılarının, duygu düzenleme güçlüğü, 

kişilerarası tarz ve genel psikolojik sağlık ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada 

ayrıca, duygu düzenleme güçlüğü ve kişilerarası tarz değişkenlerinin çocukluk çağı 

örselenme yaşantısı ve genel psikolojik belirtiler arasında aracı rolü olup olmadığı 

sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışmanın örneklemini, kartopu örnekleme yoluyla 

ulaşılmış 18-65 yaş arası 802 yetişkin oluşturmaktadır. Çalışmada, katılımcıların 18 

yaşından önceki örselenme yaşantılarını değerlendirmek amacıyla Çocukluk Çağı 

Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ), duygu düzenleme güçlüklerini ölçmek 

amacıyla Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ), kişilerarası tarzlarını 

değerlendirmek amacıyla Kişilerarası Tarz Ölçeği (KİTÖ), genel psikolojik 

sağlıklarını değerlendirmek amacıyla ise Kısa Semptom Envanteri (KSE) 

kullanılmıştır. Araştırma sorularına koşut olarak elde edilen bulgular, cinsiyet 

değişkeninin duygu düzenleme güçlüğü hariç tüm değişkenler üzerinde; eğitim 

düzeyinin ise ketleyici tarz değişkeni hariç tüm değişkenler üzerinde temel etkisi 

olduğunu göstermiştir. İstismar düzeyi düşük ve yüksek grupların karşılaştırıldığı 

analizden, istismar düzeyi yüksek grubun duygu düzenlemenin tüm boyutlarında 

daha fazla güçlük yaşadığı, ketleyici kişilerarası tarzları daha fazla kullandıkları ve 

araştırmada değerlendirilen tüm genel psikolojik belirtilerinin daha fazla olduğu 

bulguları elde edilmiştir. Genel psikolojik belirtileri yordayan değişkenleri anlamak 

amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları, genel psikolojik belirtlileri yordayan 

değişkenlerin psikiyatrik tedavi geçmişi, eğitim düzeyi, yaş, babanın eğitim düzeyi, 
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cinsiyet, geçmiş travma öyküsü, fiziksel istismar, cinsel istismar, ketleyici tarz ve 

duygu düzenleme güçlüğü alt alanlarından strateji, açıklık, dürtü kontrol ve amaç 

olduğunu göstermiştir. Ketleyici kişilerarası tarz ve duygu düzenleme güçlüğü 

değişkenlerinin, çocukluk çağı örselenme yaşantısı ve genel psikolojik belirtiler 

arasındaki ilişkide aracı rolünün değerlendirilmesi amacıyla yapılan regresyon 

analizi bulguları da hem ketleyici kişilerarası tarzın hem de duygu düzenleme 

güçlüğünün bu ilişkide tam aracı rol gösterdiğini ortaya koymuştur. Özetle 

çalışmanın bulguları, çocukluk çağı örselenme yaşantısının yetişkinlikteki 

kişilerarası tarz, duygu düzenleme güçlüğü ve genel psikolojik belirtilerle ilişkili 

olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bulgular, çocukluk çağı örselenme yaşantısı 

olan yetişkinlerin genel psikolojik belirti geliştirmesinde ketleyici kişilerarası tarz ve 

duygu düzenleme güçlüğü değişkenlerinin aracı rolüne işaret etmektedir. 

Anahtar Sözcükler:  Çocukluk istismarı ve ihmali, duygu düzenleme, kişilerarası 

tarz, genel psikolojik sağlık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

ABSTRACT 

 

In this study, relationships among childhood abuse history, difficulties in emotion 

regulation, interpersonal styles and psychological wellbeing were examined. Besides 

the mediator role of emotion regulation and interpersonal styles in the relationship 

between childhood abuse history and psychological wellbeing were examined. The 

sample is composed of 802 adults aged 18-65. Childhood Trauma Questionnaire 

(CTQ) was used to assess the participants’ abuse experiences before age 18, 

Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) was used to evaluate participants’ 

difficulties in emotion regulation, Brief Symptom Inventory (BSI) was used to assess 

the psychological distress level and Interpersonal Relationship Styles Inventory 

(IRSI) was used to assess participants’ interpersonal styles. The results of the study 

have shown that gender variable has a main effect on all the study variables 

excluding emotion regulation and education variable also has a main effect on all the 

study variables excluding negative interpersonal style.  Besides it was determined 

that the group with a higher level of abuse has more difficulties in emotion 

regulation, has more psychological distress and exhibit more negative interpersonal 

relation styles than the group with a lower level of abuse. The predictor variables of 

psychological wellbeing was found to be psychiatric treatment history, education 

level, age, the education level of the father, gender, trauma history, physical abuse, 

sexual abuse, negative interpersonal style and dimensions of emotion regulation 

difficulties including strategies, clarity, impulse control and goals. Results revealed 

that both emotion regulation difficulties and negative interpersonal style variables 
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mediate the relation between childhood abuse history and psychological wellbeing. 

