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ABS TRACT
ıntroduction: The aim of the study was to determine the rate of exposure to 
domestic violence among female inpatients at any period of their lives; to 
investigate the effect of different forms of violence on the diagnoses and the 
course of the illness. 
Met hods: The study was conducted on 102 female inpatients treated at Bakirkoy 
Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery. The 
Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I) was administered 
and socio-demographic and clinical data was collected. A form designed for the 
assessment of violence was used to evaluate domestic violence. 
re sults: Ninety patients reported that they had been subjected to some kind of 
violence at some period of their lives. The parents or husbands were the most 
frequently reported persecutors. Seventy-three patients reported that they had 
been subjected to violence before the onset of their illness. Seventy-one had 
been subjected to physical, 79 to verbal, 42 to sexual, 52 to economic violence, 
and 49 to constraints on social relationship formation. Comorbid diagnosis of 
post traumatic stress disorder (PTSD) was related to all types of violence. The 
rate of suicide attempt was found to be significantly related to verbal-emotional  
violence. Only 12 patients had previously reported being subjected to domestic 
violence to their psychiatrist. 
conc lu si on: Domestic violence, an often overlooked phenomenon, is prevalent 
among women with psychiatric disorders. Subjection to domestic violence 
is found to be correlated with PTSD and suicidal attempt. (Arc hi ves of  
Neu ropsy chi atry 2014; 51: 1-10) 
Key words: Domestic violence, psychiatric inpatient, course of illness
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ÖZET 
giriş:  Bu çalışmada yatırılarak psikiyatrik tedavi gören kadın hastalarda yaşam 
boyu aile içi şiddete maruz kalma oranının saptanması; şiddetin farklı tiplerinin 
hastalık tanıları ve hastalığın seyri üzerine etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir. 

Yön tem : Çalışma Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde yatarak tedavi gören 102 hasta ile yapıldı. SCID-I, Sosyodemografik 
ve Klinik Veri Formu, Şiddet Değerlendirme Formu kullanıldı.

Bul gu lar: Doksan hasta yaşamları boyunca en az bir tipte şiddete maruz kaldıklarını 
belirtti. Şiddeti uygulayanlar en sık anne-baba ve eşlerdi. Yetmişüç hastada şiddete 
maruz kalma hastalık başlangıcından önceye uzanıyordu. Yetmişbir hasta fiziksel, 
79 hasta sözel, 42 hasta cinsel, 52 hasta ekonomik şiddete maruz kalmıştı, 49 
hastanın sosyal ilişkileri kısıtlanmıştı. Tüm şiddet tipleri ile Travma Sonrası Stres 
Bozukluğu ek tanısının varlığı, sözel-duygusal şiddet ile intihar girişiminde bulunma 
arasında anlamlı ilişki saptandı. Hastalardan sadece 12’si aile içi şiddete maruz 
kaldıklarını daha önce psikiyatriste bildirmişti.  

So nuç: Sıklıkla göz ardı edilen bir gerçek olan aile içi şiddet psikiyatrik 
hastalığı olan kadınlar arasında yaygındır. Aile içi şiddete maruz kalma, TSSB 
ve intihar girişimi ile ilişkili bulunmuştur. (Nö rop si ki yat ri  Ar fli vi 2014; 51: 1-10)

Anah tar ke li me ler: Aile içi şiddet, yatarak psikiyatrik tedavi gören hastalar, hastalık 
seyri

çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar 
çatışması bildirmemişlerdir.
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 Giriş

Aile içi şiddet, bir aile bireyinin bir diğer aile bireyi 
tarafından kötü muameleye maruz bırakılması şeklinde 
tanımlanır. Aile üyelerinden biri ihmal; duygusal, sözel, 
fiziksel veya cinsel istismar davranışı sergilemekte ve bu 
davranışlara maruz kalanda ise acı, ızdırap, utanç, örselenme 
olmaktadır. Aile içi şiddet, aile yapısını temelden sarsan, çok 
ciddi sonuçları olan, aile üyelerinin tümünün örselendiği, 
toplumun her kesimini ilgilendiren bir sağlık sorunudur (1). 

Aile içi şiddetin toplumda yaygın olduğu, her 20 saniyede 
bir aile içi şiddet durumunun gerçekleştiği bilinmektedir (2). 
Aile içi şiddet olaylarının %70’inin yaralanmayla sonuçlandığı 
bildirilmektedir (3). 

Aile içi şiddet denince ilk akla gelen fiziksel ve cinsel 
şiddettir. Oysa duygusal-sözel, ekonomik ve toplumsal 
ilişkileri kısıtlayıcı şiddet de son derece yaygındır ve uzun 
vadeli yaralar bırakmaktadır. WHO kadına yönelik şiddet 
araştırmaları için önerdiği kılavuzda şiddet tiplerini aile içi 
şiddet, eşe yönelik şiddet, fiziksel, ağır derecede fiziksel 
şiddet, cinsel kötüye kullanım, cinsel ilişkiye zorlama, 
psikolojik istismar, çocukluk döneminde cinsel istismar 
olarak ele almış ve duygusal şiddetin tanımında hem sözel 
şiddete hem de toplumsal ilişkilerin sınırlandırılmasına ve 
ekonomik özgürlüğün kısıtlanmasına yer vermiştir. Fiziksel 
olmayan şiddet bir süre sonra sıklıkla fiziksel şiddete de yol 
açmaktadır (5). 

