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ÖZET 

6. ,7. ve 8.SINIF ÖĞRENCĠLERĠNDE, AĠLELERĠN ÇOCUK 

YETĠġTĠRME TUTUMU ĠLE ĠSTĠSMAR ARASINDAKĠ 

BAĞLANTININ ĠNCELENMESĠ 
 

Bu araĢtırmada, 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde, ailelerin çocuk yetiĢtirme tutumu ile 

istismar arasındaki bağlantı incelenmektedir. 

 

AraĢtırmanın örneklemini, Ġstanbul ili, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçesindeki 

dört farklı okulda öğrenim gören 202 öğrenci ve onların 202 anne babası olmak üzere 

toplam 606 kiĢi oluĢturmuĢtur. AraĢtırma dahilinde çocuk istismarını değerlendirmek 

için veri toplama araçları olarak çocuklara “Çocuk Ġstismar Tarama Anket (ÇĠTA) - 

Form 3”, annelerin çocuklarına karĢı tutumlarını ölçmek için annelere “Anne Tutum 

Envanteri - PARI” ve babaların çocuklarına karĢı tutumlarını ölçmek için babalara 

“Baba Tutum Envanteri - BADEP” uygulanmıĢtır. 

 

AraĢtırmanın sonucunda, uygulamaya katılan 202 çocuktan 201‟inin ihmale, 10‟unun 

duygusal istismara ve 7‟sinin de cinsel istismara maruz kaldıkları tespit edilmiĢtir. 

AraĢtırmada tutarsız anne tutumu ile ihmal arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Baba tutumları ile istismar arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢ bu nedenle baba 

tutumları üzerine istatistiksel incelemeler yapılmıĢtır. Yapılan incelemeler sonucunda 

araĢtırmaya katılan babaların tutumlarının çoğunun olumlu olduğu saptanmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonunda elde edilen tüm sonuçlar yorumlanmıĢ ve tartıĢılmıĢtır.     

 

Anahtar Sözcükler: Aile tutumu, anne tutumu, baba tutumu, çocuk istismarı 
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ABSTACT 

THE RELATĠONSHĠP BETWEEN FAMĠLĠES’ CHĠLD 

REARĠNG ATTĠTUDE AND CHĠLD ABUSE AMONG 6TH, 7TH 

AND 8TH CLASS STUDENTS 
 

In this research, the relationship betweeen families‟ child rearing attitude and child 

abuse among 6th, 7th, and 8th class students are studied. 

 

The sampling of the research is composed of 606 people (202 students and 202 

parents) studying in four different schools at Büyükçekmece and Beylikdüzü in 

Istanbul. Within the compass of research “Çocuk Ġstismar Tarama Anket (ÇĠTA) - 

Form 3” is applied to students to evaluate child abuse, “Anne Tutum Envanteri - 

PARI” is applied to mothers to evaluate mothers‟ attitude toward their children, and 

“Baba Tutum Envanteri - BADEP” is applied to fathers to evaluate fathers‟ attitude 

toward their children. 

 

Research result showed that 201 of 202 children are incured neglect, 10 children are 

emotionally abused, and 7 children suffered from sexual abuse. Within this research, 

it is found that there is a relation between inconsistent attitude of mother and abuse. 

Since no significant relation is found between father‟s attitude and abuse, statistical 

analysing upon father‟s attitudes are done. Following the analysis it is detected that 

the attitude of most of the fathers participated in this research are positive. At the end 

of the research all the results of the analysis are interpreted and discussed. 

  

Key Words: parents‟ attitudes, mothers‟ attitudes, fathers‟ attitudes, abuse   
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1. GĠRĠġ 

 

 

 

Bireyin, fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olabilmesi için çocukluk döneminde ona 

bakım veren kiĢilerle kurduğu iliĢki ve geliĢim dönemlerinde bu iliĢkilerdeki uyum 

büyük önem arz etmektedir. Çocukluk döneminde bakılmak, sevilmek, onaylanmak 

gibi temel gereksinimlerin karĢılanırken, çocuk ebeveynleri, öğretmenleri ve yakın 

çevresindeki kiĢilerle karĢılıklı etkileĢim içindedir. Çocuğun temel gereksinimlerinin 

sağlanmaması ya da herhangi bir nedenden kesintiye uğraması durumunda çocuk 

istismarından söz edilebilir. Dünya Sağlık Örgütü‟nün tanımına göre çocuk istismarı 

kavramı, çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal geliĢimini olumsuz yönde 

etkileyen bir yetiĢkin ya da yaĢça daha büyük biri tarafından bilerek ya da 

bilmeyerek yapılan davranıĢlardır (Adalı 2007; Bekçi, 2006). 

 

Literatürdeki araĢtırmalara bakıldığında çocuk istismarını açıklayan birçok tanım ile 

karĢılaĢılmıĢ ve bu tanımlarda istismarın toplumların kültürel yapılarına göre 

değiĢtiği görülmüĢtür. Öyle ki; bir davranıĢ bir kültürde normal kabul edilirken baĢka 

bir kültürde istismar olarak görülebilir. Bu karıĢıklığı önleyebilmek için istismar 

kavramı kendi içinde davranıĢlar ve türler olarak birbirlerinden ayrılmıĢ, bu 

davranıĢlar ve türler fiziksel, cinsel, ekonomik, duygusal ve ihmal olarak 

adlandırılmıĢtır. Çoğu araĢtırmada duygusal istismar ve ihmal ayrı baĢlıklar altında 

incelense de bazı araĢtırmalarda aynı baĢlık altında değerlendirilmektedir (Grace, 

2013).  

 

Bebek, dünyaya gözlerini açtığı ilk an itibariyle ilk iliĢkilerini anne ve babasıyla 

sağlar. Çocuğun anne ve babasıyla kurduğu iliĢkinin yaĢamında çok önemli bir yeri 

vardır. Çocuk bir yandan ebeveynlerinden gördüğü davranıĢları model alırken diğer 

yandan da ebeveynlerin çocuğa sağladığı bakım ve çocukla iliĢkileri çocuğun sosyal 

ve biyolojik bir varlık olarak geliĢmesini yardımcı olur. Anne ve babanın davranıĢları 

ve tutumları, çocuğun cinsiyet rollerini benimsemesine sağlarken, yaĢamın zorlukları 



2 

ile nasıl baĢa çıkabileceğini ve kendisini sosyal çevresine nasıl kabul ettireceğini de 

öğretir (EkĢi, 1990). Çocuğun geliĢimini etkileyen anne-baba tutumlarının arasındaki 

farklılıkların incelenmesi Holden‟e göre 1920‟lere kadar uzanır (aktaran Yılmaz, 

2009). Sonraki araĢtırmalarda bu farklılıklar adlandırılarak birbirlerinden 

ayrılmıĢlardır. Anne-baba tutum kavramı; otoriter tutum, gevĢek tutum, demokratik 

tutum, ilgisiz tutum vb. Ģeklinde kategorize edilmiĢtir. 

 

Çocukluk döneminde bakım verenler ve çocuğun yakın çevresindeki insanlarla 

yaĢanan sorunlar bireylerin yetiĢkinlik döneminde daha büyük ruhsal bozukluklara 

neden olmaktadır. Özellikle bu dönemde çocukların yaĢadığı istismarların büyük 

travmalara neden olduğu görülmüĢ bu yüzden çocukluk döneminde yaĢanan 

istismarlar araĢtırılmaya ve istismarlardan çocukların korunması için önlemeler 

alınmaya baĢlamıĢtır. Literatüre bakıldığında istismarlarla ilgili araĢtırmaların, 

genellikle geliĢmiĢ ülkelerde ve yetiĢkinler üzerinde yapıldığı görülmüĢtür. Oysa ki 

geliĢmemiĢ ve hala geliĢmekte olan ülkelerde, çocukların istismara daha fazla maruz 

kaldıkları bildirilmektedir (Zoroğlu, Tüzün, ġar, Öztürk, Kora, Alyanak, 2001). 

Çocuk istismarı kültürel nedenlerimizden dolayı az araĢtırılmıĢ olsa bile ülkemiz, 

çocuk istismar vakaları sebebiyle dünya sıralamalarında 16. sırada yer almaktadır 

(Yalçın, 2011). Bu nedenle Türkiye‟de istismar konusunda önlemler alınabilmesi için 

araĢtırmaların daha sık yapılması gerektiği düĢünülmektedir. Kültürel değerlerden 

dolayı istismar üzerine yapılan araĢtırmalar kısıtlı olsa da, verilerin birikerek bir 

havuz oluĢturması çocuklarını istismardan korunması açısından önemli olabileceği 

düĢünülmektedir. Bu bağlamda yaĢamın ilk yılları itibariyle kurulan ilk iliĢkinin 

çocuk-ebeveyn iliĢkisi olduğu düĢünülerek anne-baba tutumlarının incelenmesinin 

önemli olabileceği düĢünülmektedir. 
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2. EBEVEYN TUTUMLARI 

 

 

 

Bebeğin dünyaya gözlerini açtığı an itibariyle iletiĢimde bulunduğu kiĢilerin 

ebeveynleri olduğu düĢünülürse; ebeveynler çocuğun beslenme, barınma, sevgi ve 

duygusal ihtiyaçlarını karĢılayan birer kavram olarak nitelendirilebilirler. 

Ebeveynlerin çocuk ile iliĢkisi, çocuğun psiko-sosyal geliĢimini ve topluma sağlıklı 

bir birey olarak katılmasını sağlayan önemli etkenlerden biri olarak düĢünülebilir. 

Çocuğun doğumundan erinlik dönemine kadar kiĢilik geliĢiminin ebeveynler 

tarafından Ģekillendirilmesi çocuğun kendini değerlendirmesine, benlik algısının 

oluĢmasına ve dıĢ dünya ile sağlıklı iliĢkiler kurabilmesine yardımcı olmaktadır. Bu 

düĢünceler doğrultusunda ebeveynlerin olumlu tutumları sayesinde uyumlu, 

anlayıĢlı, özgür bir aile ortamında büyüyen çocuk, sağlıklı bir yetiĢkinlik yaĢamına 

ulaĢabilir (Yavuzer, 2007). 

 

Literatürde tutum kavramı Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır; “Tutum; kişilerin belli bir insana, 

gruba ya da nesneye yönelik olumlu ya da olumsuz bir biçimde düşünmesine, 

hissetmesine ya da davranmasına yol açan oldukça kalıcı davranışlar bırakan 

eylemlerdir” (Budak, 2003,s:776). Bireylerin tutumlarının oluĢmasını sağlayan 

kiĢilerin ebeveynler olduğu düĢünüldüğünde, anne ve babaların çocuklarına karĢı 

sergiledikleri tutumlar üzerinden bireylerin eylemlerinin değerlendirilmesi 

gerektiğini söyleyebiliriz. Literatürde ebeveyn tutumları üzerine araĢtırma yapan 

Morgan‟a (1989) göre; ebeveynler kendi çocukluk yaĢantılarında model aldıkları 

tutumları çocuklarına sergilerler. Çocuklarına sevgi ve saygı gösteren anne ve 

babalar onlara özgüven duygusunu aĢılar ve çocuklarının kendilerini değerli 

hissetmelerini sağlarlar. Tam tersi olarak çocuklarına saldırgan davranıĢ sergileyen 

anne babalar ise çocuklarında benzer saldırgan davranıĢları gözlemleyebilirler. 

 

  



4 

Günümüzde hızla geliĢen toplumsal, ekonomik ve kültürel değerler, ailelerin 

çocuklarına karĢı sergiledikleri tutumları da etkileyebilmektedir. Çocuk yetiĢtirme 

tutumu toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle her 

ailenin çocuk yetiĢtirmede kendi değerlerine göre bir tutum sergiledikleri söylenebilir 

(Kulaksızoğlu, 2005). Anne ve babaların çocuklarına karĢı sergiledikleri tutumlar 

incelenirken kültürel farklılıkların, toplumun beklentilerinin, anne ve babanın çocuk 

hakkındaki düĢüncelerinin ve çocuğun özelliklerinin (yaĢ, cinsiyet) de incelenmesi 

gerektiği düĢünülmektedir.  

 

 

2.1. Ebeveyn Tutumuna ĠliĢkin Öne Sürülen Modeller 

Bu bölümde ebeveyn tutumları kavramı, Psikodinamik ve DavranıĢçı Model, 

Baumrind'in Sınıflaması ve Maccoby ve Martin'in Modeli çerçevesinde 

incelenmiĢtir. 

 

 

2.1.1. Psikodinamik Model 

Psikodinamik modelin öncüsü olan Sigmund Freud, çocuğun kiĢilik geliĢiminde 

ebeveynlerin istekleri ile toplumun beklentileri arasındaki iliĢkinin etkili olduğunu 

öne sürmüĢtür. Bu düĢünce ile yola çıkan araĢtırmalarda ebeveyn ve çocuk 

arasındaki duygusal iliĢkinin, çocuğun psikososyal, psikoseksüel ve kiĢilik geliĢimi 

üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. AraĢtırmalarda ortaya çıkan düĢünceler biri; 

yaĢamının ilk yıllarında çocuğun, anne ve babasıyla özdeĢim yaparak geliĢimini 

sürdürmekte olduğu Ģeklindedir (aktaran:Yılmaz, 2002). Bu düĢünce doğrultusunda, 

anne ve babanın tutumları ile özdeĢim yapan çocuğun, yetiĢkinlik döneminde benzer 

davranıĢları sergileyebileceği düĢünülebilir. Diğer bir düĢünceye göre çocuğun 

kiĢilik geliĢiminde biyolojik etkenlerin etkili olduğu öne sürülmüĢtür. Çocuğun 

libidinal ihtiyaçları ile ebeveynleri arasındaki iliĢkinin bağlantılı olduğunu öne süren 

bu düĢünce, ebeveyn tutumlarındaki farklılığa bağlı olarak anne-baba ve çocuk 

arasındaki duygusal iliĢkilerin aileden aileye farklılıklar gösterebileceğini 

savunmaktadır (Darling ve Steinberg, 1993).  
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2.1.2. DavranıĢçı Model 

Öğrenme, bireyin geliĢim sürecinde, çevresiyle olan etkileĢimi sonucunda kazanılan 

yeni davranıĢ ya da eski davranıĢlarının değiĢme süreci olarak adlandırılabilir. Sosyal 

kuramın öncüsü olan Bandura‟ya (1977) göre bireyin öğrenmeleri, çevredeki 

insanların davranıĢlarını gözlemleyip bu davranıĢları taklit etmesiyle gerçekleĢir. 

Bireyin davranıĢlarının bu etkileĢimler sonucunda ortaya çıktığını 1966 yılında 

Bandura, Ross ve Ross yaptıkları bir araĢtırma üzerinden anlamaya çalıĢmıĢlardır. 

Bu araĢtırmada çocuklara, canlı saldırgan modelleri, videoda Ģiddet içeren modeller 

ya da çizgi film karakterlerinin videoları izletilmiĢtir. Bu videoda bir Bobo oyuncak 

bebeğini yumruklayan, tekmeleyen modeller ne ödüllendirilmiĢ ne de 

cezalandırılmıĢlardır. Ġzletilen videodan sonra çocuklara bir Bobo bebeği verilerek, 

oynamaları istenmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda ise videoyu izlemeyen çocukların 

Bobo oyuncağı ile oynadıkları, videoyu izleyen çocukların ise Bobo oyuncağına 

Ģiddet gösterdikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır (aktaran ġahin, 2009). Yapılan çalıĢmadan 

da görüldüğü gibi çocuklar, gözlemlediği davranıĢları model alarak benzer 

davranıĢlar sergileyebilirler. Model alınan davranıĢların cinsiyet ile arasındaki 

bağlantıyı incelemek adına yapılan araĢtırmalarda çocukların her iki cinsiyetin 

davranıĢlarını model aldıkları belirtilmiĢtir. Ancak çocukların model aldıkları 

davranıĢları sergilemek için uygun ortamı belirledikleri bunun sebebinin ise 

davranıĢa karĢılık ödül alabilme olduğu Ģeklinde açıklanmıĢtır (aktaran: ġahin, 

2009). 

 

Ebeveynin çocuğuna olan tutumu ile çocuğun davranıĢları arasında bir iliĢki olduğu 

düĢünülürse çocuklar, ebeveynlerinden ödül alabilmek için bazı davranıĢlar 

sergileyebilirler. Özellikle çocuklarına karĢı ilgisiz olan ebeveynlerin çocuklarında 

bu davranıĢlar gözlemlenebilir. Çocuklar, ebeveynlerinden model alarak öğrendikleri 

davranıĢları kendi hayatlarında da sergilemektedir. Bu nedenle ebeveynler 

davranıĢlarına dikkat etmeli ve çocuklarının geliĢlerine sağlıklı yön vermelidirler. 

 

 

2.1.3. Baumrind’in Sınıflaması 

Ebeveyn tutumları üzerine araĢtırma yapan Baumrind (1995), çocukların geliĢim 

süreçlerinde anne ve babalarıyla olan etkileĢimlerini incelemiĢ, bu etkileĢimlerin 
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çocuğun biliĢsel ve duygusal geliĢmelerinde büyük değiĢliklere neden olduğunu öne 

sürmüĢtür. Bu değiĢiklerin, çocuğun beyin geliĢiminden, biyolojik etkenlerden ve 

anne, baba, akran gibi çevresel faktörlerden kaynaklı olduğunu belirten Baumrind 

(1966), anne ve baba faktörlerinin üzerine araĢtırmalar yaparak anne baba tutumunu 

dört farklı baĢlık altında incelemiĢtir. Bunlar kısaca Ģu Ģekildedir: 

 

 Ebeveyn kontrolü: Ebeveyn tarafından konulan kurallara çocukların ne oranda 

uymak zorunda olduklarını göstermektedir. 

 Ebeveyn-çocuk iletişiminde açıklık: Anne ve babanın verilecek kararlarda 

çocuklarının fikirlerine ve düĢüncelerine ne derece saygı gösterdiklerini ve bu 

konuda çocuklarını ne derece teĢvik ettiklerini, çocuklarına bir sınır 

getiriyorlarsa bunun nedenlerini ne oranda açıkladıklarını göstermektedir. 

 Olgunluk beklentisi: Anne ve babaların çocuklarını zihinsel, sosyal ve duygusal 

alanda baĢarılı olmaları için ne derece teĢvik ettiklerini göstermektedir. 

 Bakım-destek: Anne ve babaların çocuklarına bakarken ve onlarla iliĢki kurarken 

ne derece yakın, sevecen ve sıcak davrandıklarını göstermektedir. 

 

Ebeveyn tutumunu inceleyen Baumrind (1995), öne sürdüğü dört boyut üzerinden üç 

temel anne baba tutumu oluĢturarak bunları, otoriter ebeveyn tutumu, izin verici 

ebeveyn tutumu ve demokratik ebeveyn tutumu Ģeklinde sıralamıĢtır. Baumrind‟e 

göre, ebeveynler bu üç tutumdan birini benimseyerek çocuklarına karĢı davranıĢlar 

sergilerler. Bu üç tutum boyutlar üzerinden kısaca Ģu Ģekilde açıklanabilir: 

 

Kontrol ve olgunluk seviyeleri yüksek, açık iletiĢim ve bakım boyutları düĢük olan 

ebeveynler otoriter ebeveynler olarak adlandırmaktadır. Otoriter ebeveynler; 

çocuklarına kurallar koyarak, çocuklarından bu kurallara uymalarını beklemekte, 

çocuklarının düĢüncelerine saygı göstermeyerek ceza uygulamaktadırlar. Bütün 

boyutlarında yüksek dereceye sahip olan ebeveynler ise demokratik ebeveynler 

olarak adlandırılmaktadır. Bu tutuma sahip olan ebeveynler, çocuklarının fikirlerine 

saygı duyarak kuralları çocuk ile beraber belirlerler. Son tutum olan izin verici 

ebeveyn tutumunda ise ebeveynler çocuklarına verdikleri aĢırı özgürlük sebebi ile 

onları kontrol etmekte zorluk yaĢamaktadırlar. 
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AĢağıda Baumrind‟in ebeveyn tutumları üzerine geliĢtirdiği incelemeler sonucunda 

oluĢturulan Ģekil sunulmaktadır. 

 

 

Y= Yüksek   D=DüĢük 

ġekil 2.1: Baumrind’in (1971) Ebeveyn Tutumuna ĠliĢkin Sınıflaması 

Kaynak: Yılmaz, M. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Öz-AnlayıĢları ile Anne Baba Tutumları Arasındaki 

ĠliĢkinin Ġncelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Konya. 

 

 

2.1.4. Maccoby ve Martin’in Ġki Uçlu Boyutlu Açıklaması 

Baumrind‟in (1995) ebeveyn tutumları üzerine yaptığı incelemelerden etkilenen 

Maccoby ve Martin (1980), bu konu üzerine araĢtırmalar yaparak, ebeveyn 

tutumlarını iki boyutta incelemiĢ ve bu boyutları duyarlılık ve talepkarlık/kontrol 

olarak adlandırmıĢlardır. Bu boyutları açıklayacak olursak; ebeveyn duyarlılığı, 

ebeveynlerin çocuğun ihtiyaçlarına karĢılık verme dereceleridir. Talepkar ebeveynlik 

ise çocuktan olgunluk ve ebeveynlerin beklentilerini karĢılayacak tavırlar bekleme 

düĢüncesidir (Yılmaz, 2009). Bu düĢünceler doğrultusunda boyutlar hakkında, bazı 

ebeveynlerin sıcak ve kabul edici iken, bazılarının umursamaz ve reddedici oldukları, 

bazıları çocuklarından pek çok talepte bulunurken, bazılarının ise çocuklarını serbest 

bırakarak az beklenti içinde oldukları söylenebilir. 

 

Baumrind‟in dört farklı boyut üzerinden oluĢturduğu ebeveyn tutumlarını inceleyen 

Maccoby ve Martin, bu tutumları tekrardan inceleyerek bazı değiĢiklikler 

yapmıĢlardır. Maccoby ve Martin (1980) demokratik ebeveyn tutumunda, duyarlılık 

ve talepkarlık boyutunu yüksek, otoriter ebeveyn tutumunda duyarlılık boyutunu 

düĢük, talepkarlık boyutunu yüksek olarak saptamıĢlardır. Ġzin verici ebeveyn 

tutumunu ise ikiye ayırmıĢ; duyarlılık boyutu yüksek, talepkarlık boyutu düĢük 

olanları müsamahakar izin verici anne-baba, duyarlık ve talepkar boyutu düĢük 



8 

olanları ise ihmalkar izin verici anne-baba olarak sınıflandırmıĢtır (Lamborn ve 

diğerleri, 1991). 

 

Müsamahakar izin verici ebeveyn tutumunda, çocuklarına karĢı aĢırı hoĢgörülü ve 

sevecen davranan ebeveynlerin, çocuklarının davranıĢlarına karĢı sınırları ve 

kuralları yoktur. Bu nedenle çocuklarda saldırgan, bağımsız ve sorumluluk almaktan 

kaçınan davranıĢlar gözlemlenebilir. Ġhmalkar izin verici ebeveynler ise çocukları ile 

aralarındaki iliĢkinin mesafeli olması sebebiyle, çocuklarına karĢı zamanları 

olmayan, ilgisiz ve kontrolsüz bir tutum sergilerler. Bu tutuma sahip olan ebeveynler, 

çocukların sadece temel ihtiyaçları olan beslenme ve barınma ihtiyaçları ile 

ilgilenirler (Maccoby ve Martin, 1980). AĢağıda Maccoby ve Martin‟in oluĢturduğu 

tutumlar ile ilgili bilgiler ġekil 2.2‟de sunulmuĢtur. 

 

Duyarlılık / Kabul- Ġlgi 

 

ġekil 2.2: Maccoby ve Martin’in Ebeveyn Tutumuna Ġki Boyutlu  

BakıĢ Açısı Modeli 

Kaynak: Yılmaz, A. (2000). EĢler Arasındaki Uyum ve Çocuğun Algıladığı Anne Baba Tutumu ile Çocukların, 

Ergenlerin, Gençlerin Akademik BaĢarıları ve Benlik Algıları Arasındaki ĠliĢkiler, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 

 

 

2.2. Ebeveyn Tutumlarını Etkileyen Faktörler 

Yapılan araĢtırmalar doğrultusunda ebeveyn tutumları incelendiğinde, anne ve baba 

tutumlarının birçok faktörden etkilenebildikleri düĢünülmektedir. Ebeveynlerin 

çocuklarına olan tutumları, makro düzeyde kültürler ve alt kültürler, mikro düzeyde 

ise aileler ve bireyler arasında farklılık gösterebilir. Bu farklılıkları, bireylerin içinde 

yaĢadıkları toplum, sosyoekonomik durum, kültürel değerler ve ebeveynin kendi 

yetiĢme biçimi Ģeklinde sıralayabiliriz. Bu nedenle ebeveyn tutumlarını etkileyen 
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faktörlerin kendi kültürel değerlerimiz doğrultusunda incelenmesi, konuyu 

anlamamızda önemli bir yer tutacaktır. 

 

 

2.2.1. Çocuğun Cinsiyeti 

Ebeveyn tutumlarını etkileyen faktörlerden biri olduğu düĢünülen çocuğun cinsiyeti 

üzerine birçok inceleme yapılmıĢtır. Çocuk doğmadan önce anne ve babası 

tarafından cinsiyeti konusunda beklentiler oluĢmaktadır. Beklenilen cinsiyet 

karĢılanmadığında, ebeveynlerde çocuğa karĢı reddedici ya da itici bir tutum 

sergilenebilir (ÇağdaĢ ve Seçer, 2004). Özellikle geleneksel kültür yapısına sahip 

olan toplumlarda sıkça rastlanılan bu tutum sebebiyle çocuk ve ailesi arasında 

olumsuz bir iliĢki ortaya çıkabilir. 

 

Diğer bir bilgiye göre de geleneksel toplumların ataerkil bir yapıya sahip olması 

sebebiyle erkek çocuğun öneminin oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

toplumlarda erkek çocuk, güç iktidar olarak algılanırken, kız çocuk aile tarafından 

güçsüz olarak görülebilir. Bu da ebeveynlerin çocukların cinsiyet özelliklerine göre 

tutum sergilemelerine neden olur (EkĢi, 1990). Örneğin; ebeveynler kız çocuk için 

baskıcı tutumu benimserken, erkek çocuğa karĢı daha hoĢgörülü bir tutum ile 

yaklaĢabilirler. 

 

 

2.2.2. Çocuğun YaĢı 

Ebeveyn tutumlarını etkileyen diğer bir faktör olarak çocuğun yaĢı düĢünülebilir. 

Aile yapısı düĢünüldüğünde, ailenin ilk çocuktan beklentilerinin diğer çocuklarına 

göre daha fazla olduğunu varsayabiliriz. Bu varsayım doğrultusunda, aile ilk doğan 

çocuğa karĢı daha hevesli bir tutum sergileyerek daha olgun bir Ģekilde yetiĢmesi için 

yetiĢkin rolleri verebilir. Küçük çocukta ise tecrübe sahibi olan aile daha az 

sorumluluk ve daha az otonomi gösterebilir. Çocuğun yaĢı ile ilgili 2007 yılında 

ġanlı tarafından yapılan bir araĢtırmada, anne ve babanın küçük çocuğa karĢı daha 

anlayıĢlı ve hoĢgörülü olduğunu, büyük çocuğa karĢı ise daha otoriter ve denetleyici 

bir tutum sergilediklerini saptamıĢtır. 
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2.2.3. Ebeveyn Arasındaki ĠliĢki  

Ebeveyn tutumlarını etkileyen diğer bir faktör de anne ve babanın arasındaki 

iliĢkidir. Ebeveynler ile çocuk arasında sağlıklı bir iliĢkinin olabilmesi için, anne ve 

babanın da kendi aralarındaki iliĢkinin sağlıklı olması gerektiği düĢünülmektedir. 

Ebeveynlerin uyumlu ve mutlu bir iliĢki içerisinde olmaları, çocuklarına olan 

tutumlarını olumlu yönde etkileyebilir. Diğer bir taraftan uyumsuzluk yaĢayan çiftler 

ise çocuğun geliĢimini olumsuz yönde etkileyen tutumlara neden olabilirler. Yapılan 

araĢtırmalar doğrultusunda ortaya çıkan bir bilgi olarak, kendi aralarında anlaĢmazlık 

yaĢayan çiftlerin çocuklarına olan tutumlarında baskıcı, ilgisiz ya da otoriter tutum 

ile yaklaĢtıkları öne sürülmüĢtür (Dönmezer, 1999). 

 

 

2.2.4. Ebeveynlerin Kendi YetiĢme Biçimi 

Psikodinamik teorinin kurucusu olan Freud‟a göre birey, çocukluk döneminde 

yaĢadıkları ile kiĢiliğini geliĢtirmeye baĢlar. Bu geliĢimler ile beraber yetiĢkinlik 

dönemine geldiğinde bireyin belirli davranıĢlar ile iliĢkiler kurduğunu görebiliriz. 

Ebeveynler üzerinden bu geliĢim süreci incelendiğinde, anne ve babaların 

çocuklarına sergiledikleri tutumlarda kendi çocukluk dönemine ait anne-baba 

tutumlarına rastlanılmaktadır (Dönmezer, 1999). Çocukluk döneminde sevgiden 

yoksun büyüyen ebeveynlerin, çocuklarına karĢı aĢırı ilgili ya da aĢırı ilgisiz bir 

tutum sergiledikleri saptanmıĢtır (EkĢi, 1990). Bu bilgilere ek olarak çocukluk 

yıllarında anne-babaları tarafından engellenmiĢ, dıĢlanmıĢ bireyler çocuklarına karĢı 

kıskançlık duyguları besleyebilirler. Bu da çocuklarına olan davranıĢlarında suçlama 

ve aĢağılamaya neden olabilir. Bunun asıl sebebinin ebeveynlerin kendi yaĢadıkları 

duyguları bastırmaları olabileceği düĢünülebilir. Bu bilgiler doğrultusunda 

ebeveynler, kendi çocukluk yaĢantılarının bilincine vararak bu döngünün nesilden 

nesile aktarılmaması için, çocuklarına olan tutumlarını kontrol altına almaları 

gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.  
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2.2.5. Kültürel Değerler 

Her toplumun kendine ait bir kültürü olduğu düĢünülürse, bu kültürlerin birbirleri ile 

etkileĢim halinde olabilecekleri öne sürülebilir. Bu etkileĢim esnasında bireylerin 

davranıĢ ve düĢüncelerinde de birtakım değiĢikler yaĢanabilir. Toplum içerisinde 

büyüyen bir çocuk, toplumun değer ve normları ile geliĢimini tamamlar. Ebeveyn ve 

çocuğun içinde bulunduğu toplum sayesinde tutumlar, davranıĢlar ile Ģekillenir. 

Ebeveynlerin çocuklarına karĢı sergiledikleri tutum kültürden kültüre farklılık 

gösterebildiği gibi aynı toplumda yaĢayan aileler arasında da farklılıklar olabilir. Bu 

farklılıkları sosyoekonomik düzey, eğitim seviyesi, sosyal sınıflar, gelenek ve 

görenekler olarak düĢünebiliriz. 

 

Dünya üzerindeki kültürleri doğu ve batı kültürü olarak iki ayrı kategoride 

değerlendirebiliriz. Doğu kültürü daha geleneksel, aile bağlarının iç içe ve yoğun 

olduğu ve genelde katı kuralları olan bir yapıdayken, batı kültürü daha çekirdek bir 

aile ve bireysel hakların değerli olduğu bir yapıdadır. Bir örnek üzerinden doğu ve 

batı kültürünü açıklarsak; batı kültüründe 18 yaĢına gelen bir çocuğun ailesinden 

bağımsız bir Ģekilde kararlar aldığını, düĢüncelerini ve davranıĢlarını rahatlıkla 

sergilediğini, doğu kültüründe ise çocuk kaç yaĢına gelirse gelsin hala bir çocuk 

muamelesi gördüğünü ve bu nedenle ailesinin kararları üzerinden hayatını 

sürdürdüğünü görebiliriz.  