The results of this research in general have shown that childhood abuse history might 

have negative effects on psychological wellbeing, emotion regulation and 

interpersonal styles in adult life. 

Key words:  Childhood abuse and neglect, emotion regulation, interpersonal styles, 

psychological distress 
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EKLER 

EK 1. BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU  

Bu araştırma, çocukluk çağı örselenme yaşantısı olan bireylerin bu örseleyici yaşantılarının 

yetişkin hayatlarına olan etkilerinin incelenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Sonuçları, benzer 

yaşantıları olan bireylerin sorunlarının ele alınmasına ışık tutacaktır.  

Çalışma, Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden bir öğretim üyesi ve bir yüksek lisans 

öğrencisi tarafından yürütülmektedir. 

Araştırmaya katılım tamamen gönüllülüğe dayalıdır. Katılmayı reddetme ya da formu 

doldurmaya başlayıp daha sonra vazgeçme hakkınız vardır. Ancak formları sonuna kadar 

doldurmanız, bu araştırmanın sağlıklılığı açısından çok önemlidir.  

Araştırmaya katılmanız durumunda, size verilen formdaki soruları yanıtlamanız 

gerekmektedir. Bunun için en fazla 30 dakikanızı ayırmanız yeterli olacaktır. Bu soruları 

yanıtlamak size herhangi bir fiziksel ya da duygusal rahatsızlık yaşatırsa bununla ilgili 

yardım almak üzere aşağıda verilen telefon numaralarından araştırmacılara ulaşabilirsiniz.   

Araştırma için verdiğiniz bilgiler bireysel düzeyde değerlendirilmeyeceği için formda 

kimliğinize ilişkin herhangi bir bilgi sorulmamaktadır. Ayrıca formu doldurduktan sonra size 

formla birlikte verilen zarfın içinde geri vereceğinizden, yanıtların size ait olduğunu 

araştırmacının da bilmesi olanaksız hale gelecektir.  

 

Yrd. Doç. Dr. Banu Yılmaz   Psk. Gülçim Bilim 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü 

İletişim için: byilmaz@humanity.ankara.edu.tr 

0312 3103280/1253 

Gülçim Bilim: 0312 2862376/4534 

Katılımcının Beyanı 

 

Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Banu Yılmaz ve Yüksek 

Lisans öğrencisi Psk. Gülçim Bilim tarafından yapılacak “Çocukluk Çağı Örselenme 

Yaşantılarının Yetişkin Hayatı Üzerine Etkisi ” başlıklı çalışma hakkında yeterli düzeyde 

bilgi aldım. Araştırmaya katılarak formdaki soruları yanıtlarsam, bana ait bilgilerin 

gizliliğine özen ve saygı ile yaklaşılacağı konusunda bana güvence verildi.     

Çalışmaya katılmayı kabul ediyorum (   ) (Çalışmaya katılmayı kabul ediyorsanız, lütfen 

parantez içine bir işaret koyunuz. Katılmak istemiyorsanız formu iade edin 

mailto:byilmaz@humanity.ankara.edu.tr
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EK 2. KİŞİSEL BİLGİLER 

1. Cinsiyetiniz     Kadın       Erkek    

2. Yaş: ……….   

3. Eğitim:   Okuryazar        İlkokul mezunu       Ortaokul mezunu 

   Lise mezunu              Yüksekokul mezunu              Üniversite 

öğrencisi/mezunu 

3. Meslek: ………….………………… 

4. Herhangi bir işte çalışıyor musunuz?   Evet     Hayır   

5. Medeni durumu:  Evli      Bekar  

6. Aylık geliriniz (………………….. TL) (Evinizde, çalışan bütün bireylerin bir ayda 

kazandığı toplam para miktarı)  