Psikiyatrik hastalık tanısı olan kişilerde yaşamın erken 
dönemlerinden başlayarak olumsuz yaşam olaylarıyla 
karşılaşmanın toplum genelinden daha sık olabileceği 
belirtilmektedir (6). Maruz kalınan şiddetin sıklığı ve 
yoğunluğu arttıkça, psikiyatrik belirtilerin ortaya çıkma 
olasılığının arttığını belirten çalışmalar bulunmaktadır (7,8). 
Çocukluk döneminde şiddete maruz kalan psikiyatrik hastalar, 
şiddet mağduru olmayanlarla kıyaslandığında hastalıklarının 
daha erken başladığı, daha sık hastaneye yattıkları ve yatış 
sürelerinin daha uzun olduğu; daha sık antipsikotik ilaç 
kullanıldığı ve yatışları sırasında tecrit odasının kullanımının 
daha sık olduğu bildirilmektedir (9). Ek olarak, hastalığın 
yineleme dönemlerinin daha sık olduğu, özkıyım girişimi 
ve kendine zarar verme davranışının daha fazla olduğu 
da belirtilmiştir (10). Read’in (11) 1998 tarihli çalışmasında 
özellikle çocukluk döneminde cinsel şiddete maruz 
kalanlarda psikiyatrik hastalığın belirgin olarak daha erken 
yaşlarda başladığı saptanmıştır. 1984 ile 1996 yılları arasında 
yayınlanmış 15 çalışmanın gözden geçirilmesi, yatarak tedavi 
gören psikiyatrik tanısı olan kadınların %64’ünün çocukluk 
döneminde fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya 
koymuştur. Bu gözden geçirme yazısında yatarak psikiyatrik 
tedavi gören kadınların %50’sinin çocukluk döneminde cinsel 
şiddete, %44’ünün fiziksel şiddete, %29’unun da hem fiziksel 
hem cinsel şiddete maruz kaldıklarını belirttikleri bildirilmiştir 
(12).

Ülkemizde aile içi şiddetin yol açtığı psikiyatrik sorunlara 
ilişkin duyarlılık ve farkındalık giderek artmaktadır. Vahip 
ve Doğanavşargil’in (13) psikiyatri polikliniğine başvuran 
kadın hastalarla gerçekleştirdikleri 2006 tarihli çalışmada 

katılımcıların %63’ü çocukluklarında ebeveynlerinden , %62’si 
eşlerinden, %42’si hem çocukluklarında ebeveynlerinden 
hem de erişkin yaşamda eşlerinden fiziksel şiddete maruz 
kaldıklarını belirtmişlerdir. Akyüz ve arkadaşlarının (14) 
çalışmasında ise bedensel belirtileri olan kadın hastalarda 
cinsel, duygusal, sözel ve fiziksel şiddete maruz kalma 
oranı yüksek bulunmuştur. Yine aynı çalışmada anksiyete 
bozukluğu olanlarda duygusal ve ekonomik şiddete maruz 
kalma, depresyon tanısı alanlarda cinsel şiddete maruz 
kalma, psikotik bozukluğu olanlarda ise fiziksel şiddete 
maruz kalma oranları yüksek bulunmuştur. Ülkemizde ise 
yatarak tedavi gören kadın hastalarda şiddete maruz kalma 
sıklığı araştırılmamıştır. Friedman ve Lou (6) 2007 tarihli 
gözden geçirme yazılarında yatarak psikiyatrik tedavi gören 
kadın hastalarda şiddete maruz kaldığını bildirme oranının 
%50-%64 arasında olduğunu, ayaktan tedaviye başvuran 
kadınlarda ise bu oranın %23-%50 arasında değiştiğini 
belirtmişlerdir. Ancak bu çalışmalarda sadece fiziksel veya 
cinsel şiddet araştırılmıştır. Diğer taraftan duygusal-sözel, 
ekonomik ve toplumsal ilişkileri kısıtlayıcı şiddet de son 
derece yaygın olmakla birlikte (5), çalışmalarda sıklıkla ihmal 
edilmişlerdir.

Bu çalışmada yatarak psikiyatrik tedavi gören kadın 
hastalarda aile içi şiddetin ve şiddet biçimlerinin hastalık 
seyriyle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 2. Psikiyatri Servisi’nde Temmuz 2008- 
Kasım 2008 tarihleri arasında yatarak tedavi görmekte olan 
ardışık 102 kadın hasta değerlendirmeye alınmıştır. Hastaların 
araştırmacıyla yeterli kooperasyona girebilmeleri ve güvenilir 
veriler elde edilebilmesi amacıyla hastalarla aile içi şiddeti 
saptamaya yönelik görüşme hastanedeki tedavilerinin son 
haftasında, hastalığın akut döneminde iyileşme sağlandıktan 
sonra yapılmıştır. 

Elektrokonvülzif tedavi uygulamasına bağlı konfüzyon 
gelişmiş olması, mental retardasyon, epilepsi, nörolojik 
bozukluklar, amnestik bozukluk, demans, delirium tanısı alan 
hastalar çalışmaya alınmamıştır. Çalışmaya katılım gönüllülük 
esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiş, yazılı ve sözlü 
bilgilendirilmiş onamları alınan hastalar çalışmaya alınmıştır. 
Çalışma için hastane etik kurulundan onay alınmıştır.

Sosyodemografik ve klinik veri formu ile bilgi toplanmıştır. 
Aile içi şiddetin değerlendirilmesi için çalışmacılar tarafından 
Çatışmaların Çözümüne Yaklaşım Ölçeği (Conflict Tactics 
Scale) (CTS2) temel alınarak yarı yapılandırılmış veri formu 
oluşturuldu. Çatışmaların Çözümüne Yaklaşım Ölçeği (CTS2) 
Straus ve arkadaşları tarafından. 1996’da geliştirilmiş, 
aile içinde farklı şiddet tiplerinin değerlendirilmesinde sık 
kullanılan bir ölçektir (15). Hazırlanan veri formunda aile 
içi şiddetin varlığını, tipini (fiziksel, duygusal-sözel, cinsel, 
ekonomik, toplumsal ilişkileri sınırlayıcı), sıklığını, süresini, 
kim tarafından uygulandığını, şiddete maruz kalanın tepkisini 
saptamaya yönelik sorular sorulmuştur. Veri formunun ilk 
sayfasında A, C ve D başlıklarının altında belirtilen numaralar 
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ikinci kısımda detaylandırılmış şiddet tiplerinin her biri için 
belirtildi. 