 

Kültürlerin birbirleri ile etkileĢimleri sonucunda birtakım değiĢikler meydana 

gelebilir. Bu değiĢikler sonucunda ebeveyn tutumları nesilden nesile farklılık 

gösterebilir. KuĢaklar arası çatıĢma olarak adlandırılan bu durumu, anne ve babanın 

yetiĢtiği dönem ve o dönemin özellikleri, alıĢkanlıkları ile çocuklarının yaĢadığı 

dönemin özellik, alıĢkanlık farklılıklarının algılanamaması veya farklı yorumlanması 

Ģeklinde açıklayabiliriz. Bu değiĢmelere ayak uyduramayan ailelerde, çocuklarına 

karĢı otoriter ya da koruyucu bir tutum gözlemlenebilir (Yılmaz, 2009). Bu bilgiler 

doğrultusunda kültür kavramının ebeveyn tutumları üzerindeki etkisinin ne kadar 

büyük olduğunu ve kültürel değerlerin, ebeveynlerin çocuklarına karĢı sergiledikleri 

davranıĢları etkileyebileceğini öne sürebiliriz. 
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2.3. Ebeveyn Tutumlarının Bireyin Hayatına Etkisi 

Ebeveyn tutumlarının çocuğun geliĢimi için önemli olduğu araĢtırmalar 

doğrultusunda aktarılmıĢtır. Ebeveyn kavramını anne ve baba olarak ayırıp, çocuğun 

geliĢimine olan etkisini inceleyebilmek adına birtakım bilgiler iki baĢlık olarak 

aĢağıda sunulmuĢtur. 

 

 

2.3.1. Anne Tutumunun Birey Hayatına Etkisi 

Çocuğun dünyaya geldiği ilk andan itibaren maddi ve manevi olarak ilgi ve yardıma 

muhtaç olduğu ilk kiĢinin annesi olduğunu düĢünürsek, annenin çocuğa olan 

tutumunun çocuğun geliĢimi için önemli olduğunu öne sürebiliriz. Bebeğin 

yaĢamının ilk yıllarında güven duygusunu annesi ile olan iliĢkisiyle kazandığı, bu 

güven duygusu ile ilerleyen yaĢlarda kuracağı iliĢkilerin temelini oluĢturduğu öne 

sürülmektedir. Bu güven duygusu, annenin bebeğin ihtiyaçlarını zamanında 

giderebilmesiyle, bebeğin hareketlerinden bunu anlamasıyla oluĢan bir bağ olarak 

nitelendirilmektedir (Yavuzer, 1995). 

 

Türk aile yapısında anne, çocuk ile daha fazla vakit geçiren ve bakımını sağlayan 

ebeveyn olarak nitelendirilir. Çocuğun temel gereksinimleri annenin 

sorumluluğundadır. Anne çocukları için her Ģeyi yapabilen, göze alabilen, fedakar bir 

ebeveyndir. Türk aile yapısında annelerin çocuklarına sergilediği tutum koruyucu 

aile tutumu olarak değerlendirilebilir. Anneler, aĢırı bir Ģekilde çocuklarının üstlerine 

düĢerek kaç yaĢına gelirse gelsin bir bebeğe sergiledikleri tutumu sergileme 

davranıĢını devam ettirirler. Özellikle erkek çocuklarına sergilenen koruyucu tutum 

sebebiyle, erkek çocuk ve anne arasındaki bağın uzun yıllar devam ettiği 

görülmektedir. 

 

 

2.3.2. Baba Tutumunun Birey Hayatına Etkisi 

Literatüre bakıldığında, aile ile çocuk arasındaki iliĢkinin niteliği çocuğun geliĢimi 

açısından çok önemlidir. Çocuğun kiĢiliğinin oluĢtuğu ilk dönemlerde çevresindeki 

kiĢilerle olan iliĢkisi dünyaya karĢı bir tutum geliĢtirmesini sağlar. Yakın döneme 

kadar yapılan araĢtırmalarda ebeveyn sözcüğü ile vurgulanmak istenilenin özellikle 
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anne olduğu gözlemlenmiĢ, babalığın çocuğun geliĢimi üzerindeki etkileri neredeyse 

yok sayılmıĢtır (GüngörmüĢ, 1995). Ancak son yıllarda anne-çocuk iliĢkisinin yanı 

sıra baba-çocuk iliĢkisinin de çocuğun geliĢimi açısından önemi vurgulanmıĢ ve 

çocukların geliĢiminde anne ve babanın birlikte rol oynadığına dikkat çekilmiĢtir 

(Lamborn ve ark., 1991). Çocuğun geliĢiminde önemli bir role sahip olan baba, 

varlığı ya da yokluğu ile çocukta birtakım etkiler bırakabilmektedir. Babanın 

çocuklarına karĢı sergilediği tutumu cinsiyet üzerinden açıklayabiliriz. 

 

Baba kavramı kız çocukları için önemli bir yer taĢıyarak, çocuğun erkek cinsiyetini 

keĢfetmesine, anlamasına ve birtakım davranıĢlar kazanmasına yardımcı olmaktadır. 

Bu nedenle babanın, kız çocuğuna karĢı sergilediği tutum, çocuğun karĢı cins ile olan 

iliĢkisinin temellerinin oluĢmasını ve karĢı cinse karĢı nasıl bir tutum ve davranıĢ 

sergilemesi gerektiğini öğrenmesini sağlar. Literatürdeki araĢtırmalara bakıldığında 

iĢ ve evlilik yaĢamında sorun yaĢamayan kadınların babaları ile yakın bir iliĢkide 

oldukları tespit edilmiĢtir. KiĢisel çatıĢmalarını yoğun yaĢan kadınlar ise babalarının 

kuralcı, mükemmeliyetçi ve disiplinli bir tutum ile kendilerine yaklaĢtıklarını 

belirtmiĢlerdir (GüngörmüĢ ve ÖzkardeĢ, 2006). Erkek çocuk için ise baba, cinsel 

kimliğin oluĢmasını sağlayan ebeveyndir. Erkek çocuk babasının davranıĢlarını 

model alarak kendi cinsel kimliğini oluĢturmaya çalıĢır. Evde örnek alabilecek bir 

babanın olmaması durumunda erkek çocuk anne ile iliĢki kurarak geliĢimini 

sürdürmeye devam eder. Bu nedenle babanın olmayıĢının etkisi olarak çocukta bir 

takım tutumlara rastlanabilir. Bu tutumu aĢırı koruyucu bir tutum olarak 

adlandırabiliriz (Temel, 1991). Erkek çocuğun, anneyi aĢırı koruyucu bir tutum ile 

sahiplenmesi, ilerleyen yaĢlarında patalojik sonuçların görülmesine neden olabilir. 

 

Türk toplumunda baba; çocuğuna sevgisini az gösteren, temel gereksinimleri 

karĢılamak üzerine varlığını sürdüren, iktidarı ve gücü temsil eden bir ebeveyn rolü 

sergilemektedir. Babaya karĢı saygının önemli olduğu Türk toplumunda, babanın 

çocuğa sergilediği otoriter tutum sebebiyle, çocuğun geliĢiminde birtakım sorunlara 

rastlanabilir. 
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2.4. Ebeveyn Tutumlarının Sınıflandırılması 

Anne ve babaların çocuklarına karĢı sergiledikleri tutumları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

 

 Demokratik ebeveyn tutumu 

 Otoriter ebeveyn tutumu 

 HoĢgörülü ebeveyn tutumu 

 Koruyucu ebeveyn tutumu 

 Tutarsız ebeveyn tutumu 

 Ġlgisiz ebeveyn tutumu 

 

 

2.4.1. Demokratik Ebeveyn Tutumu 

Kültürler arası aktarımların, eğitimin, teknolojinin geliĢmesi ile aile yapılarında 

değiĢikler gözlemlenmektedir. Bu değiĢimlerden biri olarak; eğitim seviyesinin 

artması ile ebeveynlerin bilinçlenmesi ve bu sayede geleneksel tutumlardan 

uzaklaĢmaları söylenebilir. Eğitim seviyesinin artmasıyla beraber ailelerin 

demokratik tutum ile çocuklarına yaklaĢtıklarını, aile içerisindeki iletiĢimin olumlu 

yönde arttığını ve çocuğa söz hakkı verildiğini öne sürebiliriz. 

 

Demokratik ebeveyn tutumu, çocuğun varlığını kabul etme ve isteklerine saygı 

duyma temellerine dayalı olan, çocuğun ihtiyaçlarının karĢılanması açısından en 

uygun tutumdur (Demiriz ve Öğretir, 2007). Bu tutumla çocuklarıyla iliĢki kuran 

ebeveynler, çocuklarına ceza vermek yerine denetleyerek kontrolü sağlarlar. 

Çocuğun temel ihtiyaçları olan barınma, korunma, beslenmenin yanında “sevgi” 

ihtiyacını da karĢılarlar. Çocuğun düĢünce ve haklarına saygı göstererek, bağımsız 

düĢünmesine, kendini ifade edebilmesine olanak sağlayıcı bir tutum sergilerler. 

Ebeveynin davranıĢları, tutarlı, anlayıĢlı ve güven vericidir. Bu sayede çocuk kendini 

rahat ve değerli hisseder, aĢağılanmayacağını bilerek fikirlerini paylaĢabilir 

(Mutallimova, 2014). Literatürdeki demokratik tutum üzerine yapılan araĢtırmalara 

bakıldığında; KağıtçıbaĢı (1972) demokratik tutum ile ailenin ekonomik durumunun 

arasında iliĢki olduğunu saptamıĢtır. Bu araĢtırmanın sonucuna göre; Türk toplumda 

sosyoekonomik düzeyin yükselmesi ile beraber ailelerin çocuklarına olan ilgililerinin 

arttığı, otoriterinin azaldığı rapor edilmiĢtir. 
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Demokratik ebeveyn tutumu, çocuğun hem denetlenmesini hem de ilgiye karĢı 

duyarlı davranılmasını amaçlayan bir davranıĢ biçimidir. Maccoby ve Martin‟in 

(1980) yetkili (açıklayıcı otoriter) olarak tanımladıkları bu tutumda ebeveynler 

çocuklarına karĢı anlayıĢlı fakat disiplinlidir. Aile içerisinde kurallar ve sınırlar 

önceden belirlenir ve çocuğa bu kurallar açıklanır. Çocuğun aile içindeki kurallara 

uymasına yardım edilir. Çocuğun kurallara uymadığı durumda yaptırımlarla teĢvik 

edileceği açıklanır. Ġstenilen uygun davranıĢın kazandırılması için istenmeyen 

davranıĢın azaltılması veya söndürülmesi için mahrum bırakma gibi disiplin 

yöntemleri kullanılır. Ġstenilmeyen davranıĢ hakkında aile çocuğa açıklama yaparak 

neden yapmaması gerektiğini anlatır. Mahrum bırakmada ise çocuk, olumlu olan bir 

durumdan yoksun bırakılır. Bu sayede sorumluluk bilinci çocuğa kazandırılmaya 

çalıĢır (Kulaksızoğlu, 2000). Aile içinde sevgi açıkça ifade edilir. KoĢulsuz sevgi ve 

hoĢgörü anne ve babanın temel davranıĢlarından biridir. Ortaya çıkan sorunlar 

iletiĢim ile çözümleye çalıĢılır. Disiplini sağlamak için sevgiden mahrum bırakmak 

yerine daha anlayıĢlı bir davranıĢ sergilenir. Bu Ģekilde yetiĢtirilen çocuk, kendine 

güveni yüksek, yeni fikirler üretmeye açık, saygılı ve sorumluluk sahibi olur 

(Kulaksızoğlu, 2000). Çocuğun fikirleri anne ve babası tarafından etkin bir Ģekilde 

dinlenir. Bu çocuğun kendisine değerli hissetmesinde önemli bir davranıĢtır (Gordon, 

2010). 

 

Baumrind‟in (1995) sınıflandırmasında demokratik ebeveyn tutumu; ebeveyn-çocuk 

iletiĢiminde açıklık, olgunluk beklentisi ve bakım-destek boyutlarının yüksek 

dereceye sahip olmasıyla adlandırılır. Baumrind‟e göre demokratik tutum ile 

geliĢimlerini tamamlayan çocuklar, özgüvenli ve yeni fikirlere saygı duyan bireyler 

olarak yaĢamlarına devam ederler. Anne baba tutumunu iki boyutta inceleyen 

Maccoby ve Martin (1980) ise demokratik tutumu anne baba duyarlılığı olarak 

adlandırmıĢlardır. Duyarlılık boyutunun yüksek olduğu bu tutumda talepkarlık 

boyutunun da önemli olduğunu belirtmiĢlerdir.  

 

Literatürde demokratik ebeveyn tutumu ile büyüyen çocuklar üzerine yapılan 

araĢtırmaların sonuçları incelendiğinde; demokratik tutum ile büyüyen bireylerde 

benlik saygılarının ve özgüvenlerinin yüksek olduğu, diğer bireylere göre daha az 

yalnız hissettikleri ve daha sosyal oldukları ortaya konmuĢtur (Haktanır & Baran, 

1998). Bir baĢka araĢtırmada ise Yılmazer (2007), demokratik ailelerde büyüyen 
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çocukların kendilerine ve çevrelerine karĢı saygılı, sorumluluk sahibi, yaratıcı, aktif, 

topluma ve yeniliklere uyum sağlayabilen bireyler olarak yetiĢtiklerini öne 

sürmüĢtür. 

 

 

2.4.2. Otoriter Ebeveyn Tutumu 

Türk toplumunda sıkça karĢılaĢtığımız tutum olan otoriter ebeveyn tutumu ile ilgili 

literatürde yapılan tanımlamalar incelenmiĢ, bu tanımlamalar doğrultusunda otoriter 

ebeveyn tutumu aĢağıdaki Ģekilde açıklanmıĢtır. 

 

Otoriter ebeveyn tutumu; ebeveyn denetiminin yüksek olduğu fakat tepkiselliğin ve 

duyarlılığın düĢük olduğu bir tutum Ģeklinde açıklanmıĢtır (Adams,1995). Bu tutumu 

sergileyen anne ve babanın davranıĢlarını, çocuğun kiĢilik özelliklerini ve 

ihtiyaçlarını dikkate almayarak, onun isteklerini bastırmaya çalıĢarak sergilediğini 

düĢünebiliriz. Literatürde otoriter tutum ile ilgili birçok bilgi vermiĢ olan Maccoby 

ve Martin (1980) yetkeci olarak tanımladıkları otoriter ebeveyn tutumunda, anne ve 

babalarda katı bir disiplinin söz konu olduğunu, çocuklarından kendilerine itaat 

etmelerini beklediklerini bildirmiĢlerdir. Otoritenin korunması için cezalandırmaya 

dayalı, katı ve zorlayıcı disiplini tercih eden otoriter ebeveynler, aile içerisindeki 

standart kurallar doğrultusunda çocuğun hayatının devam etmesi gerektiğini 

savunurlar. Bu kuralları değiĢtirilmez ve tartıĢılmaz olarak belirten ebeveynler, 

çocukların kurallara uyabilmesi için daha fazla katı disiplin ve ceza uygulayabilirler. 

Bu davranıĢ, çocuğun kendi düĢünce ve duyguları hakkında Ģüpheye düĢmesine, 

dıĢtan denetimli bir çocuk haline dönüĢmesine neden olur (Can, 1990). Literatürdeki 

bu düĢünceleri destekleyen baĢka bir bilgi de otoriter ebeveynlerin çocuğun 

bireyselleĢmesini sağlamak yerine özgürlüğünü kısıtlama yolunda davranıĢlar 

sergileyerek, çocuğun geliĢimini olumsuz yönde etkiledikleri belirtilmiĢtir  

(Steinberg, 2007). Otoriter ebeveyn tutumu ile ilgili yapılan bu tanımlamalar 

doğrultusunda, bu tutum ile büyüyen çocukların kiĢilik geliĢimlerinde bir takım 

olumsuz etkiler olabileceği söyleyebilir. 

 

Otoriter ebeveyn tutumu Baumrid‟in (1995) dört farklı sınıflandırmasına göre 

incelendiğinde, ebeveyn kontrollü sınıflandırmasına girmektedir. Bu sınıflandırma, 

ebeveyn tarafından konulan kurallara çocukların ne oranda uymak zorunda 
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olduklarını belirtir. Yapılan sınıflandırmalar sonucunda üç farklı anne baba davranıĢ 

stillerini ortaya çıkaran Baumrind, kontrol ve olgunluk beklentisi boyutlarında 

yüksek, açık iletiĢim ve bakım boyutlarında düĢük olan ebeveynleri otoriter ebeveyn 

tutumu olarak adlandırılmaktadır. Ebeveyn tutumları üzerine araĢtırma yapan 

Maccoby ve Martin (1980) ise otoriter ebeveyn tutumunu kendi kategorilerinde 

talepkar-kontrol olarak adlandırmıĢlardır. Onların teorilerine göre; duyarlılık boyutu 

düĢük, talepkarlık boyutu yüksek olarak saptanan ebeveynler otoriter olarak 

adlandırılmaktadır.  

 

Yapılan araĢtırmalardan görüldüğü gibi otoriter ebeveyn tutumu çocuğun geliĢimini 

olumsuz yönde etkileyen tutum olarak açıklanmaktadır. Otoriter ebeveyn tutumları 

içerisinde büyüyen çocuklar incelendiğinde çocukların geliĢimleri ve kiĢilikleri ile 

ilgili birçok veriye ulaĢılmıĢtır. 

 

Maccoby ve Martin‟in (1980) yaptığı araĢtırmalara göre; otoriter ebeveyn tutumu 

içerisinde büyüyen çocukların depresyona girme olasılıkları yüksek olup, 

problemlerle baĢ etme güçleri düĢüktür. Bunun sebebi olarak çocukların belirli 

kurallar çerçevesinde, kendi düĢüncelerini ifade edecekleri bir ortama sahip 

olmadıkları için bu semptomlar ile karĢılaĢabileceklerini düĢünebiliriz. Bu düĢünceyi 

destekler nitelikte olan bir baĢka görüĢe göre bu çocuklar kendi düĢünce ve 

duygularına güvenmemeyi öğrenirler (Cüceloğlu, 2006). Kendi düĢünce ve inançları 

aileleri tarafından kabul edilmediği için bağımsızlıklarını geliĢtiremezler (Bilir ve 

Dabanlı, 1991). Yine aynı nedenlerden dolayı sessiz ve pasif konumdadırlar. 

Devamlı aile bireyleri tarafından yönlendirilmek isterler. Yapılan bir araĢtırmanın 

sonucuna göre; çocukluk döneminde geliĢimleri bu doğrultuda giden çocukların, 

ergenlik döneminde kimlik karmaĢası yaĢadıkları ve benlik saygılarında düĢüĢler 

yaĢadıkları tespit edilmiĢtir (Yavuzer, 2007). Bu tutum sebebiyle çocuk, kendi sosyal 

iliĢkilerinde baĢkaları tarafından yönlendirilmekten mutlu olarak arkadaĢlarına karĢı 

yoğun bir Ģekilde bağlanma davranıĢları gösterebilir. Bunun tam tersi olarak da kimi 

zaman evde göstermediği saldırgan tutumunu sosyal çevresinde sergileyerek kendini 

rahatlatabilir.  

 

Otoriter ebeveyn tutumunun çocukların üzerinde bıraktığı etkiye bakıldığında, 

çocuğun kiĢilik geliĢimi üzerinde olumsuzluklar yarattığını söyleyebiliriz. Bireylerin, 
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çocukluk yaĢantısında geliĢimlerini tamamlamaya çalıĢtığını düĢünürsek, bu tutumun 

birey için sağlıklı olmayacağını öne sürebiliriz.  

 

 

2.4.3. Koruyucu Ebeveyn Tutumu 

Literatürdeki tanımlamalar doğrultusunda koruyucu ebeveyn tutumunu; anne ve 

babanın gereğinden fazla olarak çocuğu kontrol etmesi ve özen göstermesi Ģeklinde 

tanımlayabiliriz (Yavuzer, 2007). Bu tanımlama doğrultusunda ebeveynlerin çocuk 

üzerindeki davranıĢları incelendiğinde tanımlamayı destekler nitelikte birçok 

davranıĢ ile karĢılaĢabiliriz. Bu davranıĢlardan bazıları ve davranıĢların sonucunda 

çocukta oluĢabilen semptomalar aĢağıdaki paragrafta sunulmuĢtur.  

 

Koruyucu ebeveyn tutumu sergileyen ebeveynler, çocuğa karĢı aĢırı düĢkün tavırları 

sebebiyle çocuğun hayatının her yerinde var olmaya çalıĢırlar. Çocuklarının 

kıyafetlerine, yemeklerine, sosyal yaĢantılarına müdahalelerde bulunarak çocuklarını 

korumaya çalıĢırlar. Öyle ki, kimi zaman çocuklarının arkadaĢ seçimlerine karıĢarak 

kiminle arkadaĢlık etmeleri gerektiğine kendileri karar verirler. Bunlara ek olarak 

çocuğun sağlık ve eğitimine önem verdikleri için, çocuktan hep baĢarı bekler, 

yaĢından daha olgun olmalarını isterler. Çocuklarıyla gurur duymak isteyen 

koruyucu ebeveynler, baĢarısızlığı kabul edemezler. Bu nedenle çocuklarına manevi 

cezalar uygularlar (Yavuzer, 2002; 33). Bu bilgileri destek nitelikte Hegney ve 

arkadaĢları (2003), koruyucu ebeveyn tutumunun çocuğun geliĢimini olumsuz yönde 

etkilediğini belirtmiĢlerdir. Çünkü anne ve baba çocuğun kendi baĢına hayata 

hazırlanmasına izin vermez, çocuklarının kendilerini koruyamayacakları düĢüncesi 

ile baĢlarına olumsuz bir Ģey gelebileceği kaygısını taĢırlar. Bu kaygı ile çocuğun 

geliĢimini olumsuz yönde etkileyerek devamlı denetim altında tutma davranıĢı 

sergileyebilirler. Örneğin; çocuğun terleyeceği ya da düĢeceği kaygısı ile çocuğun 

oyun oynamasına izin vermezler. Anne ve babalar çocuklarına bir bebekmiĢ gibi 

davranarak, sürekli onlarla vakit geçirmek isteyebilirler. Bu da çocuğun bağımlı 

kiĢilik geliĢtirmesine neden olabilir (Cüceloğlu, 1991). Türk toplumunda genellikle 

annelerin bu tutum ile çocuklarına yaklaĢtıkları bildirilmiĢtir. Bu durumun nedenleri 

arasında annenin düĢük yapmıĢ ya da tek çocuklu ve bir daha çocuk sahibi 

olamayacak olması ve duygusal yalnızlık yaĢıyor olması gösterilebilir (Geçtan, 

1988). Bu bilgiye ek olarak sadece annelerin değil, özellikle eğitim düzeyi yüksek 
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babaların da koruyucu tutum sergiledikleri tespit edilmiĢtir. Bunun sebebi olarak 

ebeveynlerin kendi çocukluk dönemlerinde koruyucu tutumla yetiĢtikleri ve buna bir 

tepki olarak çocuklarını daha koruyucu yetiĢtirdikleri öne sürülmüĢtür 

(Dönmezer,1999). 

 

Koruma ve himaye etme normal bir anne ve baba davranıĢı olarak nitelendirilebilir. 

Ancak ebeveynlerin koruma davranıĢı, çocuğun kendini geliĢtireceği faaliyetleri 

engelleyici boyutta ise aĢırı koruyucu davranıĢ sergileniyor diyebiliriz. Çocuğunu bu 

tutumla büyüten ebeveynler, onun geliĢimine has özelliklerini kazanmasını 

engelleyecek diktelerde bulunarak çocuğun geliĢimini olumsuz yönde 

etkilemektedirler (Kulaksızoğlu, 2000). Bu tutumla büyüyen çocukların, yaĢamları 

boyunca ebeveynlerinin kontrolünde, özgüvenleri olmayan, bağımlı davranıĢlar 

gösteren ve sorumluluktan kaçan bireyler olabileceği araĢtırmalar ile saptanmıĢtır 

(Eminoğlu, 2007). 

 

 

2.4.4. Tutarsız Ebeveyn Tutumu  

Literatürde çocuğun sağlıklı bir geliĢim sürecinin olabilmesi için aile içindeki 

disiplin ve sürekliliğin önemli olduğu, ebeveynlerin çocuğa olan tutumlarının 

dengeli, tutarlı bir Ģekilde sergilenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Ebeveynlerin bu 

koĢulları ve davranıĢları sağlayamaması durumunda ise tutarsız ebeveyn tutumundan 

bahsedilmektedir. Tutarsız ebeveyn tutumu, ebeveynlerin uyumsuz bir biçimde 

çocuğa karĢı iki farklı davranıĢ sergilemesi ya da ebeveynin aynı durumlara farklı 

davranıĢlar sergilemesi Ģeklinde açıklanabilir. Bir örnek üzerinden anlatacak olursak; 

anne babadan birinin aĢırı kısıtlayıcı, diğerinin ise aĢırı hoĢgörülü olması Ģeklinde 

açıklanabilir. 

 

Tutarsız ebeveyn tutumunda, ebeveynlerin çocuklarına karĢı belirli kuralları yoktur. 

Bu nedenle çocuklarına karĢı bazen hoĢgörülü bazen otoriter tutum sergileyebilirler. 

Bu ebeveynler, çocuğun yanlıĢ davranıĢlarını birkaç gün sonra fark ederek, çocuğa 

karĢı otoriter bir tutum ile yaklaĢabilir ya da aynı durum tekrardan yaĢandığında 

hoĢgörülü bir tutum sergileyebilir. Ebeveynlerinin nerede, nasıl davranacağını 

bilmeyen çocuk ise kendi davranıĢlarında tutarsızlar yaĢayarak davranıĢ bozuklukları 

gösterebilir (EkĢi, 1990). Anne ve babanın farklı disiplin anlayıĢlarına sahip olmaları 
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da tutarsız ebeveyn tutumuna örnek olabilir. Çocuğun sorumluluğunu anneye 

yüklemeye çalıĢan babaların, sadece disiplin söz konusu olduğunda çocuk ile iletiĢim 

kurmaları, çocuğun tutarsız ebeveyn tutumu ile büyümesine neden olabilir (Dursun, 

2010). 

 

Çocuğun geliĢim sürecinde tutarlılık en önemli unsurlardan biri olarak 

nitelendirilebilir. Tutarlı tutumlar, çocuğun dengeli değer yargıları oluĢturmasına 

yardımcı olurlar. Çünkü aynı davranıĢları, anne-baba bir cezalandırıp bir görmezden 

gelir ya da ödüllendirirse, çocuk hangi davranıĢın uygun hangi davranıĢın uygunsuz 

olduğunu saptayamaz. Ceza yerine sözle tehdit etmeyi tercih eden anne ve babalar 

bir süre sonra sözlerinin çocuk tarafından dikkate alınmadığını ve çocuğun istediği 

Ģeyi yapmaya devam ettiğini görürler (Geçtan, 1988). Bu nedenle ebeveynlerin 

çocuklarına karĢı tutarlı davranıĢlar sergilemesi gerektiği düĢünülmektedir. 

 

 

2.4.5. Ġlgisiz Ebeveyn Tutumu 

Literatürde ilgisiz aile tutumu ile ilgili bilgiler incelenerek aĢağıdaki Ģekilde 

sunulmuĢtur. 

 

Ġlgisiz ebeveyn tutumu sergileyen ebeveynlerin davranıĢları üzerinden bu tutumu 

açıklarsak; ebeveynlerin çocuğun denetimine, ilgi ve ihtiyaçlarına karĢı tepkilerinin 

düĢük olduğunu, çocuklarına yeterli zaman ayırmadıklarını ve onlar ile az iletiĢim 

kurduklarını söyleyebiliriz. Ġlgisiz ebeveyn tutumu sergileyen ebeveynlerin istemsiz 

bir Ģekilde çocuk sahibi olduklarından kaynaklı bu tutumu sergiledikleri öne 

sürülmektedir (Dönmezer, 1999). Anne ve baba çocuk yetiĢtirme konusunda isteksiz 

oldukları için, çocuk ile ilgili sorumlulukları önemsemez ve çocuğu hayatlarını 

engelleyen olarak tanımlayabilirler. Çocuğu dıĢta bırakarak kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda ve ebeveyn merkezli yaĢamaya devam edebilirler. Duygusal istismara 

yol açan böyle bir ebeveyn tutumunda iletiĢim kopukluğu gözlemlenebilir (Yavuzer, 

2007). 

 

Literatürdeki ilgisiz ebeveyn tutumu ile yapılan açıklamalara ek olarak; bu tutum ile 

çocuklarını yetiĢtiren ebeveynlerin çocuklarının nerede, nasıl, kiminle oldukları 

hakkında haberlerinin olmadığı, eve ait kuralların ve değerlerin çocuklarına 
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açıklanmadığı bilgisi aktarılmıĢtır. Bu ebeveyn tutumu ile geliĢimlerini sürmeye 

çalıĢan çocukların belirli sınırları bilmedikleri için davranıĢ bozuklukları 

gösterdikleri belirtilmiĢtir. Çocuk, bu davranıĢ bozukluklarını ebeveynlerinin 

dikkatini çekebilmek amaçlı kullanarak, kurallara uymama, hırsızlık ve saldırganlık 

davranıĢı gösterebilir (EkĢi, 1990). 

 

1991 yılında Bilir ve Dabanlı‟nın ilgisiz ebeveynler üzerine yaptığı bir araĢtırmaya 

göre; ebeveynlerin bu tutum ile çocuklarına yaklaĢmaları sonucunda çocuklarda 

birtakım davranıĢların görülebileceği belirtilmiĢtir. Pozitif etkiler olarak bu 

çocukların, tüm iĢlerini kendileri yaptıkları ve karĢılaĢtıkları her türlü sorunu 

kendileri çözdükleri için sosyal uyumlarda daha baĢarılı olabilecekleri düĢünülebilir. 

Negatif olarak ise ebeveynlerin çocuklarını ödüllendirmedikleri, onaylamadıkları ya 

da desteklemedikleri için çocukların kendini değersiz hissettikleri ve iyi kötü 

ayırımını yapamadıkları söylenebilir. Bu bilgiler doğrultusunda ilgisiz ebeveyn 

tutumunun çocukların birtakım davranıĢlarına etki edebileceğini düĢünebiliriz. 

 

 

2.5. Türkiye’de Rastlanan Ebeveyn Tutumları 

Türk toplumu geleneklerine ve kültürel değerlerine önem veren geleneksel bir 

toplumdur. Aile, toplumun en önemli yapı taĢlarından biri olarak nitelendirilerek, 

değerlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan bir kavram olarak 

değerlendirilmektedir. Türk toplumunda rastlanılan en yaygın ebeveyn tutumlarından 

biri olarak otoriter ebeveyn tutumunu varsayabiliriz. Bu tutumda itaat ve saygının ön 

planda olduğu düĢünüldüğünde geleneksel Türk kültüründe sıkça karĢılaĢılabilir. 

Özellikle cinsiyet ayrımının baskın olduğu Türk kültüründe, kız çocuklarına karĢı 

ebeveynler, erkek çocuklarına göre daha otoriter bir tutum ile yaklaĢırlar. 

Günümüzde ise orta yaĢın üzerinde çocuk sahibi olmuĢ, geliĢmiĢ Ģehirlerde yaĢayan 

ailelerin demokratik ebeveyn tutumu sergilediklerini gözlemleyebiliriz. Eğitim 

seviyeleri yüksek olan bu aileler çocuklarının geliĢimlerine özen gösterirler. Diğer 

bir tutum olan koruyucu ebeveyn tutumuna da Türk kültüründe sıkça rastlanılabilir. 