7. Annenizin eğitim düzeyi:  

   Okuryazar değil         Okuryazar        İlkokul mezunu       Ortaokul mezunu 

   Lise mezunu              Yüksekokul mezunu              Üniversite mezunu ve üzeri 

8. Babanızın eğitim düzeyi: 

 Okuryazar değil         Okuryazar        İlkokul mezunu       Ortaokul mezunu 

 Lise mezunu              Yüksekokul mezunu              Üniversite mezunu ve üzeri 

9. Hayatınızın büyük çoğunluğunu geçirdiğiniz yer: 

 Köy        Kasaba       Küçük Şehir       Büyük Şehir  

10. Herhangi bir bedensel hastalığınız var mı?      Evet       Hayır    

Evetse belirtiniz ………………………………… 

11. Son 6 ay içinde psikiyatrik tedavi gördünüz mü?    Evet        Hayır   

Evetse belirtiniz…………………………………. 

 

12. Hayatınızda hiç psikiyatrik tedavi gördünüz mü?   Evet        Hayır   

Evetse belirtiniz …………………………………. 
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EK 3. TRAVMATİK YAŞANTI TARAMA LİSTESİ 

TYTL 

Birçok kişinin başından, yaşamının herhangi bir döneminde, oldukça stresli ve 

travmatik bir olay geçmiş ya da böyle bir olaya tanık olmuştur. Aşağıda belirtilen olaylar 

içinde, başınızdan geçen ya da tanık olduğunuz olayların HEPSİNİ yanındaki kutuyu 

işaretleyerek belirtiniz.   

1.  Ciddi bir kaza, yangın ya da patlama olayı (örneğin, trafik kazası, iş kazası, çiftlik kazası, 

araba, uçak ya da tekne kazası) 

2.  Doğal afet (örneğin, hortum, kasırga, sel baskını ya da büyük bir deprem) 

3.  Aile üyelerinden biri ya da tanıdığınız bir kişi tarafından cinsel olmayan bir saldırıya 

maruz kalma (örneğin, saldırıya uğrayıp soyulma, fiziksel bir saldırıya maruz kalma, 

silahlı saldırı, bıçaklanma ya da silahla rehin alınma) 

4.  Tanımadığınız biri tarafından cinsel olmayan bir saldırıya maruz kalma (örneğin, saldırıya 

uğrayıp soyulma, fiziksel bir saldırıya maruz kalma, silahlı saldırı, bıçaklanma ya da 

silahla rehin alınma gibi) 

5.  Aile üyelerinden biri ya da tanıdığınız bir kişi tarafından cinsel bir saldırıya maruz kalma 

(örneğin, tecavüz ya da tecavüze teşebbüs gibi)  

6.  Tanımadığınız bir kişi tarafından cinsel bir saldırıya maruz kalma (örneğin, tecavüz ya da 

tecavüze teşebbüs gibi) 

7.  Askeri bir çarpışma ya da savaş alanında bulunma 

8.  18 yaşından daha küçük olduğunuz bir dönemde kendinizden 5 ya da daha büyük yaşta 

biriyle cinsel temas (örneğin cinsel organlarla, göğüslerle temas gibi) 

9.  Hapsedilme (örneğin cezaevine düşme, savaş esiri olma, rehin alınma gibi) 

10.  İşkenceye maruz kalma 

11.  Yaşamı tehdit eden bir hastalık 

12.  Sevilen ya da yakın birinin beklenmedik ölümü 

13.  Bunların dışında bir travatik olay 

14. 13. maddeyi işaretlediyseniz aşağıda bu travmatik olayı kısaca anlatınız: 
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EK 4. ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARI ÖLÇEĞİ 

ÇÖYÖ 

AÇIKLAMA:  Aşağıda 18 yaş öncesi çocukluk ve gençlik yaşantılarınızla ilgili cümleler 

vardır. Her cümleyi dikkatlice okuyup, üst tarafındaki yazılar arasında sizi en iyi tanımlayan 

seçenek üzerine (X) işareti koyunuz. 

1 Hiçbir zaman 2 Nadiren 3 Bazen 4 Sıklıkla 5 Çok sık  

 

1 Ben çocukken ailemde birileri bana vurur ya da beni döverdi. 1 2 3 4 5 

2 Ben çocukken, hiç kimse benimle ilgilenmediği için, kendi bakımımı 
kendim daha iyi yaptığımı hissederdim. 

1 2 3 4 5 

3 Ben çocukken, ailemdeki kişiler birbiriyle tartışır, kavga ederdi. 1 2 3 4 5 

4 Ben çocukken, ailemde benimle ilgilenen ve beni koruyan birinin 

olduğunu bilirdim. 