Hastaların tanı sınıflamalarının yapılması için 1994’de First 
ve arkadaşları (16) tarafından geliştirilen, 1999’da Çorapçıoğlu 
ve arkadaşlarının (17) Türkçeye uyarladığı DSM-IV I. Eksen 
Bozuklukları için yapılandırılmış Klinik Görüşme Çizelgesi-
Klinik Versiyonu (SCID-I) (Structured Clinical Interview for 
DSM-IV Clinical Version) uygulanmıştır.

Çalışma sonunda aile içi şiddete maruz kaldığı belirlenen 
olgulara şiddet mağduru olan kişilere bu konuda destek ve 
bilgilendirme sağlayan kurumlara ulaşabilmeleri için gerekli 
bilgilendirme yapılmıştır. 

İstatistiksel Yöntem
Veriler, SPSS 13.0 for Windows programı ile 

değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde, kategorik 
değişkenler arasındaki ilişkileri değerlendirmek için ki-kare testi 
ve iki gruba ait sürekli değişkenlerin ortalamalar arasındaki 
farkını değerlendirmek için Student t testi uygulanmıştır. 
Hastaların maruz kaldıkları farklı şiddet tiplerinin hastalığın 
seyri ile ilişkisinin değerlendirmesinde ki kare ve ikiden fazla 
grupta sürekli değişkenlerin ortalamaları arasındaki farkı 
değerlendirmek için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 
Tüm istatistik işlemlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul 
edilmiştir. 

Bulgular

Çalışmaya katılan 102 hastanın yaşları 20 ile 75 arasında 
değişiyordu. Yaş ortalaması 38,63±11,69 idi. SCID-I kullanılarak 
yapılan klinik görüşmelerde çalışmaya katılan hastaların 
29’unda (%28,4) Unipolar Major Depresyon (17’sinde (%16,7) 
psikotik özellikler mevcuttu), 29’unda (%28,4) İki Uçlu Mizaç 
Bozukluğu - manik epizod (19’unda (%18,6) psikotik özellikler 
mevcuttu), 17’sinde (%16,7) İki Uçlu Mizaç Bozukluğu - depresif 
epizod (9’unda (%8,8) psikotik özellikler mevcuttu), 27’sinde 
(%26,5) Şizofreni ve Şizoaffektif Bozukluk tanısı, ve 45’inde 
(%44,1) ek tanı olarak Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) 
saptandı. Hastaların sosyodemografik özellikleri ve tanı 
dağılımları tablo 1’de özetlenmiştir (Tablo 1).

On iki (%11,7) hasta yaşamının hiçbir döneminde herhangi 
bir tür şiddete maruz kalmadığını belirtti. Doksan hasta 
(%88,2) yaşamları boyunca en az bir tipte şiddete maruz 
kalmıştı. Hastaların 73’ünün (tüm hastaların %71’i) hastalık 
başlangıcından önce şiddete maruz kaldıkları belirlendi. On 
yedi hasta (%16,6) hastalık başlangıcından sonra şiddete 
maruz kaldığını belirtti. Unipolar Major Depresyon tanısına 
sahip ve şiddete maruz kalmış olduğunu belirten 25 hastanın 
tamamında şiddete maruziyetin hastalık başlangıcından önce 
olduğu bulundu. Şizofreni ve Şizoaffektif Bozukluk tanısına 
sahip 23 hastanın 20’si hastalık başlangıcından önce şiddete 
maruz kalmıştı. İki Uçlu Mizaç Bozukluk tanısına sahip, şiddete 
maruz kalmış 42 hastanın 28’inde hastalık öncesi şiddete 
maruz kalma başlamıştı. Fiziksel şiddete maruz kalanların 
%53,92’sinde psikiyatrik hastalık fiziksel şiddetten sonra 
ortaya çıkmıştı. Cinsel şiddete maruz kalanların %19,61’inde 
psikiyatrik hastalık, cinsel şidetten sonra ortaya çıkmıştı. 

Çalışmaya katılan 102 hastadan 90’ı (%88,2) daha önce 
doktorlarıyla aile içi şiddet konusunda görüşmemişti. Şiddet 
gördüğünü belirten hastalar arasında sadece 4 (şiddet gören 
hastaların %4,3’ü) kişi aile fertleri dışında birinden şiddet 
görmüştü. Şiddeti en sık kimin ya da kimlerin uyguladığına 
bakıldığında şiddet gören hastalar arasında hem eşinden hem 
de kendi anne babasından şiddet görmüş olan 31 (%34,0) 
hasta vardı; 13 (%14,2) kişi kendi anne babasından şiddet 
görmüştü; 16 (%17,5) kişi sadece eşinden şiddet görmüştü; 
5 (%5,4) kişi sadece babasından; 4 (%4,4) kişi eş ve eşin 
ailesinden; 4 (%4,4) kişi sadece kardeşinden; 3 (%3,3) kişi 
sadece annesinden; 3 (%3,3) kişi kendi ailesinden, eşinden 
ve eşinin ailesinden şiddet gördüğünü belirtmişti; 4 (%4,4) 
kişi ailedeki anne, baba, eş ve eşin anne, babası haricinde 
bir kimseden, 3 (%3,3) kişi ise hem eşinden hem de aile 
haricinde bir kişiden şiddet gördüğünü bildirmişti.

Hayatlarının bir döneminde duygusal-sözel şiddete maruz 
kalan 79 (%77,4), fiziksel şiddete maruz kalan 71 (%69,6), 
cinsel şiddete maruz kalan 42 (%41,1) ve ekonomik şiddete 
maruz kalan 52 (%51) hasta vardı. Kırkdokuz (%48) hasta 
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Tablo 1. Hastaların sosyodemografik özellikleri ve 
psikiyatrik tanı dağılımları

ort S.S. 

