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Öz 

Amaç: Bu araştırmanın amacı alkol kullanım bozukluğu tanısı almış olan yetişkinlerin, 

çocukluk ve ergenlik dönemi yaşanmışlıklarında anne babadan algıladıkları duygusal 

istismarı araştırmak; çocukluk ve ergenlikteki duygusal istismar algısı ile alkol kullanım 

bozukluğu arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. 

Yöntem: Bu araştırmada İstanbul Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Klinikleri 3. Serviste 

alkol kullanım bozukluğu tanısıyla tedavi görmekte olan 24 ile 70 yaş arasında 12’si kadın, 

50’si erkek olmak üzere 62 hasta ile çalışılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel 

Bilgi Formu,  Beck Depresyon Ölçeği, Anne ve babadan algılanan duygusal istismarı ölçmek 

için, Anne-Baba Genç İlişkileri Ölçeği uygulanmıştır.  

İstatistiksel çözümlemelerde Frekans ve Yüzde Dağılımları; Kruskal Wallis testleri ile analiz 

çalışması yapılmıştır.  

Bulgular: Bu araştırmada alkol kullanım bozukluğu tanısı almış olan hastaların aile içi alkol 

kullanım oranı %93,8 olduğu ve aile içi alkol kullanımının normalleştirilerek rol-model 

aktarımının sürdürüldüğü belirlenmiştir. Bu ailelerde içi tartışma ve çatışmaların oranı %22,6 

olduğu belirlenmiştir. Çocukluk ve ergenlik çağında babadan algılanan duygusal istismar 

puanı 399,00±60,19; anneden algılanan duygusal istismar puanı 393,00±64,03 olduğu 

görülmüştür. Anne babadan algılanan duygusal istismarın olumsuz etkileri yetişkinlik dönemi 

yaşantılarında alkol kullanım süreci içinde gelişen depresyon belirtilerinin yüksek düzeyde 

yaşandığı belirlenmiştir. Eğitim düzeyi düşük olan anneden algılanan duygusal istismarın 

depresyon düzeyini etkileyen puanı 35,98; eğitim düzeyi yüksek olan anneden algılanan 

duygusal istismarın depresyon düzeyini etkileyen puanı 19,25 bulunmuştur. Eğitim düzeyi 

düşük olan babadan algılanan duygusal istismarın depresyon düzeyini etkileyen puanı 35,81; 

Eğitim düzeyi yüksek olan babadan algılanan duygusal istismarın depresyon düzeyini 

etkileyen puanı 24,45 bulunmuştur. 

Sonuç: Araştırma sonucunda alkol kullanım bozukluğu tanısı ile tedavi gören hastaların 

yoğun alkol kullanımı süreci içinde gelişen depresyon belirtilerinin yüksek düzeyde yaşandığı 

belirlenmiştir. Yatarak tedavi gören katılımcı hastaların çocukluk ve ergenlik dönemi 

yaşanmışlıklarında yüksek düzeyde duygusal istismara maruz kaldıkları ve ihmal edildikleri 

sonucuna ulaşılmıştır.   
Anahtar Kelimeler: Alkol kullanım bozukluğu, algılanan duygusal istismar, Çocuk ve ergen, 

ebeveyn ilişkileri. 
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Abstract 

 
Objective: The purpose of the present research is to investigate the emotional abuse 

perceptions of “adults with alcohol use disorder” which they have experienced with their 

parents during infancy and adolescence and to assess the correlation between alcohol use 

disorder and emotional abuse perception in infancy and adolescence.  
Method: The research was carried out at the 3. Service of Anatolia Clinics of Istanbul Balıklı 

Rum Hospital Foundation  with the participation of   total 62  patients comprising 50 males 

and 12 females  between the  ages of 24 and 70  who were being treated  for  alcohol use 

disorder.  

Developed by the researcher’s personal information form, Beck Depression Scale, the 

perceived emotional abuse from the mother and father to measure Mother-Father Gabriel 

Relations Sceale has been applied. 

During statistical analysis, Frequency and Percentage ranges; Kruskal Wallis tests have been 

drawn upon.   
Results: In this study, alcohol use disorder, %93.8 of domestic alcohol use and domestic use 

of alcohol is normalized and presented criteria for transfer of the rol-model. This proportion 

of domestic debate and conflict in families % 22.6. 

Furthermore, it has been viewed that during infancy and adolescence era the emotional abuse 

perceived from the father scored 399,00±60,19  while  perception from the mother was 

393,00±64,03. The negative impact of the perceived emotional abuse from the parents has 

been found to increase the symptoms of depression experienced during use of alcohol in 

adulthood. It has also been detected that the effect of emotional abuse on depression level 

perceived from mothers with lower education level is 35.98, whereas the corresponding score 

from higher education background mothers is 19.25. In fathers with lower education case, the 

effect of perceived emotional abuse on depression level score has been found to be 35.81, 

whereas the corresponding score from those with higher education is 24.45. 

Conclusion: As a result of the research it has been assessed that the patients who were being 

treated for alcohol use disorder were experiencing symptoms of the depression developed 

during excessive use of alcohol very intensively. Furthermore, participants who were 

receiving “inpatient treatment” have been found to have suffered intensive emotional abuse 

and negligence during infancy and adolescence.         

                      

Key words: Alcohol use disorder, perceived emotional abuse, child and adolescent, parental 

relationships. 
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Giriş 

İstismar ve ihmal insanlık tarihinden günümüze kadar devam etmekle kalmayıp, 
yaşamımızın tüm alanlarında büyük bir hızla artmaktadır. Kamusal alanlarda, iş yerlerinde, 
toplumsal alanlarda, yaşamakta olduğumuz çevremiz içinde, kişiler arası iletişim ve 
arkadaşlık ilişkilerinde ihmal ve istismarların etkileri halkalar halinde sürmektedir. Ancak en 
önemlisi ve en tehlikelisi de aile içinde yaşanan ihmal ve istismarın bir döngü içinde kuşaklar 
arası aktarılarak sürdürülmesidir. Aile içinde yaşanan istismarın gizli tutularak bastırılması, 
kültürel değerlerin yanlış algılanarak değerlendirilmesi, fiziksel ve duygusal istismarın artarak 
sürdürülmesi sonunda ailenin dağılarak parçalanmasına yol açmaktadır.  

Toplumun aile içindeki fiziksel ve duygusal istismarı yok sayması, çocuğu 
değersizleştirirken toplumun ve toplumsal değerlerin de yozlaşmasına zemin hazırlamaktadır. 
Toplumun yozlaşması çocuk ve ergenlerin ruhsal ve sosyal gelişimini engelleyerek 
gelişmekte olan kişiliği olumsuz etkilemektedir. Aile içindeki iletişim, bağ kopukluğu, çocuk 
ve ergenlerin ilgi, sevgi ve şefkatten mahrum edilmeleri, yetişkinlik dönemi yaşantılarını ve 
toplum içinde yer edinmelerini büyük ölçüde olumsuz etkilenmektedir. İhmal ve istismara 
daha sık maruz kalan ve bundan en çok etkilenen gruplar; çocuk ve ergenler, kadınlar, 
engelliler, yaşlılar ve kimsesizlerin yer aldığı çalışmacılar tarafından belirlenmiştir. Ancak 
istismara maruz kalan guruplar içerisinde en çok zarar gören kesim,  çocuk ve ergenler 
olmaktadır ( İnci, 2010 ). 