1 2 3 4 5 

5 Ben çocukken, ailemde bana bağırıp çağıran biri vardı. 1 2 3 4 5 

6 Ben çocukken, annemi ya da kardeşlerimi dövülürken ya da onlara 

vurulurken gördüm. 

1 2 3 4 5 

7 Ben çocukken gereksinim olan sevgi ve ilgiyi gördüm. 1 2 3 4 5 

8 Ben çocukken, ailemde kendimi önemli ya da özel hissetmemi 

sağlayan biri vardı. 

1 2 3 4 5 

9 Ben çocukken, ailemde kendimi dövüşerek, ona vurarak, ya da 

ondan kaçarak korumak zorunda kaldığım biri vardı. 

1 2 3 4 5 

10 Ben çocukken, ailemde, başarılı biri olmamı isteyen, bir kişinin 

varlığını hissederdim. 

1 2 3 4 5 

11 Ben çocukken, değişik zamanlarda değişik kişilerin yanında yaşadım 

(değişik yakınlarımla ya da evlatlık verildiğim ailelerle). 

1 2 3 4 5 

12 Ben çocukken, sevildiğimi hissederdim. 1 2 3 4 5 

13 Ben çocukken, annem ve babam, bana ve kardeşlerime eşit 

davranmaya çalışırlardı. 

1 2 3 4 5 

14 Ben çocukken, ailemdeki kişilerden, bir doktora ya da hastaneye 

gitmek zorunda kalacak kadar denli dayak yediğim oldu. 

1 2 3 4 5 

15 Ben çocukken, ailemde, beni başımın belaya girmesinden koruyan 

birileri vardı. 

1 2 3 4 5 
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16 Ben çocukken, ailemdekiler, beni bir yerlerim çürüyecek ya da iz 

kalacak denli döverdi. 

1 2 3 4 5 

17 Ben çocukken, bir erişkinle ya da benden en az beş yaş büyük 

birisiyle cinsel ilişkim oldu. 

1 2 3 4 5 

18 Ben çocukken, kemer, sopa, oklava, ya da benzeri sert cisimlerle 

dövülerek cezalandırıldım. 

1 2 3 4 5 

19 Ben çocukken, ailemizin üyeleri birbirlerini gözetirlerdi. 1 2 3 4 5 

20 Ben çocukken, annemle babam ayrı yaşardı ya da boşanmıştı. 1 2 3 4 5 

21 Ben çocukken, fiziksel olarak istismar edildiğime inanıyorum. 1 2 3 4 5 

22 Ben çocukken, ailemdeki kişiler beni kötü etkilerden korumaya 

çalıştılar. 

1 2 3 4 5 

23 Ben çocukken, evde bana bakan ve benim sorumluluğumu üstlenen 

bir kişi vardı. 

1 2 3 4 5 

24 Ben çocukken, öğretmen, komşu ya da doktor gibi kişilerin dikkatini 

çekecek denli kötü dayak yedim. 

1 2 3 4 5 

25 Ben çocukken, ailemde denetimsiz davranışları olan kişiler vardı. 1 2 3 4 5 

26 Ben çocukken, ailemdeki kişiler beni okula devam etmem ve 

eğitimimi sürdürmem için yüreklendirdi. 

1 2 3 4 5 

27 Ben çocukken bana verilen cezalar çok katıydı. 1 2 3 4 5 

28 Ben çocukken, ailemdeki kişiler birbirine yakındılar. 1 2 3 4 5 

29 Ben çocukken, birisi bana cinsel amaçla dokunmayı ya da kendisine 

dokundurtmayı denedi. 

1 2 3 4 5 

30 Ben çocukken, ailemdeki kişiler beni itip kalktı. 1 2 3 4 5 

31 Ben çocukken birisi, kendisiyle cinsel ilişkim olmazsa beni incitmekle 

ve hakkımda yalanlar söylemekle tehdit etti. 