Yaş 36,83 11,69

Eğitim süresi 7,15 3,92

n %

Çalışma Durumu

Çalışmayı bırakmış 11 10,8

Memur 7 6,9

Ev hanımı 62 60,8

İşçi 13 12,7

Sözleşmeli işçi 9 8,8

Eğitim

Okula gitmemiş 7 6,8

8 yıl ve altı 49 48,3

9 yıl ve üstü 46 45,1

Medeni Durum

Evli 53 54,9

Bekar 30 29,4

Boşanmış 14 13,7

Dul 5 4,9

Şimdiki Yaşam 
Biçimi

Eş ve çocuklar 38 37,2

Kendi anne-babasıyla 35 34,3

Yalnız 12 11,8

Çocuklarla 5 4,9

Eş ve eşin ailesiyle 12 11,8

Tanı dağılımları

Unipolar depresyon 29 28,4

IUMB-manik epizod 29 28,4

IUMB-depresif epizod 17 16,7

Şizofreni-şizoafektif
bozukluk

27 26,5

TSSB 45 44,1

ıuMB: İki uçlu Mizaç Bozukluğu,  TSSB: Travma Sonrası Stres Bozukluğu
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toplumsal ilişkileri sınırlandırıcı nitelikte şiddete maruz 
kalmıştı. Toplam 77 hasta (%75,5) yaşamının bir döneminde 
fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalmıştı. Fiziksel şiddete 
maruz kalma yaşı ortalaması 25 olarak saptandı ve fiziksel 
şiddete maruz kalanların 31’i 15 yaşından önce şiddete 
maruz kalmıştı; cinsel şiddete maruz kalanlarda şiddete 
maruz kalma yaşı ortalaması 33 olarak saptandı ve cinsel 
şiddete maruz kalanların 11’inin 15 yaşından önce şiddete 
maruz kaldığı saptandı. 

 Duygusal ya da sözel şiddete uğrayan hastalarda TSSB 
tanı sıklığı (χ2=9,15, p=0,002) ve geçmişte intihar girişiminde 
bulunma sıklığı (χ2=4,26, p=0,039), duygusal ya da sözel 
şiddete uğramayan hastalardan anlamlı olarak yüksek tespit 
edildi. İki grup psikiyatrik tanı dağılımları, psikotik özellik 
varlığı, hastaneye yatış sıklığı açısından kıyaslandığında 
aralarında istatistiksel fark bulunmamıştır (Tablo 2).   

Fiziksel (χ2=18,96, p<0,001), cinsel (χ2=9,10, p=0,003), 
ekonomik (χ2=9.65, p=0,002) ve toplumsal ilişkileri sınırlayıcı 
şiddete (χ2=14,28, p<0,001) uğrayan hastalarda TSSB sıklığı 
anlamlı olarak yüksek bulundu. Psikiyatrik tanı dağılımları, 
psikotik özellik varlığı ve intihar girişimi varlığı açısından bu 
4 tipte şiddete maruz kalma ile anlamlı ilişki saptanmadı 
(Tablo 3, 4, 5, 6). Fiziksel şiddete maruz kalan hastalardan 
47’sinin (%66,2) 2 veya daha fazla kez hastaneye yatışı 
olmuştu. Cinsel şiddete maruz kalan hastaların 25’inin 
(%59,6) 2 veya daha fazla kez hastaneye yatışı olmuştu. 
Duygusal-sözel şiddete maruz kalanların 53’ü (%67,1) 2 veya 
daha fazla kez hastaneye yatarak tedavi görmüştü. Ekonomik 
şiddete maruz kalanların 31’i (%59,6) 2 veya daha fazla 
kez hastaneye yatarak tedavi görmüştü. Toplumsal ilişkileri 
sınırlayan şiddete uğramamış kişilerde hastaneye yatış sıklığı 
3 ve üzerinde olan kişi sıklığı anlamlı olarak yüksek tespit 
edildi (χ2=7,26, p=0,026) (Tablo 6).

Tartışma

Çalışmamızda, yatırılarak psikiyatrik tedavi görmekte olan 
kadın hastalarda tüm yaşam süresi göz önüne alınarak 5 
şiddet tipine (fiziksel, sözel, cinsel, ekonomik, toplumsal 
ilişkileri sınırlayıcı şiddet) maruz kalmanın hastalık seyri 
ile ilişkisi araştırılmıştır. Hastaların %88,3’ünün yaşamları 
boyunca en az bir şiddet tipine maruz kaldıkları, en sık maruz 
kalınan şiddet tipinin ise sözel ve fiziksel şiddet olduğu 
belirlenmiştir. Şiddetin birçok hastada hastalık öncesinde 
ortaya çıktığı ve şiddet uygulayanların en sık anne, baba 
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Tablo 2. Duygusal-sözel şiddete maruz kalan ve kalmayan 
hastalarda klinik özelliklerin karşılaştırılması

duygusal-Sözel şiddet

evet Hayır

n % n % c2 p

Hastalık
tanısı

Duygudurum 
Bozukluğu

58 73,4 17 73,9

0,57 0,902
Şizofreni ve 
Şizoaffektif 
Bozukluklar

21 26,6 6 26,1

Psikotik
özellik 

Var 53 67,1 17 73,9
0,38 0,535

Yok 26 32,9 6 26,1

TSSB 
Var 41 60,3 4 21,1

9,15 0,002**
Yok 27 39,7 15 78,9

İntihar
girişimi

Var 50 63,3 9 39,1
4,26 0,039*

Yok 29 36,7 14 60,9

Hastaneye 
yatış
sayısı

1 26 32,9 8 34,8

0,28 0,8692 14 17,7 3 13,0

3 ve üzeri 39 49,4 12 52,2

*Duygusal-sözel şiddete maruz kalma ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısının 
varlığının ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
** Duygusal-sözel şiddete maruz kalan grupta intihar girişimi daha sık saptandı ve bu 
sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır.