 Aile içinde yaşanan olumsuzluklar sonucunda çocuk ve ergenlerin istismara maruz 
kalmalarının ve ihmal edilmelerinin pek çoğunun gizli kalığı belirlenmiştir. Ancak vahim 
olayların yaşanması ardından acil tıbbi tedavilerin ihtiyaç duyulması ve uygulanması 
sürecinde ortaya çıkmakta ya da yapılan çalışmalarda görülmektedir. Sosyo-ekonomik düzey 
ve kültürel yapı, ailenin yapısal özelliği, geniş aile yapısı, eğitim düzeyinin düşük olması, 
toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, ihmal ve istismarın hızla artmasına neden olmaktadır. Bu 
paralelde gelişen pek çok ruhsal rahatsızlıkların tedavisi güç ya da olanaksız hale gelmesinin 
önemli rollerini oynamaktadır. Sosyo-ekonomik yetersizliğin ve sarsıntılı yaşamsal 
olaylarının bireylerin duygusal kişilik gelişim özelliklerinin, zedelenerek zararlar görmeleri 
beraberinde benlik saygılarının azalmasıyla da alkol kullanımına olan eğilimlerini 
arttırmaktadır ( Toker ve Ark., 2011; İnci, 2010; Yalçın, 2011).  

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşanan olumsuzluklarla baş etme ve sorun 
çözümleme çabaları elbette kültürden kültüre değişmektedir. Ancak anne babanın hiç eğitim 
almamış olması, ya da eğitim düzeyinin düşük olması duygusal istismarın çok yüksek 
boyutlarda artmasına ortam hazırlayarak bu döngüye temel oluşturduğu bilinmektedir ( 
Bostancı ve Ark., 2006 ). Aile içinde yoğun alkol kullanan bireyin bulunması ruhsal ve 
bedensel sorunların yaşanması paralelinde bu aile ortamında yaşayan çocuk ve ergenlerin 
istismara maruz kalmalarının nedenlerini oluşturmaktadır. Bu tip aile ortamında yetişen çocuk 
ve ergenlerin yetişkinlik dönemi yaşantılarında daha yıkıcı davranış eğilimleri içinde 
bulundukları yapılan çalışmalarda gözlenmektedir ( Kültür ve Ark., 2006). Bu durumlar 
karşısında ne şekilde olursa olsun istismara maruz kalma, çocuk ve ergenlerin psiko-sosyal 
gelişimlerini büyük ölçüde engellediği gibi olumsuz sonuçların tıbbi tedavileri 
gerektirmesiyle birlikte onarılması güç zararlar nedeniyle de hukuki süreçlerin yer alması ve 
toplumu derinden etkileyerek, toplumu yozlaştıran önemli bir sorunu oluşturmaktadır. Aile 
içinde yaşanan olumsuzlukların etkisiyle duygusal istismara maruz kalan çocuk ve ergenlerin 
evden uzaklaşmalarına, içe kapanarak evden kaçmalarına, değersizlik duygularını 
geliştirmelerine neden olduğu bilinmektedir. Bu durumlar sonucunda çocuk ve ergenlerin 
güvensiz ve saldırgan davranış eğilimleri göstermeleri ya da doyum sağlayamadıkları ihtiyaç 
duydukları ilgi, sevgi ve şefkat arayışları içerisinde bulunabilmektedir. Çocukluk ve ergenlik 



dönemi yaşanmışlıklarında istismara maruz kalmış olan yetişkin bireylerin yoğun alkol 
kullanma eğilimleri beraberinde duygusal istismar davranışları eğilimi gösterdikleri, bazı 
bireylerin ise bunalıma girmeleri sonucu yaşamlarına son verdikleri görülmektedir ( Kara ve 
Ark., 2004; Ünal, 2005). Çocuk ve ergenlik döneminde yaşanan çeşitli istismarların yaşanmış 
olması, yetişkinlik dönemi yaşantılarında duygusal sorunların yüksek düzeyde yaşanmasına 
zemin hazırlamaktadır İstismarın içinde bulunan fiziksel, duygusal-psikolojik, sözel, 
ekonomik, cinsel istismar ve ihmal uzun bir zincir içinde birbirini halkalar olarak takip eden 
iç içe kenetlenmiş çember mekanizmasını ürkütücü boyutlarda oluşturmaktadır. Bu çember 
mekanizmasının yaşamın her alanına hızla ve büyük bir yıkımla artmakta olduğu 
görülmektedir. 

Türkiye’de kadın, çocuk ve ergenlere yönelik her türlü istismar ve ihmallerin çok 
yüksek boyutlarda olduğu yapılan çalışmalarda görülmektedir. Toplumumuzda fiziksel ve 
duygusal istismarın bir kültürel değer, eğitim biçimi olarak düşünülmesi, algılanması ve 
meşrulaştırılması, dramatik sonuçların hızla artış göstererek devam etmesine temel 
oluşturmaktadır ( Page ve İnce, 2008; İbiloğlu, 2012 ). 

Bu çalışmada aşağıdaki hipotezler paralelinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

1-) Aile içinde alkol kullanım bozukluğu tanısı almış ya da benzeri bağımlılığı olan 
bireyin olması, çocuk ve ergenlerin kendilerine rol-model almaları, davranışların görerek 
öğrenmeleriyle de özdeşim kurmaları sonucu alkol kullanımını normalleştirmelerine ve alkol 
kullanımını kuşaktan kuşağa aktarılmasına yol açmaktadır 

2-) Çocukluk ve ergenlik dönemi yaşanmışlıklarında aile içi ihmal ve duygusal 
istismara maruz kalmış olan yetişkinler yaşantılarında pek çok ruhsal ve bedensel sorunlar 
yaşamaktadır. 

3-) Anne babaların çocuk ve ergenlere karşı bakış açısı, tutum ve davranışları çocuk ve 
ergenlerin yetişkinlik dönemi yaşantılarını etkileyerek, davranış bozuklukları ve alkol 
bağımlılığına eğilimi arttırmaktadır. 

4-) Anne babaların eğitimsiz ya da eğitim düzeyinin düşük olması, ihmal ve duygusal 
istismarın artması paralelinde çocuk ve ergenlerin kuşaktan kuşağa döngüsel olarak 
değersizleştirilmelerine temel oluşturmaktadır.   

 

Kuramsal Çerçeve 

Alkol Bağımlılığı 

Alkol bağımlılığı, Dünya Sağlık Örgütü’nde ve tıp alanlarında bir beyin hastalığı, 
fonksiyon bozukluğu olarak kabul edilmektedir. Alkol ya da benzeri maddelerin alışkanlık 
edinilerek aşırı kullanılması sonucunda alınan maddeye karşı toleransın gelişmesi 
beraberinde alınan maddenin azaltılması ya da kesilmesiyle yoksunluğun gelişmesi, 
bireylerin temel davranışlarını etkilemektedir. Kullanılan alkol etkisiyle davranışsal, 
fizyolojik ve bilişsel hastalık belirtilerinin oluşumuna yol açması temel nedenlerin önemini 
tanımlamaktadır ( Şahin, 2017; Ziyalar ve Çalıcı, 2017 ).     

Alkol Bağımlılığın Nedenleri 

Alkol bağımlılığı kalıtımsal, psikolojik, fizyolojik ve sosyo-kültürel etkenlerin rol 
oynadığı bir beyin hastalığıdır. Alkol bağımlılığın nedenleri araştırıldığında kalıtımsal 
yatkınlığın etkisi olduğu kadar aile ortamında yoğun alkol kullanımına aile bireylerinin tanık 
olmasıyla birlikte davranışın öğrenilerek normalleştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması 
önemli nedenleri oluşturmaktadır. Alkol kullanımı beyni etkilediği kadar sosyo-kültürel 



etkenlerin içindeki halkaları oluşturan rol-modeller önemli rolleri oynamaktadır. Alkol 
kullanımı tarih boyunca pek çok farklı amaçlarla kullanılarak günümüze kadar gelmiştir. 
Ancak yoğun alkol kullanımı pek çok sorunu beraberinde getirerek günümüzün en önemli 
sorunlarından birini oluşturmuştur ( Öztürk ve Şahin, 2015; Tükel ve Çakır, 2014 ).    