1 2 3 4 5 

32 Ben çocukken, çocukluğum mükemmeldi. 1 2 3 4 5 

33 Ben çocukken, ailemde incitilmekle korkutuldum. 1 2 3 4 5 

34 Ben çocukken, birisi benimle cinsel içerikli davranışlara girmeyi ya da 

bana cinsellikle ilgili şeyler izletmeyi denedi. 

1 2 3 4 5 

35 Ben çocukken ailemde bana güvenen biri vardı. 1 2 3 4 5 
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36 Ben çocukken, duygusal olarak istismar edildiğime inanıyorum. 1 2 3 4 5 

37 Ben çocukken, ailemdeki kişiler ne yaptığımla ilgilenir gibi 

gözükmezler ya da ne yaptığımı bilmezlerdi. 

1 2 3 4 5 

38 Ben çocukken, dünyadaki en iyi aileye sahiptim. 1 2 3 4 5 

39 Ben çocukken, cinsel olarak istismar edildiğime inanıyorum. 1 2 3 4 5 

40 Ben çocukken, ailem güç ve destek kaynağımdı. 1 2 3 4 5 
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EK 5. DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ ÖLÇEĞİ 

DDGÖ 

 

Aşağıdaki cümlelerin size ne sıklıkla uyduğunu altlarında belirtilen 5 dereceli ölçek 

üzerinden değerlendiriniz. Her bir cümlenin altındaki 5 noktalı ölçekten, size uygunluk 

yüzdesini de dikkate alarak, yalnızca bir tek rakamı yuvarlak içine alarak işaretleyiniz.  

                                   Bazen        Çoğu zaman 

  (%11-%35)       (%66- %90)                                                   

1 -------------------- 2 -------------------- 3 -------------------- 4 -------------------- 5                   

    Hemen hemen hiç                      Yaklaşık yarı yarıya                             Hemen hemen her zaman        
           (%0-%10)                                   (%36-%65)                                       ( %91-%100)  

1. Ne hissettiğim konusunda netimdir. 1 2 3 4 5 

2. Ne hissettiğimi dikkate alırım. 1 2 3 4 5 

3. Duygularım bana dayanılmaz ve kontrolsüz gelir.  1 2 3 4 5 

4. Ne hissettiğim konusunda hiçbir fikrim yoktur.  1 2 3 4 5 

5. Duygularıma bir anlam vermekte zorlanırım.  1 2 3 4 5 

6. Ne hissettiğime dikkat ederim. 1 2 3 4 5 

7. Ne hissettiğimi tam olarak bilirim. 1 2 3 4 5 

8. Ne hissettiğimi önemserim. 1 2 3 4 5 

9. Ne hissettiğim konusunda karmaşa yaşarım. 1 2 3 4 5 

10. Kendimi kötü hissetmeyi kabullenebilirim.  1 2 3 4 5 

11. Kendimi kötü hissettiğimde böyle hissettiğim için kendime 

kızarım.  

1 2 3 4 5 

12. Kendimi kötü hissettiğim için utanırım. 1 2 3 4 5 

13. Kendimi kötü hissettiğimde işlerimi bitirmekte zorlanırım.  1 2 3 4 5 

14. Kendimi kötü hissettiğimde kontrolden çıkarım.  1 2 3 4 5 

15. Kendimi kötü hissettiğimde uzun süre böyle kalacağıma inanırım.  1 2 3 4 5 

16. Kendimi kötü hissetmemin yoğun depresif duyguyla 

sonuçlanacağına inanırım.  

1 2 3 4 5 

17. Kendimi kötü hissettiğimde duygularımın yerinde ve önemli 

olduğuna inanırım.  

1 2 3 4 5 

18. Kendimi kötü hissederken başka şeylere odaklanmakta zorlanırım.  1 2 3 4 5 
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19. Kendimi kötü hissederken kontrolden çıktığım duygusu yaşarım.  1 2 3 4 5 

20. Kendimi kötü hissediyor olsam da çalışmayı sürdürebilirim.  1 2 3 4 5 

21. Kendimi kötü hissettiğimde bu duygumdan dolayı kendimden 

utanırım.  

1 2 3 4 5 

22. Kendimi kötü hissettiğimde eninde sonunda kendimi daha iyi 

hissetmenin bir yolunu bulacağımı bilirim.  

1 2 3 4 5 

23. Kendimi kötü hissettiğimde zayıf biri olduğum duygusuna 

kapılırım.  