Tablo 3. Fiziksel şiddete maruz kalan ve kalmayan hastalarda klinik özelliklerin karşılaştırılması

Fiziksel şiddet

evet Hayır

n % n % c2 p

Hastalık tanısı
Duygudurum Bozukluğu 54 76,1 21 67,8

2,05 0,562
Şizofreni ve Şizoaffektif Bozukluklar 17 23,9 10 32,3

Psikotik özellik 
Var 51 71,8 19 61,3

1,11 0,291
Yok 20 28,2 12 38,7

TSSB
Var 40 67,8 5 17,9

18,96 0,000***
Yok 19 32,2 23 82,1

İntihar girişimi
Evet 42 59,2 17 54,8

0,16 0,685
hayır 29 40,8 14 45,2

Hastaneye yatış sayısı

1 24 33,8 10 32,3

0,6 0,7402 13 18,3 4 12,9

3 ve üzeri 34 47,9 17 54,8

*** Fiziksel şiddete maruz kalmanın Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısının varlığı ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
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ve eşler olduğu saptanmıştır. Bunun yanında tüm şiddet 
tiplerinin hastalarda TSSB sıklığını, duygusal-sözel şiddete 
maruz kalmanın ise ek olarak intihar girişiminde bulunma 
sıklığını da arttırdığı saptanmıştır.

Ciddi psikiyatrik hastalık tanısına sahip bireylerde 
travma sonrası stres bozukluğu tanısının güvenilir şekilde 
saptanabileceğini kabul eden araştırmalar bulunmaktadır 
(18). Bu çalışmalarda TSSB semptomlarının derecesinin 
toplum genelindeki gibi travmatik yaşantının derecesi ile 
ilişkili olduğu saptanmıştır (19). 

Çalışmamıza katılanlardan 12 hasta yaşamının herhangi 
bir döneminde şiddete maruz kalmadığını belirtti. Hastaların 
çoğunluğunun (n=73, %71) hastalık başlangıcından 
önce, daha az sayıda hastanın (n=17) ise hastalık tanısı 

konduktan sonra şiddete maruz kaldıkları belirlendi. Turan 
ve arkadaşları (20) polikliniğe başvuran duygudurum, 
anksiyete ve somatoform bozukluk tanısı olan kadın 
hastalarla 2000 yılında yaptıkları çalışmalarında hastaların 
%36,3’ünün hastalık öncesinde, %40,5’inin hastalıkları 
süresince fiziksel ve/veya sözel şiddete maruz kaldıklarını 
saptamışlardır. Çalışmamızdaki oranların Turan ve ark.’nın 
bulduklarından daha yüksek olması, örneklem grubumuza 
şiddetli psikiyatrik hastalık tanısına sahip bireylerin de dâhil 
edilmiş olmasıyla ilişkili olabilir. Travmaya maruz kalmanın 
hastalık başlangıcıyla zamansal ilişkisine dair çalışmalar az 
sayıdadır; çocukluk çağı travması ve psikopatoloji ile ilgili 
araştırmalar travmanın hastalıktan önce başladığına işaret 
etmektedir (21). 
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Tablo 4. Cinsel şiddete maruz kalan ve kalmayan hastalarda klinik özelliklerin karşılaştırılması

cinsel şiddet

evet Hayır

n % n % c2 p

Hastalık tanısı
Duygudurum Bozuklukları 35 83,3 40 66,7

6,51 0,089
Şizofreni ve Şizoaffektif Bozukluklar 7 16,7 20 33,3

Psikotik özellik 
Var 33 78,6 37 61,7

3,27 0,070
Yok 9 21,4 23 38,3

TSSB
Var 25 71,4 20 38,5

9,10 0,003**
Yok 10 28,6 32 61,5

İntihar girişimi
Var 24 57,1 35 58,3

0,01 0,905
Yok 18 42,9 25 41,7

Hastaneye yatış 
sayısı

1 17 40,5 17 28,3

1,82 0,4022 7 16,7 10 16,7

3 ve üzeri 18 42,9 33 55,0

**Cinsel şiddete maruz kalma ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı.

Tablo 5. Ekonomik şiddete maruz kalan ve kalmayan hastalarda klinik özelliklerin karşılaştırılması