Cinsiyet ayrımının yapıldığı toplumlarda, özellikle kız çocuklarına karĢı ebeveynler 

bu tutumu sergileyebilirler (Erginbay, 2014). 
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2.6. Çocuk Ġstismarı 

2.6.1. Çocuk Ġstismar Kavramı 

Dünyada yapılan birçok araĢtırma sonucuna göre tanımlanmaya çalıĢılmıĢ olan çocuk 

istismar kavramının, 1860 yılında adli patalog Tardiue tarafından tıbbi literatürdeki 

ilk tanımlaması yapılmıĢtır. Diğer bir tanımlama ise Dr. Henry Kempe ve arkadaĢları 

tarafından 1962‟de yapılmıĢ ve ilk kez “dövülmüĢ çocuk” terimi kullanılarak 

çocukların yaralanmaları ve ölümlerine neden olabilecek fiziksel istismar 

probleminin önemi vurgulanmıĢtır. Bu ve benzeri diğer tanımlamalarla birlikte 

bütünlük sağlayabilmek adına daha kapsamlı bir terim olarak “çocuk istismarı” 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Kara, Biçer ve Gökalp, 2004; Oral ve Ġnanıcı, 2004). 

 

Literatürdeki araĢtırmalarda çocuk istismar kavramı tanımlanırken üç yaklaĢıma 

dikkat edildiği düĢünülmektedir. Ġlk yaklaĢımda istismarın nedenleri göz önüne 

alınarak incelemeler yapılmıĢtır. Yani istismarın kaza veya kasti bir davranıĢ 

sebebiyle olduğunun ayrımına dikkat edilerek tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. Ġkinci 

yaklaĢımda niyet kavramı üstünde durularak istismarcının niyeti anlaĢılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Fakat bu iki yaklaĢımla tam bir tanımlama yapabilmenin oldukça güç 

olduğu görülmüĢ ve bir yaklaĢıma daha ihtiyaç duyulmuĢtur. Son yaklaĢımda ise 

istismarı uygulayan kiĢinin içinde bulunduğu sosyal sınıftan ve kültürel yapıdan 

etkilenip etkilenmediği anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır (Aral, 1997). Bu üç yaklaĢım 

birlikte ele alınarak istismara neden olan davranıĢlar açıklanacak olursa; bir çocuğa 

yapılan hangi davranıĢların çocuk istismarı olarak algılanacağı, toplumun değerleri, 

inançları, benimsenen toplumsal normlar, çocuk geliĢimi ile ilgili bilgiler ve aile 

iliĢkileri ile belirlenmektedir (Taner ve Gökler, 2004).  

 

Çocuk istismarı ile ilgili yapılan tanımlamalar incelenerek tek bir tanımlama 

yapılacak olursa; çocuk istismarı, bir ebeveyn ya da bir erişkin kişi tarafından, 

çocuğun gelişimini engelleyen, toplumsal kurallara göre uygunsuz bulunan, çocuğa 

psikolojik ve fizyolojik açıdan zarar veren davranışlar olarak nitelendirilebilir. 

Ġncelemeler sonucunda çocuk istismar kavramını tanımlanırken kültürler arası 

farklılıkların, yapılan tanımlamaları etkileyebileceği düĢünülmektedir. Bu nedenle 

çocuk istismarını tanımlarken evrensel bir tanımlama yapmak doğru olmayabilir. Bu 

düĢünceye bağlı olarak 1975 yılında Parke ve Colimer, kültür boyutunu da çocuk 
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istismar kavramına katarak tanımlamalarını Ģu Ģekilde yapmıĢlardır: “Çocuk 

istismarı, anne-babanın ya da çocuğa bakan bakıcının çocuk yetiştirme ile ilgili 

kültürel standartlara uygun olmayan, eylem ve eylemsizlikler sonucu çocuğun kaza 

dışı zarara uğratılmasıdır” (aktaran Ziyalar, 1998:s6). Yapılan tanımlamaları bir 

bütün halinde incelediğimizde çocuk istismar kavramının kendi içinde çok fazla 

detaya sahip olduğu anlaĢılmaktadır. Bu nedenle çocuk istismar kavramının 

baĢlıklara ayrılarak detaylı bir Ģekilde incelenmesi, gerekli önlemlerin daha hızlı 

alınabilmesi açısından önem taĢıyabilir. 

 

 

2.6.2. Çocuk Ġstismarının Nedenlerini Açıklamaya Yönelik Teoriler  

Çocuk istismarını anlamaya yönelik farklı birçok teori bulunmaktadır. Ġstismarın 

temelini anlamak adına bu teorilerin incelenmesi gerektiği düĢünülmektedir. Bu 

teorilerden bazıları aĢağıda sunulmuĢtur. 

 

 

2.6.2.1. Psikodinamik Teori 

Psikodinamik teoriye göre çocuk istismarı incelendiğinde, ebeveynlerin 

psikopatalojisi ile istismar eğilimi arasında bir iliĢki olabileceği düĢünülmektedir. Bu 

teoriye göre; ebeveynlerin kendi çocukluk yaĢantılarında bir takım psikolojik 

sorunlar yaĢamaları ve istismara uğramaları, kendi ebeveynlik rollerini 

algılamalarında sorun yaĢamalarına neden olabilir. Literatürdeki araĢtırmalar 

sonucunda çocukluk yaĢantılarında istismara maruz kalan ebeveynlerin nasıl bir 

ebeveyn olmaları gerektiğini bilmedikleri ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını 

karĢılamakta zorluk çektikleri tespit edilmiĢtir (Justice ve Justice, 1990).  

 

Psikodinamik teorinin temelinde ebeveynlerin psikopatalojisinin önemli olduğu 

düĢüncesi, çocuk istismarını incelerken ebeveynlerin de yaĢantılarını incelememiz 

gerektiğini düĢündürmektedir. Bu düĢünce doğrultusunda, çocuklarını istismara 

maruz bırakan ebeveynlerde, düĢük benlik saygısının ve yetersizlik duygusunun 

yüksek olduğu, empati kuramama, narsistik eğilimler, öfkesini kontrol edememe, ben 

merkezci olma, eĢler arası anlaĢmazlık, kendine saygı duymama gibi patalojik 

özelliklerin var olduğu görülmektedir (Bekçi, 2006). Ebeveynlerin kendi aralarındaki 

iliĢkilerini de dikkate alan psikodinamik teori, çocuğuna istismar uygulayan 



24 

annelerin ve babaların arasında da devamlı tartıĢmaların olduğunu, birbirlerine Ģiddet 

uyguladıklarını, boĢanmıĢ olduklarını, saygı ve sevginin olmadığını öne sürmüĢtür 

(Polat, 2001). Yapılan araĢtırmalar sonucunda psikodinamik teorinin temelinde 

ebeveynin kendi geçmiĢinin ve aile iliĢkisinin istismarı etkileyen en önemli faktörler 

arasında olabileceği vurgulanmıĢtır.  

 

 

2.6.2.2. Sosyal Öğrenme Teorisi 

Sosyal öğrenme teorisinin temelinde, model alarak öğrenme ve davranıĢların 

kuĢaktan kuĢağa aktarımı söz konusudur. Bebeğin ilk iletiĢimini sağladığı aile 

bireylerinin sağlıklı bir model olabilmesi, bebeğin davranıĢlarının oluĢmasında 

önemli bir yer olarak nitelendirilebilir. Sosyal öğrenme teorisini açıklayan Bandura 

(1977); “Çocuklar baĢkalarının davranıĢlarını gözlemleyerek ve model alarak 

öğrenirler.” düĢüncesini öne sürmüĢtür. Aile içerisinde Ģiddete maruz kalmıĢ ya da 

herhangi bir istismara uğramıĢ çocukların, büyüdüklerinde de benzer davranıĢlar 

sergileyebilme ihtimallerinin olduğu düĢünülmektedir. Ġstismara maruz kalmıĢ çocuk 

ilerleyen yaĢlarında, Ģiddet uygulayan bir eĢe, anne-babaya ya da aynı istismarı 

çevresindeki insanlara uygulayan bir yetiĢkine dönüĢebilir. Bu teorinin temelinden 

yola çıkarak oluĢturulan bir tanımlama; “Anne ve baba tarafından istismar edilme, 

anne-baba arasındaki Ģiddete tanık olma ve gözlemlediği çeĢitli aile sorunlarının 

yarattığı duygular, çocuğun yaĢam biçimini ve iliĢkilerini önemli ölçüde etkiler ve 

bunu taklit ederek istismarcı bir kiĢilik kazanmasına neden olur” Ģeklindedir 

(aktaran:Aral ve Gürsoy, 2001).  

 

Sosyal öğrenme teorisine göre istismarın en önemli özelliklerinden biri, kuĢaktan 

kuĢağa aktarılma özelliğidir. Sosyal öğrenme teorisine göre birey, model alarak 

öğrenmeyi gerçekleĢtirebilir ve bunu davranıĢa dönüĢtürebilir. Teoriye iliĢkin bir 

araĢtırmada Kars (1996), sosyal öğrenme teorisi için çocuk istismarını; “Çevresel 

belirleyiciler ve karĢılıklı kiĢisel etkileĢimlerin ortaya çıkardığı davranıĢlar.” olarak 

açıklamıĢtır. Benzer bir araĢtırmada da bireyin kendi kaygılarını kontrol edebilmek 

için istismarcıdan öğrendiği davranıĢı, kendi yaĢantısındaki bireylere 

uygulayabileceği öne sürülmüĢtür (Preiss, 2012). Birey baĢkalarının yaptığı istismar 

davranıĢına maruz kaldığında ya da gözlediğinde istismar davranıĢını öğrenir ve daha 

sonra kendisi de baĢkalarını istismar edebilir.  
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2.6.2.3. Ekolojik Teori 

Çocuk istismarını açıklamaya yönelik diğer bir teori olan ekolojik teoride, insan 

davranıĢına etki eden iç ve dıĢ kuvvetlerin karĢılıklı etkileĢimleri üzerinde 

durulmuĢtur. Bireylerin farklı durumlara uyumlarını sağlayan geçerli davranıĢ 

kalıpları incelenerek, insanın çevresindeki sistemlerin birbirlerini etkileyerek 

oluĢturdukları etkiler açıklanmaya çalıĢılmıĢtır (Yolcuoğlu, 2010). 

Bronfenbrenner‟in insan geliĢimiyle ilgili ekolojik teorisini geniĢleterek oluĢturulan 

Belsky‟nin modeli, bireysel (ontogenetik düzey), ailesel (mikro sistem), toplumsal 

(ekzo sistem) ve kültürel (makro sistem) olmak üzere dört faktörden oluĢmaktadır. 

Belsky, geliĢtirdiği bu modelde anne-baba ve çocuk arasındaki iliĢkiyi karĢılıklı 

etkileĢimler olarak ele almıĢ, bunun yanında bireyin sağlıklı bir Ģeklide geliĢimini 

tamamlayabilmesi için çevresi ile dengeli ve uyumlu olması gerektiğini vurgulamıĢtır 

(Belsky, 1993). 

 

Belsky (1993) modelinin oluĢmasını sağlayan faktörlerden mikro sistem; bireyin 

yaĢayıp büyüdüğü çevresi ile arasındaki etkileĢimi sağladığı aile, okul ve akranlar 

gibi temel kavramları içerir. Mezo sistem olarak adlandırılan sistem ise çocuğun aktif 

olarak var olmadığı ancak onun yaĢantısını ve geliĢimini etkileyen iletiĢim araçlarını, 

komĢularını ve bütün bu sistemlerin kendi içindeki bağlantılarını kapsayan sistemdir. 

Ġnanç ve değer kavramlarını içeren makro sistem ise çocukların geliĢimini olumlu ya 

da olumsuz yönde değiĢtirebilmektedir. Bu sistemlerin merkezinde çocuğun yer 

aldığı düĢünülürse, ekosistemin bu farklı faktörlerinde çocuk, aile ve akrabalarıyla 

uyum içerisinde olduğunda sistemin dengede, çocuğun geliĢiminin de normal yönde 

olabileceği söylenebilir. Çocuğun ekosisteminin uyumsuz olması halinde ise çocuğun 

sağlıklı geliĢiminde çeĢitli sorunlar olma ihtimali söz konusudur.  

 

Bronfenbrenner‟in teorisine katkı sağlayan Belsky‟nin (1993) ekolojik modelinde 

çocuk istismarının bağlamları aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

 Ebeveynin (Ģiddet ile ilgili kiĢisel geçmiĢi) ve çocuğun (yaĢ, sağlık ve yıkıcı 

davranıĢları) özelliklerini içeren ve istismarın kuĢaklararası geçiĢini ele alan 

geliĢimsel bağlam. 
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 Ebeveynliğe ve ebeveyn-çocuk arasındaki istismar ve ihmalle bağlantılı sürece 

odaklanan etkileĢimsel bağlam. 

 Toplumu, kültürü ve istismarın evrimsel yönünü içeren daha geniĢ bağlam. 

 

Ekolojik teoriye göre; çocuk istismarının bireysel/geliĢimsel, güncel/durumsal, 

kültürel/tarihsel ve demografik faktörlerden etkilendiği görülmektedir (Malley-

Morrison ve Hines, 2004). Zaman içinde benimsenen ekolojik teorinin temeline 

bakıldığında çocuğa yapılan kötü muamele değerlendirilirken tüm bağlamların 

birbirleri ile olan iliĢkilerinin dikkate alındığı gözlemlenmiĢtir. 

 

 

2.6.2.4. BiliĢsel Teori  

BiliĢsel teorinin temelinde çocuğun, aile bireylerinde gördüğü davranıĢları Ģema 

oluĢturma yolu ile hafızasına kaydettiği belirtilmiĢtir. ġema kavramı üzerinden çocuk 

istismarını açıkladığımızda; istismara maruz kalan çocuğun travmaya özgün davranıĢ 

kalıpları (çabuk tepki verme, kaçınma, çaresizlik, yıkıcı davranıĢlar) geliĢtirdiği ve 

bunları, oluĢan biliĢsel Ģemalar yoluyla yetiĢkinlik yaĢamına taĢıdıkları 

bildirilmektedir (OnbaĢılı, 2011). Ġstismar sonucunda oluĢabilen Ģemalar çocuğun 

benlik algısının etkilenmesine neden olabilir. Bu düĢünce doğrultusunda istismara 

maruz kalan çocuğun benlik Ģemasında; kötü, beceriksiz, sevimsiz gibi düĢüncelerin 

olduğu tespit edilmiĢtir (Dottan ve Harel, 2014). 

 

BiliĢsel teori ile ilgili yapılan literatür araĢtırmasına göre; yüksek istismar riski 

taĢıyan aileler, sergiledikleri davranıĢlar ile çocuğun uzun süreli hafızasında agresif 

Ģemaların oluĢmasına neden olurlar (Dottan ve Harel, 2014). Maruz kaldığı bu 

davranıĢlar çocuğun, benlik Ģemalarını negatif yönde geliĢtirebilir. Benlik Ģemalarını 

negatif yönde geliĢtiren çocuk, günlük hayatında bu Ģemaları otomatik olarak 

kullanabilir. Örneğin; sinirlendiği zaman Ģiddet eğilimli davranıĢlarda bulunarak 

kendini rahatlatmaya çalıĢabilir. 

 

BiliĢsel teori anlayıĢına göre istismar eden ebeveynlerin tepkileri kendileri ve 

çocuklarıyla ilgili düĢüncelerine bağlıdır. Bu düĢüncelerden bazıları aĢağıdaki 

gibidir:  
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 “Ġstismarcı, çocuğun kendisini bilerek kızdırmaya çalıĢtığını düĢünür.” 

 “Ġstismar eden ebeveyn, çocukların her zaman kendi davranıĢlarını kontrol 

edebildiğine ve uygun olmayan davranıĢları kasıtlı olarak yaptığına inanır.” 

 “Ebeveynler, kötü muameleyi durdurmanın kendi güçlerinin dıĢında olduğuna 

inanırlar.” 

 “Çocuğun hatalı davranıĢlarını, bir tehdit olarak algılarlar.” 

 “Çocuğun hatalı davranıĢlarını kontrol etmek için kötü muamelenin olması 

gerektiğine inanırlar.” 

 “Ebeveynin kalp atıĢ hızının artması, terlemesi, kan dolaĢımının hızlanması 

çocuğun ebeveynini kızdırdığındaki baĢlıca fiziksel belirtileridir. Ebeveyn, bu 

fiziksel belirtilerin sorumlusu olarak çocuğu görür ve bu durum kötü muamele 

döngüsünün baĢlamasına neden olur” (Tuna, 2010) 

 

 

2.7.  Çocuk Ġstismarının Risk Faktörleri 

Çocuk istismarının risk faktörleri incelenirken; istismarı engelleyebilmek adına 

istismara neden olan risk faktörlerinin dikkate alınması, bu faktörlerin tanımlanması, 

uygun müdahale ve önleme çalıĢmaları yapılması alınabilecek baĢlıca önlemler 

olarak nitelendirilebilir. Risk faktörleri üzerine yapılan araĢtırmalarda, istismar 

sebebinin tek bir faktörle ilgisi olmadığı saptanmıĢtır (Tuna, 2010). 

 

Horton ve Cruise‟ ın 2001 yılında yaptıkları bir çalıĢmaya göre; bütün yaĢlarda ve 

her iki cinsiyette, sosyo-ekonomik düzeyde ya da etnik gruplarda istismar yaĢantısı 

olabilmesine rağmen çocuğun ebeveyn ve aile içi istismar riskini arttıracak birtakım 

özellikleri bulunmaktadır. Çocuk istismarına neden olan faktörler iç ve dıĢ stres 

faktörleri olarak gruplandırılmıĢtır. 1996 yılında bu faktörleri tanımlayan Bulut‟a 

göre; dıĢ stres faktörlerini ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel nedenler, iç stres 

faktörlerini ise anne-babanın kiĢilik yapısı, çocuğun özelliklerine bakılmaksızın 

ailenin çocukları üzerindeki beklentiler oluĢturmaktadır. 

 

Literatürde risk faktörleri üzerine yapılan araĢtırmalar incelendiğinde birçok risk 

faktörü ile karĢılaĢılmıĢtır. Bu faktörlerden bazıları; ebeveynlerin eğitim düzeyleri, 

ebeveynlerin kendi çocukluk yaĢantıları, aile yapısı, madde bağımlılığı, çocuğun 
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yaĢı, çocuğun cinsiyeti, çocuğun geliĢim özellikleri Ģeklinde sıralanabilir. Dünya 

Sağlık Örgütü çocuk istismarının risk faktörlerini üç ana baĢlık altında toplamıĢ, 

“kiĢisel, ailesel ve toplumsal” olarak incelemiĢlerdir. Bu incelemeler sonucunda 

aĢağıdaki ġekil 2.3 oluĢturulmuĢtur. 

 

 

ġekil 2.3: Risk Faktörleri 

Kaynak: Yılmaz, A. (2009). Çocuk Ġstismarı ve Ġhmali: Risk Faktörleri ve Çocukların Psiko-Sosyal 

GeliĢimi Üzerindeki Etkiler. ,7(1):63-79 Civilacademy Journal of Social Sciences, (10 Ocak 2017) 

 

 

2.7.1. Ġstismarda Bulunan Ebeveynlerin Özellikleri 

Ebeveynler, çocukların geliĢiminde en etkili role sahip olduklarından, çocuğun 

geliĢimini olumlu yönde etkileyebilmeleri için öncelikle kendi geliĢimlerini sağlıklı 

bir Ģekilde tamamlamaları gerekmektedir. Çocuklarını istismar eden ebeveynlerin 

kiĢilik geliĢimlerinde de birtakım sorunlar yaĢadıkları gözlemlenmiĢtir. Bunlar; dürtü 

kontrol bozukluğu, aĢırı stres altında olma, bağımlı olma, geliĢimlerini sağlıklı 

https://www.thefreelibrary.com/Civilacademy+Journal+of+Social+Sciences/2009/March/22-p52427
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tamamlamama, çocukluğunda yaĢadığı travmalar ve istismara uğrama Ģeklinde 

sıralanabilir. 

 

Milner ve Chilamkurtin (1991) bu konu ile ilgili yaptıkları bir araĢtırmada, kendi 

çocukluk yaĢantısında istismara uğrayan ebeveynlerin, çocuklarını istismar etme 

olasılığının daha fazla olduğunu saptamıĢlardır. Yine baĢka bir araĢtırmada çocukluk 

çağında istismara uğramıĢ olan ebeveynlerin kiĢilik bozukluğuna sahip bireyler 

yetiĢtirmeye yatkın hale geldikleri öne sürülmüĢtür (Hall, 2003). Ġstismara uğrayan 

ebeveynlerin, dürtü kontrolünde zayıflık, öfkesini kontrol etmede güçlük, içsel ve 

diğer insanlarla olan iliĢkilerinde çatıĢmalar yaĢayabileceği düĢünülmektedir.  

 

Kendi çocukluk yaĢantılarında istismara maruz kalan ebeveynlerin kiĢisel özellikleri 

incelediğinde, çocuklarına karĢı sabırsız ve öfkeli davranıĢlar sergilemeleri risk 

faktörleri içerisinde değerlendirilebilir. Ebeveynin kendi çocukluk döneminde aĢırı 

stres içinde, katı ve cezalandırıcı bir disiplin anlayıĢında ve çocuk geliĢiminde 

yetersiz bilgiye sahip bir ailede büyümesi durumu da benzer davranıĢları 

sergileyebilmesine neden olabilir. Bu düĢünceden yola çıkılarak yapılan literatür 

incelemesinde; çocuklarına otoriter aile tutumu ile yaklaĢan ebeveynlerin çocuklarını 

daha fazla istismara maruz bıraktıkları tespit edilmiĢtir (Rodriguez, 2010). 

 

Ġstismarda bulunan ebeveynlerin, kiĢisel özellikleri ile istismar arasındaki iliĢkiyi 

anlayabilmek için yapılan bazı araĢtırmalar incelenmiĢtir. Kelleher ve arkadaĢlarının 

(1994) yaptıkları araĢtırmanın sonucunda, çocuklarına fiziksel istismar uygulayan 

ailelerin %40‟ının alkol bağımlısı oldukları ortaya çıkmıĢtır. Milner ve Wimberley 

(1980) ve Kaplan, Pelcovitz ve Salzinger (1983) tarafından yapılmıĢ olan 

araĢtırmaların sonuçlarında da çocuklarını istismar eden annelerin depresif 

bozukluklara sahip oldukları (aktaran Bekçi, 2006); baĢka bir araĢtırmanın 

sonucunda da çocuklarını cinsel istismar eden babaların yarısının; kumar ve alkol 

gibi alıĢkanlıklarının olduğu, sürekli iĢsiz oldukları ve ekonomik sorunlarının olduğu 

tespit edilmiĢtir (Yüksel ve ark., 1994).  

 

Ġstismarda bulunan ebeveynlerin bir baĢka özelliği de genç anne-baba olmalarından 

kaynaklı olarak ortaya çıkan bazı davranıĢlar olabilir. Bu düĢünceye göre yeni çocuk 

sahibi olmuĢ deneyimsiz ebeveynler çocuklarının ihtiyaçlarına cevap vermekte geç 
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kalabilirler. Çocuğun ihtiyaçlarını anlayamama, duygusallıktan uzak olma ya da 

tahammül edememe gibi durumlar istismara neden olabilir. Bu konuya açıklık 

getirebilmek için 2002 yılında Woodward ve Fergusson tarafından yapılan bir 

çalıĢmada, fiziksel istismarın genç anne ve babalar ile bağlantısının olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bu risk faktörüne benzer olarak anne ve babaların planlamadan çocuk 

sahibi olmaları da istismarda bulunun ebeveynin risk faktörleri arasında 

değerlendirilebilir. Literatürde bu risk faktörüne yönelik yapılan incelemeler 

sonucunda planlanmadan çocuk sahibi olan ebeveynlerin, çocuklarıyla yeterli bağ 

kuramamaları risk faktörlerini arttırıcı nitelikte olabilir. Genç anne ve babaları 

incelemek üzere 1996 yılında Ankara Ana Çocuk Sağlığı Merkezi‟nden Bulut 

tarafından yapılan araĢtırmada 16-29 yaĢ aralığındaki genç annelerin çocuklarını 

istismar ettiği, karı-koca geçimsizliğinin ve kadına yönelik Ģiddetin çocuk 

istismarında önemli bir role sahip olduğu, “yaramaz” çocukların daha çok istismara 

uğradıkları tespit edilmiĢtir.  

 

Ġstismarda bulunan ebeveynlerin kiĢilik özelliklerinin risk faktörleri içerisinde 

incelenmesi gerektiği düĢünülmektedir. Ebeveynin kendi kiĢilik yapısından kaynaklı 

oluĢan bazı durumlar çocuğun istismara maruz kalmasına neden olabilir. Literatürde 

bu düĢünceye açıklık getirebilmek adına yapılan bir araĢtırma Ģu Ģekildedir. 

Lowenthal‟a (2001:23) göre çocuklarını istismar eden ebeveynlerin benmerkezci bir 

bakıĢ açıları vardır ve yeterli bir ebeveynlik için gerekli olan empati yani diğer 

kiĢinin bakıĢ açısından bakabilme kapasiteleri kısıtlıdır. Benmerkezci bakıĢı 

anlayabilmek adına Wiehe (1987: 17-20) 32 istismar edici ve 32 istismar edici 

olmayan anne ile yaptığı çalıĢmada empati ve denetim odağının istismardaki rolünü 

araĢtırmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda istismar edici annelerin istismar edici olmayan 

annelere göre empatik becerilerinin daha yetersiz olduğu ve dıĢtan denetimli 

olduklarını saptanmıĢtır. Veriler empati ve denetim odağının, istismar edici ebeveyne 

yönelik olarak oluĢturulacak müdahale programlarında yer alması gereken önemli 

değiĢkenler olduğunu vurgulamaktadır. 

 

Ġstismarda bulunan ebeveynin özelliklerini inceleyen Belsky ve Vondra (1989), 

ebeveynler için istismarın risk faktörlerini aĢağıdaki Ģekilde sıralamıĢlardır:  
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 Ġstenmeyen hamilelik 

 Erken yaĢta anne olma 

 Çocuğa karĢı düĢmanca duygular besleme 

 Çocuğa yakın olmama 

 Çocuğa yönelik bağlılığı bulunmaması 

 Sosyal desteğin olmayıĢı 

 Çocuğun düĢük düzeydeki psikolojik ihtiyaçlarını anlama becerisi 

 Çocukken istismar edilmiĢ olmak 

 Çocuğun geliĢimi ile ilgili yeterince bilgiye sahip olmamak 

 Ebeveynin eğitim düzeyi 

 Üvey anne-babanın olması (aktaran Bekçi, 2006) 

 

Belsky ve Vondra‟nın (1989) istismarda bulunan ebeveyn özellikleri ile ilgili 

yaptıkları bu sıralamayı özetlemek adına Green‟nin (1991) yaptığı araĢtırmaya göre, 

istismar eden ebeveynlerin çoğu çocukluklarında aileleri tarafından istismar edilmiĢ, 

kendi anne ve babalarından gördükleri davranıĢ örüntüsünü tekrar etme eğilimi 

göstermiĢlerdir. Ebeveynler, temel güven duygusundan uzak oldukları için nesne 

iliĢkileri zayıflamıĢ ve benlik kavramları zarar görmüĢtür. Dil geliĢimleri ve soyut 

düĢünme becerileri sınırlı olduğu için eylemlerini dürtüleri yönetmektedir. 

Çocuklarıyla sözel iletiĢim sağlamakta baĢarısızlardır. Ġstismar eden ebeveynlerin 

temel savunma mekanizmaları inkar ve yansıtmadır. Anne ve babalar, sanki 

çocukları kendilerine ait değilmiĢ gibi davranmakta, çocuklarına bağlanamamakta ve 

empati kuramamaktadır.  

 

 

2.7.2. Ġstismara Uğrayan Çocuğun Özellikleri 

Ġstismar kavramına, çocuğun özellikleri açısından bakıldığında bazılarının 

diğerlerine göre daha fazla risk altında olabileceği düĢünülmüĢtür. Bir aile 

içerisindeki bütün çocukların istismara maruz kalmadığı gözlemlenmiĢtir. Bu 

doğrultuda yapılan araĢtırmalar incelendiğinde; erken doğan, fiziksel engeli, 

konuĢma problemi ve/veya duygusal davranıĢ bozukluğu olan çocukların daha fazla 

risk taĢıdığı düĢünülebilir.  
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Çocuğun özelliklerini istismarın risk faktörleri açısından inceleyen Cüceloğlu 

(2003)‟na göre; istismar edilen çocuk ile istismar edilmeyen çocuk 

karĢılaĢtırıldığında göze çarpan bazı noktalar vardır. Bu araĢtırmaya göre istismar 

edilme riski fazla olan çocuk, genellikle 3 yaĢından küçük ve erkek, karakter olarak 

huysuz, sürekli ağlayan, yemek yemeyen ve uyuma düzeni bozuk olan Ģeklinde göze 

çarpmaktadır. Aynı zamanda bedensel sakatlığı olan çocuklar, istismar edilme 

olasılığı fazla olan grup içerisinde yer almaktadır. 

 

Literatürde yer alan çocuk istismarı ile ilgili zaman içerisinde farklı tanımlamalar 

yapılmıĢ, ayrıca istismara uğrayan çocuğun özelliklerinde de değiĢikler olabileceği 

düĢünülmüĢtür. 1987 yılında Steele istismara uğrayan çocukları tanımlayabilmek 

adına onları üç gruba ayırmıĢtır. Birinci gruptaki çocuklar “normal” olarak 

tanımlanmıĢ; annenin zor bir hamilelik geçirmesi, çocuğun istenmeyen bir hamilelik 

sonucunda dünyaya gelmesi, evlilik dıĢı bir iliĢkiden olması, istenilen cinsiyette 

olmaması gibi nedenler sonucunda istismar gerçekleĢmiĢtir. Ġkinci gruptaki çocuklar 

“daha az normal” olarak tanımlanan, doğumsal anomalilere ve doğum sonrası 

hastalıklara sahip olan çocuklar olarak nitelendirilmiĢlerdir. Bu çocukların kronik ve 

pek çok kez tekrarlayan hastalıklar sebebiyle devamlı hastaneye yatırılmaları 

gerekmektedir. Üçüncü gruptaki çocuklar fiziksel açıdan normal veya çok az 

yetersizliği olan ancak “zor” olarak tanımlanan çocuklardan oluĢmaktadır. Bu 

çocuklar ise hiperaktif, huysuz, beslenme güçlüğü yaĢayan, aĢırı ağlayan, 

ebeveynlerinin çabalarına cevap vermeyen grup içerisinde değerlendirilmiĢlerdir. 

 

Risk faktörlerini çocuğun özellikleri bakımından incelediğimizde evlat edinilen 

çocukların bu riski taĢıyabilecekleri düĢünülmektedir. Ġstismarın nedenleri arasında 

ailelerin evlat edindikleri çocukların, zeka seviyesinin, fiziksel ve kiĢilik 

özelliklerinin kendilerinden farklı olması sebebiyle bazı uyuĢmazlıklar 

yaĢayabilecekleri düĢünülebilir. Bu durum ebeveyn ve çocuğun birbirlerini 

anlamasını ve duygusal yakınlık kurmalarına engel olabilir. Literatüre bakıldığında 

ebeveynlerin evlat edindikleri çocukları istismar etme nedenleri; çocuğu biyolojik 

ailesinden kıskanmak, üvey olma etiketi, erken bağlanma deneyimlerinin 

yaĢanmamıĢ olması ve bunun sonucunda duyarlı ve uyumlu olmada yaĢanan 

güçlükler olarak sıralanmaktadır (Baunmrind, 1995: 40). 