1 2 3 4 5 

24. Kendimi kötü hissettiğimde de davranışlarım kontrolüm altındadır.  1 2 3 4 5 

25. Kendimi kötü hissettiğim için suçluluk duyarım.  1 2 3 4 5 

26. Kendimi kötü hissettiğimde konsantre olmakta zorlanırım.  1 2 3 4 5 

27. Kendimi kötü hissettiğimde davranışlarımı kontrol etmekte 

zorlanırım.  

1 2 3 4 5 

28. Kendimi kötü hissettiğimde daha iyi hissetmem için yapabileceğim 

hiçbir şey olmadığına inanırım.   

1 2 3 4 5 

29. Kendimi kötü hissettiğimde böyle hissettiğim için kendimden 

rahatsız olurum.  

1 2 3 4 5 

30. Kendimi kötü hissettiğimde kendimle ilgili olarak çok fazla 

endişelenmeye başlarım. 

1 2 3 4 5 

31. Kendimi kötü hissettiğimde kendimi bu duyguya bırakmaktan 

başka çıkar yol olmadığına inanırım.  

1 2 3 4 5 

32. Kendimi kötü hissettiğimde davranışlarım üzerindeki kontrolümü 

kaybederim.  

1 2 3 4 5 

33. Kendimi kötü hissettiğimde başka bir şey düşünmekte zorlanırım.  1 2 3 4 5 

34. Kendimi kötü hissettiğimde duygumun gerçekte ne olduğunu 

anlamak için zaman ayırırım. 

1 2 3 4 5 

35. Kendimi kötü hissettiğimde kendimi daha iyi hissetmem zaman 

alır.  

1 2 3 4 5 

36. Kendimi kötü hissettiğimde duygularım dayanılmaz olur.  1 2 3 4 5 
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EK 6. KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZI ÖLÇEĞİ 

KİTÖ 

Bu ölçek insanlar arası ilişkilerde iletişim stilini belirlemek üzere hazırlanmıştır. Ölçeği, 

arkadaşlarınızla birlikte olduğunuz sırada genel olarak nasıl davrandığınızı düşünerek 

işaretleyin. Maddelerin doğru ya da yanlış şeklinde bir yanıtı söz konusu değildir. Ölçekte 

belirtilen davranışları yapma sıklığınıza göre “hiç (0)”, “bazen (1)”, “sık sık (2)” ve “sürekli 

(3)” şeklinde yandaki cevap kısmına işaretleyin. Ancak her bir davranış için bunlardan 

yalnızca bir tanesini seçmeye dikkat edin. Tüm davranışları değerlendirmeye, boş 

bırakmamaya özen gösterin.  

 

1. Kendi isteklerimi ve ihtiyaçlarımı karşımdakine açıkça belli ederim. 0 1 2 3 

2. Fikirlerimde ve söylediklerimde ısrarlı olur, karşımdakilerin görüşlerini 

pek dikkate almam. 

0 1 2 3 

3. Sözlerimle olmasa da diğer yollarla karşımdakilere saygı duyduğuma ve 

onları kabullendiğime ilişkin mesajlar veririm. 

0 1 2 3 

4. “Neden” ve “niçin” sözcükleriyle başlayan soruları sıkça kullanırım. 0 1 2 3 

5.  Neşeli ve yapıcı şakalar yaparım. 0 1 2 3 

6. İnsanlara sözle sataşmayı severim. 0 1 2 3 

7.  Karşımdakilerin görüşlerine ve tutumlarına değer verdiğimi açıkça belli 

ederim. 

0 1 2 3 

8.  Kendimi diğerlerinden daha farklı ve üstün görür ve bunu belli 

etmekten çekinmem. 

0 1 2 3 

9. Otomatik tepkilerimi erteleyebilir, kendimi pek kolayca kaybetmem. 0 1 2 3 

10. Karşımdakilerde suçluluk duygusu uyandırmayı severim. 0 1 2 3 

11. Diğer insanların da kendi görüşlerini ve bilgilerini aktarabilmeleri için 

onlara şans tanırım. 

0 1 2 3 

12. Yaptığım şakalar yersiz olur. 0 1 2 3 

13. Düşüncelerim diğer kişilerinki ile uyuştuğunda, bunu açıkça belli 

ederim. 