ekonomik şiddet

evet Hayır

n % n % c2 p

Hastalık tanısı
Duygudurum Bozuklukları 40 76,9 35 70

3,45 0,326
Şizofreni ve Şizoaffektif Bozukluk 12 23,1 15 30,0

Psikotik özellik 
Var 35 67,3 35 70,0

0,08 0,770
Yok 17 32,7 15 30,0

TSSB
Var 30 68,2 15 34,9

9,65 0,002**
Yok 14 31,8 28 65,1

İntihar girişimi
Var 33 63,5 26 52,0

1,37 0,241
Yok 19 36,5 24 48,0

Hastaneye yatış sayısı

1 21 40,4 13 26,0

2,86 0,2392 9 17,3 8 16,0

3 ve üzeri 22 42,3 29 58,0

**Ekonomik şiddete maruz kalma ile Travma sonrası stres bozukluğu tanısı arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlıdır.
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Çalışmamıza katılan 79 hasta (%77,5) sözel şiddete maruz 
kalmıştı; 71 hastanın (%69,6) hayatının bir döneminde fiziksel 
şiddete maruz kaldığı belirlendi. 42 hasta (%41,2) cinsel 
şiddet mağduru idi. Elli iki hasta (%51) ekonomik şiddete 
maruz kalmıştı. Kırk dokuz hasta (%48) toplumsal ilişkileri 
sınırlandırıcı nitelikte şiddete maruz kalmıştı. Toplam 77 hasta 
(%75,5) yaşamının bir döneminde fiziksel ya da cinsel şiddete 
maruz kalmıştı. TUİK’in sonuçlarına göre Türkiye’de kadınların 
%43,9’u yaşamlarının bir döneminde eşlerinden ya da birlikte 
yaşadıkları kişiden duygusal şiddet; %39,3’ü fiziksel şiddet; 
%15,3’ü cinsel şiddet; %23,4’ü ekonomik şiddet görmektedir; 
eşe yönelik kontrol edici ve toplumsal ilişkileri sınırlandırıcı 
şiddet ise %68,8’e varabilmektedir. Bizim çalışmamızın 
sonuçları fiziksel, cinsel, sözel ve ekonomik şiddet bakımından 
daha yüksektir. Şiddetli psikiyatrik hastalığı bulunan kişilerde 
travmaya maruz kalma oranının genel toplumdan yüksek 
olması beklenen bir durumdur (22). 

Read ve ark.’nın (12) 2005 tarihli gözden geçirme 
yazılarında psikiyatrik hastalarda çocukluk döneminde fiziksel 
ya da cinsel istismara maruz kalma oranlarının incelendiği 
çalışmalar ele alınmıştır. Fiziksel ya da cinsel şiddete maruz 
kalma oranının %48 ile %92 arasında değiştiği bildirilmiştir. 
Bizim çalışmamızda tüm yaşam boyu fiziksel ya da cinsel 
şiddete maruz kalma oranı 77 (%75,5) dir ve bu bakımdan 
önceki çalışmaların belirttiği oranlar arasındadır. Cohen 
ve ark.’nın (23) 1996 yılındaki yatarak tedavi gören ergen 
hastalarla gerçekleştirdikleri çalışmanın sonucuna benzerdir. 
Bizim çalışmamızda hem fiziksel hem de cinsel şiddete 
maruz kalmış 36 (%35,3), fiziksel ya da cinsel şiddete 
maruz kalmış olan 77(%75,5) hasta saptanmıştır. Bu sonuç, 
Jacobson ve Richardson’ın (24) çalışma sonuçları ile benzerlik 
göstermektedir. Jacobson ve Richardson çalışmalarında 
yatarak tedavi gören kadın hastaların %64’ünün fiziksel 
şiddete, %38’inin de cinsel şiddete maruz kaldığını, fiziksel 

ya da cinsel şiddete maruz kalanların tüm örneklemin %81’ini 
oluşturduğunu ortaya koymuşlardır. Ülkemizde bu alanda 
yapılan çalışmalara bakıldığında, Akyüz ve ark.’nın (14) 
2002 tarihli çalışmasında psikiyatri polikliniğine başvuran 
kadınlardan %36’sı duygusal şiddet; %29,3’ü sözel şiddet, 
%32’si ekonomik şiddet, %57’si fiziksel şiddet ve %30,7’si 
cinsel şiddet gördüklerini belirtmişlerdir. Çalışmamızda elde 
ettiğimiz sonuçlar Akyüz ve ark.’nın sonuçlarından daha 
yüksek bulunmuştur. Bu durum çalışmamızın yatarak tedavi 
gören hasta popülasyonunu kapsamasıyla ilişkili olabilir.

Fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalma travmatik bir 
yaşam olayıdır ve TSSB ile ilişkili bulunmuş olması beklenen 
bir sonuçtur. Çalışmamızda travmatik yaşam olayına maruz 
kalanlarda TSSB gelişiminde etkili olabilecek başka etmenler 
de saptandı: duygusal-sözel, ekonomik, toplumsal ilişkileri 
kısıtlayıcı şiddete maruz kalanlar ile kalmayanlar arasında 
TSSB gelişmesi bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulundu. Duygusal-sözel, ekonomik şiddetin ve toplumsal 
ilişkilerin kısıtlanmasının TSSB ile ilişkili bulunması, şiddetin 
diğer tiplerine eşlik etmeleriyle ilişkili olabilir. Bu sonuçlar 
hastaların sosyal destek sistemlerinin TSSB gelişmesini 
önleyen koruyucu fonksiyonuna işaret ediyor olabilir. 
Destekleyici ilişkilerin engellenmesi TSSB gelişmesi olasılığını 
artırıyor olabilir. Bu sonuçlar aile içi şiddet araştırmalarında 
fiziksel-cinsel şiddete odaklanmanın yanında diğer şiddet 
tiplerinin de araştırılmasının (25) TSSB’ye ilişkin etmenlerin 
saptanmasında önemini vurgulamaktadır. 

Gökalp ve ark. (26) 1999 tarihli çalışmasında psikiyatri 
polikliniğine başvuran eşinden şiddet gördüğünü belirten 
kadın hastalarda TSSB oranı %55 olarak bulunmuştur. Gökalp 
ve arkadaşlarından farklı olarak çalışmamızda daha yüksek 
oranlar bulunmuştur. Bu fark, çalışmamızda fiziksel şiddetin 
yanı sıra cinsel şiddete maruz kalmanın da travmatik yaşantı 
olarak araştırılması ve diğer şiddet tiplerine maruz kalmanın 
yüksek olmasıyla ilişkili olabilir.