 



33 

Literatürde cinsiyet farklılıkları açısından çocuk istismarı incelenmiĢ ve yapılan 

araĢtırmalara göre farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. Bazı araĢtırmalar, erkek çocukların 

kız çocuklarına göre daha fazla istismara uğradıklarını belirtilirken, bazı araĢtırmalar 

bu oranın eĢit olduğunu öne sürmüĢlerdir. Türk toplumunda kültürel değerler 

sebebiyle oluĢan cinsiyet ayrımı göz önüne alınarak; kız çocuklarının, erkek 

çocuklara oranla daha katı kurallarla büyüdükleri varsayılabilir. Çoğu zaman kız 

çocuğunu koruma amacı ile konulan kuralların aĢırı olması ve çocukların bu 

kurallara tam olarak uyamaması doğrultusunda kız çocuklarına daha fazla istismar 

uygulandığı düĢünülebilir. Bu nedenle eve geç gelen bir kız çocuğu fiziksel istismar 

riskini daha fazla taĢıyabilir. 2010 yılında Keser, OdabaĢı ve Elibüyük‟ün Ankara‟da 

yaptıkları araĢtırmada, kız çocuklarının erkek çocuklarına göre anne ve babaları 

tarafından daha fazla istismara maruz kaldıkları tespit edilmiĢtir. Cinsiyet açısından 

çocuk istismarını inceleyen Çocuk Ġstismarı ve Ġhmali Ulusal Merkezi‟nin verilerine 

göre; 12 yaĢın altındaki çocuklarda, erkeklerin kızlara oranla fiziksel istismara 

uğrama risklerinin daha fazla olduğu görülmüĢ; aynı araĢtırmanın bir baĢka verisinde 

de 13 yaĢ ve üstü kızların fiziksel istismar riskinin yaĢa bağlı olarak yükseldiği tespit 

edilmiĢtir (aktaran Barnett, Miller-Perrin ve Perrin, 1997: 48). Bu verilere ek olarak; 

araĢtırmalar doğrultusunda kız çocukların cinsel istismara uğrama risklerinin, erkek 

çocuklara göre üç kat daha fazla olduğu belirtilmiĢtir (Kara ve ark, 2004).  

 

Yapılan diğer araĢtırmalara göre çocukların istismar edilmesinin diğer nedeninin 

çocukların kiĢisel özelliklerinden kaynaklı olabileceği düĢünülmektedir. Çocuğun 

kendisiyle konuĢulduğunda cevap vermemesi ve kendisine söylenenleri dikkate 

almaması nedenler içerisinde değerlendirilebilir. Bu bağlamda konuya açıklık 

getirebilmek için Cüceloğlu (2003) yavaĢ öğrenen ve kendisine öğretilen Ģeylere ilgi 

göstermeyen çocukların istismara daha fazla maruz kaldığını belirtmiĢtir. Çocuğun 

kiĢisel özelliklerinden kaynaklı risklere ek olarak; çocukların istekleri ve 

karĢılanamayan ihtiyaçlarının çocuk istismarının nedenleri arasında sayılabileceği 

belirtilmektedir (Ünal, 2005). 

 

Sonuç olarak; çocuk istismarına neden olan risk faktörleri, anne babanın sosyo-

kültürel, ekonomik ve psikolojik özellikleri; çocuğun yaĢı, cinsiyeti, aile yapısı, 

kardeĢ sayısı, içinde bulunduğu geliĢim dönemi, anne ve babasına karĢı tutum ve 

davranıĢları Ģeklinde kabaca sıralanabilir. Yapılan araĢtırmalardan çıkan sonuçlar; 
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risk faktörlerinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve birbirlerini etkilediklerini 

göstermektedir. 

 

 

2.7.3. Ġstismarda Bulunan Ailenin Özellikleri 

Ġstismarda bulunan ailenin özellikleri araĢtırmacılar tarafından bazen aile bireylerini 

tek tek değerlendirerek bazen ise anne-baba ve çocuğu bir arada inceleyerek 

anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu nedenle literatürdeki bilgiler, anne, baba ve çocuktan 

oluĢan ailenin kendileri arasındaki etkileĢimin istismar açısından geniĢ bir bakıĢ açısı 

ile değerlendirilmesi gerektiğini düĢündürmektedir. Literatürde yapılan incelemeler 

sonucunda istismarda bulunun ailelerin baĢlıca özellikleri aĢağıdaki Ģekilde 

sıralanabilir:  

 

 EĢler arası anlaĢmazlık 

 Ebeveynin alkol ya da madde kullanması 

 Olumsuz yaĢam olayları 

 Çocuk ile ilgili beklentiler içinde olma 

 Tek ebeveyn olma 

 Ebeveynlerin sağlık durumlarının kötü olması 

 Anne-baba tutumu 

 GeniĢ aileye sahip olma 

 DüĢük gelir 

 DüĢük eğitim seviyesi 

 Psikolojik sorunlar 

 

Ġstismarda bulunan ailelerin özellikleri üzerine birçok araĢtırma yapılmıĢtır. Bu 

konuda incelemeler yapan Rodriguez‟in 2010 yılında Carolina Üniversitesinde 

yaptığı araĢtırmada stres seviyesinin yüksek olduğu ailelerde, ebeveynlerin 

çocuklarına karĢı otoriter tutum sergiledikleri, bu tutum sebebiyle çocuk istismar 

riskinin arttığı saptanmıĢtır. Diğer bir araĢtırma 2010 yılında Ankara‟da Keser, 

OdabaĢı ve Elibüyük tarafından yapılmıĢ, araĢtırmanın sonucunda ise aile içerisinde 

eĢler arasındaki anlaĢmazlık sebebi ile ebeveynlerin, çocuklarına fiziksel ve duygusal 

istismar uyguladıklarını tespit edilmiĢtir. Ailenin özelliklerini inceleyen baĢka bir 
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araĢtırmada ise düĢük gelir seviyesine sahip olan ailelerin daha fazla çalıĢmaları 

sebebi ile çocuklarıyla az ilgilendikleri, bunun sonucunda da çocuklarını ihmal 

ettikleri saptanmıĢtır (Preiss, 2012).  

Literatürde çocuk istismarına neden olan risk faktörlerini Begle ve arkadaĢları (2010) 

üç baĢlıkta incelenmiĢ ve sonucunda ortaya çıkan alt baĢlıkları görebilmek adına 

Ģekil haline getirmiĢlerdir. 

 

ġekil 2.4: GeliĢimsel Ekolojik Model 

Kaynak: Begle, A, M., Dumans, J. E., Hanson R. F. (2010). Predicting Child Abuse Potential:An Empirical 

Investigation of  Two Theoretical Frameworks. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology39 (2), s.  211.  
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2.8. Çocuk Ġstismar Türleri 

Çocuk istismarı beĢ farklı kategoriye ayrılarak incelenmiĢtir. Bunlar; fiziksel 

istismar, duygusal istismar, cinsel istismar, ihmal ve ekonomik istismar. 

 

 

ġekil 2.5: Çocuk Ġstismar Türleri 

Kaynak: Ünal F. (2008). Ailede Çocuk Ġstismarı ve Ġhmali. Türkiye Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, 12 (1), 12. 

 

 

2.8.1. Fiziksel Ġstismar 

Toplumda çok sık karĢılaĢabileceğimiz en yaygın istismar türü olan fiziksel istismar, 

fark edilmesi oldukça kolay istismar türlerinden biridir. Vurma sonucunda oluĢan 

ezilmeler, kırılmalar, ağız ve göz morarmaları dıĢarıdan rahatlıkla gözlemlenebilir. 

Fiziksel istismar vakaları incelendiğinde, pek çoğunda istismarın sorumlusunun 

çocuğa bakım veren kiĢi olduğu görülmüĢtür. Bakım veren kiĢi tarafından çocuğa 

zarar verme, yaralama hatta ölüm ile sonuçlanabilecek davranıĢlar fiziksel istismar 

olarak adlandırılmaktadır (English 1998,39-53). Fiziksel istismar; bir çocuğun 

ebeveyn ya da bakımını yapan kiĢi tarafından sağlığına zarar gelecek Ģekilde fiziksel 

hasara uğraması, yaralanması veya bu riski taĢımasıdır. Bu hasar bir baĢkası 

tarafından elle ya da bir nesne ile vurularak ve/veya itilerek oluĢmaktadır (Taner ve 

Gökler,2004).  

 

2003 yılında Amerika BirleĢik Devleti‟nin Çocuk Koruma Servisi‟nin verilerine 

göre, servise baĢvuran 2.900.000 çocuğun 1.933.000‟inin baĢvurusu fiziksel istismar 

olarak değerlendirilmiĢtir (Yılmaz, 2009). Ülkemizde ise bu oran Aral tarafından 

1997 yılında kız ve erkek çocuklar olarak ayrı ayrı incelenmiĢ; kızların %62,4„ü, 

erkeklerin ise %62,9„unun fiziksel istismara maruz kaldığı; istismara maruz kalan 
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çocukların ise %65,72‟sinin anne ve babası tarafından istismar edildikleri 

belirtilmiĢtir. 

 

Literatürdeki incelemeler sonucunda fiziksel istismarın nedenleri değerlendirilmiĢtir. 

Fiziksel istismarın en belirgin nedenleri, ebeveynin ya da bakım veren kiĢinin 

otoriteyi sağlamaya çalıĢması, öfkesini boĢaltmak istemesi ya da çocuğa ceza 

vermesi olarak görülmektedir. Bu nedenleri kültür faktörünü de içine alarak 

inceleyen Kwok ve Tam, 2016 yılında Kanada‟da Çinli aileler üzerine bir araĢtırma 

yapmıĢtır. Çin kültürüne göre ebeveynlerin disiplini sağlayabilmek adına fiziksel 

istismara baĢvurdukları tespit edilmiĢtir. 

 

Fiziksel istismarın bir diğer önemli sebebi de kendi çocukluk döneminde istismara 

maruz kalan ebeveynlerin aynı davranıĢları çocuklarına da uygulamalarıdır. Bu konu 

ile ilgili 1996 yılında Kars‟ın yaptığı çalıĢmaya göre, fiziksel istismara uğrayan 

çocukların ebeveynlerinin olumsuz çocukluk yaĢantılarından dolayı psikolojik açıdan 

hasta oldukları saptanmıĢtır (aktaran Mete, 2015). 

 

Fiziksel istismara neden olan bir diğer faktör ise çocuk ile ebeveynlerinin (veya ona 

bakım veren kiĢinin) arasındaki etkileĢimdir. Örneğin; anne ve baba, yaramaz olarak 

gördükleri çocuklarının hareketlerini kontrol edebilmek için ona Ģiddet uygulayabilir. 

Bu davranıĢ karĢısında çocuk ebeveynlerine küserek tepkisini gösterir. Bu tepki ile 

birlikte anne-baba ve çocuk arasında istismar ortamına neden olan davranıĢlar 

baĢlayabilir ve istismar ortamı her zaman devam edebilir (Olive, 2007). 

 

Ebeveynlerin, çocuklarına yaptıkları fiziksel istismarı bilinçli bir karar sonucunda 

zarar verme amacıyla kasıtlı olarak yapabilecekleri de düĢünülmektedir. Çocuklara 

uygulanan bu istismar, ağır zararlara yol açmaksızın canını yakabilmek adına 

ebeveynler tarafından uygulanabilmektedir. Türk toplumunda sıklıkla rastlanılabilen 

fiziksel istismar olaylarında, ebeveynlerin çocuklarını cezalandırmak için fiziksel 

istismara baĢvurdukları tespit edilmiĢtir (Kulaksızoğlu, 2005). Rodriguez‟in 2010 

yılında yaptığı bir çalıĢmaya göre; çocuk ve aile arasındaki etkileĢim sebebiyle, 

ebeveynlerin çocuklarına karĢı otoriter tutum sergiledikleri saptanmıĢtır. Bu tutumu 

sergileyen ebeveynlerin istismara baĢvurmaları sebebi ile çocuklarının geliĢimlerini 

olumsuz yönde etkiledikleri belirtilmiĢtir. AraĢtırmalar doğrultusunda fiziksel 
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istismarın görüldüğü ailelerde ebeveyn ve çocuk arasındaki iletiĢimin az olduğu ve 

bu iletiĢimin genel olarak emre, eleĢtiriye ya da çocuğun davranıĢını kontrol etmeye 

yönelik olduğu saptanmıĢtır (Tuna, 2010). Bazı vakalarda ise ebeveynin irade 

kontrolünü kaybetmesi sonucunda fiziksel istismar uygulaması, daha sonra haksız 

olduğunu kabul etse bile bunu bir tehdit unsuru olarak çocuğa karĢı kullanması 

istismar olarak değerlendirilebilir. 

 

Yapılan araĢtırmalar sonucunda fiziksel istismarın, çocuklar üzerindeki etkisinin 

oldukça büyük olduğu, yetiĢkinlik dönemine de kalıcı hasar bırakabileceği oldukça 

açıktır. Bu hasarları fizyolojik, psikolojik ve biliĢsel baĢlıkları altında tek tek 

inceleyebiliriz. Fiziksel istismarların en temel etkisinin fizyolojik olarak gözle 

görülebilen izlere yol açması olduğu söylenebilir. Fiziksel istismar sonucunda 

çocuğun vücudunda tekrarlayan yaralar, yumruk, tekme izleri ve sigara yanıkları 

gözle görülebilir Ģekildedir. (Aral ve Gürsoy, 2001). Fiziksel istismar sonucunda 

çocuğun davranıĢsal yönden etkilerini ise semptomlar aracılığı ile gözlemleyebiliriz. 

Bunlar çekingen davranıĢlar, anne-baba ya da öğretmenlerle yakın temaslı iliĢkiler, 

saldırgan davranıĢlar ya da kendilerine zarar verici davranıĢlar olarak tespit edilmiĢtir 

(Aksoy, Çetin ve Ġnanıcı, 2004). Çocuğun, istismar sonucunda psikolojik anlamda da 

yaĢam boyunca sürebilen hasar alabileceği düĢünülmektedir. Ġstismara uğrayan 

çocuklarda oluĢan özgüven eksikliği, kaygı ve depresif davranıĢlar çocuğun 

yetiĢkinlik dönemini etkileyen psikolojik hasarlardan bazılardır (Ebert, Loosen 

&Nurcombe, 2003). Bu psikolojik hasarlara çocuğun arkadaĢ iliĢkisi kurmaktan 

kaçınması, kimi zaman daha sakin kimi zaman ise saldırgan davranıĢlarda bulunması 

da eklenebilir. Son baĢlık olarak incelenen biliĢsel alanda ise fiziksel istismarın 

çocuğun gerilikler yaĢamasına neden olduğu, dil, motor ve algısal becerilerinde hasar 

bıraktığı tespit edilmiĢtir (Veltkampt ve Miller,1994: 9). BiliĢsel anlamdaki bu 

hasarlar çocuğun okul hayatında baĢarısızlıklar göstermesine ya da regresyon 

davranıĢı sergilemesine neden olabilir.  

 

Fiziksel istismara uğramıĢ bir çocuk, yetiĢkinlik döneminde anti sosyal kiĢilik 

özellikleri gösterme, aile içi sorunları ve maddi problemleri Ģiddetle kontrol etmeye 

çalıĢma gibi kalıcı davranıĢ özellikleri taĢıyabilirler. 2002 yılında Frias-Armenta‟nın 

yapmıĢ olduğu araĢtırmaya göre çocukluk zamanında fiziksel Ģiddete maruz 
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kalmanın, ilerleyen yaĢlarda depresyon, madde kullanımı ve saldırgan davranıĢlar 

gibi etkilere yol açtığı tespit edilmiĢtir (aktaran Bekçi, 2006). 

 

Çocuklara yapılan fiziksel istismarın sıklığı, ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyi ile 

bağlantılıdır. GeliĢmemiĢ ülkelerdeki çocuklara uygulanan fiziksel istismar sonucu 

ölümlerin, geliĢmiĢ ülkelerdekine oranla 2-3 kat daha fazla olduğu bildirilmektedir 

(Runyan, Wattam, Ikeda, Hassan ve Ramiro, 2002: 60). Ailelerin eğitim düzeylerine 

bakılarak yapılan incelemelerde ise eğitimsiz ailelerde %40 oranında fiziksel istismar 

görülürken, eğitimli ailelerde bu oran %17 olarak tespit edilmiĢtir (Turhan, Sarıgün 

ve Ġnandı, 2006). Türkiye‟de ise istismar oranın günden güne arttığı 

gözlemlenmektedir. 1980-1982 yıllarında sekiz ilde yapılan bir araĢtırmada; 

çocuklarda istismar oranı %33 olarak bulurken, günümüzde bu oran %78‟e 

yükselmiĢtir. Aynı araĢtırmada, uygulanan fiziksel istismarlar olarak; tokat atma, 

kulak ve saç çekme oranı %25, sopa ile dövme oranı %14 olarak tespit edilmiĢtir 

(Bahar ve ark, 2009). 

 

 

2.8.2. Cinsel Ġstismar 

Günümüzde, Türkiye‟de çok gündemde olan cinsel istismar kavramı, saptanması en 

zor istismar türleri arasında sayılabilir. Bunun sebebinin çocuktan ya da toplumdan 

kaynaklı olduğu düĢünülmektedir. Bu düĢünceyi Topçu (1997; 20-22) “cinsel 

istismarı belirleyen davranışların ve tanımlamaların tam ölçütleri sınırlı sayıda 

kaldığından istismar belirtilerini taşıyan çocuğu da belirlemek zordur” Ģeklinde 

açıklamıĢtır. Topçu bu açıklamaya ek olarak; bir davranıĢa bir tanı konulabilmesi 

için bazı ayırıcı ölçütlerin olmasını gerektiğini, bu ölçütlerin razı olma, yaĢ farkı, 

yasal ve yöntem olmak üzere dört baĢlık altında incelenmesi gerektiğini belirtmiĢtir. 

 

Bu düĢünceden yola çıkarak yapılan literatür incelemesinde cinsel istismar ile ilgili 

farklı tanımlamalar olduğu gözlemlenmiĢtir. Cinsel istismar; bir yetiĢkinin, çocuğa 

kendi cinsel doyumunu sağlama amacıyla yaklaĢması ya da dokunmasıdır (Günçe; 

1991;90-93). BaĢka bir tanımlamada ise cinsel istismar; bir yetiĢkin ya da yaĢça 

büyük biri tarafından çocuğa yönelik bazı davranıĢlardır (Akgiray, 2007). Bu 

davranıĢlar ise 2003 yılında Putnam tarafından, cinsel organlara ve vücuda 
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dokunmak, yetiĢkinin çocuğa vücudunu sergilemesi, cinsel birleĢme ya da 

pornografik fotoğraflar olarak açıklanmıĢtır.  

 

AraĢtırmacıların cinsel istismarı tanımlarken istismarı üç baĢlıkta inceledikleri 

gözlemlenmiĢtir. Ġlk baĢlık; çocuğa dokunma olmaksızın telefonda konuĢma, zorla 

izlettirme ya da röntgencilik olarak belirtilmiĢtir. Ġkinci baĢlık; dokunarak 

gerçekleĢen cinsel istismarlar olarak değerlendirilmiĢtir. Bunları cinsel organa 

dokunma, ağız yolu ile temas ve cinsel birleĢme teĢebbüsü olarak açıklayabiliriz. Son 

baĢlık olarak ise; üvey baba, dayı, dede gibi yaĢça büyük bireyler tarafından Ģiddet ya 

da tehdit uygulanarak yapılan istismarlar olarak nitelendirilmiĢtir (Bekçi, 2006). Bu 

üç çeĢidin gerçekleĢmesi ya da istismara yönelik tutumlar sergilenmesi halinde 

davranıĢın cinsel istismar olarak tanımlanabileceği öne sürülmüĢtür. 

 

Literatürde cinsiyet farklılıkları açısından cinsel istismar incelendiğinde, toplumsal 

değerlerin göz önünde bulundurulması gerektiği düĢünülmektedir. Çünkü bir 

davranıĢ, geleneksel toplumlarda cinsel istismar olarak değerlendirilirken, baĢka 

toplumlarda istismar olarak değerlendirilmeyebilir. Cinsiyet farklılıkları açısından 

cinsel istismar incelendiğinde, her iki cinsiyetteki çocukların da istismara maruz 

kaldıkları gözlemlenmiĢtir. Fakat geleneksel toplum içerisinde büyüyen bir kız 

çocuğunun, cinsel istismara daha fazla maruz kalabileceği düĢünülmektedir. Çünkü 

geleneksel toplumlarda cinsel konuların konuĢulması “ayıp” olarak nitelendirilebilir. 

Bu nedenle istismarın ortaya çıkması baĢka bir takım sorunların meydana gelmesine 

neden olabilir. Literatürdeki araĢtırmaların incelenmesi sonucunda kızların cinsel 

istismara maruz kalma oranlarının erkeklere göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Bu doğrultuda cinsiyetler arası cinsel istismar farkını anlayabilmek adına yapılan bir 

araĢtırmada; erkeklerin kızlara göre daha az cinsel istismara uğradıkları fakat 

istismarı söylediklerinde daha az inanıldıkları saptanmıĢtır (Mott, 2003; 99).  Bu 

bilgiye ek olarak 2001 yılında Zoroğlu ve arkadaĢlarının yaptıkları bir araĢtırmada 

kızların erkeklere oranla daha fazla cinsel istismara maruz kaldıkları tespit edilmiĢtir. 

 

Son 30 yıl içerisinde cinsel istismara yönelik araĢtırmaların hızla artıĢ gösterdiği 

düĢünülmektedir. AraĢtırmalar sonucunda cinsel istismar, çocuğun psikolojik, 

duygusal ve sağlık ile ilgili semptomlarının ortaya çıkmasına ve bu semptomların 

yetiĢkinlik dönemlerini de etkilemesine neden olmaktadır (Preiss, 2012). 
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Teegen (1991;69) okul çağı dönemindeki çocukların cinsel istismar sonucunda 

duygusal ve davranıĢsal semptomlarını, korku, utanma, suçluluk, kirlenme korkusu, 

obsesif-kompalsif bozukluk (örnek; sık yıkanma), kendinden küçüklerle cinsel 

oyunlar oynama, uluorta mastürbasyon yapma Ģeklinde belirtmiĢtir. Kendall ve 

Tackett (2002), istismara uğrayan çocukların sosyal anlamda iliĢkilerini inceleyerek, 

cinsel istismara uğrayan çocuğun diğer insanlarla iliĢki kurma ve iliĢkileri 

sürdürebilme becerilerinin olumsuz yönde etkilenebileceğini öne sürmüĢlerdir. Bir 

baĢka bilgiye göre istismara uğrayan çocukların ya iliĢki kurmaktan kaçınma ya da 

aĢırı yakın iliĢki kurma isteği içerisinde oldukları varsayılmaktadır. Cinsel istismara 

uğrayan çocuklarda hem cinsel duygulanım hem de cinsel tutumlarının normal 

düzeyde olmadığı düĢünülmektedir. Bu doğrultuda Gölge‟nin (2005) yaptığı 

çocukluk çağından istismara uğrayan çocuklarla ilgili bir araĢtırmada istismara 

uğrayan çocuklarda kaygı bozukluğu, uyku bozukluğu, fobi, depresyon, cinsel 

bozukluk ve psikolojik problemlerin daha yüksek oranda görüldüğü belirtilmektedir. 

 

Cinsel istismara uğrayan çocukların klinik özelliklerinde yaĢa bağlı değiĢiklikler 

olduğu gözlenmiĢtir. Bu değiĢikler ġekil 2.6 „de gösterilmiĢtir; 

 

 
ġekil 2.6: Cinsel Ġstismara Uğrayan Çocukların YaĢa Göre Gösterdiği Tepkiler 

Kaynak: Kılıçoğlu, A. (2010). Cinsel Ġstismar Mağduru Çocuk ve Ergenlerin Travmaya Tepkileri Ġle 

Anne-Babaların Tepkilerinin KarĢılıklı Ġncelenmesi. Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve 

Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. 
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Literatürdeki araĢtırmalarda cinsel istismar kavramı kendi içinde türlere ayrılarak 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu türler ensest ve pedofili olarak adlandırılmaktadır. Her 

iki türü de tanımlarsak;  ensest, aile içindeki bireyin cinsel doyuma ulaĢabilmek için 

diğer bir aile üyesi ile cinsel temasa kadar iliĢkilerde bulunması;  pedofili ise yetiĢkin 

bir bireyin aynı cinsiyetten ya da karĢı cinsiyetteki çocuğu çekici bulması ve ona 

cinsel eğilimde bulunması halidir (Topçu; 1997; 43). Ġncelemeler doğrultusunda aile 

içinde yaĢanan cinsel istismarlarda, istismarcının olayları tipik bir sıralama ile 

gerçekleĢtiği tespit edilmiĢtir. Bu sıralama aĢağıdaki maddeler Ģeklindedir; 

 

 Vaat dönemi; çocuğu psikolojik anlamda tatmin ederek yakınlaĢma. Örneğin; 

hediye alma. 

 Cinsel davranıĢın baĢlayarak yavaĢ yavaĢ ilerlediği etkileĢim dönemi 

 Gizlilik aĢaması-tehdit dönemi 

 Ġstismarın ortaya çıktığı dönem 

 Ailenin çocuğun sözlerine inanmadığı dönem (Adalı, 2007) 

 

Cinsel istismar konusu araĢtırılırken özellikle dikkat edilmesi gereken ilk konunun 

cinsel istismarın gerçekleĢtiği toplum ve o toplumun kültürel yapısı olduğu 

düĢünülmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde cinsel konular rahatlıkla aile içerisinde 

konuĢulurken, geleneksel toplumlarda bu konuların konuĢulması yasak 

niteliğindedir. KonuĢulmayan cinsel konular, bireyin geliĢim döneminde merak 

konusu haline gelebilir ve çevresinde kendinden yaĢça küçük bireylerle merak 

duygusunu gidermesine neden olabilir.  

 

 

2.8.3. Duygusal Ġstismar 

Duygusal istismar, tanımlanması zor olarak geçen istismar türleri arasında 

varsayılabilir. Tanımlanması zor olarak geçmesinin sebebi davranıĢlardan kaynaklı 

olduğu Ģeklinde düĢünülmektedir. Bu davranıĢlar;  çocuğu yeterli bir Ģekilde 

sevmeme, ilgi göstermeme, çocuğa tehdit edici ya da reddedici davranma Ģeklinde 

sıralanabilir. Tam bir tanımlamaya ulaĢabilmek adına literatüre bakıldığında 

duygusal istismar ile ilgili birçok terimin var olduğu gözlemlenmiĢtir. Bu terimlerden 

en yaygın olanları; ruhsal zulüm (mental curelty), duygusal istismar (emotional 

abuse), duygusal ihmal (emotional neglect), duygusal kötü muamele (emotional 
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maltreatment) ve psikolojik istismar (psychological abuse) Ģeklindedir (Pearce ve 

Pezzot-Pearce, 1997; 5). 

 

Yapılan araĢtırmalar sonucunda duygusal istismar ile ilgili birçok farklı tanımlamalar 

olduğu gözlemlenmiĢtir. Veltkampt ve Miller‟a (1994) göre duygusal istismar; 

çocuğun küçümsenmesi, reddedilmesi, sevgi ve güvenlikten mahrum bırakılmasıdır. 

Bir baĢka tanıma göre; çocukların ihtiyaç duyduklarında sevgi ve ilgiden mahrum 

bırakılması durumudur (Polat, 2001). Yılmaz‟ın tanımına göre ise duygusal istismar; 

çocuğun duygusal, sosyal ve kiĢilik geliĢimini engelleyici tüm davranıĢları içeren, 

çocuğun psikolojik anlamda geliĢimini etkileyen bir istismar türüdür. Tüm 

tanımlamalar doğrultusunda duygusal istismar, çocuğun psikolojik geliĢiminin 

duraksamasına neden olan, çocuğun kimlik ve kiĢilik geliĢimini olumsuz yönde 

etkileyen ve davranıĢ bozukluklarına neden olan davranıĢlar Ģeklinde düĢünebilir.  

 

Çocukların duygusal istismara maruz kalmaları diğer istismar türlerine göre daha sık 

olabilir. Fark edilmesi zor olan duygusal istismarın, genellikle çocuğa bakım veren 

kiĢi tarafından gerçekleĢtirildiği düĢünülmektedir. Çocuğun belirli ihtiyaçlarının 

karĢılanmaması durumu duygusal istismar olarak adlandırılabilir. Bu ihtiyaçlar; 

dokunma, güven, düzen ve yapı, sosyalleĢme ve değer görme baĢlıkları altında 

açıklanabilir. 

 

 Dokunulma; gerekli durumlarda temas ederek çocukla iliĢki kurma 

 Güven; ebeveyn rollerinde çocuğun güvenliğini sağlama hissiyatı 

 Düzen ve yapı; çocuğa doğru model olarak geliĢimine katkıda bulunma 

 SosyalleĢme; çocuğun yeterli zaman ayırarak dıĢ dünya ile etkileĢimini sağlama 

 Değer görme; çocuğa kendini değerli bir birey olduğunu hissettirme (Polat, 

2001). 

 

Duygusal istismarla ilgili bazı araĢtırmalara iliĢkin sonuçlar aĢağıda sunulmuĢtur: 

 

2002 yılında Tencer‟in duygusal istismarın yakın iliĢkiler üzerinde anlamlı bir 

farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek amacıyla yaptığı çalıĢmada, duygusal 

istismara uğrayanların uğramayanlara göre daha az yakın iliĢki içerisine girdiklerini 
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tespit etmiĢtir. 1996 yılında Kars tarafından yapılan bir araĢtırmaya göre erkek 

çocukların kız çocuklara oranla daha fazla duygusal istismara maruz kaldığı 

belirtilmiĢtir. Bu araĢtırmaya paralel olarak 2006 yılında Yıldırım tarafından 

Altındağ ilçesinde yapılan araĢtırmaya göre; babasının kendisine ve kardeĢlerine 

duygusal istismar davranıĢında bulunduğunu ifade eden erkek çocukların oranı 

%54,8; kız çocukların oranı ise %45,2 olarak belirlenmiĢtir. Yine aynı araĢtırmada 

annenin kendisine duygusal istismar davranıĢında bulunduğunu söyleyen erkek 

çocuklarının oranı %36,2 iken; kız çocuklarının oranı %63,8 Ģeklinde tespit 

edilmiĢtir. 

 

Duygusal istismar üzerine yapılan araĢtırmalara ek olarak Polat‟ın 2001 yılında 

yaptığı araĢtırmada, ebeveynlerin, çocuklarının bebeklik döneminde yaptıkları bazı 

davranıĢları normal kabul ederken, aynı davranıĢı baĢka bir geliĢim döneminde 

yapmasına izin vermeyerek duygusal istismara neden olduklarını tespit etmiĢtir. Bu 

nedenle duygusal istismarı anlayabilmenin diğer istismar çeĢitlerine göre daha zor 

olduğu söylenebilir. 2002 yılında Güler ve arkadaĢları tarafından Sivas ilinde 

yapılmıĢ baĢka bir araĢtırmada, düĢük ekonomik gelirli annelerin çocuklarına ne 

kadar duygusal istismar uyguladıkları tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmanın 

sonucunda annelerin çocuklarına karĢı sevgilerini belli etmeyerek duygusal istismar 

yaptıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu araĢtırmalar doğrultusunda ailelerin çocuklarına 

duygusal istismarda bulunduklarını fakat yaptıkları davranıĢları bilinçli bir Ģekilde 

yapmadıkları söylenebilir. 

 

Duygusal istismar kapsamı ve sınırları çok geniĢ bir istismar türü olarak 

nitelendirilebilir. Anne ve babalar, çocuklarını bilinçlice duygusal istismara maruz 

bırakabilirler. Örneğin; kendi beklentileri doğrultusunda yaptırım olarak çocuklarına 

soğuk davranma, ilgi ve sevgiden yoksun bırakma gibi davranıĢlar sergileyebilirler. 