      

Alkol Kullanımının Psiko-Sosyal-Kültürel Nedenleri 

Alkol kullanım bozuklukları bütün ülkeler arası sosyo-kültürel ve yönetimsel çıkar 
politikaları açısından büyük farklar göstermektedir. Ancak her hangi bir ülkede çok alkol 
üretiminin olması ile aşırı alkol kullanımı arasında da bağ bulunmaktadır. Bu nedenle de alkol 
kullanım bozukluğunun nedenleri arasında önemli etkenlerden: Kişisel yatkınlık, sosyo-
kültürel ve yakın çevresel nedenler ile alkolün kolay ve ucuz yasal yollardan elde edilebilirliği 
olumsuzluklara yol açmaktadır. Bu nedenle de toplumdaki bireylerin alkol tüketimi ile alkol 
kullanımı bozuklukları arasındaki güçlü ilişkilerinin önemli rolünün varlığı bulunmaktadır. 
Bu etkenlerin olumsuzlukları tedavisi mümkün olmayan pek çok bireysel, ailesel ve toplumsal 
sorunların oluşumunu da beraberinde getirmektedir ( Özden, 2002; Öztürk, 2004; Öztürk ve 
Uluşahin, 2015).  

Toplumsal çevre, kültürel yapı içinde alkol kullanımının insan sağlığına vereceği 
zararları konusundaki bilgi ve eğitim eksikliği önemli rol oynamaktadır. Ülkeler arası politik 
çıkarlar, toplumlar arasındaki çeşitli yayın ve görsellerle reklâm amacıyla yapılan etkileyici 
çalışmaları, alkol kullanımı olan ünlü ve sevilen sanatçıların film gösterimlerinde rol-model 
alınarak özdeşim kurulmaktadır. Bu bireylerin alkol kullanımı alışkanlıklarını edinmeleri 
açısından önemli bir risk oluşturmaktadır ( Şahin ve Uluşahin, 2015; Şahin, 2017; Ziyalar ve 
Çalıcı, 2017 ). 

İstismarın Tanımı:  

Dünya Sağlık Örgütü çocuk ve ergen istismarını ruhsal, bedensel gelişimini ve psiko-
sosyal gelişiminin olumsuz etkilenmesine neden olan davranışlar olarak tanımlamaktadır ( 
Demirci ve Ark., 2014 ). 

Çocuğun her türlü ihtiyacının bakımıyla maddi, manevi, korumak ve eğitmekle yasal 
olarak sorumlu olan anne-baba, yetişkin bireyler, koruyucu aile, özel kurumlar ya da devlet 
kurumlarının çocuğun gelişimsel, fiziksel, gelecekteki yaşamsal faaliyetlerini 
engelleyebilecek zihinsel ve duygusal olumsuzluklara neden olabilecek tutum ve 
davranışların tümünü kapsamaktadır ( Polat, 2014; Bayraktar, 2015).  

İhmalin Tanımı 

Çocuğun sağlıklı gelişebilmesi için bakmakla yükümlü olan anne baba, aile bireyleri, 
yakın çevre ya da sorumluluğu üstlenen kurum ve kuruluşların gereksinim duyulan fiziksel, 
duygusal ihtiyaç ve yaşamsal faaliyetlerin bilinçli reddedilmesi ya da bilgisizlikten 
kaynaklanan bu sorumlulukların yerine getirilmemesi ihmalin nedenlerini tanımlanmaktadır 
(Polat, 2015; Bayraktar, 2015). 

Duygusal İstismar ve Tanımı 

Çocuk ve ergenlerin anne babaları ve yakınları tarafından ihtiyaç duydukları ilgi, sevgi 
ve şefkatten mahrum edilmeleri, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin zedelenmesine yol 
açmaktadır. Bilinçli yapılan bu olumsuz tutum ve davranışların beraberinde ortaya çıkan 
psikolojik-ruhsal sorunların nedenlerini tanımlamaktadır (Polat, 2015 ). Çocuk ve ergenlerin 
anne babaları tarafından duygusal istismara maruz kalınmasının ve psikolojik rahatsızlıkların 



yaşanmasının iki nedeni bulunmaktadır. Aile bireyleri tarafından olumsuz tutum ve 
davranışlarla yapılan istismarlardır. Bu paralelde doyumuna ihtiyaç duyulan ilgi, sevgi ve 
şefkat yoksulluğunun yaşatılması çocuk ve ergenlerin derinden olumsuz etkilenmelerine 
neden olmaktadır. Duygusal istismarın anlaşılmasının çok zor olmasıyla birlikte çoğunlukla 
diğer istismar tipleriyle iç içe yaşandığı belirlenmiştir. ( Polat, 2015; Demirkapı, 2013; 
Bayraktar, 2015 ).    

Duygusal istismarın asıl amacı bireyler üzerinde sağlıksal zararlara etken olabilecek 
duygusal-psikolojik sarsıntının yaşanmasına zemin hazırlayabilmektir. Bu uzun bir sürede, 
sürdürülen sistemli baskıların ve uygulamaların paralelinde yaşanan duygusal ağır şokun 
yaşatılmasıdır. Yaşatılan ağır şokun ardından gelen büyük bir sarsıntıyla ortaya çıkan pek çok 
ruhsal ve bedensel hastalıkların yaşanmasıyla yaşam boyu sürmesine neden olabilmektedir ( 
Polat, 2015 ).  

Duygusal-psikolojik istismar; birey, bireyler, toplu grup, anne babalar ya da yakın 
çevre tarafından sistemli olarak uygulanan korkutma, istenileni yaptırma, tehdit etme ve 
çeşitli baskılarla yapılmaktadır. Dolayısıyla çocuk ve ergenlerin stres, depresyon belirtileri, 
öfke patlamaları ya da daha ileri seviyelerde oluşabilecek ve acil tedaviye gereksinim 
duyulabilecek pek çok ruhsal hastalıkların yaşanmasına neden olabilmektedir. Psikolojik 
istismarın katı, acımasız uygulamalarla yaşatılması çocuk ve ergenlerde yetişkinlik 
döneminde yaşantılarının ve yaşamsal faaliyetlerinin önemli boyutlarda olumsuz yönde 
etkilenmesine ve uzun yıllar sürmesine neden olduğu belirlenmiştir. Psikolojik istismar sonuç 
olarak duygusal-psikolojik-fizyolojik ve ekonomik açıdan yüksek boyutlarda zararlara neden 
olduğu kanıtlanmıştır ( Çukur, 2012; Bakanlık, 2014 ).  

Duygusal istismarın ve psikolojik istismarın birbirinin aynı olduğu ya da yakın 
düzeyde olduğu düşünülse de aşama safhaları arasında önemli farklar bulunmaktadır. 
Uygulanan duygusal istismar; bireyde, ilk başlangıç aşamasında yaşanan duygusal istismarın 
süreçler içerisinde duygusal zedelenmelerin oluşması ile duygusal ağır şokun yaşanmasına 
neden olmaktadır. Bu yaşanan ağır şokun ardından daha sonraki aşamalarda istismara maruz 
kalmanın sürdürülmesi bireylere daha vahim durumlar yaşatabilecek aşamaya 
gelinebilmektedir. Bu aşamada tedavisi mümkün olmayan ruhsal rahatsızlıkların yaşanmasına 
ya da bireylerin intihar girişimleri veya intihar ederek yaşamların yitirilmesine neden 
olabilmektedir. Çocuk ve ergenlere istismar uygulayan anne babaların çocukluk ve ergenlik 
dönemi yaşanmışlıklarında kendilerine de acılar yaşatılarak ilgi, sevgi ve şefkatten mahrum 
edilmiş oldukları yapılan çalışmalarda görülmektedir. Sevgi ve ilgiden yoksun yetişmiş anne 
babaların sarsıcı yaşanmışlıkları benliklerinde derin yaralar yer almaktadır. Bu nedenle 
ezilmişlik ve kızgınlıklarını kendi çocukları üzerinde baskılar uygulayarak ya da aşağılayarak 
duygusal istismarın yaşanmasına yol açtıkları belirlenmiştir. Böylece geçmişte yaşanan 
olumsuzlukların birikim sonucu taşmasıyla oluşan öfke ve kızgınlıklarını kontrol edemeyerek 
çocuklarına karşı bu tip olumsuz tutum ve davranışlarla yatıştırmaya çalıştıkları kanıtlanmıştır 
( Polat, 2015; Arslan, 2015 ).  