Tablo 6. Toplumsal ilişkileri sınırlayıcı şiddete maruz kalan ve kalmayan hastalarda klinik özelliklerin karşılaştırılması

Toplumsal ilişkileri sınırlayıcı şiddet

evet Hayır

n % n % c2 p

Hastalık tanısı
Duygudurum Bozuklukları 37 75,6 38 71,7

2,54 0,467
Şizofreni ve Şizoaffektif Bozukluk 12 24,5 15 28,3

Psikotik özellik  
Var 36 73,5 34 64,2

1,02 0,311
Yok 13 26,5 19 35,8

TSSB
Var 30 73,2 15 32,6

14,28 0,000***
Yok 11 26,8 31 67,4

İntihar girişimi
Var 33 67,3 26 49,1

3,49 0,062
Yok 16 32,7 27 50,9

Hastaneye yatış 
sayısı

1 22 44,9 12 22,6

7,26 0,026*2 9 18,4 8 15,1

3 ve üzeri 18 36,7 33 62,3

****Toplumsal ilişkileri kısıtlanan grupta daha sık travma sonrası stres bozukluğu saptanmıştır ve bu sonuç istatistiksel açıdan anlamlıdır.
*Toplumsal ilişkilerin kısıtlandığı grupta hastaneye yatış sayısı daha azdır ve bu sonuç istatistiksel açıdan anlamlıdır.
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Psikotik bulgular saptanan 72 hastadan 55’i (%76) 
fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Bu 
sonuç, Kilcommons ve Morrison’un (19) sadece psikotik 
bozukluk tanısı alan 32 hasta ile gerçekleştirdikleri 
çalışmada saptadıkları orandan (%94) daha düşüktür. Bizim 
çalışmamıza psikotik özellikli duygudurum bozukluğu olan 
hastaların dahil edilmiş olması aradaki farklılığı açıklayabilir. 
Çalışmamızda fiziksel, cinsel, sözel, ekonomik ya da 
toplumsal ilişkileri kısıtlayıcı şiddet tiplerinden herhangi 
birine maruz kalan hasta grubunda psikotik özelliklere sahip 
olanların sayısı olmayanlardan daha fazla bulunmuş ancak 
herhangi bir şiddet tipiyle psikotik özelliklere sahip olma 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Sezgin (28), 2003’de travma yaşantısı olan kadınlarla 
yürüttüğü grup psikoterapisi çalışmasında intihar girişimi 
oranını 1/3 olarak belirtmiştir. Gökalp ve ark.’nın (26) şiddete 
maruz kalan kadınlarla gerçekleştirdikleri çalışmada intihar 
girişimi oranı %47 olarak saptanmıştır. Bergman ve Bismar 
(29) 1991 tarihli çalışmalarında şiddete maruz kalan kadınlarda 
intihar girişimi oranını %15 olarak saptamış ve şiddete maruz 
kalmayan kontrol grubundan yüksek bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda intihar girişimi oranının sözel şiddete maruz 
kalanlarda istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek 
olduğu saptanmıştır; bu sonuç fiziksel, cinsel ve duygusal-
sözel şiddetin araştırıldığı Houry ve ark.’nın (27) çalışmasıyla 
uyumludur. Houry ve ark. her üç şiddet tipinin ruhsal hastalık 
semptomları, TSSB ve intihara eğilimi ile ilişkili olduğunu 
ortaya koymuşlardır.

Fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan hastalarda yatış 
sıklığı fazla bulunsa da bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı 
değildi. Rosenberg ve ark.’nın (18) şizofreni tanılı hastalarla 
yaptıkları çalışmada hastaneye yatış sıklığı ile çocukluk 
döneminde istismar arasında ilişki belirtilmiştir. Bergman ve 
ark.’nın (29) beş yıllık izlem çalışmasında şiddete maruz kalan 
kadınların kontrol vakalarına göre daha sık hastaneye yatarak 
tedavi gördüğü belirtilmiştir. Toplumsal ilişkileri kısıtlayıcı 
tip şiddete maruz kalan hastalarda tekrarlayan yatış sıklığı 
anlamlı olarak düşük tespit edildi. Literatürde toplumsal 
ilişkileri sınırlayıcı şiddet yeterince araştırılmamıştır. Bu fark 
toplumsal ilişkileri sınırlanan ve bazen evden çıkmaları, 
aileleri ya da arkadaşları ile görüşmeleri yasaklanan hastaların 
sağlık sistemine erişmede de engellenmeyle karşılaşıyor 
olabileceklerini düşündürmektedir.

Aile içi şiddete maruz kalan kadınların sağlık hizmetlerine 
erişimi ve durumu bildirmesinde güçlükler bulunmaktadır 
(30). Çalışmamıza katılan 102 hastadan 90’ı (%88,2) daha 
önce doktorlarıyla aile içi şiddet konusunda görüşmediklerini 
belirtmişlerdir. Currier ve arkadaşlarının (31) ABD’deki 
dört tıp fakültesinde psikiyatri asistanlığı sürmekte olan 
145 kişi ile yaptıkları çalışmada sadece 28 katılımcı bu 
alanda eğitim aldığını açıklamış, bu alanda eğitim görenler 
çok daha fazla vakada şiddete maruziyet saptadıklarını 
belirtmişlerdir. Klinik pratiğimizde sıkça karşılaştığımız 
fakat sıklıkla da tanımlamadığımız aile içi şiddet olgularının 
doğru ve zamanında teşhisi ve tedavileri için klinisyenlere 
yönelik eğitim gerekli görülmektedir. Bizim çalışmamızda 
elde edilen sonuçlar yatarak tedavi gören kadın hastalarda 

sözel, ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddet sıklığının polikliniğe 
başvuranlardan daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
Sonuçlarımızdaki oranların daha yüksek olması şiddete maruz 
kaldıkları ortamdan kısa süreliğine de olsa uzaklaştıkları 
hastane ortamında hastaların maruz kaldıkları şiddeti dile 
getirebilmelerinin kolaylaşmasıyla da ilişkili olabilir. 