Buna ek olarak aĢırı koruyucu anne, baskıcı ve kuralcı baba, cinsiyet ayırımı yapan 

aileler, çocuğu suça yönlendirme ve kardeĢler arası ayrım yapma da duygusal 

istismar davranıĢları olarak tanımlanabilir (Köknel, 2001; s:63-69). 
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Literatürde duygusal istismarın nedenlerini inceleyen araĢtırmacılar bu nedenleri Ģu 

Ģekilde sıralamıĢlardır: 

 

 Doğum sonrası anne ile kurulamayan iliĢki: Annenin doğum sonrası post-partum 

sendromu sebebiyle bebeğim öz bakım ihtiyaçlarıyla ilgilenememesi 

 Bozuk iletiĢim: Ebeveyn ve çocuk arasındaki diyalogun sağlanamaması 

 OlgunlaĢmama: Ebeveynin çocuğun bakımını sağlayacak kadar olgunlaĢmamıĢ 

olması 

 GeniĢ aileler: Aile üye sayının fazla olması sebebiyle gerekli ilginin 

sağlanamaması 

 Psikolojik sorunlar: Ebeveyn rollerinin yeterli derecede üstlenilmemesi, 

ebeveynlerin ben merkezicilik düĢünceleri (Polat,2001) 

 

Duygusal istismarın çocuk üzerindeki etkilerine bakıldığında birçok semptom ile 

karĢılaĢılabilir. Bu semptomlardan bazıları; pasif, kendine güvenmeyen, anti sosyal 

kiĢilik yapıları geliĢtiren çocuklar olarak değerlendirilebilir. Ayrıca çocuğun zihinsel 

geliĢimini de etkileyen duygusal istismar, çocuklarda dikkat dağınıklığına ve 

öğrenme güçlüğüne de neden olabilir (Aral ve Gürsoy, 2001). Çocukluk döneminde 

yaĢanılan istismarın etkileri ilerleyen yaĢlarda da ortaya çıkabilir. Ergenlik 

döneminde duygusal istismara maruz kalmıĢ çocuklar; aileden uzaklaĢmakta, 

değersizlik duygusuna kapılmakta ve saldırganca davranıĢlar sergilemektedirler 

(Kulaksızoğlu, 2005). Duygusal istismar kavramına cinsiyet farklılıkları açısından 

bakıldığında ise kız ve erkek çocukların duygusal istismara uğrama oranları eĢit olup, 

6-8 yaĢ aralığındaki çocuklara daha çok uygulanıldığı gözlemlenmiĢtir (Taner ve 

Gökler, 2004). 

 

Sonuç olarak duygusal istismar, çocuğun ruhsal ihtiyaçlarının ebeveynleri tarafından 

karĢılanmaması olarak düĢünülmektedir. Bu nedenle duygusal istismarda somut 

verilere ulaĢabilmek oldukça güçtür. Duygusal istismara maruz kalan çocuklarda 

oluĢan hasarların erken fark edilmemesinin, ilerleyen yaĢlarda kalıcı semptomlara 

dönüĢmesine neden olabileceği düĢünülmektedir. Ailelerin bu konu hakkında 

bilgilendirilmesi, duygusal istismarı önleyebilmek adına önemli bir adım niteliğinde 

olup gerekli araĢtırmaların yapılmasının önemli olduğu düĢünülmektedir. 
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ġekil 2.7: Çocukluk Dönemi Ġstismar Türlerinin ġematik GösteriliĢi 

Kaynak: Aydın, B. (1997). Çocuk ve Marmara Üniversitesi Vakfı Yayınları. S. 105.Ergen Psikolojisi. Ġstanbul 

 

 

2.8.4. Ekonomik Ġstismar 

Ekonomik istismar; kültürel ya da ekonomik sorunlar nedeni ile çocukların maruz 

kaldığı istismar türü olarak nitelendirilebilir. Bir davranıĢ üzerinden ekonomik 

istismarı tanımlamaya çalıĢırsak; çocukların küçük yaĢta çalıĢması ya da 

çalıĢtırılması Ģeklinde açıklanabilir. Literatürdeki çalıĢmaların incelenmesi 

sonucunda ortaya çıkan tanıma göre; ekonomik istismar, çocuğun geliĢimini olumsuz 

yönde etkileyen, hak ve özgürlüklerini engelleyici, düĢük ücretli iĢlerde çalıĢması ya 

da çalıĢtırılmasıdır (Senemoğlu, 2001).  

 

Literatürde ekonomik istismar üzerine yapılan araĢtırmalar incelendiğinde, düĢük 

gelirli ailelerin çocuklarını ekonomik istismara maruz bıraktıkları düĢünülmektedir. 

Bu düĢünce üzerine Ġngiltere‟de Gibb ve arkadaĢları (2003) tarafından yapılan bir 
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araĢtırmaya göre koruma sistemine kayıtlı çocukların %57'si düzenli bir kazanca 

sahip olmayan ailelerden gelmektedir. BaĢka bir araĢtırmada ise çocuk koruma 

sistemine bildirilen bu ailelerin özellikleri yalnız anne, iĢsiz baba, sosyal yardım 

alma veya yoksul mahallelerde yaĢama Ģeklinde belirtilmiĢtir (AkbaĢ, 2014). Bu 

araĢtırmalar doğrultusunda; düĢük gelirli ebeveynlerin çocuk yetiĢtirme konusunda 

sorunlar yaĢadığı ve ek gelir ihtiyacı sebebi ile çocuklarını da çalıĢtırarak ekonomik 

yönden istismara maruz bıraktıkları söylenebilir. 

 

Ülkemizde köyden kente göçün artması sebebiyle ortaya çıkan sorunlardan 

yoksulluk, çocuk iĢçi çalıĢtırmanın ucuz olması ve iĢverenin de ucuz iĢçi arayıĢı 

içinde olması, ekonomik istismarın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 

aktif olarak çalıĢan çocukların kimyasal ve fiziksel olarak tehlikeli ortamlarda 

çalıĢmasıyla geliĢimleri olumsuz yönde etkilenebilir. Ayrıca çalıĢan çocukların 

ekonomik yönden istismara maruz kalmasının yanı sıra çalıĢtıkları ortamda da çeĢitli 

istismarlara maruz kaldıkları tespit edilmiĢtir (Oral ve Ġnanıcı, 2004). Bu istismarlar 

fiziksel, duygusal ve cinsel olup bireyde ciddi hasarlar oluĢmasına neden olabilir. 

 

Çocuğun emeğinin kullanımı sadece ülkemizde değil tüm dünyada karĢılaĢılabilen 

istismarlardan biridir.  Ülkemizde 3.8 milyon çalıĢan çocuk olup, yaĢlarının küçük 

olduğu ve geliĢimlerini olumsuz etkileyen koĢullarda çalıĢtırıldığı rapor edilmiĢtir 

(Zeytinoğlu,1989). Dünya da ise aktif olarak 40 saatin üzerinde ve sigortasız olarak 

çalıĢtırılan çocuk sayısı 250-400 milyon arasında olduğu bildirilmektedir (Yılmaz ve 

Bayat, 2005). 

 

Sonuç olarak ekonomik istismarın yine ekonomik sorunlar sebebiyle ortaya çıktığı, 

bu istismara maruz kalan çocukların diğer istismar türlerine de maruz kaldığı 

belirtilmiĢtir. Çocuk istismarının kalıcı hasarlar bırakabileceği, bu hasarların 

ilerleyen yaĢlarda görülmemesi için önlemler alınması ve bunun için gerekli 

çalıĢmaların yapılmasının önemli olduğu düĢünülmektedir. 
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2.8.5. Ġhmal  

Çocuk, yaĢamının ilk yılları itibariyle duygusal ihtiyaçlarını ebeveynleri ile karĢılıklı 

etkileĢimleri sayesinde tamamlamaya baĢlar. Çocuğun bu ihtiyaçlarının 

karĢılanmaması durumunda ihmal kavramı ortaya çıkabilir (Jones ve Gupta, 2003). 

Ġhmal kavramı, 1999 yılında Amerikan Sağlık Dairesi tarafından çocuğun duygusal 

ve fiziksel ihtiyaçlarının karĢılanmasındaki yetersizlik durumu olarak açıklanmıĢtır. 

Bir baĢka açıklamaya göre ise ihmal kavramı; çocuğun kendisinden sorumlu olan kiĢi 

tarafından en temel gereksinimleri olan beslenme, giyim, tıbbi gereksinimler ve 

duygusal ihtiyaçlarının karĢılanmaması Ģeklindedir (Polat, 2004). 

 

Literatürde ihmal üzerine yapılan incelemeler sonucunda istismar ve ihmal 

kavramlarının kimi zaman bir arada kullanıldığı kimi zaman ise ayrı ayrı incelendiği 

görülmüĢtür. Konuya açıklık getirebilmek adına yapılan tanımlamaya göre istismar 

ve ihmal kavramları aktif ve pasif olarak değerlendirilmektedir. Zeytinoğlu‟na 

(1991)  göre istismar; 18 yaĢından küçük olan çocuklara karĢı aktif olarak bulunan 

eylemlerdir. Ġhmal ise; pasif eylemler olup çocuğun, beslenme, barınma, gözetim, 

eğitim gibi ihtiyaçlarının karĢılanmaması durumudur (Yolcuoğlu, 2010). 

 

Ġhmal davranıĢı, ailelerin çocuklarına karĢı sergiledikleri tutumlardan kaynaklı 

olabilmektedir. Psikolojik sorunlara sahip olan ebeveynlerin çocuk yetiĢtirme ile 

ilgili korkuları ve yetersizlikleri sebebiyle çocuklarına karĢı ihmal edici davranıĢlarda 

bulundukları söylenebilir (Gencer ve ark. , 2014). Bu bilgiye ek olarak ailelerin 

çocuklarına karĢı aĢırı izin verici tutum sergilemeleri de çocuklarını ihmal ettikleri 

Ģeklinde değerlendirilmelerine neden olmaktadır (Rodriguez, 2010). Ġhmalin çocuk 

üzerindeki etkilerini anlayabilmek adına 1987 yılında Steele‟nin yaptığı bir 

araĢtırmada, ihmale uğrayan çocuklarda öğrenme problemleri, düĢük benlik saygısı 

ve ileriki yıllarda ortaya çıkan çocuk suçlarına neden olduğu tespit edilmiĢtir. BaĢka 

bir araĢtırma ise Zoroğlu ve arkadaĢları (2001) tarafından yapılmıĢ, araĢtırmada 

ihmal kavramının en sık bildirilen ruhsal travmalar arasında olduğu 

değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmanın sonucuna göre çocukların %16,5‟inin çocukluk 

dönemlerinde aileleri tarafından ihmale uğratıldıkları tespit edilmiĢtir. Ġhmal üzerine 

incelenen diğer bir araĢtırmaya göre ise Rosenzweig ve Kaplan (1996) ihmali üç 
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baĢlık altında değerlendirmiĢtir. Bu baĢlıklar; fiziksel ihmal, eğitimsel ihmal ve 

duygusal ihmal olarak ayrılmıĢtır. 

a. Fiziksel Ġhmal 

 

 Sağlık bakımı reddi: Fiziksel yaralanma ya da hastalık durumunda yapılan 

tedbirsizlikler 

 Sağlık bakımının geciktirilmesi: Ciddi sağlık sorunlarında zamanında ve uygun 

bakım sağlayamama 

 Terk etme: Çocuğu uygun zaman ve bakım olmaksızın terk etme 

 Kovma: Çocuğu sürekli bir Ģekilde evden kovma ya da ihtiyacı olduğunu 

reddetme 

 Bakımla ilgili diğer konular: Çocuğun bakımını sürdürmede bakım veren kiĢinin 

baĢka bir kiĢiye yönlendirmesi ve haftalar boyunca ilgilenmemesi 

 Yetersiz denetim: Çocuğun yanında bir yetiĢkin olmaksızın çocuğun nerede 

olduğunun bilinmemesi, gece boyunca eve gelmemesi 

 Diğer fiziksel ihmal çeĢitleri: Ev içindeki ufak kazalara karĢı önlemler 

alınmaması ya da güvenliği hiçe sayarak davranılması 

 

b. Eğitimsel Ġhmal 

 

 Çocuğun okuldan kaçmasına izin vermek: Çocuğun okula gitmeme ya da 

okuldan kaçtığı bilindiği halde ailenin gerekli önlemleri almaması 

 Çocuğu okula kayıt ettirmeme: Çocuğu zorunlu okul çağı geldiğinde okula 

kaydettirmeme 

 Çocuğun özel eğitim ihtiyaçlarına dikkat etmemek: Eğitim kurumlarının tavsiye 

ettiği ya da istediği materyallerde çocuğu yetersiz bırakmak 

 

c. Duygusal Ġhmal 

 

1988 yılında Ulusal Çocuk Ġstismarı ÇalıĢma Merkezi duygusal ihmali ebeveynin 

çocuğa yetersiz bakım ve Ģefkat vermesi, çocuğu sürekli olarak istismara maruz 

bırakması, psikolojik anlamda sürekli reddetmesi ve çocuğun madde kullanımına izin 

vermesi olarak tanımlamıĢtır. Duygusal ihmale uğrayan çocuğun, anne ve babasıyla 
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arasındaki iletiĢimi de etkileyebilen bu ihmal türüne göre çocuklarda pasif ve 

hareketsiz davranıĢların görülebileceği, isteklerini anne ve babasına söylemeyen 

çocuğun beklenti içerisinde olabileceği düĢünülmektedir. Bu nedenle ebeveynden 

gelen uyarının azalmasıyla davranıĢların bir döngü haline gelmesi, ihmalin 

sürekliliğini sağlayabilir. 

 

AĢağıdaki ġekil 2.8‟de çocuk istismarı ve ihmalinin çeĢitli türleri arasındaki 

farklılıklar gösterilmektedir. 

 

ġekil 2.8: Ġstismar ve Ġhmalin ÇeĢitli Türleri Arasındaki Farklılıklar 

Kaynak: Sarıbeyoğlu, N. (2007). Lise Öğrencilerinde Aile Ġçi Çocuk Ġstismarı ile Zorbalık Arasındaki ĠliĢkinin 

Ġncelenmesi. Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ġstanbul. 

 

 

2.9. Çocuk Ġstismarının Önlenmesi 

Son dönemlerde çocuk istismar kavramının ön planda olduğu varsayılarak yapılan 

literatür incelemelerinde, çocuk istismar kavramını anlamaya ve önlemeye yönelik 

çalıĢmaların yapıldığı, hükümet ve çeĢitli kurumlar tarafından da desteklendiği 
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gözlemlenmiĢtir. Toplumların çocuğu algılama Ģekli ve tüm dünyada çocuk istismar 

konusunun tartıĢılması, devletlerin çocuk haklarının koruyucusu olma görevini 

üstlenmesi gibi olumlu geliĢmeler, çocuk istismarının önlenebilmesi adına atılan 

önemli adımlardan bazılarıdır. 

 

1999 yılında Lynch tarafından yapılan incelemeye göre istismarı engellemek için üç 

tür önlem vardır. Bunlardan ilki Üçüncül Önleme, yani istismar edilmiĢ çocuğun 

yeniden istismar edilmesini önleyici çalıĢmaları kapsar. Bu çalıĢmalar uzmanları ve 

kamuoyunu çocuk istismarının belirtilerine duyarlı kılmayı amaçlayan kampanyalar 

olup, bu tür önlemler içerisinde yer alabilir. Bir diğeri olan İkincil Önleme; istismar 

riski taĢıyan gruplar belirlenerek, bu kiĢilerin var olan hizmetleri kullanmalarını 

sağlamaları konusunda stratejiler geliĢtirmek ve gerekirse de ailelere ek hizmetler 

sunmaktır. Örneğin; ailelere yönelik ek hizmetler olarak, ebeveyn bilgilendirme 

programları söylenebilir. Son önlem olan Birincil Önleme; tüm çocukların 

geliĢimlerinin sağlıklı bir Ģekilde sürdürülebileceği ortamı sağlamaktır. Bu da 

kalıplaĢmıĢ yanlıĢ aile tutumlarının değiĢtirilmesi ve çok yönlü eğitim olanaklarının 

oluĢturulması ile mümkündür. Ayrıca kitle iletiĢim araçlarının kullanılmasının da 

bilinçli bir kamuoyu yaratma hedefine ulaĢılabilmesinde büyük etkisi vardır. 

 

2007 yılında Polat tarafından yapılmıĢ bir baĢka çalıĢmada; çocukların zamanlarının 

büyük bir çoğunluğunun okullarda geçtiğini düĢünülerek önleme çalıĢmalarının en 

etkili olacağı yerlerden bir tanesinin okullar olduğunu belirtmiĢtir. Okullarda 

yapılacak olan önleme çabalarındaki temel düĢünce çocukları istismara karĢı 

bilinçlendirme eğitimleridir. Eğitim konuları, yaĢam becerileri eğitimi (stresle baĢa 

çıkma, krizle baĢa çıkma, karar verme, sosyalleĢmeyi öğrenme, olumlu benlik imajı 

geliĢtirme), ebeveynliğe hazırlama (normal cinsellik, çocuk geliĢimi, ebeveynlik 

becerileri), kendini koruma eğitimi, yaĢanılan bölge için çeĢitli eğitim hizmetleri ve 

risk altındaki aileler için yardım hizmetleri hakkında bilinçlendirme olarak 

belirtmiĢtir (Tuna,2010). Hemen hemen bütün çocukların okula gittikleri 

düĢünülürse, bu çalıĢmanın ana fikrinin anlamlı olduğu, çocuk istismarını 

engellemeye yönelik olumlu bir adım olabileceği düĢünülebilir. Çünkü çocuk ve 

ergenlerin geliĢim özellikleri hakkında bilgi sahibi olan okul personeli, çocukların 

normal ve normal dıĢı davranıĢlarını gözlemleyerek istismar tespitinde bulunabilirler. 

Özellikle okul psikoloğu, psikolojik danıĢmanlar ve hemĢireler gibi eğitilmiĢ 
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personellerin istismarı önleme konusunda önemli bir yere sahip olabilecekleri 

düĢünülmektedir. 

 

Okullarda istismarı önleyebilmek adına, veli, öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeĢitli 

eğitimlerin yapıldığı gözlenmektedir. Bu eğitimlerin temel amacının bilgilendirmeye, 

anlamaya ve önlemeye yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemlerde çocuk 

istismar vakalarının ön planda olması bilgilendirme amaçlı çeĢitli eğitimlerin daha 

sık yapılmasını sağlamıĢtır. Yapılan bu eğitimlerdeki bilgilerden bazıları aĢağıdaki 

maddeler Ģeklindedir; 

 

1.  Çocuklar kendi vücutlarına sahiptir ve vücutlarını kontrol edebilirler.  

2.  Çocuğa iyi ve kötü dokunma arasında fark olduğu ve herhangi bir kötü 

dokunuĢta herkese hayır diyebileceği öğretilmelidir.  

3.  Çocuğa güvenilir ve koruyucu bir aile ortamı sağlanmalıdır.  

4.  Eğer çocuk girdiği ortamda kendini garip ve rahatsız hissediyorsa, bunu 

güvendiği bir yetiĢkine bildirmelidir.  

5.  Potansiyel tacizcilerin tanıdık kiĢiler olma olasılığı yabancı olma olasılığından 

daha yüksektir. Bu nedenle çocuk bir yakını, dostu, akrabayı görmeme 

konusunda ısrar ediyorsa çocuğun bu isteğine kulak verilmelidir.  

6.  Cinsel istismarla baĢa çıkmanın temel yollarından bir tanesi „hayır‟ demek veya 

kaçmaktır. Bu çocuklara öğretilmelidir.  

7.  Çocuğa cinsel içerikli bilgi vermekten kaçınılmamalı ve bu durumdan 

utanılmamalıdır.  

8.  Çocukları öpücük vermek veya kucağa oturmaya yönlendirmek yerine, onların 

duygularını kendi yöntemleriyle ifade etmelerine olanak sağlamak gerekir.  

9.  Çocukla çok iyi iletiĢim kurulmalı ve çocuğun güveni her türlü konuda 

konuĢulabilecek düzeyde geniĢletilmelidir. 

10.  Öğretmenlere cinsel eğitimden söz edilmeli, çocuklara da bedenlerinin özel 

yerlerine dokunulmaması gerektiği öğretilmelidir.  

11.  Çocuğa, yabancıların arabasına binmemesi, evlerine gitmemesi ve tanımadığı 

kiĢilerden bir Ģey almaması gerektiği öğretilmelidir.  

12.  Çocuklara bedenlerinin kendilerine ait olduğu öğretilmelidir (Dilbaz, 2004). 
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Bu maddeleri özetlersek; ebeveynleri istismar konusunda bilinçlendirmek için 

hazırlanan programlar ebeveynin çocuk yetiĢtirme becerisini geliĢtirmesi, çocuğu 

yönetmek için zorlayıcı yöntemleri daha az kullanması ve katı ebeveynlik tutumlarını 

değiĢtirmesi halinde daha az istismar edici olacağı esasına dayanmaktadır. 

Ebeveynlerin istismar konusundaki bilgileri, çocuklarının geliĢimsel ihtiyaçlarını 

anlamalarında daha donanımlı hale gelmelerine ve bu sayede çocuk yetiĢtirirken 

karĢılaĢacakları problemlerle daha kolay baĢ etmelerine yardımcı olabilir. Bu 

maddelere ek olarak ailelere, istismar olgusu ile karĢılaĢtıklarında verecekleri 

tepkilerle ilgili de eğitimler verilmelidir. Bu eğitimlerde ailelere gerçek ile nasıl 

yüzleĢecekleri ve yüzleĢme esnasında olayı inkar etmemeleri gerektiği anlatılmalıdır. 

 

Oral ve Ġnanıcı‟ya (2004) göre çocuk istismarını en iyi önleme programı, içinde 

bulunulan koĢula farklı yönlerden müdahale etmektir. Bu düĢünce doğrultusunda 

ġekil 2.9‟da çocuk istismarını önleme ve müdahale stratejilerini kapsamlı olarak ele 

alan bir program sunulmuĢtur. 

 

ġekil 2.9: Çocuk Ġstismarı ve Ġhmalini Önleme ve Müdahale Stratejileri 

Kaynak: Oral, G., Ġnanıcı, M. A. (2004). Risk Altındaki Çocukların Saptanmasında Öğretmenin 

Rolü. Ġstanbul: 4. AkĢam Sanat Okulu Matbaası. 
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2.10. Çocuk Ġstismarının Hukuksal Boyutu 

Toplumun geliĢmesiyle beraber kültürlerin farklılaĢması çocuğa olan bakıĢ açısını 

zaman içinde değiĢtirmiĢ, dünyada çocuğun zarar görmesini engelleyecek ortak 

yaklaĢımlar Ģekillenmeye baĢlamıĢ, devletler ve uluslar çocukları korumayı 

üstlenmiĢlerdir. Çocukların haklarını korumaya yönelik 1 Ocak 2002‟de yapılan 

Medeni Kanun‟da yürürlüğe giren çocuk tanımı, Çocuk Hakları SözleĢmesi‟ne 

uygun bir biçimde 0-18 yaĢındaki bireyler olarak yer almıĢtır (Asma, 2006).   

 

Çocukların haklarını korumaya yönelik uluslararası hukuki metin, BirleĢmiĢ Milletler 

tarafından 1989 yılında kabul edilen Çocuk Haklarına Dair SözleĢme‟dir. Bu 

sözleĢme 28 Ocak 1990‟da 61 ülke tarafından, 14 ġubat 1990 tarihinde de Türkiye 

tarafından imzalanmıĢ olup ve 1994 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 

da onaylanmıĢtır. Bu sözleĢmede temel konular arasında çocuğun sağlığı, geliĢimi ve 

eğitimi yer almaktadır. Bu konular içerisinde çocuk istismar kavramı da önemli bir 

yer tutmaktadır (Aral ve Gürsoy, 2001). Ayrıca çocuk istismarının önlenmesi ve 

çocukların güvence altına alınmasına dair maddeler de sözleĢmenin içerisindedir 

(Oktay, 2004). 

 

Çocuk Haklarına Dair SözleĢme‟nin 19, 34 ve 39. maddeleri çocuk istismarını 

önleme amaçlı hazırlanmıĢtır. Bu maddelere göre çocuğun yetiĢtirilmesinden 

sorumlu olanlar bu hakları çocuğa zarar verici Ģekilde kullanamazlar. Bu maddeler 

doğrultusunda devlet çocuğu korumak ve istismarı önlemek için bu tür davranıĢları 

engelleyecek politikalar yürütmekle yükümlüdür. SözleĢmenin 18. maddesine göre 

çocuğun yetiĢtirilmesiyle sorumlu olan kiĢiler ebeveynlerdir. Bu madde 

doğrultusunda çocuk, geliĢimini tamamlayana kadar ebeveynleri tarafından 

korunmalıdır. SözleĢmenin diğer bir maddesi olan 32. madde çocuğu fiziksel 

istismardan koruma amaçlı olup, eğitim, barınma ve beslenme konularını da 

içermektedir (Oral ve Ġnanıcı, 2004). SözleĢmenin 39. maddesi silahlı çatıĢmalarda 

mağdur olan çocukların beden ve ruh sağlığını içererek, devletin bu konuda önlem 

alması gerektiğini vurgulamaktadır. Cinsel istismara yönelik gerekli maddeler, çocuk 

satıĢına, çocuk fahiĢeliğine ve çocuk pornografisine karĢı yapılan önemli 

protokollerdir. Bu protokol 9 Eylül 2000 tarihinde Türkiye tarafından da 

onaylanmıĢtır. 
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Türkiye‟de çocuk hakları ile ilgili var olan yasal dayanaklardan bazıları aĢağıda 

sıralanmıĢtır: 

 

 Çocuk Haklarına Dair SözleĢme 

 Çocuk Haklarının Kullanımına ĠliĢkin Avrupa SözleĢmesi 

 Türk Ceza Kanunu 

 Türk Medeni Kanunu 

 Çocuk Koruma Kanunu 

 Sosyal Hizmetler Kanunu 

 ĠĢ Kanunu 

 Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair Kanun 

 2012/20 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi  

Bu yasal dayanaklarda çocuğun doğumundan 18 yaĢına dek tüm temel hakları Çocuk 

Haklarına Dair SözleĢme‟de düzenlenmiĢtir. KiĢi olarak toplum düzenindeki 

hukuksal konumu Medeni Kanun‟da, haklarının çiğnenmesi durumdaki yaptırımlar 

ve ceza yargılamasındaki hakları Türk Ceza Kanunu‟nda, korunmasına iliĢkin 

kurallar ise Çocuk Koruma Kanunu ve Sosyal Hizmetler Kanunu‟nda düzenlenmiĢtir 

(Bekçi, 2006). Bu sözleĢmelerin ülkemiz tarafından kabul görmesi çocuk haklarını 

korumaya yönelik bilinçlendiğimizi göstermektedir.  

 

Ġstismara maruz kalan çocuğun aldığı en ileri derecedeki hasar istismarın ölüm ile 

sonuçlanmasıdır. Bu konuda baĢta anayasa olmak üzere birçok yasa çocuğu 

korumaktadır. Bu yasalardan ilki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟dır. Bu 

Anayasa‟nın 27. maddesine göre kiĢinin yaĢama hakkı her bireyin kendisine ait 

olduğu Ģeklindedir. Bu madde çocuğu koruyan en hukuki madde olarak 

varsayılabilir. Bir baĢka koruma yasası olan Sosyal Hizmetler Kanunu‟nun 21. 

maddesine göre korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocukları bildirme 

yükümlülüğü olan kiĢiler vali, polis, muhtar ve kaymakamlardır. Günümüzde sık sık 

duyduğumuz cinsel istismar vakalarına yönelik kabul edilen kanun ise Türk Ceza 

Kanunu‟dur. Bu Kanun‟un 77. maddesi; çocuğa cinsel istismarda bulunanların 8 

yıldan baĢlayarak hapis cezası alacağı Ģeklindedir. Ekonomik istismarı önleyebilmek 

adına yapılan ĠĢ Kanunu‟nun 71. maddesinde 15 yaĢını doldurmamıĢ çocukların 

çalıĢtırılması yasaklanmıĢtır. 



56 

Alınan kararlar ve imzalanan sözleĢmeler doğrultusunda çocukların korunması ve 

istismarı engellemeye yönelik tutumlar günden güne geliĢmektedir. Son günlerde 

ülkemizde sıkça duyduğumuz istismar konusu bu maddelerle engellenmeye 

çalıĢılmaktadır. Çocuğun yaĢadığı istismar sonucunda hasarının önlenmesi her ne 

kadar zorda olsa da bu maddelerin mahkemeler tarafından eksiksiz bir Ģekilde 

uygulaması ve istismarcıya uygun cezaların verilmesi halinde vakaların azalması 

sağlanabilir. 

 

 

2.11. Çocuk Ġstismarının Etkileri 

Çocuk istismarının etkileri, literatürde ayrı bir baĢlık altında incelenmiĢtir. Ġstismar 

sonucunda çocuklarda oluĢabilecek olumsuz etkilerin çok yönlü olduğu ve detaylı bir 

Ģekilde incelenmesi gerektiği söylenebilir. 

 

Ġstismarın çocuk üzerindeki etkilerini anlayabilmek adına yapılan araĢtırmalarda, 

istismarı azaltan ve arttıran faktörlerin üzerinde durulduğu, araĢtırmalar sonucunda 

kimi zaman istismarın etkisinin yaĢam boyu sürdüğü, kimi zaman ise çocuğun 

istismar sonrasında daha az etkilendiği öne sürülmüĢtür. Çocuk istismarının etkilerini 

azaltan ve arttıran faktörler; çocuğun yaĢadığı istismarın niteliği (doğası, sıklığı ve 

önceki istismarla geçmiĢi), çocuğun kaynakları (sosyal ve akademik özellikler), 

çocuğun kırılganlığı (ruhsal hastalıklar, zeka düzeyi, bağlanma stilleri ve istismarın 

erken baĢlaması) ve çocuğun sahip olduğu sosyal destek (istismar edici olmayan 

ebeveynle iliĢki, çevresel destek ve psikoterapi) Ģekilde sıralanmıĢtır (Tuna, 2010). 

Ġstismar sonucu çocuğun ne kadar etkilenip etkilenmediğini anlayabilmek için, bu 

faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiği düĢünülmektedir. 

 

Farklı istismarlar sonucunda çocuk istismarının etkileri incelediğinde bazı verilere 

rastlanılmıĢtır. Bu verilere göre, sıkça rastlanabilen duygusal istismarda çocuğun 

fiziksel, psikolojik ve zihinsel geliĢimi etkilenebilir. Çocuğun zihinsel kapasitesi 

normal geliĢmesine rağmen istismar sonucunda geliĢimi olumsuz yönde etkilenebilir. 

2003 yılında Gibb ve arkadaĢları tarafından çocukluk zamanında duygusal istismara 

maruz kalmıĢ hastalar ile yaptıkları bir araĢtırmada, hastalarda tespit edilen kaygı 

bozukluklarının istismar sonucunda ortaya çıktığı saptanmıĢtır. Finkelhor‟un (1990) 

cinsel istismara uğrayan çocuklar üzerine yaptığı araĢtırmada ise istismar sonucunda 
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çocuklarda korku, uyku problemleri ve stres gibi hasarlar tespit edilmiĢtir. Bu 

hasarlara ek olarak çocuklarda intihar giriĢimlerine, uygunsuz cinsel davranıĢlara, 

depresyon, bağımlı kiĢilik ve benlik saygısında birtakım değiĢikliklere de 

rastlanılabilir. 

 

Çocuk istismarının etkileri kendi içerisinde fiziksel, psikolojik, kiĢilerarası etkileĢim 

ve akademik etkiler olarak 4 baĢlık altında incelenmiĢtir. 

 

 

2.11.1. Fiziksel Etkiler  

Fiziksel etkilerin, çocuğun bedeninde gözle görülebilir oldukları için fark edilmeleri 

oldukça kolaydır. Ġstismar sonrasında oluĢabilen fiziksel etkiler; çocuğun cildinde 

(çürük, sıyrık, yara, yanık ve haĢlanma izi), iskelet yapısında (kafa tası ve kemik 

çatlakları, kemik çıkıkları) ya da iç organlarda (beyin travması, iç kanama ya da 

organların yırtılması gibi) yaralanmalar Ģeklinde sıralanabilir (Sarıbeyoğlu, 2007).  