Duygusal İstismar Çeşitleri 

Çocuk ve ergenlerin duygusal istismara maruz bırakılmalarına neden olanlar arasında 
en çok anne babalar, aile büyükleri, yakın akrabalar ve yaşanılan çevrede iletişim kurulan 
bireyler tarafından uygulanmaktadır. Duygusal istismarın nedenleri arasında temel rol 
oynayan çevresel değer yargıları ve sosyo-kültürel yapının önemli rolü yer almaktadır ( Polat, 
2015; Polat, 2014 ).   Duygusal istismar davranışları dokuz gruba ayrılabilmektedir. Bunlar: 

 

 



Reddetme 

Anne babanın çocuk ve ergenin gereksinim duyduğu fiziksel ve duygusal temel 
ihtiyaçlarının karşılanmaması, reddedilmesi, taleplerine cevap verilmeyerek olumlu yönde 
desteklenmemesinin nedenlerini tanımlamaktadır.  Fiziksel yakınlıktan uzak durularak 
mesafenin korunması beraberinde tutarsız tutum ve davranışlarda bulunulması çocuk ve 
ergenin öz-güven duygusunun gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir ( Polat, 2015 ).  

Aşağılama 

Anne babanın çocuk ve ergenin değersizleştirilerek, küçük düşürecek sözel ve fiziksel 
davranışlarda bulunarak, duygularının yüksek düzeyde zedelenerek, öz-güven duygusunun 
zarar görmesiyle aşağılık duygusunun geliştirilmesine neden olduğu kanıtlanmıştır. 
Aşağılayıcı isimlendirmelerle çağrılması, alay edilmesi ve bu durumun sık kullanılması ya da 
süreklilik kazanması çocuk ve ergenin ruhsal dengesinin bozularak tedavisi mümkün olmayan 
olumsuzluklara sürüklemektedir ( Polat, 2015 ).  

İzole Etme-Yalnızlaştırma 

Anne babanın çocuğu bireyler arası ve çevresel ilişkilerden uzak tutarak, çocuğun 
arkadaşlarıyla iletişim kurmasına izin verilmemesiyle yalnızlaştırılmaktadır. İletişim kurmak 
isteyen her hangi bir bireyin ya da arkadaşlarının görüşme isteklerinin reddedilmesiyle 
engelin oluşturmasıdır. Çocuğun arkadaş çevresiyle iş birliği yaparak, yeteneğini 
geliştirmesine ve ihtiyaç duyduğu yaşamsal faaliyetlerine engel oluşturulmaktadır. Bu 
paralelde anne babanın, çocukla ilişkileri arasında mesafenin konması yanında diğer aile 
bireylerinin de fiziksel yakınlık kurmamaya, konuşmamaya kasıtlı özen göstererek 
yalnızlaştırılmasıdır ( Polat, 2015 ). 

Çocuk ve Ergeni Suça Yöneltme 

Anne babanın ve yakın çevre tarafından çocuk ve ergenin olumsuz eylemlere 
yönlendirilerek desteklenmesi, toplumun hoş karşılamadığı davranışlarının rol-model 
gösterilerek benimsetilmektedir. Bu çocuk ve ergenlerin aile içindeki olumsuzluklara tanık 
olmaları ve öğretilmesi, suça olan eğilimi arttırmaktadır. Suç ve istismar davranışlarını içeren 
filmlerin izlenmesine göz yumularak suça itilmesi, çocuk ve ergenleri sosyalleşme sürecinden 
uzaklaştırılmaktadır. Sosyalleşme sürecinden uzaklaştırılan çocuk ve ergenlerin çeşitli suçları 
barındıran alt kültüre eğilim göstermesine ve anti-sosyal kişiliğin gelişmesinin temel 
nedenlerini oluşturmaktadır ( Polat, 2015 ).  

Kendi Çıkarına Kullanma 

Çocuk ve ergenin aile içindeki çatışmanın içine çekilerek anne babanın anlaşmazlıkları 
arasında çıkarları için kullanılarak, taraf tutmaya sözel ya da davranışsal eylem göstermeye 
zorlanmaktadır. Her iki tarafın da çocuk ve ergeni kendi taleplerinin yapılması doğrultusunda 
yönlendirilmeye çaba gösterilerek aracılık yaptırılmaktadır. Çocuk ve ergenin iki arada zorda 
kalarak her ikisinin baskısı altında istismara maruz kalmasının nedenini oluşturmaktadır ( 
Polat, 2015 ). 

Yıldırma ve Korkutma 

Anne babanın tutarsız tutum ve davranışlarıyla sözel, duygusal ya da fiziksel istismara 
maruz kalınması beraberinde tehdit edilerek korkutulması ve baskı altına alınması çocuk ve 
ergenlerin sindirilerek zarar görmelerine yol açmaktadır.  Onlara duygusal ve fiziksel acılar 
yaşatılarak, psikolojik sıkıntılarla çocuk ve ergenlerin yıpratılarak bıktırılmaktadır. Her an bir 
korku ve panikle yaşantılarını sürdürmeleri bu süreçler içerisinde ruhsal yapılarının bozularak 
pek çok hastalıklara uygun ortam hazırlamaktadır ( Polat, 2015 ). 



Çocuk ve Ergene Yetişkin Rolü Verme 

Anne babalar çocuk ve ergenlerin gelişimlerini engelleyecek yaşlarına ve bedensel 
özelliklerine uygun olmayan ağır sorumluluklar yükledikleri bilinmektedir. Bu 
sorumlulukların yerine getirilebilmesi için ağır baskıların uygulanmasına neden olmakla 
birlikte çocuk ve ergenlerin ruhsal özelliklerini olumsuz etkilemektedir. ( Polat, 2015; Polat, 
2014; Bayraktar, 2015 ).  

Duygusal Tepki Vermeyi Reddetme 

Çocuk ve ergeni önemsemeyen değerli olduğunu kabul etmeyen dar bir düşünceyle 
yetişmiş anne babaların reddedici tutum ve davranışları sergilenmektedir. Çocuk ve ergenin 
ihtiyaç duyduğu öğrenmek istediği sorularının karşılıksız bırakılarak, ruhsal ve sosyal 
gelişimini engelleyecek ilgi, sevgi ve şefkatten mahrum edildiği,  kişiler arası olumlu 
iletişimlerin baskı altına alındığı olumsuzlukların gösterilmesidir ( Polat, 2015 ). 

Kardeşler Arasında Ayrım Yapma 

Kardeş istismarı, aile içinde anne baba tarafından ayrım yapılarak birlikte yaşayan öz 
ya da üvey kardeşler arasında yaşananların, bedensel ve ruhsal rahatsızlıklara neden 
olabilecek tutum ve davranışların tümünü kapsamaktadır. Anne ve babalar tarafından yapılan 
kardeşler arasındaki ayrım ve korumanın sürdürülmesi kardeşler arasındaki bağları 
zayıflatmaktadır. Bir kardeşi överken diğerini horlama, aşağılayarak, küçük düşürme ya da 
taraf tutarak kışkırtılması, birini desteklerken diğerinin desteklememesi kardeşler arasındaki 
fiziksel ve duygusal istismarın artmasına neden olmaktadır ( Akduman, 2010 ).  