0 1 2 3 

14. Kendimi kolayca kaybedip öfkelenirim. 0 1 2 3 

15. Diğer kişilerin sırlarını hiçbir açık vermeden tutarım. 0 1 2 3 

16. Başkalarını aşağılayıcı ve küçük düşürücü sözleri kolayca söyleyebilirim. 0 1 2 3 

17.  İlişkilerimde bir sorun olduğunda, bu sorunla ilgili olarak diğer 

kişiyle/kişilerle açıkça ve yapıcı bir biçimde yüzleşirim. 

0 1 2 3 
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18.  Karşımdakilerden bir istekte bulunduğumda, bunu sert bir biçimde 

ifade ederim. 

0 1 2 3 

19. Konuşmalarım yapıcı ve olumludur. 0 1 2 3 

20.  İnsanlarla ilişkilerimde “üzüm yemek yerine, bağcı dövmek” için 

uğraşırım (Güç savaşına girerim) 

0 1 2 3 

21. Karşımdakilere içten bir ilgi duyar ve bunu açıkça belirtirim 0 1 2 3 

22. Karşımdakileri istemediğim halde pohpohlarım 0 1 2 3 

23. Karşımdaki insana karşı duyduğum olumlu duyguları, onunla açıkça 

paylaşabilirim 

0 1 2 3 

24. Diğerleriyle alay etmeyi severim 0 1 2 3 

25. Düşüncelerimi paylaşma konusunda dürüstümdür 0 1 2 3 

26. Diğerlerinin fikirlerini onlar adına ve onlar için özetlerim 0 1 2 3 

27. Duygularımı paylaşma konusunda dürüstümdür 0 1 2 3 

28. Kendi görüşlerimde ısrarlıyımdır ve bir uzlaşma yoluna gitmem 0 1 2 3 

29. Ortada tartışılan bir konu varsa, orada olan herkes görüşlerini 

belirtinceye kadar tartışılan konunun kapanmasına izin vermem. 

0 1 2 3 

30.  Yalnızca kendimden söz etmekten ve böbürlenmekten hoşlanırım 0 1 2 3 

31. Karşımdaki kişilere sorduğum sorular, onlara kimin haklı ya da üstün 

olduğunu göstermek için değil, gerçekten söylediklerini daha iyi 

anlayabilmem içindir 

0 1 2 3 
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EK 7.  KISA SEMPTOM ENVANTERİ 

KSE 

Aşağıda insanların bazen yaşadıkları belirtiler ve yakınmaların bir listesi 

verilmiştir.Listedeki her maddeyi lütfen dikkatle okuyun.Daha sonra o belirtinin sizi bugün dahil, 

son bir haftadır ne kadar rahatsız ettiğini yandaki kutulardan uygun olananın içini X 

işaretleyerek gösterin.Her belirti için sadece bir yeri işaretlemeye ve hiçbir maddeyi atlamamaya 

özen gösterin.Fikir değiştirirseniz ilk yanıtınızın üstünü karalayın. 

 
     