 

 

2.11.2. DuyuĢsal - Psikolojik Etkiler 

Ġstismara uğrayan çocuklarda, istismarın fiziksel etkileri gözle görülürken psikolojik 

etkilerinin fark edilmesi oldukça güçtür. Oysa ki psikolojik etkiler, çocuğun yaĢamı 

boyunca sürebilir. Aber ve Allen (1987), çocuğun maruz kaldığı istismar nedeniyle 

kuracağı iliĢkilerinde bağlanma sorunu ve iletiĢim sorunu yaĢayacağını 

belirtmiĢlerdir. Ġstismarın psikolojik etkileri olarak çocuklarda içe çekilme, 

depresyon, anksiyete, korku, öfke, kendini aĢırı Ģekilde güven altına alma isteği, 

düĢük benlik saygısı ve sınırlı duygulanım gibi durumlar gözlemlenebilir. Bunlara ek 

olarak çocuklarda uyku bozuklukları, bebek gibi konuĢma, tikler, saldırgan olma gibi 

davranıĢ bozukluklarına da rastlanılabilir. Ġstismara maruz kalan çocuklarda depresif 

ruh hali, kendini insanlardan soyutlama ve suçluluk hissi en ağır psikolojik belirtiler 

arasında varsayılabilir. Psikolojik etkilerinden en önemlisi olarak nitelendirilen 

intihar ise psikolojik etki olarak sıklıkla karĢımıza çıkabilir. Bu düĢünce 

doğrultusunda, çocuklukta cinsel istismar geçmiĢi olan gençlerin olmayanlara göre 

12 kat daha fazla intihar riski bulunduğu araĢtırmalar doğrultusunda tespit edilmiĢtir 

(Sarıbeyoğlu, 2007). 
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2.11.3. DavranıĢsal-KiĢilerarası Etkiler 

ĠçselleĢmiĢ semptomların dıĢarı vurumu olarak istismara uğramıĢ çocukların 

davranıĢlarında farklılıklar gözlemlenebilir. En sık görülen davranıĢ ise öfke 

kontrolünü sağlayamayan çocuğun saldırgan davranıĢ sergilemesidir. Bazen çocuklar 

istismar eden kiĢiye öfkelenirken bazen de istismara uğramasını önlemede baĢarılı 

olamayan ya da olayı açıklarken kendisine inanmayan kiĢiye öfkelenmektedir. 2001 

yılında Alexander, çocukların özellikle ilk çocukluk döneminde maruz kaldıkları 

kötü muameleleri içselleĢtirdiklerini, uzun vadede bu içselleĢtirmenin farklı 

Ģekillerde ortaya çıktığını ifade etmiĢtir (aktaran: Sarıbeyoğlu, 2007). Güvensiz 

bağlanma, kaçınmalı bağlanma, fiziksel veya pasif saldırganlık, etkili sosyal 

beceriler geliĢtirilememe, anti sosyal sosyal davranıĢlar da istismarın çocuk 

üzerindeki etkileri arasında varsayılmaktadır (Righthand ve ark, 2003). 

 

 

2.11.4. Akademik Etkiler 

Ġstismar mağdurlarının akademik performanslarında ani değiĢikliklerin yaĢandığı 

düĢünülmektedir. Mağdurlarda düĢük okul baĢarısı, okuldan alıkoyma nedenleriyle, 

okulu asma ve okuldan atılma gibi okul problemleri görülebilir. Ġstismar, çocuğun 

dünyaya karĢı duyduğu merakı azaltabilir, bağımsızlık ve otonomiyle ilgili 

motivasyonunu bastırarak çocuğun öğrenme sürecini engelleyebilir. Ġstismar türleri 

arasından ekonomik yönden istismarın çocuğun akademik baĢarısına olan etkisinin 

oldukça yüksek olduğu düĢünülmektedir. ÇalıĢan çocukların fiziksel geliĢimi, okula 

giden çocuklarla karĢılaĢtırıldığında önemli derecede geri kaldığı görülmüĢtür. 

Ayrıca çocukların eğitim yılları ve saatleri içerisinde çalıĢtırıldıkları için derslerden 

uzak kalmaları eğitimlerini tamamlamakta zorluk çekmelerine neden olmaktadır 

(Sarıbeyoğlu, 2007). 

 

Fiziksel istismar sonucunda çocuğun biliĢsel alanında birtakım hasarlar oluĢması, 

çocukta zihinsel geliĢim sorunlarına, sözel beceri sorunlarına, algısal ve motor 

geliĢim sorunlarına neden olabilir. Ġstismarın biliĢsel alanda etkilerine ulaĢabilmek 

için 2004 yılında Naude ve arkadaĢlarının yaptıkları bir araĢtırma sonucunda, 

istismara uğrayan çocuklarda hafıza ve öğrenme becerilerinin zarar gördüğü, 
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planlama, bilgiyi örgütleme, problem çözme gibi önemli becerilerinin zayıfladığı, 

soyut düĢünmede sorunlar yaĢadıkları belirtilmiĢtir. 

 

Ġstismarın çocuk üzerindeki etkisini özetlersek; bütün istismar çeĢitlerinin çocuk 

üzerindeki hasarları yaĢam boyu sürebilmektedir. Ġstismara neden olan fiziksel 

durumların ve psikolojik durumların önceden anlaĢılması istismarın engellenebilmesi 

açısından önem taĢımaktadır. Toplumun en önemli yapısı olan aile, istismarın 

önlenebilmesi açısından konuya farkındalık düzeyi ve çocuğa karĢı sergilediği tutum 

ile önemli bir yere sahiptir. Çocuk istismarını önlemek amacıyla dünyada alınan 

kararlar ülkemizde de kabul görmektedir. Ġstismarı önleyebilmek adına yapılan 

araĢtırmaların sıklığı konuya ne kadar önem verildiğini anlamamıza ve toplumun 

farkındalık düzeyini artmasına yardımcı olmaktadır. 

 

2.12. Çocuk Ġstismar ve Ebeveyn Tutumu 

 

Çocuk istismar kavramı, insanlık tarihi boyunca var olmasına rağmen, son yıllarda 

gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde sık sık gündeme gelen konular arasında yer 

almaktadır. Türkiye‟de kavramın yeterince bilinmemesi ve kültürel nedenlerden 

dolayı yeterince bildirilmemesi sebebiyle ortaya çıkması oldukça güç olan bir konu 

olarak nitelendirilebilir. Çocuk istismarının, çocuk üzerinde etkilerinin önemli 

olduğu, çocuğun geliĢimini etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle çocuk 

istismarına neden olan faktörlerin incelenmesi gerektiği düĢünülmektedir. Bu 

faktörler arasında ebeveynlerin, çocuklarına karĢı sergiledikleri tutumun 

değerlendirilmesi gerektiği, istismarı önleyebilmek adına önemli bir adım olarak 

varsayılabilir. Literatürde çocuk istismarı ve ebeveyn tutumları arasındaki iliĢkiyi 

anlayabilmek adına yapılan araĢtırmalar incelendiğinde bazı sonuçlara ulaĢılmıĢtır.  

 

Ülkemizde çocuk istismarı üzerine yapılan araĢtırmalardan BaĢbakanlık Aile 

AraĢtırma Kurumu‟nun yaptığı çalıĢma incelendiğinde çocukların %46‟sının, 

Türkiye genelinde yapılan bir çalıĢmaya göre ise çocukların %45‟inin istismara 

uğradığı belirtilmiĢtir (AkbaĢ, 2014). Bir diğer araĢtırma olan UNICEF‟in 2008 

yılında yaptığı araĢtırmada Türkiye‟den 12 ildeki ebeveynler incelenerek çocuklarına 

nasıl bir disiplin uyguladıkları sorulmuĢtur. AraĢtırmanın sonucunda anne- babaların 

%9,3‟ünün fiziksel Ģiddet uyguladığı, %7,3‟ünün çocukları korkuttuğu, %31,8‟inin 



60 

çocuklarına bağırdığı veya yüksek sesle azarladığı tespit edilmiĢtir. Bu iki çalıĢmanın 

da ortak noktası olarak çocukların geliĢimlerinde ebeveynlerin ne denli önemli 

olduklarını belirtebiliriz. Bu nedenle çocuk istismarı konusunda önlem alabilmek 

adına ebeveynlere yönelik araĢtırmaların ve eğitimlerin artması gerektiği 

düĢünülmektedir. Bu sayede toplumlarda istismara maruz kalan çocukların oranın 

azalacağı ve istismarın yaĢandığı durumlarda çocukların daha rahat bilgi 

vermelerinin sağlayacağı düĢünülmektedir. 

 

 

2.13. AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırmada, 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin istismar yaĢantıları ile anne tutumları 

ve baba tutumları arasındaki iliĢki düzeyinin değerlendirilmesi amaçlamıĢtır. 

 

2.14. AraĢtırmanın Önemi 

Çocuk istismarı bugün hemen hemen her toplumda yaygın olarak görülmektedir. 

Ġstismar, çocuğun fiziksel ve ruh sağlığını etkileyerek, yeni bir neslin yetiĢmesine 

neden olabilmektedir. Türk toplumunda çocuk istismarı, toplumun değer yargıları 

gereğince aile meselesi olarak görülüp, dıĢarıdan müdahalelere kapalı olan bir konu 

olarak adlandırılmaktadır. Ġstismara maruz kalan çocuklar, toplumun değer yargıları 

sebebiyle utanç duymakta ve kendini suçlu hissetmektedir. Ġstismarı yapan kiĢilerin, 

istismarı baĢkası ile paylaĢması durumunda daha büyük istismara maruz kalacağı 

Ģeklindeki tehditleri yüzünden bu durumun bir aile sırrı olduğu ve aile içinde kalması 

gerektiği bilinci çocuklara aĢılanmaktadır. Bu tehditler sebebiyle, çocuklardan alınan 

bilgilerin geç ve yetersiz olması, istismarı önleyici uygulamalar ve yasal 

yaptırımların gecikmesine neden olmaktadır. 

 

Toplumun en temel birimini oluĢturan ve devamlılığını sağlayan ailenin, çocuğun 

sağlıklı geliĢim sürecini tamamlayana kadar belirli sorumlulukları vardır. Ġstismar 

konusunda risk faktörü olan ebeveyn tutumları özellikle dikkat çekmektedir. 

Ebeveynin kendi anne ve babasıyla olan iliĢkisinin niteliği, eĢler arasındaki iliĢki, 

çocuğun cinsiyeti, çocuğun yaĢı ve kültürel değerler risk faktörü kapsamında 

değerlendirilmektedir. Bu risk faktörlerinin ayrıntılı bir Ģekilde hem anne tutumu 

hem de baba tutumu açısından tanımlanması, çocuk istismarını anlama, önleme ve 



61 

onlara sağlıklı bir Ģekilde yaklaĢabilme açısından büyük bir önem taĢımaktadır 

(Tuna, 2010). 

 

Türkiye‟de çocuk istismar konusu toplumun değerleri gereği çok fazla 

konuĢulamayan bir konudur. Zaman zaman yaĢanılan istismarlar sosyal medya 

aracılığıyla topluma ulaĢmakta ve destek sağlanmaktadır. Ġstismar konusunun 

ülkemizde az çalıĢılabilen bir konu olması sebebiyle yapılan araĢtırmalar kısıtlı 

kalmaktadır. Toplumun en temel birimi olan aile içerisindeki iliĢkilerin çocuğun 

geliĢimini sağlıklı bir Ģekilde etkileyebilmesi adına anne ve baba tutumu ile 

istismarın arasındaki iliĢkinin incelenmesi, bu konuda yapılan araĢtırmalara ek 

kaynak sağlayabilecek olması bakımından önemlidir. 

 

 

2.15. AraĢtırma Soruları  

AraĢtırmanın genel amacı çerçevesinde aĢağıdaki sorulara yanıt aramaktadır. 

 

1. 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine uygulanan Çocuk Ġstismarı Tanılama Anketi- 

Form 3‟ün alt boyutları olan duygusal istismar, cinsel istismar, fiziksel istismar, 

ekonomik istismar ve ihmal ile aile tutumları arasında bir iliĢki var mıdır? 

2. Otoriter Ebeveyn Tutumu 

 Otoriter Anne Tutumu ile çocuk istismar ve ihmali arasında iliĢki var mıdır? 

 Otorite Baba Tutumu ile çocuk istismar ve ihmali arasında iliĢki var mıdır? 

3. Demokratik Ebeveyn Tutumu 

 Demokratik Anne Tutumu ile çocuk istismar ve ihmali arasında iliĢki var 

mıdır? 

 Demokratik Baba Tutumu ile çocuk istismar ve ihmali arasında iliĢki var 

mıdır? 

4. İlgisiz Ebeveyn Tutumu 

 Ġlgisiz Anne Tutumu ile çocuk istismar ve ihmali arasında iliĢki var mıdır? 

 Ġlgisiz Baba Tutumu ile çocuk istismar ve ihmali arasında iliĢki var mıdır? 

5. Tutarsız Ebeveyn Tutumu 

 Tutarsız Anne Tutumu ile çocuk istismar ve ihmali arasında iliĢki var mıdır? 

 Tutarsız Baba Tutumu ile çocuk istismar ve ihmali arasında iliĢki var mıdır? 
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6. Koruyucu Ebeveyn Tutumu 

 Koruyucu Anne Tutumu ile çocuk istismarı ve ihmali arasında iliĢki var 

mıdır? 

 Koruyucu Baba Tutumu ile çocuk istismar ve ihmali arasında iliĢki var 

mıdır? 

7. Çocuk istismarı ve ihmali çocuğun cinsiyetine göre farklılık gösterir mi? 

8. PARI Anne Tutum Ölçeği çocukların ÇĠTA Ölçeği‟nin alt boyutlarını yordar 

mı? 

9. BADEP Baba Tutum Ölçeği çocukların ÇĠTA Ölçeği‟nin alt boyutlarını yordar 

mı?  
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3. YÖNTEM 

 

 

 

3.1. AraĢtırmanın Modeli 

Bu araĢtırma 6., 7. ve 8. sınıfta okuyan öğrencilerin aile içi istismar yaĢantıları ile 

aile tutum iliĢkini inceleyen betimsel tarama türünde bir araĢtırmadır. 

 

 

3.2.  Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ġstanbul ilinde öğrenim 

görmekte olan 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri ve onların anne ve babaları 

oluĢturmaktadır. 

 

Bu evrenden Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinden rastgele seçilmiĢ dört farklı 

okuldan 202 öğrenci ve veliye ulaĢılarak örneklem oluĢturulmuĢtur.  

 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada üç farklı ölçek kullanılmıĢtır. Bunlar; 

 Çocuk Ġstismar Tanılama Anketi-Form 3 

 Anne Tutum Ölçeği- PARI (Aile Hayatı ve Çocuk YetiĢtirme Tutumları Ölçeği) 

 Badep Baba Tutum Ölçeği 

 

 

3.3.1. Çocuk Ġstismar Tanılama Anketi-Form 3  

ÇĠTA-FORM 3, ortaöğretim çağı çocukların çocuk istismarını taramak amacıyla 

geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢması AkdaĢ tarafından 2005 

yılında yapılmıĢtır. Form 3; 6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerine uygulanmak üzere 

düzenlenmiĢtir. Her madde için “hiç”, “zaman zaman” ve “her zaman” Ģıklarından 

birinin seçilip iĢaretlenmesi gerekmektedir. Ölçekte bazı maddeler için “hiç”, bazı 
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maddeler içinse “zaman zaman” yanıtlarına 0 puan verilir. Diğer Ģıklarda “1” ve “2” 

puan verilir.  ÇĠTA-FORM 3 bir tarama envanteri olarak düzenlendiğinden herhangi 

bir toplam ya da kesme puanı yoktur. Ölçeğin değerlendirilmesi “0” puanının 

üzerinde çıkınca çocuğun herhangi bir istismar davranıĢına maruz kaldığı 

anlaĢılmaktadır. 

 

ÇĠTA-FORM 3 çocuk istismarının 5 alt boyutunu incelemektedir. Bu boyutlar; 

fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar, ekonomik istismar ve ihmal 

olarak belirlenmiĢtir. Her boyuta denk gelen maddeler Ģu Ģekildedir: 

 

1. Duygusal istismar (6 madde): 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. maddeler 

2. Cinsel istismar (10 madde): 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. maddeler 

3. Fiziksel istismar (9 madde): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddeler 

4. Ġhmal (11 madde): 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. maddeler  

5. Ekonomik istismar (5 madde): 37, 38, 39, 40 ve 41. maddeler  

 

Ölçeğin güvenilirlik çalıĢmalarında iki-yarım test güvenirliliği kullanılmıĢtır. Buna 

göre; iki-yarım test güvenilirliği 86 ve iç tutarlılık katsayısı Croncbach‟s a= 0.82 

olarak tespit edilmiĢtir. Ölçeğin yapı geçerliliği her bir alt ölçek için aĢağıdaki 

Ģekildedir:  

 

 Duygusal Ġstismar Alt Ölçeği: %72 

 Cinsel Ġstismar Alt Ölçeği: %72 

 Fiziksel Ġstismar Alt Ölçeği: %77 

 Ġhmal Alt Ölçeği: %72 

 Ekonomik Ġstismar Alt Ölçeği: %74 

 

ÇĠTA-FORM 3, faktör yapısı yoluyla yapı geçerliliği, yarım-test yolu ve iç tutarlılık 

katsayısı yoluyla güvenilirliği incelenmiĢ ve 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri düzeyinde 

geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu saptanmıĢtır. 

AraĢtırmada kullanılan ÇĠTA-FORM 3 „ün alt boyutları Cronbach Alfa değerleri 

sırasıyla .52, .712, .685, .675, .759 olarak bulunmuĢtur. 
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3.3.2. Anne Tutum Ölçeği- PARI  

Orijinal adı Parental Attitude Research Instrument (PARI) olup Schaefer ve Bell 

tarafından 1958 yılında geliĢtirilmiĢtir. Çocuğun kiĢilik geliĢimine, anne babanın 

çocuk yetiĢtirme tutumlarının ve aile hayatının doğrudan etkili olduğu ilkesine 

dayandırılmıĢtır. Ülkemize uyarlama çalıĢmalarından ilki LeCompte, LeCompte, 

Özer ve arkadaĢları tarafından 1978 yılında yapılmıĢtır. Orijinali 115 madde olan 

ölçek, 60 madde sayısına indirilmiĢ ve 5 alt boyuttan oluĢmaktadır (Kulaksızoğlu, 

1985). 

 

“Üç hafta ara ile yapılan test-tekrar-test yöntemiyle güvenilirlik katsayıları .58 ve 

.88 olarak bulunmuştur. Alfa güvenirlik katsayısı ise .64 olarak saptanan ölçeğin iç 

tutarlılığı araştırma amacına yönelik olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Kavramsal geçerlilik için yapılan faktör analizinde ölçek beş faktöre ayrılmıştır. 

Korelasyon katsayıları II. Faktörde  .59 ve V. Faktörde .90 ve tanımlanan beş alt 

ölçekte r’nin medyanı .81 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmaların ikincisi de Küçük 

tarafından 1987 de yapılmıştır. Bu çalışmada PARI formunun II. III. ve IV. Alt 

ölçeklerinin yapı geçerliliği test edilmiştir” (Aktaran Erginbay, 2014). 

 

Ölçeğin maddeleri soru Ģeklinde olmayıp, olumlu ve olumsuz ifadelerden 

oluĢmuĢtur. Dört basamaklı değerlendirme sistemi oluĢturulmuĢtur. Bunlar; “çok 

uygun buluyorum” (4 puan), “oldukça uygun buluyorum” (3 puan), “biraz uygun 

buluyorum” (2 puan) ve “hiç uygun bulmuyorum” (1 puan) Ģeklindedir.  Her alt 

testteki puanın yüksekliği o alt testte yansıtılan tutumun onaylandığını gösterir. 

Ölçekte 2, 29 ve 44. Maddeler tersine çevrilmiĢ ifadelerden oluĢmaktadır. PARI 

formunun alt ölçekleri Ģunlardır; 

 

1. Faktör: AĢırı Koruyucu Annelik (16 madde): 1-3-4-7-11-12-14-26-27-28-32-34-

36-46-51-57. En düĢük puanı 16, en yüksek puanı 64‟tür. Anne ya da babanın 

yüksek puan alması olumsuz olarak değerlendirilir. 

2. Faktör: Demokratik Davranma ve EĢitlik Tanıma (9 madde): 2-13-18-22-29-37-

44-45-59. En düĢük puanı 9, en yüksek puanı 36‟dır. Yüksek puan alınması 

olumlu olarak değerlendirilir. 
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3. Faktör: Annenin Ev Kadınlığı Rolünü Reddetmesi (13 madde): 6-9-16-17-23-

31-38-41-42-49-52-55. En düĢük puanı 13, en yüksek puanı 52‟dir. Yüksek puan 

alınması olumsuz olarak değerlendirilir. 

4. Faktör: Aile-içi ÇatıĢma (Karı-Koca Geçimsizliği) (6 madde): 8-19-33-40-48-

54. En düĢük puan 6, en yüksek puan 24‟tür. Yüksek puan alınması olumsuz 

olarak değerlendirilir. 

5. Faktör: Sıkı Disiplin (16 madde): 5-10-15-20-21-24-25-30-35-39-43-45-47-50-

53-56-58-60. En düĢük puan 16, en yüksek puan 64‟tür. Yüksek puan alınması 

olumsuz olarak değerlendirilir. 

AraĢtırmada kullanılan anne tutum ölçeği PARI‟nin alt boyutları Cronbach Alfa 

değerleri sırasıyla .865, .722, .772, .675, .715 olarak bulunmuĢtur. 

 

 

 

3.3.3. Badep Baba Tutum Envanteri 

Mevcut envanterlerin incelenmesi sonucunda hali hazırda var olan tutum 

envanterlerinin anneye yönelik olması sebebiyle bu ölçek Kaymak (2004) 

danıĢmanlığında, AÇEV-BADEP birimi tarafından geliĢtirilen babaların tutum ve 

davranıĢlarını ölçmeyi hedefleyen bir envanterdir. Envanter 57 madde ve 4 faktörlü 

yapıdan oluĢmaktadır. Madde 5, 10, 15, 19, 25, 27, 31, 35, 39, 45, 47 ve 51 pozitif, 

geri halan tüm maddeler negatif maddelerdir. “Geleneksel Olmayan Roller” 17 

madde, “Yetkeci Olmayan Tutum” 18 madde, “Tavizkar Olmayan Tutum” 10 madde 

ve son faktör olan “ĠletiĢim Açıklığı” 12 maddeden oluĢmaktadır (Ġnci ve Deniz, 

2015). 

 

Envanterin dereceleme sistemi Ģu Ģekildedir: “Tamamen Katılıyorum” (1 puan), 

“Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, ve “Kesinlikle Katılmıyorum” (5 

puan). Bu puanlamaya bağlı olarak her baba her faktör için genel bir puan almıĢtır.  

 

Babanın puanı yükseldikçe  

 

 gelenekselliği,  

 otoriterliği,  

 tavizkarlığı  
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gibi istenmeyen olumsuz özellikler de o oranda düşmüş demektir. Buna karĢın 

pozitif maddelerin puanlaması ters çevrilerek hesaplanmıĢtır. Ölçeğin alt boyutları 

Cronbach Alfa değerleri sırasıyla .85, .80, .73, .76 olarak bulunmuĢtur (Ġnci ve 

Deniz, 2015). 

AraĢtırmada kullanılan BADEP baba tutum ölçeğinin alt boyutları Cronbach Alfa 

değerleri sırasıyla .698, .745, .735, .781 olarak bulunmuĢtur. 

 

3.4. ĠĢlem 

Ġstismar ve aile tutumları arasındaki iliĢkiyi incelemek adına yapılan bu çalıĢmada 

farklı okulların kullanılmasına araĢtırmacı tarafından dikkat edilmiĢtir. Okullar, 

Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde rastgele yöntemlerle seçilmiĢtir. Seçilen 

okullarda veliye ve öğrenciye ulaĢabilmek adına rehber öğretmenlerle irtibata 

geçilmiĢtir. Envanterler öğrencilere ve velilere büyük boy zarfın içinde 

ulaĢtırılmıĢtır. Zarfa ve içindeki formlara araĢtırmacı tarafından aynı numaralar 

verilmiĢtir. Her zarf ve zarfın içindeki iki adet onam formu (öğrenci ve veliler için), 

ÇĠTA-FORM 3 (öğrenciler için), PARI TUTUM ÖLÇEĞĠ (anneler için), BADEP 

TUTUM ÖLÇEĞĠ (babalar için) aynı sayı ile numaralandırılarak çeĢitli okullara 

araĢtırmacı ile ulaĢtırılmıĢtır. Öğrencilere ders esnasında okul rehber öğretmeni 

tarafından ilk önce onam formları dağıtılıp gönüllülük esasına dikkat edilmiĢtir. 

Anketi doldurmayı kabul eden öğrencilere ÇĠTA-FORM 3 dağıtılıp, geri toplanılmıĢ 

ve rehber öğretmenin dosyasına zarfa tekrardan konulmak üzere saklanılmıĢtır. 

Anketi dolduran öğrencilere büyük zarf içerisinde velilere ulaĢtırması için PARI-

anne tutum envanteri ve BADEP-baba tutum envanteri verilmiĢtir. Rehber öğretmen 

tarafından öğrencilere zarfın içindeki anketlerin velileri tarafından doldurulup, zarfın 

ağzının kapatılarak geri getirilmesi gerektiği iletilmiĢtir. Geri gelen zarflar 

araĢtırmacıya, okul rehber öğretmeni tarafından teslim edilmiĢtir.  
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4. BULGULAR 

 

 

 

AraĢtırmada kullanılmıĢ olan ÇĠTA FORM, PARI Anne Tutum Ölçeği ve BADEP 

Baba Tutum ölçeğinden elde edilen verilere göre aĢağıdaki tablolar hazırlanmıĢtır. 

 

Tablo 4.1: Öğrenci Sayılarının Sınıflara ve Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

Sınıf 6. sınıf 58 %29,9 

7. sınıf 68 %35,1 

8. sınıf 68 %35,1 

Cinsiyet Erkek 104 %51,5 

Kız 98 %48,5 

Total 202 %100,0 

 

AraĢtırmamız 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören öğrencilere uygulanmıĢtır.  

AraĢtırmaya katılanların %51,5‟i erkek, %48,5‟i ise kızdır. 

 

AraĢtırmada çocuklara uygulanan Çita Anket Formunun alt ölçekleri Ģu Ģekilde 

oluĢturulmuĢtur: Anketteki duygusal istismar maddeleri 1 ile 6. maddeler, cinsel 

istismar maddeleri 7 ile 17. maddeler, fiziksel istismar maddeleri 17 ile 25. maddeler, 

ihmal maddeleri 26 ile 36. maddeler ve ekonomik sömürü maddeleri 37 ile 41. 

maddeler Ģeklindedir.   

Tablo 4.2: Çocuk Ġstismarı Tanıma Anketinin Alt Boyutlarının  

Betimsel Ġstatistikleri 

  N Yüzde  Minimum Maksimum Ortalama Std. 

Sapma 

Genel ortalama 202  3,00 35,00 19,0644 4,27544 

Duygusal 

istismar 

10/202 4,95 0,010 9,00 1,4802 2,00301 

Cinsel istismar 7/202 3,46 0,00 4,00 ,0644 ,42417 

Fiziksel istismar 1/202 0,49 0,00 8,00 ,5050 1,10740 

Ġhmal  201/202 99,50 2,00 22,00 16,7624 3,43279 

Ekonomik 

sömürü 

2/202 0,99 0,00 10,00 ,2525 ,91457 
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Çita Anket Formu‟na bakıldığında çocukların verdikleri puan toplamının minimum 

3, maksimum 35 olduğunu görüyoruz. Buna göre çocukların aldıkları puanların, 

ortalamanın üstünde, maksimuma daha yakın olduğu, yani çocukların genel olarak 

istismara uğradıklarını söyleyebiliriz. AraĢtırmada en yüksek puanların ihmal 

sorularına verildiği, yani çocukların en sık ihmale uğradıkları saptanmıĢtır. 

Tablo 4.3: Ġstismara Maruz Kalan Çocukların Betimsel Ġstatistikleri 

  N Minimum Maksimum Ortalama Std. 

Sapma 

Duygusal 

istismar 

10 6 9 7,20 1,22 

Cinsel 

istismar 

7 1 4 1,85 1,46 

Ġhmal  201 6 22 16,83 3,27 

 

Tablo 4.3‟de istismara maruz kalan çocukların betimsel istatistiklerine bakıldığında 

araĢtırmaya katılan 202 çocuğun 10‟unun duygusal istismara, 7‟sinin cinsel istismara 

ve 201„inin ihmale uğradıkları saptanmıĢtır. Yani çocukların %4,95‟inin duygusal 

istismara, %3,46‟sının cinsel istismara ve %99,5‟inin ihmale uğradıkları tespit 

edilmiĢtir. 

Tablo 4.4: PARI Anne Tutum Ölçeği’nin Alt Boyutların Betimsel Ġstatistikleri 

  N Yüzde Minimum Maksimum Ortalama Std. sapma 

Genel 

Ortalama 

202  95,00 243,00 153,6089 27,16598 

AĢırı 

koruyucu 

anne tutumu  

129/202 63,86  21,00 62,00 43,9604 9,17971 

Demokratik 

anne tutumu 

134/202 66,33 15,00 35,00 25,3020 4,02516 

Ġlgisiz anne 

tutumu 

57/202 28,21 15,00 47,00 26,2871 6,72833 

Tutarsız anne 

tutumu 

70/202 34,65 6,00 22,00 13,7030 4,02244 

Otoriter anne 

tutumu 

84/202 41,58 27,00 94,00 44,3564 9,17067 

 

PARI Anne Tutum Ölçeği‟ne bakıldığında annelerin verdikleri puanlar toplamının 

minimum 95, maksimum 243 olduğunu görüyoruz. Buna göre annelerin aldıkları 

puanların ortalamanın altında, minimuma daha yakın olduğunu, yani annelerin genel 

tutumlarının olumlu olduğunu söyleyebiliriz. AraĢtırma sonuçlarında 134 annenin 

demokratik tutum sergiledikleri tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 4.5: Anne Tutumlarının Betimsel Ġstatistikleri 

  N Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma 

AĢırı koruyucu 

anne tutumu  

129 41 62 49,54 5,75 

Demokratik 

anne tutumu 

134 24 35 27,49 2,85 

Ġlgisiz anne 

tutumu 

57 31 47 35,22 3,58 

Tutarsız anne 

tutumu 

70 16 22 18,14 1,72 

Otoriter anne 

tutumu 

84 46 94 52,82 7,03 

 

Tablo 4.5‟deki araĢtırma sonuçlarına göre 134 annenin demokratik tutum sergilediği, 

129 annenin aĢırı koruyucu tutum sergilediği, 84 annenin otoriter tutum sergilediği, 

70 annenin tutarsız tutum sergilediği ve 57 annenin ilgisiz tutum sergilediği 

saptanmıĢtır. Yani demokratik tutum sergileyen annelerin oranı %66,33, aĢırı 

koruyucu tutum sergileyen annelerin oranı %63,86, otoriter tutum sergileyen 

annelerin oranı %41,58, tutarsız tutum sergileyen annelerin oranı %34,65 ve ilgisiz 

tutum sergileyen annelerin oranı da %28,21 olarak belirlenmiĢtir. 

Tablo 4.6: BADEP Baba Tutum Ölçeği’nin Alt Boyutların Betimsel Ġstatistikleri 

  N Yüzde  Minimum Maksimum Ortalama Std. 

Sapma 

Genel Ortalama 202  82,00 220,00 145,0594 24,92988 

Geleneksel olmayan 

baba tutumu 

0/202 - 28,00 69,00 45,1436 7,36025 

Yetkeci olmayan baba 

tutumu 

16/202 7,92 27,00 73,00 47,2327 8,27875 

Tavizkar olmayan 

baba tutumu 

26/202 12,87 11,00 42,00 23,7376 5,94715 

ĠletiĢime açık baba 

tutumu 

54/202 26,73 14,00 49,00 28,9455 7,01612 

 

BADEP Baba Tutum Ölçeği‟ne bakıldığında babaların aldıkları puan toplamının 

minimum 82, maksimum 220 olduğunu görüyoruz. Buna göre babaların aldıkları 

puanların ortalamanın altında, minimuma daha yakın, yani babaların genel 

tutumlarının olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. 
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Tablo 4.7: Baba Tutumlarının Betimsel Ġstatistikleri 

  N Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma 

Yetkeci olmayan baba 

tutumu 

16 60 73 63,56 3,88 

Tavizkar olmayan baba 

tutumu 

26 31 42 34,11 3,14 

ĠletiĢim açık baba tutumu 54 34 49 37,74 3,62 

 

Tablo 4.7„deki baba tutumlarının betimsel istatistikleri incelendiğinde; araĢtırmaya 

katılan 16 babanın çocuklarına yetkeci olmayan tutum sergiledikleri, 26 tanesinin 

tavizkar olmayan baba tutumu sergiledikleri ve 54 tanesinin iletiĢime açık baba 

tutumu sergiledikleri saptanmıĢtır. Yani babaların %7,92‟si yetkeci olmayan tutum, 

%12,87‟si tavizkar olmayan tutum ve %26,73‟ü iletiĢime açık tutum ile çocuklarıyla 

iliĢki kurmaktadır. 