Çocukluk ve Ergenlik Dönemi İhmal ve İstismarın Yetişkin Dönem Üzerindeki Etkileri 

Çocukluk ve ergenlik döneminde ihmale maruz kalmış özellikle de ilgi, sevgi kabulü 
ve şefkatten yoksun yetişmiş olan yetişkinlerin kişiler arası iletişim kuramadıkları, 
kurabilseler de sosyal ilişkilerini olumlu yönde sürdüremedikleri belirlenmiştir.  Çocukluk 
yaşanmışlıklarında İhmal edilmiş ve duygusal açlığını giderememiş yetişkin bireyler kendi 
çocuklarına bakabilme ilgi, sevgi ve şefkat duygusunu gösterebilme yeterliliğinden yoksun 
olarak yaşantılarını sürdürdükleri bilinmektedir ( Polat, 2015 ). 

Çocukluk ve ergenlik dönemi yaşanmışlıklarında her türlü istismara maruz kalmış ve 
ihmal edilmiş olan yetişkinlerin stres, ağır depresyonlar, psiko-nevrozlar, anti-sosyal 
davranışlar, borderline kişilik bozuklukları yol açtığı yapılan çalışmalarda belirtilmektedir. Bu 
tip yapısal özellikleri olan bireyler duyarsızlıkları yanında aile bireyleriyle gereği kadar 
iletişim ve ilişki kuramamaları, çocuk ve ergenlerin her türlü istismara açık ve maruz 
kalmalarının nedenlerini oluşturmaktadır. Çocukluk ve ergenlik dönemi yaşanmışlıklarında 
ihmal ve istismara maruz kalmış olan yetişkinlerin sorunlarıyla baş edemedikleri ve 
sorunlarına çözüm üretmede yetersiz kaldıkları yapılan çalışmalarla belirlenmiştir ( Armağan, 
2007; Polat, 2015 ).  

Çocukluk ve ergenlik dönemi olumsuz yaşanmışlıkların ve kötüye kullanımının 
sürekli canlandırılarak bir türlü unutulamaması, yaşam bıkkınlığı, umutsuzluk, karamsarlık, 
duygulanım bozuklukları, benlik zayıflığı, alkol kötüye kullanımı ya da alkol kullanım 
bozukluğu artışına neden olduğu belirlenmiştir. Bu yaşanmışlıklara paralel olarak topluma 
karşı yoğun kızgınlık duygusuyla saldırganlığın yaşanması,  kendine güvensizlik, şüpheci 
tutumlar ve kıyımların artışına neden olduğu görülmektedir ( Bostancı ve Ark., 2006; Kara ve 
Ark., 2004 ).  

Bu yetişkinler eş ve çocuklarına karşı öfke duymaları ile birlikte yoğun öfke 
birikimlerini kontrol altına alamadıkları görülmektedir. Kızgınlık ve öfkelerine karşı 



kendilerini kontrol edemedikleri için de aile bireylerine fiziksel ve duygusal istismar 
davranışlarında bulundukları yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır ( Güleç ve Ark.,  2012 ).    

 

Yöntem 
Araştırmanın Evreni ve Örneklem   

Bu araştırmanın Örneklemini, İstanbul Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia 
Klinikleri 3. Serviste alkol bağımlılığı tedavisi görmekte olan 24-70 yaş arasındaki 62 
yetişkin oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan 62 hastanın 12’i (%19,4) kadın, 50’i (%80,6) 
erkektir.     

Veri Toplama Araçları ve Kullanılan Ölçekler     

Kişisel Bilgi Formu (KBF) 

Bu araştırmaya katılan alkol kullanım bozukluğu tanısı almış ve tedavi amacıyla yatan 
hastalar hakkında Kişisel Bilgi Formu araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Bilgi 
Formunda hastaların cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, kiminle birlikte yaşayıp 
yaşamadıkları, eğitim düzeyleri, meslekleri, kardeş sayıları ve kaçıncı sırada oldukları, aylık 
gelir düzeyi,( çok kötü, kötü, orta, iyi, çok iyi) likert tipi düzeninde ve anne-babanın eğitim 
düzeyleri, sorulmuştur.  Aile içi ilişki ve iletişim biçimleri, çocukluk ve ergenlik dönemi 
yaşanmışlıklarında aileleriyle birlikte olup olmadıkları süreleri ve bu dönemde göç olayının 
yaşanıp yaşanmadığı sorulmuştur. İlk olarak alkol alımına ne zaman başlandığı, ne zaman sık 
kullanmaya başladıkları, en çok hangi zaman aralıklarında yoğun alkol kullandıkları ve alkol 
kullanımı yanında başka bir madde kullanıp kullanmadıkları yönünde 17 soru yer almaktadır.    

Anne-Genç İlişkiler Ölçeği ve Baba-Genç İlişkiler Ölçeği (AGİÖ-BGİÖ) 

Bu iki ölçek çocuk ve ergenlerin ya da yetişkin bireylerin çocukluk ve ergenlik 
dönemi yaşanmışlıklarında algılanan her türlü çocukluk dönemi duygusal istismara maruz 
kalmaya dair algılarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçekler, ilk olarak ölçeğin 
geliştiricilerinden olan Prof. Dr. Fatoş Erkman’ın danışmanlığında, M. Alantar., ( 1988, 1989) 
tarafından 36 madde olarak oluşturulmuştur. Daha sonra her iki ölçek, N. Bayraktar., (1990); 
B. Vardar., (1994); M. Çeşmeci ve H. Kılınç., (1999), tarafından geliştirilerek kullanıma 
sunulmuştur. Ölçeğin, Anne-Genç İlişkileri Ölçeği ve Baba-Genç İlişkileri Ölçeği olmak 
üzere iki test formu bulunmaktadır. Her iki ölçekte 100’er soru maddesi bulunmaktadır. Her 
soru dörtlü likert tipi ölçeği olarak yer almaktadır. Elde edilen toplam puanların yüksek 
bulunması duygusal istismarın yüksek düzeyde algılanarak yaşandığı, düşük puanların elde 
edilmesi ise, duygusal istismarın düşük düzeyde algılanarak yaşandığını göstermektedir. Ters 
sorularda anne formu için: (8 soru maddesi); baba formu için: ( 6 soru maddesi) 
bulunmaktadır (F, Erkman). 

  Anne-Genç İlişkileri ve Baba-Genç İlişkileri Ölçeklerindeki Alt Ölçekler; Vardar 
(1994) tarafından yapılan faktör analizi sonucunda beş alt ölçek olarak belirlenmiştir. Her iki 
formdaki alt ölçekler; şiddetli reddetme, şüpheli/gizli ( pek kolay fark edilemeyen ) reddetme, 
gerçek dışı beklentiler, aşağılama ve saygı/kabul’dür. ( F. Erkman; Vardar, 1994; Kılınç, 
1999). Çeşmeci (1995) her iki form için Cronbach Alpha katsayısını 97; Kılınç (1999) ise, 96 
olarak belirlemişlerdir. Alt ölçeklerin alfa katsayılarını Çeşmeci (1995) .95 ile 97 arasında; 
Kılınç (1999) .68 ile 91 arasında bulmuşlardır. Geçerliliği için Anne Baba Genç İlişkileri 
Ölçeği ile Anne-Baba Kabul Reddetme Anketi (PARQ) üzerinde çalışılmış ve sonuçta anne 
tarafından yapılan duygusal istismarla, anne tarafından reddetme arasındaki korelasyon kat 
sayısı .59 olarak bulunmuştur ( Kılınç, 1999 ). Ayrıca Çeşmeci (1995) anne ve babadan 
algılanan yüksek düzeyde istismar ile yüksek depresyon ve kaygı, zayıf aile ilişkileri, düşük 



akademik başarı arasındaki anlamlı ilişki olduğunu belirlemiştir. Bu bulgular ölçeklerin yapı 
geçerliliğini desteklemektedir. Kılınç (1999) birer ay arayla gerçekleştirilen test-tekrar test 
güvenirlik katsayısını her iki form için de  .97 olarak belirlenmiştir.    