 Hiç  

 
 Biraz 

Orta 
Derecede 

Oldukça 
 fazla 

Ciddi  
derecede 

1. İçinizdeki sinirlilik ve titreme hali 

2. Baygınlık, baş dönmesi 

3. Bir başka kişinin sizin düşüncelerinizi kontrol edebileceği inancı 

4. Başınıza gelen sıkıntılardan dolayı başkalarının suçlu olduğu düşüncesi 

5. Olayları hatırlamada güçlük 

6. Çok kolayca kızıp öfkelenme 

7. Göğüs (kalp) bölgesinde ağrılar. 

8. Meydanlık (açık) alanlardan korkma duygusu  

9. Yaşamınıza son verme düşünceleri 

10. İnsanların çoğuna güvenilmeyeceği düşüncesi   

11. İştahta bozukluklar 

12. Hiç bir nedeni olmayan ani korkular 

13. Kontrol edemediğiniz duygu patlamaları 

14. Başka insanlarla beraberken bile yalnızlık hissetme 

15. İşleri bitirme konusunda kendini engellenmiş hissetme 

16. Yalnızlık hissetme 

17. Hüzünlü, kederli hissetme 

18. Hiçbir şeye ilgi duymama 

19. Ağlamaklı hissetme 

20. Kolayca incinebilme, kırılma 

21. İnsanların sizi sevmediğine kötü davrandığına inanmak 

22. Kendini diğerlerinden daha aşağı görme 

23. Mide bozukluğu, bulantı 

24. Diğerlerinin sizi gözlediği ya da hakkınızda konuştuğu inancı 

25. Uykuya dalmada güçlük 

26. Yaptığınız şeyleri tekrar tekrar doğru mu diye kontrol etme 

27. Karar vermede güçlükler 

28. Otobüs, tren, metro gibi umumi vasıtalarla seyahat etmekten korkma 

29. Nefes darlığı, nefessiz kalma 

30. Sıcak, soğuk basmaları 

31. Sizi korkuttuğu için bazı eşya, yer, etkinliklerden uzak kalmaya çalışma 

32. Kafanızın birden bomboş kalması 

33. Bedeninizin bazı bölgelerinde uyuşmalar, karıncalanmalar 

34. Günahlarınız için cezalandırılmanız gerektiği düşüncesi 

35. Gelecekle ilgili umutsuzluk duyguları içinde olmak  

36. Konsantrasyonda (dikkati bir şey üzerinde toplamada) güçlük/zorlanma 

37. Bedenin bazı bölgelerinde zayıflık, güçsüzlük hissi 

38. Kendini gergin ve tedirgin hissetme 

39. Ölüm ve ölmek üzerine düşünceler 

40. Birini dövme, ona zarar verme, yaralama isteği 

41. Bir şeyleri kırma/dökme isteği 
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 Hiç Biraz Orta 
Derecede 

Oldukça 
Fazla 

Ciddi 
derecede 

42. Diğerlerinin yanındayken kendini çok fazla gözlemek,    

yanlış bir şeyler  yapmamaya çalışmak 

43. Kalabalıklarda rahatsızlık duymak 

44. Bir başka insana hiç yakınlık duymamak 

45. Dehşet ve panik nöbetleri 

46. Sık sık tartışmaya girme 

47. Yalnız bırakıldığında/kalındığında sinirlilik hissetme 

48. Başarılarınız için diğerlerinden yeterince takdir görmediğiniz düşüncesi 

49. Yerinde duramayacak kadar gergin ve tedirgin hissetme. 

50. Kendini değersiz görme, değersizlik hissi 

51. İzin verdiğiniz takdirde insanların sizi sömüreceği düşüncesi 

52. Suçluluk duyguları 

53. Aklınızda bir bozukluk olduğu düşünceleri 
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EK 8. DEĞİŞKENLER ARASI KORELASYON TABLOSU 
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Fiziksel İstismar 1                   

Duygusal İstismar .57** 1                  

Cinsel İstismar .46** .28** 1                 

ÇÖYÖ Toplam Puanı .80** .94** .46** 1                

Açıklık .22** .36** .26** .36** 1               

Farkındalık .12** .35** .12** .30** .48** 1              

Dürtü Kontrol .24** .30** .20** .32** .53** .18** 1             

Kabul Etmeme .17** .20** .17** .22** .44** .06 .55** 1            

Amaçlar .11** .07* .06 .10** .26** -.02 .50** .42** 1           

Stratejiler .23** .25** .19** .28** .52** .11** .73** .63** .60** 1          

DDGÖ Toplam Puanı .26** .34** .23** .36** .72** .36** .84** .75** .67** .89** 1         

Besleyici Tarz -.11** -.42** -.11** -.35** -.41** -.50** -.30** -.20** -.08* -.23** -.38** 1        

Ketleyici Tarz .24** .23** .22** .27** .32** .09* .46** .32** .18** .38** .42** -.13** 1       

Anksiyete .24** .16** .21** .22** .44** .12** .50** .42** .37** .54** .58** -.13** .33** 1      

Depresyon .26** .16** .14** .22** .44** .12** .47** .40** .38** .54** .56** -.09** .25** .84** 1     

Olumsuz Benlik  .29** .21** .25** .28** .44** .12** .49** .44** .37** .52** .57** -.12** .32** .85** .82** 1    

Somatizasyon .26** .17** .21** .23** .38** .12** .39** .35** .27** .45** .47** -.11** .28** .78** .72** .68** 1   

Hostilite .20** .11** .12** .16** .32** .07* .47** .35** .32** .48** .49** -.04 .30** .76** .74** .75** .65** 1  

KSE Toplam Puanı .28** .18** .21** .25** .46** .13** .52** .44** .39** .57** .60** -.11** .33** .95** .93** .92** .84** .85** 1 

*p <.01, ** p < .001 

 