Tablo 4.8: Çocuk Ġstismarı Tanıma Anketinin Boyutları Arasındaki ĠliĢki 

    Duygusal 

istismar 

Cinsel 

istismar 

Fiziksel 

istismar 

Ġhmal Ekonomik 

sömürü 

Duygusal istismar R 1 ,004 ,511
***

 -,064 ,034 

  P   ,950 ,000 ,368 ,631 

Cinsel istismar R ,004 1 ,015 -,030 ,061 

  p ,950   ,830 ,667 ,392 

Fiziksel istismar R ,511
***

 ,015 1 -,158
*
 ,114 

  P ,000 ,830   ,025 ,106 

Ġhmal R -,064 -,030 -,158
*
 1 -,046 

  P ,368 ,667 ,025   ,518 

Ekonomik sömürü R ,034 ,061 ,114 -,046 1 

  r ,631 ,392 ,106 ,518   

 

Çocuk istismarı tanıma ölçeğinin alt boyutları arasındaki iliĢki incelendiğinde 

duygusal ve fiziksel istismar arasında anlamlı ve yüksek derecede bir iliĢki olduğu 

görülmektedir (r=0,511; p<0,001). Burada fiziksel istismar artığında duygusal 

istismarın da arttığı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte fiziksel istismarla ihmal 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır (r=-0,158; p<0,05). Diğer alt boyutlar arasındaki 

iliĢki incelendiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı olmadıkları bulunmuĢtur. 
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Tablo 4.9:  Çocuk Ġstismarı Tanıma Anketi ile PARI Anne  

Tutum Ölçeği Boyutları Arasındaki ĠliĢki 

    AĢırı 

koruyucu 

anne tutumu 

Demokratik 

anne tutumu 

Ġlgisiz 

anne 

tutumu 

Tutarsız 

anne 

tutumu 

Otoriter 

anne 

tutumu 

Duygusal istismar R -,008 -,094 -,075 -,058 -,076 

  P ,908 ,183 ,292 ,411 ,282 

Cinsel istismar R ,168
*
 ,169

*
 ,093 ,072 ,178

*
 

  P ,017 ,016 ,189 ,305 ,011 

Fiziksel istismar R -,015 -,053 ,020 -,025 -,027 

  P ,831 ,451 ,779 ,720 ,702 

Ġhmal R -,120 ,007 -,133 ,161
*
 -,098 

  P ,088 ,921 ,058 ,022 ,165 

Ekonomik sömürü R ,040 ,098 ,050 ,079 ,047 

  P ,575 ,165 ,476 ,266 ,509 

 

Çocuk istismarı tanıma ölçeği ile PARI anne tutum ölçeğinin bazı alt boyutları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunmuĢtur (p<0,05).  Özellikle çocuk 

istismarı tanıma anketinde cinsel istismar alt boyutu ile aĢırı koruyucu (r=0,168; 

p<0,05), demokratik (r=0,169; p<0,05) ve otoriter aile (r=0,178; p<0,05) tutumu alt 

boyutları arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Bu verilere göre annelerin bu 

tutumları arttıkça çocukların cinsel istismara uğrama riskinin de artacağını 

söyleyebiliriz. Bununla birlikte çocuk istismarı tanıma anketinde ihmal alt boyutu ile 

tutarsız anne boyutu arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (r=-0,161; p<0,05). Bu 

sonuca göre tutarsız aile durumu arttıkça ihmal de artmaktadır.  

 

Cinsel istismar alt boyutu ile aĢırı koruyucu anne tutumu, demokratik anne tutumu ve 

otoriter anne tutumu değiĢkenleri arasında regresyon analizi yapılmıĢ korelasyon 

değerleri düĢük olduğu için istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki yoktur. 

Tablo 4.10: Çocuk Ġstismarı Tanıma Anketi ile BADEP Baba  

Tutum Ölçeği Boyutları Arasındaki ĠliĢki 

    Geleneksel 

olmayan baba 

tutumu 

Yetkeci 

olmayan baba 

tutumu 

Tavizkar 

olmayan baba 

tutumu 

 ĠletiĢim 

açıklığı baba 

tutumu 

Duygusal istismar R ,003 ,075 ,035 ,066 

  P ,962 ,292 ,618 ,349 

Cinsel istismar R ,011 ,057 ,009 ,060 

  P ,872 ,423 ,902 ,399 

Fiziksel istismar R -,116 -,091 -,073 -,031 

  P ,101 ,198 ,304 ,661 

Ġhmal R -,072 -,064 -,093 -,070 

  P ,308 ,368 ,188 ,323 

Ekonomik sömürü N 202 202 202 202 

  R ,026 ,026 -,002 -,023 

Duygusal istismar P ,710 ,709 ,973 ,741 
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Çocuk istismarı tanıma ölçeği ile baba tutum ölçeğinin alt boyutları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır (p>0,05). 

Tablo 4.11: Çocuk Ġstismarı Tanıma Ölçeği’nin Cinsiyete Göre Ġncelenmesi 

   N Ortalama 

Rank 

Z P 

Duygusal istismar Erkek 104 102,02 -0,141 0,888 

  Kız 98 100,94   

Cinsel istismar Erkek 104 102,88 -1,087 0,277 

  Kız 98 100,04   

Fiziksel istismar Erkek 104 109,43 -2,608 0,009** 

  Kız 98 93,08   

Ġhmal Erkek 104 97,34 -1,068 0,285 

  Kız 98 105,91   

Ekonomik istismar Erkek 104 99,33 -0,907 0,365 

  Kız 98 103,81   

 

Çocuk istismarı tanıma ölçeğinin alt boyutlarının normal dağılıp dağılmadığı 

kolmogorow-simirnov testi ile incelenmiĢ ve normal dağılmadığı bulunmuĢtur. Bu 

nedenle Çocuk Ġstismarı Tanıma Ölçeği‟nin alt boyutlarının cinsiyete göre farklılık 

gösterip göstermediği parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U testi ile 

incelenmiĢtir. Ġnceleme sonucunda sadece fiziksel istismar alt boyutunun 

ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (z=-2,608; p<0,01). Buna göre 

erkekler kızlara göre daha fazla fiziksel istismara maruz kalmaktadırlar. 
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5. TARTIġMA 

 

 

 

AraĢtırma sonucunda elde edilen bulguların yorumu, araĢtırmanın amaçları 

doğrultusunda sırasıyla sunulmuĢtur. 

 

AraĢtırmanın birinci amacı doğrultusunda; “6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine 

uygulanan Çocuk Ġstismarı Tanılama Anketi- Form 3‟ün alt boyutları olan duygusal 

istismar, cinsel istismar, fiziksel istismar, ekonomik istismar ve ihmal ile aile 

tutumları arasında bir iliĢki var mıdır?” sorusu incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara 

göre çocuk istismarı ile aile tutumları arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Bu 

iliĢki ile ilgili literatür tarandığında araĢtırma sorusunu destekler nitelikte verilere 

rastlanılmıĢtır. Bu çalıĢmalardan birinde; çoğunlukla çocuğu istismar ya da ihmal 

eden kiĢinin anne-baba olmasından dolayı, olumsuz anne-baba tutumları önemli bir 

risk etmeni olarak değerlendirilmektedir (Bülbül ve ark, 2008). 2010 yılında Keser, 

OdabaĢı ve Elibüyük‟ün yaptığı bir diğer araĢtırma bulgularına göre çocuğun anne-

babası tarafından sürekli eleĢtirilip, aĢağılanmasının (%10), çocuğa sevgi 

gösterilmemesinin (%11) duygusal istismar olarak görülmemesi, bazı çocukların 

dayağı (%15) ve öğretmenleri tarafından dövülmeyi hak ettiğinin düĢünülmesi (%13) 

ailenin çocuklara yönelik olumsuz tutumlarının göstergesidir. 

 

AraĢtırmanın ikinci amacı doğrultusunda otoriter ebeveyn tutumu ile çocuk istismarı 

arasındaki iliĢki anne ve baba olarak iki alt baĢlıkta incelenmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda otoriter anne tutumu ile cinsel istismar arasındaki iliĢki anlamlı 

bulunmuĢtur (r=0,178; p<0,05). Annelerin otoriter tutumları arttıkça çocuklarda 

cinsel istismar artmaktadır. Annelere uygulanan ölçekteki otoriter tutum ile ilgili 

maddeler arasındaki 25. ve 43. madde cinsel istismara yönelik sorular olup, 

bulguların anlamlı olduğunu kanıtlar niteliktedir. Sosyal öğrenme teorisine göre; 

istismara tanıdık olan bireyler istismarcının davranıĢlarını model alarak bu 

davranıĢları kendi hayatlarında da sergileyebilirler. Bu sebeple araĢtırmada otoriter 
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tutum sergileyen annelerin cinsel istismar ile arasındaki bağlantıyı bu teori ile 

yorumlayabiliriz. Literatüre göre anneler, öfkeli olmalarından ve çocuğun üzerindeki 

kontrolü kaybetmeye yakın hissetmeleriyle oluĢan kaygılarından dolayı istismar edici 

davranıĢlara yönelmektedirler (Tower, 2005). Annenin çocuğa karĢı kontrolü 

kullanma davranıĢını otoriter tutum içerisinde inceleyecek olursak, annenin kapalı, 

katı tutuma sahip olması ve empati duygusundan yoksun olması çocuğun cinsel 

istismara uğrama riskini yükseltmektedir (Page, 2004). 2016 yılında Gencer ve 

arkadaĢlarının yaptığı çalıĢma da bu araĢtırma sonucunu destekler niteliktedir. 

AraĢtırmaya göre annelerin çocuklar üzerinde otorite ve saygınlıklarını kullanarak 

çocuklarına ensest davranıĢlarda bulundukları, cinsel istismar uyguladıkları tespit 

edilmiĢtir. 

 

AraĢtırma sonucunda, otoriter baba tutumu ile çocuk istismarı tanıma ölçeğinin alt 

boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır (p>0.05). Bu 

araĢtırmanın sonuçları, baba davranıĢlarının çocuk istismarı üzerinde bir etkisinin 

olmadığını göstermektedir. Literatürde babalar ile ilgili araĢtırmalara bakıldığında en 

sık tanımlanan örüntü, babanın güçlü konumunu kuvvet kullanarak ve baskı yolu ile 

elde ettiği, katı ve ataerkil bir aile yapısıdır (Tuna,2010). Bu davranıĢları otoriter 

tutum olarak adlandırırsak, literatürde araĢtırma sorusunu destekleyen verilere 

ulaĢabiliriz. Bu verilerden biri Preiss‟in 2012 yılında yaptığı araĢtırmadır. Bu 

araĢtırmada, çocuklarına otoriter ebeveyn tutumu ile yaklaĢan babalar sık sık ceza 

yöntemini kullanarak çocuklarının davranıĢlarına yön vermeye çalıĢırlar. 

Çocuklarının cinsiyetleri konusunda ayrım yapmayarak, onların cinsel geliĢimlerine 

zarar verici davranıĢlarda bulunurlar. Bir baĢka araĢtırmaya göre, otoriter tutum 

sergileyen babaların çocuklarını istismar ettiği, bunun altında da kendi çocukluk 

yaĢantılarında istismara uğramalarının olduğu tespit edilmiĢtir (Özcan, 2010). 

AraĢtırmada sorusu ile ilgili babalar hakkında anlamlı bir sonuç çıkmasa da 

araĢtırmalarını çoğunda otoriter tutum sergileyen babalarla çocuk istismarı arasında 

anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir. 

 

AraĢtırmanın üçüncü amacı doğrultusunda demokratik ebeveyn tutumu ile çocuk 

istismarı arasındaki iliĢki anne ve baba olarak iki alt baĢlıkta incelenmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda demokratik anne tutumu ile cinsel istismar arasında anlamlı bir sonuç 

bulunmuĢtur. Bu sonuca göre çocuklarına demokratik anne tutumu sergileyen 
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annelerde cinsel istismara rastlanabilmektedir. Literatürde yapılan incelemelerde 

demokratik aile tutumunun, diğer aile tutumlarına göre daha sağlıklı olarak 

nitelendirildiği görülmüĢtür. Fakat araĢtırma sonucunda cinsel istismar ile arasında 

anlamlı bir iliĢkisi olması farklı açıdan incelenmesini gerektirmektedir. AraĢtırmada 

böyle bir sonuç ile karĢılaĢılmasının nedeni olarak annelerin kendi çocukluk 

yıllarındaki deneyimleri sonucunda oluĢan tutumları gösterilebilir (Özcan, 2010). 

Psikodinamik teoriye göre araĢtırma sorusunu değerlendirildiğinde, annenin 

çocukluk yıllarında istismara uğramıĢ olması, benzer bir davranıĢı kendi çocuklarına 

da uygulamasına neden olabilir. Bu konu hakkında 2011 yılında OnbaĢılı‟nın yaptığı 

araĢtırmaya göre, çocukluk çağında annelerin %13‟ünün fiziksel istismara, 

%34‟ünün duygusal istismara, %8‟inin ise cinsel istismara maruz kaldığı 

görülmüĢtür. Aynı annelerin, kendi çocuklarının ise %14 oranında duygusal 

istismara, %7 oranında cinsel istismara, %10 oranında fiziksel istismara, %14 

oranında ihmale ve %11 oranında ekonomik istismara maruz kaldıkları tespit 

edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda görüldüğü gibi anneler her ne kadar çocuklarına 

demokratik tutum ile yaklaĢsalar da kendi geçmiĢ yaĢantılarındaki istismarlar 

sonucunda çocuklarına istismar uygulayabilirler. Cinsel istismarın bir baĢka nedeni 

olarak, ebeveynlerin yaĢadıkları evlilik problemleri ve aile içi çatıĢmaların sık olması 

söylenebilir. Annenin bu durumlardan etkilenmesi sonucunda çocuğa cinsel istismar 

uygulama ihtimalinin artabileceği değerlendirilebilir. Cinsel istismarla bağlantılı 

olarak bulunan en güçlü etmenler, çocuğun anne-babası ve aile yapısı ile ilgili 

olanlardır. Bu konuda çalıĢma yapanlardan Topçu (1997); cinsel istismara uğramıĢ 

kiĢilerin, anne babaları ile ilgili olarak en çok mutsuz evliliklerinden ve ebeveynler 

arasındaki sevginin azlığından yakındıklarını dile getirmiĢtir. 

 

2007 yılında Dixon, Giachritsis, Browne ve Ostapuik tarafından yapılan çalıĢmanın 

bulgularını OnbaĢılı 2011 yılında yaptığı araĢtırmada Ģu Ģekilde ortaya koymuĢtur: 

 

“Araştırmada anne ve babalar 4 grup altında incelenmiş ve araştırmanın sonucuna göre, babalarının 

çocuklarını istismar etme ve eşlerine şiddet gösterme konusunda annelerden anlamlı bir şekilde 

ayrıldıkları görülmüştür. Annelerin ise, eşlerinden şiddet görme konusunda babalardan anlamlı bir 

şekilde ayrıldığı görülmüştür. Babaların annelere göre daha fazla anti-sosyal kişilik özellikleri 

gösterdikleri, ruh sağlığı alanında daha az problemler yaşadıkları ve daha az içe kapanma 

duygularına sahip oldukları görülmektedir.”. 
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AraĢtırma sonucunda, demokratik baba tutumu ile çocuk istismarı tanıma ölçeğinin 

alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır (p>0.05). 

Bu araĢtırmanın sonuçları, baba davranıĢlarının çocuk istismarı üzerinde bir etkisinin 

olmadığını göstermektedir. Literatürdeki araĢtırmalara göre baba figürü de anne 

figürü kadar çocuğun sağlıklı geliĢiminde önemli bir yer tutmaktadır. Baba çocuk 

iliĢkisinin çocuğun biliĢsel geliĢimine ve okul baĢarısına önemli derecede etkisi 

olduğu yapılan araĢtırmalarda belirtilmiĢtir. Babasıyla sıcak ve kaliteli bir iliĢki 

kurabilmiĢ çocukların okul baĢarılarının ve biliĢsel geliĢimlerinin daha olumlu 

olduğu ifade edilmiĢtir. Bütün bunların yanı sıra çocuğun özdeĢim yaptığı ilk 

modellerden biri olan baba figürü, çocuğun kiĢiliğinin geliĢiminde büyük bir öneme 

sahiptir. Babanın varlığının olmaması, pasif konumda olması ya da çocuğa karĢı 

ilgisiz tutumda olması çocuğun ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği ve 

çocuğun sosyal alanda uyum ve davranıĢ bozukluklarının geliĢmesine neden 

olabileceği öne sürülmektedir (Yavuzer, 2007).  

 

AraĢtırmanın dördüncü amacı doğrultusunda ilgisiz ebeveyn tutumu ile çocuk 

istismarı arasındaki iliĢki anne ve baba olarak iki alt baĢlıkta incelenmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda ilgisiz anne tutumu ile istismar çeĢitleri arasında anlamlı bir istatistiksel 

iliĢki bulunamamıĢtır. Literatürde istismar ve aile tutumları hakkında yapılan 

araĢtırmalar doğrultusunda istismar kavramını baĢka kavramlar ile birlikte 

incelediğimizde farklı sonuçlara rastlanılmıĢtır. 1997 yılında Whipple ve Richey, 

annelerin ve çocukların haklarını ne kadar bildiklerini ve bunun istismar ile olan 

iliĢkisini anlayabilmek adına bir araĢtırma yapmıĢlardır. AraĢtırmada katılımcılara 

kısa hikayeler verilerek bu hikayelerdeki karakterlerin haklarını bilip bilmedikleri ve 

hakları ile ilgili verdikleri kararların mantıklı olup olmadığı sorulmuĢtur. 

AraĢtırmanın sonucunda çocukların, haklarını bilmeleri ve anlamaları ile istismar 

yaĢamaları arasında bir iliĢki bulunamamıĢtır. Annelerde ise önemli sonuçlar ortaya 

çıkmıĢtır. AraĢtırmaya katılan birçok anne, kendilerini çocuğa bakan ve koruyan 

olarak adlandırmıĢlardır. Bu da annelerin çocukları ile ilgilendiklerini, istismar ve 

çocuk hakları konusunda bilinçli olduklarını belirtmektedir. Bu sonuç, bu 

araĢtırmada daha önce tespit ettiğimiz ilgisiz anne tutumunun az görülmesiyle 

örtüĢmekte ve bulgularımızı destekler niteliktedir. 
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AraĢtırma sonucunda, ilgisiz baba tutumu ile çocuk istismarı tanıma ölçeğinin alt 

boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır (p>0.05). Bu 

araĢtırmanın sonuçları, ilgisiz baba tutumunun çocuk istismarı üzerinde bir etkisinin 

olmadığını göstermektedir. Literatüre bakıldığında istismar konulu araĢtırmaların 

birçoğuna babalar dahil edilmemiĢtir. Babaların dahil edildiği araĢtırmalarda 

yaptığımız araĢtırmadaki gibi babalar ile ilgili verilerde anlamlı iliĢkilere 

rastlanılamamıĢ, bu nedenlerden dolayı babalar ile ilgili veriler kısıtlı sayıda 

kalmıĢtır. Ġstismarı önleyebilmek adına 2001-2005 yılları arasında Ankara‟da TıraĢ, 

Dilli, Dallar ve Oral‟ın (2009) yapmıĢ oldukları bir araĢtırmada çocuk istismarına 

uğrayan 215 çocuk değerlendirilmiĢtir. Ġstismara uğrayan çocuklar ve istismara 

neden olan kiĢilerin özellikleri, demografik bilgileri, istismar türleri, tıbbi bulguları 

ve ölüm oranları ile ilgili bilgiler kaydedilmiĢtir. AraĢtırmanın sonuçlarına 

bakıldığında istismarcıların daha çok babalar olduğu, babalardan sonra gelen grubun, 

baba ve anne dıĢındaki kiĢiler olduğu, üçüncü istismarcı grubun ise anneler olduğu 

görülmüĢtür.  

 

AraĢtırmanın beĢinci amacı doğrultusunda tutarsız ebeveyn tutumu ile çocuk 

istismarı arasındaki iliĢki anne ve baba olarak iki alt baĢlıkta incelenmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda tutarsız anne tutumu ile ihmal alt boyutu arasında anlamlı iliĢki 

bulunmuĢtur (r=0.161; p<0,05). Bu sonuca göre tutarsız anne tutumu artıkça ihmal 

de artmaktadır. Literatüre bakıldığında ihmalin olduğu ailelerde bireylerin 

birbirinden uzak ve kopuk olduğu görülmektedir. Aile üyeleri arasında pozitif 

iletiĢimin önemli oranda az olması ve annelerin çocuklarıyla olumsuz iliĢkiler 

kurması sebebiyle ihmal ortaya çıkmaktadır. Bu davranıĢları sergileyen anneler 

genellikle çocukluklarında kendi ailelerinden çok az ilgi ve Ģefkat gördüklerini, 

zamanla aileleri ve kardeĢleriyle temaslarını iyice azalttıklarını belirtmektedirler. 

Anneler kendilerini umutsuz hissetmekte, amaç, motivasyon ve giriĢim eksikliği 

yaĢamaktadırlar. Annelerin sık sık yaĢadığı depresyon krizleri ve genel bir 

duygusuzluk hali çocuklarına karĢı tutarsız tutum sergilemelerine yol açmaktadır. 

Aile üyeleri arasındaki bu tutarsız tutumlar çocukların duygusal ve fiziksel 

ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine yol açtığı için ihmal olarak adlandırılabilir. Green 

(1996) çocuklarını ihmal eden ebeveynlerle ilgili yaptığı araĢtırmaları özetlediği 

çalıĢmasında; ihmal davranıĢı sergileyen ebeveynlerin psikotik, alkolik veya 

antisosyal olduğunu ifade etmiĢtir. Bu ebeveynler temel savunma mekanizması olan 
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inkarı kullanarak çocuklarına sanki kendilerine ait değilmiĢ gibi davranmakta, 

çocuklarına bağlanmamakta ve onlarla empati kurmamaktadır (Tuna, 2010).  Bu 

düĢünceleri destekler nitelikte Erginbay‟ın 2014 yılında yaptığı araĢtırmada da 

annelerin %14„ünün çocuklarına tutarsız tutum sergilediğini saptamıĢtır. Bu bulgular 

doğrultusunda tutarsız tutum sergileyen annelerin çocuklarını ihmal ettiklerini 

söyleyebiliriz. 

 

AraĢtırma sonucunda tutarsız baba tutumu ile çocuk istismarı tanıma ölçeğinin alt 

boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır (p>0.05). Bu 

araĢtırmanın sonuçları, tutarsız baba davranıĢlarının çocuk istismarı üzerinde bir 

etkisinin olmadığını göstermektedir.  

 

Türkiye‟de baba-çocuk arasındaki iliĢki ile ilgili yapılan araĢtırmaların son yıllarda 

arttığı gözlemlenmektedir (Kocayörük, 2010). Yapılan araĢtırmalarda babaların 

istismar ile iliĢkilerinde anlamlı sonuçlar bulunmuĢtur. Taçyıldız‟ın 2013 yılında 

yaptığı araĢtırmaya göre cinsel istismar suçu iĢleyen babalar, cinsel istismar suçu 

iĢlememiĢ babalara göre kendi çocukluklarında babaları tarafından daha az 

sevildiklerini ve kabul edildiklerini düĢünmekte ve babalarını daha saldırgan, daha 

“soğuk” ya da daha “ilgisiz” olarak algılamaktadırlar. 1978 yılında Pilin ve 

Pringle‟nin babanın kiĢiliğinin ve tutumlarının çocuk üzerindeki etkilerini 

incelendikleri çalıĢmada; babanın ilgilendiği ve sevgi gösterdiği çocukların 

arkadaĢlık iliĢkilerinin daha olumlu ve çevresiyle daha uyumlu oldukları; babanın 

otoriter ve ilgisiz olduğu durumlarda ise çocuklarda uyumsuzluk eğiliminin arttığı 

belirtilmiĢtir (aktaran Taçyıldız, 2013).  

 

AraĢtırmanın altıncı amacı doğrultusunda koruyucu ebeveyn tutumu ile çocuk 

istismarı arasındaki iliĢki anne ve baba olarak iki alt baĢlıkta incelenmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda koruyucu anne tutumu ile cinsel istismar alt boyutu arasında anlamlı bir 

iliĢki bulunmuĢtur (r=0,168; p<0.05). Bu sonuca göre annelerin aĢırı koruyucu 

tutumları arttıkça çocuklarına uyguladıkları cinsel istismar da artmaktadır. Literatüre 

göre aĢırı koruyucu tutum, anne-babaların çocuklarını gereğinden fazla kontrol 

etmesi ve özen göstermesi anlamına gelir. Daha çok anne-çocuk iliĢkisinde ortaya 

çıkan bu aĢırı koruyuculuğun nedenleri arasında annenin duygusal yalnızlığı 

yatmaktadır (Yavuzer, 2007).  Yapılan araĢtırmanın sonucunda aĢırı koruyucu tutum 
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ile cinsel istismarın bağlantılı olması üzerine literatürde Levy‟nin yaptığı araĢtırma 

incelenmiĢtir. AraĢtırmada, psikiyatri kliniğine devam eden 8 yaĢından büyük 

çocuklardan oluĢan bir grup ele alınmıĢtır. Bu çocuklar, anneleri tarafından aĢırı 

korunmuĢ çocuklar olup, üçte biri hala anneleri ile birlikte yatmakta, anneleri de 

çocuklarını çok sık kucaklamaktadırlar. Anne ve çocukların birbirlerine yakın ve 

düĢkün davranıĢları sebebiyle öteki iliĢkilerinin tümü bu iliĢkinin gölgesinde 

kalmaktadır. Anneler çocuğu giydirmekten, banyosunu yaptırmaktan ve onu 

doyurmaktan zevk almaktadırlar (aktaran EkĢi, 1990). Levy‟nin araĢtırma bulguları 

doğrultusunda olduğu gibi aĢırı koruma adı altında sergilenen bu tutumlarda anneler, 

çocuğun cinsel alanına da müdahale etmektedirler. Çocuk kendi baĢına uyuyabilecek, 

banyo yapabilecek ya da tuvalet ihtiyacını giderebilecek iken annenin bu alanlara 

müdahale etmesi cinsel istismar olarak tanımlanabilir. 

 

AraĢtırma sonucunda, koruyucu baba tutumu ile çocuk istismarı tanıma ölçeğinin alt 

boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır (p>0.05). Bu 

araĢtırmanın sonuçları, koruyucu baba davranıĢlarının çocuk istismarı üzerinde bir 

etkisinin olmadığını göstermektedir. 

 

AraĢtırmanın yedinci amacı doğrultusunda “Çocuk istismarı ve ihmali çocuğun 

cinsiyetine göre farklılık gösterir mi?” sorusu incelenmiĢtir. Ġnceleme sonucunda 

cinsiyet farklılıkları açısından anlamlı sonuçlara ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmada fiziksel 

istismar alt boyutunun sonuçlarına bakıldığında ortalamalarda istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuĢtur (z=2.608; p<0.01). Bu sonuçlara göre, erkekler kızlara 

oranla daha fazla fiziksel istismara maruz kalmaktadırlar. Literatüre bakıldığında 

YenibaĢ‟ın (2002), Bekçi‟nin (2006) ve AkbaĢ‟ın (2014) yapmıĢ oldukları 

araĢtırmaların sonuçlarında da erkeklerin kızlara göre daha fazla fiziksel istismara 

maruz kaldıkları tespit edilmiĢtir. 

 

AraĢtırmadaki ihmal ve ekonomik istismar alt boyutlarının ortalamalarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilmemiĢtir. Fakat ortalamalar arasındaki 

farklar değerlendirildiğinde yaĢanan ihmal ve ekonomik istismarın cinsiyetlere göre 

farklılıklar gösterdiği tespit edilmiĢtir. Bu verilere göre kızların erkeklere göre daha 

fazla ihmale ve ekonomik istismara uğradıkları saptanmıĢtır. ÇalıĢmayla bağlantılı 

olarak incelenen kaynaklara göre, cinsiyet değiĢkeninin ihmal üzerinde anlamlı 
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olduğu tespit edilmiĢtir. Bu bilgiyi destekleyen bir araĢtırma Bilir ve arkadaĢları 

(1991) tarafından 47 çocuk üzerinde yapılmıĢ; çalıĢmaya göre kız çocuklarında ihmal 

oranı daha fazla bulunmuĢtur. AraĢtırmada duygusal ve cinsel istismar bulgularının 

ortalamalarına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilmese de 

ortalama arasındaki boĢluklar değerlendirildiğinde erkeklerin kızlara oranla daha 

fazla duygusal ve cinsel istismara maruz kaldıkları saptanmıĢtır. Bu sonucu destekler 

nitelikte Yıldırım‟ın 2006 yılında Altındağ ilçesinde yaptığı Ģiddet araĢtırmasında da 

babasının kendisine ve kardeĢlerine duygusal istismar davranıĢında bulunduğunu 

ifade eden erkek oranı %54,8 iken kızların oranı %45,2 olarak bulunmuĢtur. 1996 

yılında Kars‟ın yaptığı araĢtırmada da bulgulara paralel olarak erkeklerin kızlardan 

daha fazla duygusal istismara maruz kaldıkları açıklanmıĢtır. 

 

AraĢtırmanın sekizinci amacı doğrultusunda “PARI Anne Tutum Ölçeği çocukların 

ÇĠTA ölçeğinin alt boyutlarını yordar mı?” sorusu incelenmiĢtir. AraĢtırma 

bulgularına bakıldığında PARI Anne Tutum Ölçeği ile ÇĠTA formu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar çıktığı görülmektedir (p<0.05). Bu sonuç 

annelerin ölçeği doldururken özenli olarak doldurduklarını göstermektedir. Bulgular 

sonucunda anneler ile ilgili istatistiksel olarak araĢtırmalar yapıldığında önemli 

sonuçlar elde edilmiĢtir. Çıkan sonuçlar incelendiğinde araĢtırmaya katılan 202 

anneden bazılarının birden fazla tutum sergiledikleri gözlemlenmiĢtir. Buna göre 

değerlendirilen anket sonuçlarına baktığımızda annelerin; 134‟ünün demokratik 

tutum, 129‟unun aĢırı koruyucu tutum, 84‟ünün otoriter tutum, 70‟inin tutarsız tutum 

ve 57‟sinin de ilgisiz tutum ile çocuklarını yetiĢtirdikleri tespit edilmiĢtir. AraĢtırma 

sonucuna göre demokratik tutum sergileyen annelerin sayısal olarak daha fazla 

olması çocukların geliĢimleri açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Bu 

araĢtırmayı destekler nitelikte AAK‟nin 1995 yılında yaptığı bir çalıĢmada, annelerin 

%80,2‟sinin demokratik tutum, %11,2‟sinin otoriter tutum, %8,6‟sının ise izin verici 

çocuk yetiĢtirme tutumu sergiledikleri saptanmıĢtır. Bu bulgular araĢtırmamızın 

sonucu ile benzerlik göstermektedir. Bu araĢtırmaların aksine Erginbay‟ın 2014 

yılında yaptığı çalıĢmada ise demokratik tutum sergileyen annelerin, koruyucu, 

otoriter ve ilgisiz tutum sergileyen annelere oranla daha az oldukları belirtilmiĢtir. 
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AraĢtırmanın dokuzuncu amacı doğrultusunda “BADEP Baba Tutum Ölçeği 

çocukların ÇĠTA Ölçeği‟nin alt boyutlarını yordar mı?” sorusu incelenmiĢtir. 