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) 

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ ) Depresyon belirtilerinin en hafifinden başlayarak en 
şiddetli depresyon belirtilerinin düzeylerini ölçebilmek amacıyla Dr. Aaron T. Beck, Ward, 
Mandelson, Mock ve Erbaug tarafından ( 1961 ) yılında geliştirilmiştir. Nesrin Hisli (1988), 
yılında geçerlilik çalışmasını hastaları üzerinde uygulamalarını yapmış olup, (1989)’da 
öğrencileri üzerinde uyguladığı çalışmasında ölçeğin güvenirlik katsayılarını madde analizi 
yöntemini kullanarak 0,80 testi yarılama yöntemiyle de 0,74 olarak hesaplamıştır. Beck 
Depresyon Ölçeği 21 soruyu kapsayan ve değerlendirilmesi dörtlü likert tipi yöntemiyle 
yapılan her bir soru cümlesinde 0 ile 3 arasında dört soru yer almaktadır. Beck Depresyon 
Ölçeği 0 ile 63 arasında değişebilen sayısal rakamların görülmesiyle yaşanan depresyon 
düzeylerini ölçebilmektedir. Beck Depresyon Ölçeğinde (1996), yapılan çalışmaların cevap 
toplamları değerlendirildiğinde şu sınıflama yer almaktadır.  

1-9 arasındaki değerlendirme puanı: Çok hafif düzeyde depresyon belirtiler 

10-18 arasındaki değerlendirme puanı: Hafif düzeyde depresyon belirtiler 

19-30 arasındaki değerlendirme puanı: Orta düzeyde depresyon belirtiler 

31-63 arasındaki değerlendirme puanı: yüksek düzeyde bir depresyonun yaşandığını 
göstermektedir ( Yerlikaya, 2009; Pisikolojik.gen.tr, 2014; Motan ve Gençöz, 2007). 

Verilerin Analizi ve Kullanılan Analiz Teknikleri 

Verilerin analizi SPSS 0,22 paket programı yardımıyla analiz edilmiş,  % 95 güven 
düzeyi ile çalışılmış ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Kullanılan analiz 
teknikleri:  Betimsel Test Tekniği (Frekans ve yüzde dağılım); Fark Testleri Tekniği (Kruskal 
Wallis) analizlari kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

Tablo 1.: Alkol Bağımlısı Katılımcı Hastaların Aile Yapı Özelliklerine İlişkin Frekans ve 

Yüzde Dağılım Bulguları 

                                     Ailenin Yapısal Özellikleri 
Frekans 

(n) 
Yüzde % 

Yandaki cümlelerden 
hangileri ailenizi tarif 
ediyor? 

Evimiz çok huzurludur 27 43,5 
Evimizde herkes birbiriyle tartışıp, kavga eder 14 22,6 
Evimizde alkol kullanan kişi-kişiler vardır 58 93,8 
Evimizde uyuşturucu madde kullanan kişi vardır   5   8,1 
Evimiz çok kalabalıktır   8 12,9 
Bazen eve gitmek istemiyorum 22 34,4 
Evimizde bedensel özürlü vardır   1   1,6 
Evimizde taciz uygulayan vardır   1   1,6 
Evimizde herkes birbirine saygı gösterir 23 36,7 
Evimizde hiç kimse birbiriyle ilgilenmez 11 17,7 
Evimizde herkes birbirini sevgiyle kucaklar 28 44,2 

Tablo 1.’de araştırma verilerine göre alkol bağımlısı katılımcı hastaların aile yapıları 
incelendiğinde, alkol bağımlısı gönüllü katılımcılardan evinin çok huzurlu olduğunu 



belirtenlerin oranı %43,5’tir. Herkesin birbiriyle tartışıp, kavga ettiğini belirtenlerin oranı 
%22,6; alkol kullanan kişi-kişiler olduğunu belirtenlerin oranı %93,8’le gruplar arasında en 
yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bu paralelde uyuşturucu madde kullanan kişi 
olduğunu belirtenlerin oranı %8,1; çok kalabalık bir aile olduğunu belirtenlerin oranı %12,9; 
eve gitmek istemediğini belirtenlerin oranı %34,4’tür. Bedensel özürlü olduğunu belirten bir 
kişinin oranı %1,6; taciz uygulayan olduğunu belirten bir kişinin oranı %1,6; herkesin 
birbirine saygı gösterdiğini belirtenlerin oranı %36,7; hiç kimsenin birbiriyle ilgilenmediğini 
belirtenlerin oranı %17,7; herkesin birbirini sevgiyle kucakladığını belirtenlerin oranı %44,2 
olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2.: Alkol Bağımlısı Katılımcı Hastalarının Depresyon Düzeyleri ve Baba-Genç 

İlişkiler, Anne-Genç İlişkiler Ölçeklerine İlişkin Genel Betimsel Bulgular 

 Frekans (n) Düşük Yüksek Orta    ss 

Algılanan duygusal 
istismarın depresyon 
düzeyine etkisi 

62   11,00   49,00   29,15    10,43 

Babadan algılanan 
duygusal istismar 

62 164,00 399,00 311,32    60,19 

Anneden algılanan 
duygusal istismar 

62 169,00 393,00 305,77    64,03 

Tablo 2.’de genel betimsel bulguların aritmetik hesaplamaları incelendiğinde, alkol 
bağımlısı katılımcı hastaların depresyon düzeylerinin düşük puanı 11,00; standart sapma 
puanı 10,43’tür. Depresyon düzeylerinin ortalama puanı 29,15±10,43’tür. Depresyon 
düzeylerinin yüksek puanı 49,00±10,43’tür. Babadan algılanan duygusal istismarın puan 
ortalaması 311,32±60,19’dur. Anneden algılanan duygusal istismarın puan ortalaması 
305,77±64,03; babadan algılanan duygusal istismarın yüksek puanı 399,00±60,19; anneden 
algılanan duygusal istismarın yüksek puanı 393,00±64,03 olduğu görülmektedir. Çocukluk ve 
ergenlik dönemi yaşanmışlıklarda anne babadan algılanan duygusal istismarın olumsuz 
etkileri bireylerin yetişkinlik dönemi yaşantılarında depresyon belirtilerinin farklı düzeylerde 
yaşanmasına neden olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.: Alkol Bağımlısı Katılımcı Hastaların Baba-Genç İlişkiler ve Anne-Genç İlişkiler 
Ölçeklerine İlişkin Alt Boyutların Betimsel Bulguları 

 Frekans (n) Düşük Yüksek Orta Ss 

Baba Şiddetli Reddetme 62 38,00 100,00 70,27 16,32 
Baba Şüpheli Reddetme 62 34,00   97,00 77,74 17,20 
Baba Gerçek Olmayan 
Beklentiler 

62 20,00   72,00 49,87 15,52 

Baba Aşağılama-Küçük 
Düşürme 

62 19,00   72,00 54,50 14,00 

Baba Kabul/Saygı 62 15,00   56,00 43,84 10,26 
Anne Şiddetli Reddetme 62 23,00   81,00 64,08 16,71 
Anne Şüpheli Reddetme 62 36,00 100,00 76,03 17,90 
Anne Gerçek Olmayan 
Beklentiler 

62 34,00 120,00 82,81 25,36 

Anne Aşağılama-Küçük 
Düşürme 

62 12,00   64,00 49,63 13,86 

Anne Kabul/Saygı 62   6,00   32,00 20,71   6,01 



Tablo 3.’de anne babadan algılanan duygusal istismarın alt boyutları açısından 
incelendiğinde, alkol bağımlısı katılımcı hastaların çocukluk ve ergenlik dönemi 
yaşanmışlıklarında babalarından algıladıkları duygusal istismarın alt boyutlarından olan Baba 
şiddetli reddetme puan ortalaması 70,27±16,32’dir. Şüpheli reddetme puan ortalaması 
77,74±17,20’dir. Gerçek olmayan beklentiler puan ortalaması 49,87±15,52’dir. Aşağılama-
küçük düşürme puan ortalaması 54,50±14,00’dür. Kabul/saygı puan ortalaması 
43,84±10,26’olduğu görülmektedir. 