AraĢtırma bulgularına bakıldığında baba tutum ölçeği ile ÇĠTA Formu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki olmadığı görülmektedir (p>0.05). Bu 

araĢtırmanın sonuçları, baba davranıĢlarının çocuk istismarı üzerinde bir etkisinin 

olmadığı göstermektedir. Sonucun bu Ģekilde çıkması, babaların soruları 

cevaplandırırken kendilerini gizledikleri, normale yakın gösterdikleri 

düĢünülmektedir. 

 

Yapılan istatistiksel çalıĢmalarda baba tutumları ile istismar arasında genel olarak 

anlamlı bir sonuç elde edilemese de istatistiklerin detaylarının incelenmesiyle önemli 

verilere ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan 202 babanın tamamı çocuklarına geleneksel 

olmayan tutum ile yaklaĢmaktadır. Bu veriye göre, bütün babaların çocuklarına karĢı 

olumlu bir tutum sergiledikleri söylenebilir. Diğer alt boyutlara göre, araĢtırmaya 

katılan babaların 16‟sının yetkeci olmayan tutum, 26‟sının tavizkar olmayan tutum 

ve 54‟ünün de iletiĢime açık tutum sergiledikleri tespit edilmiĢtir. Tüm bu veriler, 

babaların çoğunun çocukları ile olumlu iliĢkiler kurduklarını göstermektedir. 

AraĢtırmada çıkan verileri destekler nitelikte AÇEV‟in 2004 yılında BADEP tutum 

envanterini kullanarak yaptığı araĢtırmada, babalar ile ilgili bulgular incelenmiĢtir. 

Önce tutum envanteri yapılan babalara daha sonra bir eğitim programı uygulanmıĢ; 

program sonrasında tekrar tutum envanteri yapılan babaların tutum puanlarında 

olumlu yönde değiĢikler olduğu saptanmıĢtır. Bu iki araĢtırmaya bakarak babaların 

çocuklarına yönelik tutumlarının olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 

5.1. Sonuç ve Öneriler 

Literatürde çocuk istismarı konusunda yapılan çalıĢmalara ek kaynak oluĢturabilmek 

adına yapılan bu araĢtırmada, aile tutumları ile çocuk istismarı arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. AraĢtırma dahilinde çocuk istismarını değerlendirmek için veri 

toplama araçları olarak çocuklara “Çocuk Ġstismar Tarama Anket (ÇĠTA) - Form 3”, 

annelerin çocuklarına karĢı tutumlarını ölçmek için annelere “Anne Tutum Envanteri 

- PARI” ve babaların çocuklarına karĢı tutumlarını ölçmek için babalara “Baba 

Tutum Envanteri - BADEP” uygulanmıĢtır. 
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AraĢtırmanın sonuçlarına bakıldığında çocukların anket sorularına verdikleri yanıtlar 

doğrultusunda; %99,5‟inin ihmale, %4,95‟inin duygusal istismara ve %3,46‟sının 

cinsel istismara uğradığı tespit edilmiĢtir. Bu oran özellikle ihmal boyutu açısından 

oldukça önemli bir veri olarak düĢünülmektedir. AraĢtırmaya katılan annelerin 

%66,33‟ünün demokratik tutum sergilediği tespit edilmiĢtir. Bu oran çocuklar 

açısından olumlu olarak nitelendirilebilir. Fakat ebeveyn tutumları ve istismar 

arasındaki iliĢkinin incelenmesi sonucunda, demokratik tutum sergileyen bazı 

annelerin çocuklarına cinsel istismarda bulundukları tespit edilmiĢtir. Bu sonuç 

doğrultusunda annelerde, demokratik tutum ile cinsel istismar arasındaki iliĢkinin 

daha detaylı ele alınması gerektiği düĢünülmektedir. AraĢtırmaya katılan babalarda 

istismar ile ilgili anlamlı sonuçlar elde edilememiĢtir. Bu nedenle baba tutumlarının 

kendi arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Ġnceleme sonucunda babaların çocuklarına aynı 

anda birden fazla tutum sergiledikleri saptanmıĢtır. AraĢtırmaya katılan babaların 

%26,73‟ünün iletiĢime açık, %12,87‟sinin tavizkar olmayan ve %7,92‟sinin de 

yetkeci olmayan tutum sergiledikleri tespit edilmiĢtir. 

 

Özellikle geleneksel toplumlarda, istismarın yaygınlığını tespit edebilmek çok 

mümkün olmamaktadır. Bu nedenle Türkiye‟de de istismarın yaygınlığı ile ilgili 

verilere ulaĢabilmek oldukça güçtür. Yapılan araĢtırmalar kimi zaman istismarın çok 

yaygın olmadığını iĢaret ederken, kimi zaman da istismarın yaygın olduğu 

belirtilmiĢtir. AraĢtırmalar doğrultusunda istismara uğrayan bireylerden bazılarının 

kendilerinde de suç buldukları ve yaĢadıkları istismarı saklamayı tercih ettikleri 

görülmüĢtür. Özellikle çocukların istismar kavramı hakkında bilgisiz olması, ne 

yapmaları gerektiğini bilmemeleri, yaĢadıkları istimara iliĢkin duygu ve 

düĢüncelerinin belirsiz olması istismarı önleme konusunda oldukça zorluk 

çıkarmaktadır. 

 

Ġstismar kavramı incelediğinde, istismarı yapan kiĢinin mağdurun yakın çevresindeki 

kiĢilerden biri olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu 

araĢtırma da istismarı önlemek adına ilk olarak ailenin incelenmesi gerektiği 

düĢünülerek yapılmıĢtır. Bu konuda araĢtırmaların yetersizliği sebebiyle bu 

araĢtırmaya benzer çalıĢmaların yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. 
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AraĢtırmadan elde edilen bu sonuçlardan yola çıkılarak aĢağıdaki önerilerde 

bulunulabilir: 

 

1. Okullarda istismar ile ilgili yapılacak olan çalıĢmalarda rehber öğretmen ile iĢ 

birliği yapılmalıdır.  

2. Eğer istismar ölçeği sınıf içerisinde uygulanacak ise oturma planına özen 

gösterilmelidir. Sıralar arasında bir boĢluk bırakılarak, öğrenciler kendi 

sıralarında tek baĢına oturmalı, mümkün ise sınıf kalabalık olmamalıdır. 

3. Anne ve babaya uygulanacak anketler eve gönderildiği zaman, okul rehber 

öğretmeni tarafından düzenli takibi yapılmalıdır. 

4. Demografik bilgi formu çocuk ve ebeveynler için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. 

5. AraĢtırmada babalara uygulanan ölçekte sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı 

çıkmamıĢtır. Bu nedenle, babalar ile ilgili daha doğru verilere ulaĢabilmek adına 

farklı yöntemler izlenilmeli, gerekirse babalar ile yüz yüze görüĢülerek farklı 

uygulamalar yapılmalıdır. 

 

 

5.2. Sınırlılıklar 

Bu araĢtırma 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde, ailelerin çocuk yetiĢtirme tutumu ile 

istismar arasındaki bağlantıyı incelemektedir. Bu araĢtırmada bazı sınırlılıklar tespit 

edilmiĢtir. Öncelikle konunun istismar olması sebebiyle sınırlılıkları olmasına ve 

araĢtırma ile ilgili birtakım güçlüklerle karĢılaĢılmasına rağmen örneklem anlamında 

yeterli bir sayıya ulaĢmıĢtır. KarĢılaĢılan sınırlılıklardan biri olarak seçilen 

okullardan sadece bazıları anketleri uygulamayı kabul etmiĢ; bazı okulların rehber 

öğretmenleri araĢtırma konusunun istismar olması sebebiyle sorumluluk almaktan 

kaçınmıĢ ve uygulamayı yapmayı kabul etmemiĢlerdir. 

 

BaĢka bir sınırlılık da anketin uygulandığı okullarda anne ve babaların doldurması 

için eve gönderilen anketlerin boĢ veya eksik bir Ģekilde geri gönderilmesi ya da 

teslim edilmemesi olmuĢtur (Anketlerin eksik ya da boĢ gelmesi halinde o aileye 

uygulanmıĢ tüm ölçekler geçersiz sayılmıĢtır.). Ayrıca anketi cevaplayan babaların 

kendi davranıĢlarını normal gösterme eğilimi içinde oldukları, annelerin cevaplarının 

daha samimi olduğu düĢünülmektedir. 
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EKLER 

 

EK-1: Öğrenci Onam Formu 

Sevgili Öğrenciler; 

 

Ankette kimlik bilgileriniz istenmemektedir. 

 

Sizden bu anketi gönüllü olarak doldurmanız istenmektedir. Anketten elde edilecek 

veriler bilimsel amaçlarla, siz ülkemiz çocuklarının gelecekte daha sağlıklı ve mutlu 

olabilmesi için kullanılacaktır. Anketteki soruları sizlere ve gelecek kuĢaklara yararlı 

olabilmek için eksiksiz cevaplamanız beklenmektedir. 

 

Anketteki bilgiler etik kuralları gereğince sadece araĢtırmacı tarafından 

incelenecektir. 

 

Ġstediğim zaman anketi doldurmaktan vazgeçebileceğimi biliyorum. 

Anketteki soruları kendi isteğimle yanıtlamak istiyorum.   □ 

Bilimsel bir çalıĢmaya verdiğin değerli katkılar için teĢekkür ederim. 
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EK-2: Çita T Form 3 (6. , 7. , ve 8. Sınıflar Ġçin) 

 

Anket No : ________________ 

OKUL: _________________________________________________________ 

SINIF:__________ DOĞUM YILI : _________  

CĠNSĠYETĠ:  KIZ  ERKEK 

 

“ġimdi sen bazı ailelerde, bazı çocukların yaĢadığı bazı olaylarla ilgili cümleler 

okuyacaksın. Her birisini senin de yaĢayıp yaĢamadığını iĢaretlemeni istiyorum. 

Böyle bir Ģeyi hiç yaĢamadıysan “hiç”, arada sırada oluyorsa “zaman zaman”, çok 

defalar baĢına geldiyse veya her zaman yaĢadığın bir Ģeyse “her zaman” diye cevap 

vermeni istiyorum. Sadece doğruları belirtmen gerekiyor. Sana sorduğum soruların 

cevaplarını ben bilmiyorum, sadece sen biliyorsun. Lütfen aĢağıdaki soruları oku ve 

sana uygun gelen Ģıkkı iĢaretle.”    

 

1. Annem-babam bana Ģu sözleri söylediler: 

-“geri zekâlı, aptal” gibi aĢağılayıcı sözler  

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

- “seni döverim, evden atarım”    

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

-“bodruma / kömürlüğe / karanlık bir yere kapatırım” 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

  

- “canını yakarım, kemiklerini kırarım, öldürürüm” 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 
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- “hiç doğmasaydın”  

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

- “seni sevmiyorum, senden nefret ediyorum” gibi kırıcı, üzücü sözler 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

2. Annem-babam benim önümde birbirlerine küfür ederler. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

3. Annem-babam benim önümde birbirlerine vururlar, birbirlerini itip kakarlar. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

4. Annem-babam beni bodrum, kömürlük, karanlık oda gibi bir yerlere kapatırlar. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

5. Ailemde bana bağırıp-çağıran biri var.  

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

6. KardeĢlerimi dövülürken ya da onlara vurulurken gördüm.   KardeĢim yok. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

7. Ailemden birisi vücudumun özel yerlerine (cinsel bölgeler, göğüsler gibi) dokundu.  

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 
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8. Ailemden birisi beni büyüklerin öpüĢtüğü gibi öptü. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

9. Ailemden birisi bana açık saçık resimler veya film gösterdi. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

10. Ailemden birisi bana kendi özel yerlerini gösterdi. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

11. Ailemden birisi kendi özel yerlerine dokunmamı istedi.  

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

12. Ailemden birisi benimle büyüklerin yaptığı gibi seviĢmek istedi. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

13. Ġznim olmadan bana cinsel olarak yaklaĢan birisi oldu.  

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

14. Birisi beni kendisiyle cinsel iliĢkim olmazsa hakkımda yalanlar söylemekle tehdit etti. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

15. Birisi beni cinsellik içeren bir Ģeyler yapmayı kabul etmezsem canımı yakmakla tehdit etti. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 
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16. Birisi beni cinsellik içeren bir Ģeyler yapmayı kabul etmezsem annemin, babamın ya da baĢka 

yakınlarımın baĢına kötü Ģeyler geleceğini (hapse atılacak, evden gidecek, boĢanacak gibi) 

veya onlara zarar vereceğini söyleyerek korkuttu. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

17. Ailemden birisi beni o kadar kötü dövdü ki; 

 

- çürüklerin ve yaraların izi uzun süre geçmedi    

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

 - öğretmenimin veya komĢuların, tanıdıkların dikkatini çekti. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

- doktora ya da hastaneye gitmek zorunda kaldım 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

- bir yerlerim kırıldı.    

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

18. Annem-babam beni kaynar suyla veya kızgın bir Ģeyle yaktı. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

19. Annem-babam beni tokatlar. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 
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20. Annem-babam beni arada sırada cezalandırmak için çimdikler, saçımı çeker, veya itekler. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

21. Annem-babam beni yumruklar veya tekmeler. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

22. Annem-babam bana kızınca terlikle, sopayla veya baĢka bir Ģeyle vurur. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

23. Ailemde kendimi dövüĢerek, ona vurarak,  ya da ondan kaçarak korumak zorunda olduğum 

birileri var.  

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

24. Kemer, sopa, oklava veya benzeri sert cisimlerle dövülerek cezalandırılırım. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

25. Ailemdeki kiĢiler beni itip-kakar.  

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

26. Annem-babam okulu kırmamı (kaçmamı, gitmememi) umursamaz. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

umursamaz        umursamaz           umursar 

 

27. Zayıf notlar alsam da ailem umursamaz. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

umursamaz         umursamaz           umursar 
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28. Giyecek temiz çamaĢır-kıyafet bulamadığımdan üstüm-baĢım kirlidir. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

29. Annem-babam içki veya sigara bulmama veya kullanmama karıĢmaz. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

karıĢmaz          karıĢmaz           karıĢır 

  

30. Annem-babam eve geç gelsem de fark etmezler. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

fark etmezler         fark etmezler          fark ederler 

 

31. Üzüldüğümde, sıkıldığımda, ağladığımda ailemde benimle ilgilenen birisi olur.  

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

32. YaĢadığım evde sevildiğimi hissediyorum.  

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

33. Ailemde bana güvenen birileri var.  

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

34. Ailem için önemli olduğumu hissediyorum.  

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

35. Ailemde beni koruyan kollayan birileri vardır.  

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 
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36. Annem-babam diğer kardeĢlerime benden daha fazla ilgi gösterir.   KardeĢim yok. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

37. Zaman zaman karnımı doyurmak, ihtiyaçlarımı karĢılamak için çalıĢmam gerekir. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

38. Okul dıĢındaki zamanlarımda ve tatillerde para karĢılığı çalıĢırım.  

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

39. Ailemden birileri, benim okula gitmek yerine, çalıĢarak eve para getirmemi istiyor. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

40. Bir iĢte çalıĢtırıldığımda, bana verilmesi gereken parayı ailemden birisi alır. 

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 

 

41. Bana para karĢılığı çok zor, gücümün yetmediği iĢler yaptırıyorlar.  

  0     1     2 

                   

hiçbir zaman        zaman zaman                      her zaman 
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EK-3: Veli Onam Formu 

Sayın Veli; 

 

Ankette kimlik bilgileriniz istenmemektedir.   

 

Zarf içindeki anketi gönüllü olarak doldurmanız istenmektedir. Anketten elde 

edilecek veriler bilimsel amaçlarla, sizin çocuklarınızın ve ülkemiz çocuklarının 

gelecekte daha sağlıklı ve mutlu olabilmesi için kullanılacaktır. Anketteki soruları 

çocuklarınıza ve gelecek kuĢaklara yararlı olabilmek için eksiksiz cevaplamanız 

beklenmektedir. 

 

Anketteki bilgiler etik kuralları gereğince sadece araĢtırmacı tarafından 

incelenecektir. 

 

Ġstediğim zaman anketi doldurmaktan vazgeçebileceğimi biliyorum. 

Anketteki soruları kendi isteğimle yanıtlamak istiyorum.   □ 

Bilimsel bir çalıĢmaya verdiğiniz değerli katkılar için teĢekkür ederim. 

 

Zarfın içinde gönüllü olarak doldurulması beklenilen iki adet anket bulunmaktadır. 

 

PARI-Annelerin gönüllü olarak doldurulması içindir. 

 

BADEP-Babaların gönüllü olarak doldurulması içindir. 
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EK-4: Anne Tutum Ölçeği - PARI 

GörüĢünüzü bu sayılardan birini daire içine alarak bildiriniz. Bu ifadelerde doğru 

veya yanlıĢ yoktur, sadece kendi görüĢünüzü iĢaretlemeniz gerekmektedir. AraĢtırma 

için, bütün soruların cevaplandırılması çok önemlidir. Bu yüzden ifadeler birbirine 

benzer olsa bile cevaplandırmanızı rica ederim. 

 

AĢağıda verilen ifadeleri okuyup,Ģu Ģekilde değerlendiriniz;  

 

4 - Çok Uygun Buluyorum 

3 - Oldukça Uygun Buluyorum 

2  - Biraz Uygun Buluyorum 

1 - Hiç Uygun Buluyorum 
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1. Çocuk yorucu ve zor iĢlerden korunmalıdır. 

4 3 2 1 

2.Anne ve babalar, çocuklarını dertlerini anlatmaya teĢvik ederler. 

Fakat bazen çocukların dertlerinin hiç açılmaması gerektiğini 

anlayamazlar. 

4 3 2 1 

3.Çocuk boĢa geçen dakikaların bir daha hiç geri gelmeyeceğini ne 

kadar çabuk öğrenirse, kendisi için o kadar iyi olur. 

4 3 2 1 

4. Bir anne çocuğunun düĢ kırıklığına uğramaması için elinden geleni 

yapmalıdır. 

4 3 2 1 

5. Çocuk ne kadar erken yürümeyi öğrenirse o kadar iyi terbiye 

edilebilir. 

4 3 2 1 

6.Çocuk yetiĢtirmek sinir bozucu, yıpratıcı bir iĢtir. 

4 3 2 1 

7.Çocuğun hayatta öğrenmesi gereken o kadar çok Ģey vardır ki 

zamanını boĢa geçirmesi affedilemez. 

4 3 2 1 

8. Babalar biraz daha Ģefkatli olsalar, anneler çocuklarını daha iyi 

yönetebilirler. 

4 3 2 1 
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9. Çocuk yetiĢtirmenin kötü taraflarından biri de, anne ya da babanın 

istediğini yapabilmesi icin yeteri derecede özgür olmasıdır. 

4 3 2 1 

10.Sıkı kurallarla yetiĢtirilen çocuklardan en iyi yetiĢkinler çıkar. 

4 3 2 1 

11.Bir anne çocuğunun mutluluğu için kendi mutluluğunu feda 

etmesini bilmelidir. 

4 3 2 1 

12.Daima koĢuĢturan, hareketli bir çocuk büyük bir olasılıkla mutlu bir 

kiĢi olacaktır. 

4 3 2 1 

13.Büyükler çocukların Ģakalarına güler, onlara eğlendirici öyküler 

anlatırsa, evdeki düzen daha düzgün, daha akıcı olur. 

4 3 2 1 

14.Çocuğun en gizli düĢüncelerini kesinlikle bilmek bir annenin 

görevidir. 

4 3 2 1 

15.Anne- babalar çocuklarına, sorgusuz sualsiz kendilerine sadık 

kalmalarını öğretmelidirler. 

4 3 2 1 

16.Bütün genç anneler, bebek bakımında beceriksiz olacaklarından 

korkarlar. 

4 3 2 1 

17.Eğer bütün gününü çocuklarla geçirmek zorunda kalırsa hangi anne 

olursa olsun sonunda çocuklar sinirine dokunur. 

4 3 2 1 

18. Anne ve babalar her zaman çocuklarının kendilerine uymasını 

beklememeli, birazda çocukları kendilerine uymalıdır. 

4 3 2 1 

19.Eğer anneler dileklerinin kabul edileceğini bilselerdi, babaların 

daha anlayıĢlı olmalarını dilerdi. 

4 3 2 1 

20.Bir çocuğa ne olursa olsun dövüĢmekten kaçınması gerektiği 

öğretilmelidir. 

4 3 2 1 

21.Çocuklar bencil olduklarında, hep bir Ģeyler istediklerinde annenin 

tepesinin atması çok normaldir. 

4 3 2 1 

22.Eğer çocuklar ailedeki kuralları uygun bulmuyorlarsa, bunu anne 

babalarına söylemeleri hoĢ karĢılanmalıdır. 

4 3 2 1 

23.Anneler çoğu zaman çocuklarına bir dakika daha 

dayanamayacakları duygusuna kapılırlar. 

4 3 2 1 
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24.Çocuğu sıkı terbiye ederseniz sonra size teĢekkür eder. 

4 3 2 1 

25.Küçük bir çocuk cinsiyet konusundan sakınmalıdır. 

4 3 2 1 

26.Bir annenin çocuğunun hayatı hakkında her Ģeyi bilmesi hakkıdır. 

Çünkü çocuğu onun bir parçasıdır. 

4 3 2 1 

27.Uyanık bir anne baba, çocuğunun tüm düĢüncelerini öğrenmeye 

çalıĢmalıdır. 

4 3 2 1 

28.Çocuklar anne babalarının kendileri için neler feda ettiklerini 

düĢünmelidirler. 

4 3 2 1 

29.Eğer çocukların dertlerini söylemelerine izin verilirse büsbütün 

Ģikayetci olurlar. 

4 3 2 1 

30. Sert terbiye, sağlam ve iyi karakter geliĢtirir. 

4 3 2 1 

31. Genç bir kadın henüz gençken yapmak istediği pek çok Ģey olduğu 

için, anne olunca kendisini tutuklanmıĢ duygusuna kaptırır. 

4 3 2 1 

32. Anneler çocukları icin hemen hemen bütün eğlencelerini feda 

ederler. 

4 3 2 1 

33. Babalar daha az bencil olsalar kendilerine düĢen görevi yaparlardı. 

4 3 2 1 

34. Ġyi bir anne çocuğunu ufak tefek güçlüklerden korumalıdır. 

4 3 2 1 

35. Bir çocuğa, anne ve babasını herkesten üstün görmesi 

öğretilmelidir. 

4 3 2 1 

36.Çocuk hiçbir zaman ailesinden sır saklamamalıdır. 

4 3 2 1 

37.Çocuklardan sık sık kendilerinden ödün vermelerini, anne babaya 

uymalarını istemek doğru değildir. 

4 3 2 1 

38.Çoğu anne bebeklerine bakarken onu inciteceklerinden korkarlar. 

4 3 2 1 

39. Bir çocuğa baĢı derde girdiğinde dövüĢmek yerine büyüklerine 

baĢvurması öğretilmelidir. 

4 3 2 1 



109 

40. Anne- baba arasındaki bazı konular hafif bir tartıĢma ile 

çözümlenemezler. 

4 3 2 1 

41.Ev bakımında ve idaresinde en kotu seylerden biri de, kisinin kendi 

evinde tutuklanmıĢ gibi hissetmesidir. 

4 3 2 1 

42. Hiçbir kadından yeni doğmuĢ bir bebeğe tek baĢına bakması 

beklenmemelidir. 

4 3 2 1 

43. Oğlan ve kız çocuklarının birbirlerini soyunurken görmemeleri 

gerekir. 

4 3 2 1 

44. Çocukların sorunlarına eğilirseniz, sizi oyalamak için bir çok 

masal uydururlar. 

4 3 2 1 

45. Eğer anne-babalar cocukları ile ĢakalaĢıp beraber eğlenirlerse 

çocuklar onların öğütlerini dinlemeye daha cok yönelirler. 

4 3 2 1 

46. Anneleri kendileri yüzünden zorluk çektiği için çocuklar onlara 

karĢı daha anlayıĢlı olmalıdırlar. 

4 3 2 1 

47. Bir çocuk eninde sonunda anne-babasınınkinden daha üstün bir 

akla sahip olamayacağını öğrenir. 

4 3 2 1 

48. Eğer bir anne çocuklarını iyi yetiĢtiremiyorsa belki de bu, babanın 

evde kendine düĢen görevi iyi yapmamasından kaynaklanıyordur. 

4 3 2 1 

49. Genç bir anne icin bebeğin bakımı sırasında yalnız kalmaktan daha 

kötü bir Ģey olamaz. 

4 3 2 1 

50. Bir çocuğun diğer bir çocuğa vurması hiçbir sekilde hoĢgörü ile 

karĢılanamaz. 

4 3 2 1 

51. Anne-babalar çocuklarına hayatta ilerleyebilmeleri için hep bir 

Ģeyler yapmaları ve boĢa zaman geçirmemeleri gerektiğini 

öğretmelidirler. 

4 3 2 1 

52. Akıllı bir kadın yeni bir bebeğin doğumundan önce ve sonra yalnız 

kalmamak için elinden geleni yapar. 

4 3 2 1 

53. Evde olup bitenleri sadece anne bildiği için ev hayatını onun 

planlaması lazımdır. 

4 3 2 1 

54.Kendi haklarına sahip olabilmesi için bazen bir kadının kocasını 

terslemesi gerekir. 

4 3 2 1 

55.Bütün zamanını çocuklarıyla geçirmek, bir kadına kanadı kopmuĢ 

kuĢ duygusunu verir. 

4 3 2 1 
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56.Eğer anne kollarını sıvar, bütün yükü sırtına alırsa tüm aile rahat 

eder. 

4 3 2 1 

57.Anne babalar çocuklarını, kendi kendine oluĢturdukları güveni 

sarsabilecek bütün güçlükerden sakınmalıdırlar. 

4 3 2 1 

58. Çocuklar aslında sıkı disiplin içinde mutlu olurlar. 

4 3 2 1 

59. Çocukların toplantılarıyla, kız- erkek arkadaĢlıklarıyla ve 

eğlenceleriyle ilgilenen anne- babalar onların iyi yetiĢmelerini sağlarlar. 

4 3 2 1 

60. Anne ve babaya sadakat her Ģeyden önce gelir. 

4 3 2 1 
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EK-5: Baba Tutum Envanteri 

 

       

 BADEP TUTUM

 ENVANTERĠ 

Bu form, Baba Destek Programı katılımcılarının istek, beklenti ya 

da gereksinimlerini daha iyi karĢılamada sizlerden yardım almak 

amacıyla hazırlanmıĢtır. Lütfen aĢağıdaki cümleleri dikkatle 

okuyunuz. Tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, 

katılmıyorum, hiç katılmıyorum seçeneklerinden size en yakın 

gelenini iĢaretleyiniz. Burada doğru ya da yanlıĢ yoktur. Önemli 

olan sizin kendi düĢüncelerinizdir. Katkılarınız için teĢekkür 

ederiz. 
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1 Çocuğu azarlamadan sözümüzü dinletmek zordur. 5 4 3 2 1 

2 Aramızın iyi olması için çocuğun istediğini yaparım. 5 4 3 2 1 

3 Çocuklara ev iĢi yaptırılmaz. 5 4 3 2 1 

4 Çocuğumun bir dediğini iki etmem. 5 4 3 2 1 

5 Sorunlar dinleyerek çözülür. 5 4 3 2 1 

6 Çocuğun oyun oynaması boĢa harcanan zamandır. 5 4 3 2 1 

7 Çocuğun nasıl giyineceğine anne baba karar verir. 5 4 3 2 1 

8 Evde son sözü baba söyler. 5 4 3 2 1 

9 Korktuğumu çocuğumdan saklarım. 5 4 3 2 1 

10 Çocuğun benimle tartıĢması susmasından iyidir. 5 4 3 2 1 

11 Takdir edilmek çocuğu Ģımartır. 5 4 3 2 1 

12 En iyi baba, çocuğuna en çok zaman ayırandır. 5 4 3 2 1 

13 Her çocuk adam olamaz. 5 4 3 2 1 

14 Kızların oyuncağı ayrı, erkeklerin ayrıdır. 5 4 3 2 1 

15 Kızdığım zaman bunu belli ederim. 5 4 3 2 1 

16 Çocuk babadan biraz korkmalıdır. 5 4 3 2 1 

17 Çocuklar boĢ Ģeylere üzülür, ağlar. 5 4 3 2 1 

18 Çocuk iyi bir Ģey yaptıysa ona istedikleri satın almalıdır. 5 4 3 2 1 

19 Çocuklar büyükler kadar ciddiye alınmalıdır. 5 4 3 2 1 

20 Çocuğuma en erken yaĢta, en fazla Ģeyi öğretmem gerekir. 5 4 3 2 1 

21 Çocuğun aklını geliĢtirmek okulun iĢidir. 5 4 3 2 1 

22 Terbiyeli çocuk anne babasının sözünden çıkmaz. 5 4 3 2 1 

23 Sağlıklı bir iliĢkide çatıĢma olmaz. 5 4 3 2 1 

24 Çocuğun yaptıklarına kızılmaz. 5 4 3 2 1 

25 Bir çocuğun iyi yetiĢmesi için sıkı disiplin gerekmez. 5 4 3 2 1 

26 Çocuktan çok Ģey beklemek onu geliĢtirir. 5 4 3 2 1 

27 YaĢanan zorluklar çocukla paylaĢılabilir. 5 4 3 2 1 

28 Çocuğumu dövüyorsam, onun iyiliği içindir. 5 4 3 2 1 

29 Çocuğun asıl sorumlusu annedir. 5 4 3 2 1 

30 Evin kurallarını anne baba belirler. 5 4 3 2 1 

31 Babalık öğrenilecek bir iĢtir. 5 4 3 2 1 

32 Çocukla oyun oynamak boĢa harcanan zamandır. 5 4 3 2 1 
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33 BaĢkalarıyla kıyaslanmak çocuğun baĢarısını arttırır. 5 4 3 2 1 

34 Ġdeal anne babalar çocukları için yaĢar. 5 4 3 2 1 

35 Çocuğum cinsel konularda benimle konuĢabilir. 5 4 3 2 1 

36 Ders dıĢı uğraĢılar, zaman kaybıdır. 5 4 3 2 1 

37 Evde tartıĢma çıkınca çeker giderim. 5 4 3 2 1 

38 Kız çocuğun sorunlarıyla anne, erkek çocuğunkiyle baba 

ilgilenmelidir. 
5 4 3 2 1 

39 Ben çocuğumu dinlemezsem o da beni dinlemez. 5 4 3 2 1 

40 Babalar az ve öz konuĢmalıdır. 5 4 3 2 1 

41 Çocuk durduk yerde sorun çıkarır. 5 4 3 2 1 

42 HoĢlanmasam da çocuk ısrar ederse istediğini yaparım. 5 4 3 2 1 

43 Annenin iĢi evi idare etmektir. 5 4 3 2 1 

44 Çocuktan af dilemem. 5 4 3 2 1 

45 Çocuğumun hata yapmasından korkmam. 5 4 3 2 1 

46 Cinsel konularda çocuklarımla konuĢmam. 5 4 3 2 1 

47 Babalık keyifli birĢeydir. 5 4 3 2 1 

48 Babayla herĢey konuĢulmaz. 5 4 3 2 1 

49 EĢim istediğinde çocuğumu cezalandırırım. 5 4 3 2 1 

50 Bizi anne babamız nasıl büyüttü ise, bizim çocuklar da  öyle büyür. 5 4 3 2 1 

51 BaĢaramayacak çocuk yoktur. 5 4 3 2 1 

52 Baba olmak güçlü olmak demektir. 5 4 3 2 1 

53 Her çatıĢmanın bir kazananı, bir de kaybedeni vardır. 5 4 3 2 1 

54 Evdeki ufak tefek Ģeyler için baba rahatsız edilmemelidir. 5 4 3 2 1 

55 Babanın temel görevi, çocuğun yanlıĢlarını düzeltmektir. 5 4 3 2 1 

56 Büyükler söyler, küçükler dinler. 5 4 3 2 1 

57 Kabahat iĢleyen çocuk cezalandırılmalıdır. 5 4 3 2 1 
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