Alkol bağımlısı katılımcı hastaların çocukluk ve ergenlik dönemi yaşanmışlıklarında 
annelerinden algıladıkları duygusal istismarın alt boyutlarından olan Anne şiddetli reddetme 
puan ortalaması 64,08±16,71’dir. Şüpheli reddetme puan ortalaması 76,03±17,90’dır. Gerçek 
olmayan beklentiler puan ortalaması 82,81±25,36’dır. Aşağılama-küçük düşürme puan 
ortalaması 49,63±13,86; kabul-saygı puan ortalaması 20,71±6,01olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4.: Alkol Bağımlısı Katılımcı Hastaların Depresyon Ölçeği ve Baba-Genç İlişkiler, 

Anne-Genç İlişkiler Ölçeklerine İlişkin Annenin Eğitim Düzeyi Açısından İncelenmesi 

Sonucu Bulgular (Kruskal Wallis) 

  

               Annenin Eğitim Düzeyi 

X2 P 
İlkokul  
ve altı  
(n=30) 

Ortaokul  
   (n=9) 

  Lise  
(n=15) 

Yüksekokul 
   ve üstü 
     (n=8) 

Çok yüksek Yüksek Orta Düşük 

Depresyon düzeyleri   35,98   25,17   23,20   19,25 5,137 ,162 

Babadan algılanan 
duygusal istismar 

326,89 318,40 307,48 290,00 2,952 ,399 

Anneden algılanan 
duygusal istismar 

326,93 313,56 300,52 269,00 3,974 ,264 

Tablo 4.’de alkol bağımlısı katılımcı hastaların annelerinin eğitim düzeyinin farklı 
olan gruplar arasında detaylı incelediğimizde, ilkokul ve altı eğitim almış olanların depresyon 
düzeyini etkileyen puanı 35,98’le en yüksek puana sahip olduğu görülmektedir.  Ortaokul 
eğitimi almış olanların depresyon düzeyini etkileyen puanı 25,17; lise eğitimi almış olanların 
depresyon düzeyini etkileyen puanı 23,20; yüksekokul ve üstü eğitim almış olanların 
depresyon düzeyini etkileyen puanı 19,25’le en az depresyon düzeyini etkileyen puana sahip 
olduğu görülmektedir.   

Bu tabloya göre, alınan puanlar arasındaki sayısal değerler detaylı incelendiğinde, 
annenin almış olduğu eğitim düzeyi düştükçe, çocukluk ve ergenlik dönemi 
yaşanmışlıklarında anneden algılanan duygusal istismarın, yetişkinlik dönemi yaşantılarında 
zaman içinde ortaya çıkan depresyon düzeyine etkisini arttırırken, annenin almış olduğu 
eğitim düzeyinin artması paralelinde depresyon düzeyine etkisinin oldukça azaldığı 
görülmektedir. Ancak bu tabloda anne ve baba arasındaki önemli bir etkileşimin ortaya çıktığı 
görülmektedir. Annenin almış olduğu eğitim düzeyi çocukluk ve ergenlik dönemi 
yaşanmışlıklarında babadan algılanan duygusal istismarı da etkilediği görülmektedir. Annenin 
almış olduğu eğitim düzeyi arttıkça babadan da algılanan duygusal istismar azalırken; annenin 
almış olduğu eğitim düzeyi düştükçe bu paralelde babadan da algılanan duygusal istismarın 
arttığı görülmektedir.  

Bu sonuca göre, anne ve babanın almış oldukları eğitim düzeyleri paralel olarak 
birbirini çok yüksek düzeyde etkilediği görülmektedir. 



Tablo 5.: Alkol Bağımlısı Hastaların Depresyon Ölçeği ve Baba-Genç İlişkiler, Anne-Genç 

İlişkiler Ölçeklerine İlişkin Babanın Eğitim Düzeyi Açısından İncelenmesi Sonucu Bulgular 

(Kruskal Wallis) 

  

          Babanın Eğitim Düzeyi 

X2 P 
Ortaokul 
 ve altı  
(n=32) 

   Lise  
 (n=10) 

Yüksekokul  
ve üstü 
(n=20) 

Yüksek Orta Düşük 
Depresyon düzeyleri   35,81   30,05   24,45 3,522 ,172 
Babadan algılanan 
duygusal istismar 

317,50 314,93 301,20 ,674 ,714 

Anneden algılanan 
duygusal istismar 

329,90 304,21 301,90 1,093 ,579 

Tablo 5.’de alkol bağımlısı katılımcı hastaların babalarının eğitim düzeyi farklı olan 
gruplar arasında detaylı incelediğimizde, ortaokul ve altı eğitim almış olanların depresyon 
düzeyini etkileyen puanı 35,81’dir. Lise eğitimi almış olanların depresyon düzeyini etkileyen 
puanı 30,05; yüksekokul ve üstü eğitim almış olanların depresyon düzeyini etkileyen puanı 
24,45’le bulgunun yer aldığı görülmektedir.  

Bu tabloya göre, alınan puanlar arasındaki sayısal değerler detaylı incelendiğinde, 
babanın eğitim düzeyi düştükçe, çocukluk ve ergenlik dönemi yaşanmışlıklarında babadan 
algılanan duygusal istismarın, yetişkinlik dönemi yaşantılarında süreçler içerisinde ortaya 
çıkan depresyon düzeyine etkisini arttırırken, babanın eğitim düzeyinin artması paralelinde 
depresyon düzeyin etkisinin azaldığı görülmektedir. Ancak bu tabloda baba ve anne 
arasındaki önemli bir etkileşimin ortaya çıktığı görülmektedir. Babanın almış olduğu eğitim 
düzeyi çocukluk ve ergenlik dönemi yaşanmışlıklarında anneden algılanan duygusal istismarı 
da etkilediği görülmektedir. Babanın almış olduğu eğitim düzeyi arttıkça anneden de 
algılanan duygusal istismar azalırken; babanın almış olduğu eğitim düzeyi düştükçe bu 
paralelde anneden de algılanan duygusal istismarın arttığı görülmektedir.  

Bu sonuca göre, baba ve annenin almış oldukları eğitim düzeyleri paralel olarak 
birbirini çok yüksek düzeyde etkilediği görülmektedir. 

Tartışma Ve Sonuç 

Bu araştırmada, alkol bağımlısı katılımcı hastaların ailenin yapısal özelliklerine göre 
incelendiğinde, aile içinde yoğun alkol kullanım oranı  %93,8’i; aile içi tartışma ve 
çatışmanın yaşanma oranı %22,6 olduğu görülmektedir (Tablo: 1; Hipotez, 1). Çocukluk ve 
ergenlik dönemi yaşanmışlıkların olumsuz etkileri yetişkinlik dönemi yaşantılarında 
sürdürülen alkol kullanımı süreci içinde gelişerek ortaya çıkan alkol bağımlılığı etkisiyle de 
depresyon belirtileri ve sıkıntı reaksiyonları nedeniyle evine gitmek istemeyenlerin oranı 
%34,4 olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmamızı doğrulayan ve destekleyen diğer araştırmalarla 
uyum sağlamaktadır. Yapılan ilgili çalışmalarda, aile içi alkol kullanım bozukluğunun 
istismar ve ihmalin yaşanması yönünde büyük riskler taşıdığı belirlenmiştir. Bu tip aile 
ortamında yetişen çocuk ve ergenlerin kendilerine rol-model edinmeleri ve özdeşim kurmaları 
beraberinde kişilik gelişiminin olumsuz şekillenmesine neden olduğu belirlenmiştir. Aile içi 
alkol kullanımı etkisiyle tartışma ve çatışmaların yoğun yaşanmasının çocuk ve ergenlerin 
duygusal istismara maruz kalmaları ve ihmal edilmelerine neden olduğu bilinmektedir. Bu 
etkenlerin sonucunda çocuk ve ergenlerin yetişkinlik dönemi yaşantılarında yoğun alkol 
kullanımı ya da benzeri madde kullanımları ile birlikte pek çok sorunların yaşanmasına yol 
açtığı kanıtlanmıştır ( Bilim, 2012; Güler ve Ark., 2002 ).   



Araştırmada, alkol bağımlısı katılımcı hastaların depresyon belirtileri düzeylerinin çok 
yüksek olduğu belirlenmiştir ( Tablo: 2; Hipotez, 2). Yapılan benzer çalışmalarda, çocukluk 
ve ergenlik dönemi yaşanmışlıklarında duygusal istismara maruz kalan ve ihmal edilen 
bireylerin yetişkinlik dönemi yaşantılarında stres, yüksek depresyon belirtilerinin 
yaşanmasına yol açtığı belirtilmektedir. Aile içindeki yoğun alkol kullanımının rol-model 
edinilmesinin ve yetişkinlik dönemi yaşantılarında yoğun alkol kullanımının sürdürülmesiyle 
ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıkların yaşanması yanında geçmişte yaşanan olumsuz 
etkilerinin yaşam boyu sürebileceği belirtilmiştir ( Armağan, 2007; Ünal, 2008; Bostancı ve 
Ark., 2006). 

Araştırmada, duyusal istismarın alt boyutları detaylı incelendiğinde, alkol bağımlısı 
katılımcı hastaların çocukluk ve ergenlik dönemi yaşanmışlıklarında anne babalardan 
algıladıkları duygusal istismarın alt boyutlarının, şiddetli ret, aşağılama, gizli ret ve gerçek 
olmayan beklentilerin, çok yüksek düzeylerde puan aldıkları görülmektedir (Tablo: 3; 
Hipotez, 3). Çocukluk ve ergenlik dönemi yaşanmışlıklarda anne babaların tutarsız tutum ve 
davranışlarda bulunmaları, bireylerin yetişkinlik dönemi yaşantılarını olumsuz etkilediği 
görülmektedir. Yapılan benzer çalışmalarda bu bulgular ile paralel nitelikte sonuçlar elde 
edilen çalışmalar bulunmaktadır. Anne babaların aşağılayıcı, reddedici, ve baskılayıcı 
tutumları çocuk ve ergenin düşünsel-duygusal-sosyal ve ruhsal gelişimini olumsuz 
etkilemekle birlikte yetişkinlik dönemi yaşantılarını da olumsuz etkilediğini belirtmektedir. 
Aile içinde sıcak olmayan iletişim ve iletişimsizlik, ilgi, sevgi kabulü ve şefkat eğiliminden 
uzak, gerçek olmayan beklentilerin yüksek olması, sorunları beraberinde getirmektedir. 
Çocuk ve ergenlere verilen değerin düşük olduğu ya da değersizleştirildiği, sorun 
çözümlerinde kabulün olmadığı, empâtinin kurulmadığı, düşünce ve davranışsal yaklaşımların 
ihmal ve istismarın kaynağını oluşturmaktadır. Bu yaşanmışlıkların olumsuz derin etkileri 
sonucunda çocuk ve ergenlerin alkol ve benzeri madde kullanımı süreci içinde bağımlılığa 
yönlendirileceği kanıtlanmıştır ( Karagöz ve Dağ, 2015; Atar ve Ark., 2016 ).  

Yapılan benzer çalışmalarda, anne babalar tarafından çocuk ve ergenlere uygulanan 
reddetme, aşağılama, uygunsuz sözler söyleme, yalnızlığa terk etme, aldatma-yanıltma, 
korkutma-yıldırma ve tehdit etme, hiç yokmuş gibi davranma yöntemlerini kullandıkları 
bilinmektedir. Bu davranış biçimlerinin yarattığı olumsuz etkileri ülkemizde yapılan 
çalışmalarda çocukluk ve ergenlik dönemi yaşanmışlıkların, yetişkinlik dönemi yaşantılarında 
kişilik bozukluğu ya da kişilik bölünmesi (şizofren kişilik), sıkıntı, kaygı reaksiyonları, 
depresyon belirtilerinin yaşandığı ve yüksek oranda alkol bağımlılığının arttığı kanıtlanmıştır 
( Toker ve Ark., 2011; Zeren ve Ark., 2012).      

Bu araştırmada, alkol bağımlısı katılımcıların anne ve babalarının eğitim düzeylerine 
göre incelendiğinde, eğitimin düzeyinin duygusal istismar ve ihmal edilme üzerindeki etkileri 
yüksek düzeyde olduğu görülmektedir (Tablo: 4 ve 5; Hipotez, 4). Anne babanın eğitim 
düzeyi düştükçe, çocukluk ve ergenlik dönemi yaşanmışlıklarında algılanan duygusal 
istismarın olumsuz etkileri, yetişkinlik dönemi yaşantılarında zaman içinde ortaya çıkan 
depresyon düzeylerini arttırmaktadır. Anne babanın eğitim düzeyi yükseldikçe, çocukluk ve 
ergenlik dönemi yaşanmışlıklarda anne babadan algılanan duygusal istismarın azaldığı, 
yetişkinlik dönemi yaşantılarında da ortaya çıkan depresyon düzeylerine etkisinin azaldığı 
görülmektedir. Yapılan benzer çalışmalarda, anne babanın eğitim düzeyinin, duygusal 
istismar ve ihmal edilme üzerinde oldukça etkili olduğu görülmüştür. Eğitimsel donanım 
yükseldikçe anne babaların tutum ve davranışlarının daha olumlu ve yapıcı olduğu bu 
doğrultuda çocuk ve ergenlerin daha az duygusal istismara maruz kaldıkları ve ihmal 
edildikleri belirlenmiştir ( Özcan, 2010; Şimşek, 2010; Bilim, 2012; Zeren ve Ark., 2012; 
Yüksel ve Ark., 2014; Bal, 2010 ). 



Sonuç olarak; bu çalışmada alkol bağımlısı yetişkin katılımcı hastaların çocukluk ve 
ergenlik dönemi yaşanmışlıklarında yüksek düzeyde duygusal istismara maruz kaldıkları ve 
ihmal edildikleri belirlenmiştir. Bu yaşanmışlıklarının ardından yetişkinlik dönemi 
yaşantılarında geçmişte yaşanan olumsuzlukların çözümünü yetiştirildikleri aile yapısı 
özelliği içinde rol-model edinilerek, normalleştirilen bu davranışları sürdürerek sorunların 
çözümünü yoğun alkol kullanımına sığınarak aradıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ancak yoğun 
alkol kullanımının sorunları çözmek bir yana pek çok sorunları da beraberinde getirdiği 
belirlenmiştir. Duygusal istismarın azaltılması açısından önemli çözümlerden biri tüm eğitim 
alanlarında duygusal istismarın ders olarak okutularak öğretilmesi, yüksek düzeyde olumlu 
katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  
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