Psikiyatrik hastalığı olan kadınlarda aile içi şiddeti 
araştıran çeşitli çalışmalarda farklı şiddet tiplerinin araştırılmış 
olması çalışmaların karşılaştırılmalı değerlendirmesini güç 
kılmaktadır. Bu çalışmalarda kullanılan yapılandırılmış bir 
ölçek bulunmamaktadır. Bununla birlikte toplum örnekleminde 
şiddete maruz kalan kadınların üçte birinin sağlık çalışanlarına 
konuyu iletmediği düşünülürse konuyla ilgili verilerin 
klinik görüşmede uygulanacak yarı yapılandırılmış bir 
ölçekle sağlanmasının gerekliliği anlaşılabilir (32). Farklı 
ruhsal hastalıklarda aile içi şiddetin klinik gidişe etkisinin 
araştırılması ve aile içi şiddet ve hastalığın başlangıcının 
zamansal ilişkisinin ortaya konabilmesi için örneklem 
sayısının arttırılması gereklidir. Örneklem sayımızın az olması 
çalışmamızın kısıtlılıklarındandır.

Çalışmamızda sözel şiddete maruz kalma özkıyım ile 
ilişkili bulunmuştur. Sadece fiziksel ve cinsel şiddet değil 
tüm şiddet tipleri, DSM-IV-TR’nin belirlediği anlamda 
travmaya maruz kalmanın olduğu durumlarda TSSB eş 
tanısı ile ilişkili bulunmuştur. Psikotik özellikler ile şiddete 
maruz kalma arasında anlamlı bir ilişki ortaya konamadı. 
Hastaneye yatış sıklığına bakıldığında, toplumsal ilişkileri 
kısıtlayıcı tipte şiddete maruz kalan kadınların hastaneye 
yatışının az olduğu görüldü; bu sonuç, bu kadınların sağlık 
sistemlerine başvurularının da engellendiğini düşündürüyordu. 
Hastalıklarının seyrinde yeti yitimi yaşaması muhtemel olan, 
bu nedenle şiddete maruz kalma açısından artmış risk 
altındaki ciddi ruhsal rahatsızlığı olan hasta grubunda tüm 
şiddet tiplerinin sorgulandığı çalışmaların artmasına ihtiyaç 
vardır.
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EK: ŞİDDET DEĞERLENDİRME ENVANTERİ 
Aşağıda sizin maruz kaldığınız şiddetle ilgili sorular yer almaktadır.

A) Şİddete maruz kaldıysanız size şiddeti kimin ya da kimlerin uyguladığını belirtiniz. Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.

1) eş

2) eşin babası

3) eşin annesi

4) eşin kardeşler

5) kendi babası

6) kendi annesi

7) kendi kardeşleri

8) eşin 2.derece akrabaları (amca, dayı, hala, teyze, kuzen)

9) kendinin 2. derece akrabaları (amca, dayı, hala, teyze, kuzen)

10) yabancı biri

11) diğer (belirtiniz, komşu vs. )

B) Şiddete maruz kalıyorsanız ne zamandır?

C) Şiddete maruz kalıyorsanız son 1 yıl içinde ya da şiddet sonlanmışsa maruz kaldığınız dönemde ne sıklıkla şiddete maruz kaldınız? (Görüşmeci sayı olarak 
belirtecek)

1) Geçen yıl içinde 1 defa

2) Geçen yıl içinde 2 defa

3) Geçen yıl içinde 3-5 defa

4) Geçen yıl içinde 6-10 defa

5) Geçen yıl içinde 10-20 defa

6) Geçen yıl içinde 20-50 defa

7) Geçen yıl içinde 50’den fazla kez

D) Şiddete maruz kaldığınızda ne tepki gösterdiniz? Birden fazla seçenek belirtebilirsiniz.

1) Tepki göstermedim

2) Sözle karşılık verdim

3) Ailemden yardım istedim

4) Komşulardan yardım istedim

5) Başka bir yere kaçtım

6) Polise başvurdum

7) Bir sağlık kuruluşuna (hastane, poliklinik) başvurdum

8) Darıldım, konuşmadım

9) Şiddetle karşılık verdim 

10) diğer, belirtiniz

E)Gebeliğiniz sırasında şiddete maruz kaldınız mı? Yanıtınız evetse uygulanan şiddet hangisine uymakta?

1) Fiziksel şiddet

2) Duygusal-sözlü şiddet

3) Cinsel şiddet

4)Ekonomik şiddet

5)Toplumsal ilişkileri sınırlayıcı şiddet

F) Daha önce bu konu hakkında bir doktorla ya da bir psikiyatiristle görüştünüz mü? Evet Hayır

G) Çocukluk döneminde ebeveynler arasında şiddete tanıklık etmiş mi? Yanıt evetse şiddetin tipini belirtiniz.

şiddeti uygulayan          ne zamandır          sıklığı          tepkiniz

1- Fiziksel Şiddet

a) size hiç tokat atıldı mı? ...........................................................

b) Hiç itildiniz mi? ........................................................................

c) Size yumruk atıldı mı? ..............................................................

d) Size tekme atıldı mı? ...............................................................

e) Sert bir cisim ile size vuruldu mu?...........................................

f) Bıçak ya da silahla yaralandınız mı?.........................................

g) Sizi yakan oldu mu? ................................................................

h) Sizi boğmaya kalkan oldu mu? ........................ .............................. ............................

i) Diğer (belirtiniz....................) ...........................................................................................
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2) Duygusal-Sözlü Şiddet

a) Size bağıran oldu mu? .....................................................................................

b) Size küçük düşürücü lakaplar takıldı mı?........................................................

c) Sık sık eleştirilir misiniz? .................................................................................

d) Sık sık azarlanır mısınız?..................................................................................

e) Başkalarının yanında aşağılanır ya da utandırılır mısınız?...............................

f) Size küfredilir mi? ............................................................................................

g) Başkalarıyla kıyaslanır mısınız?.......................................................................

h) Birileri tarafından sürekli aşağılanır mısınız?..................................................

i) Sizden yapabileceğinizden daha fazlası istenir mi?.........................................

j) Kendinizle İlgili kararlar almanız engellenir mi?................................................

k) Çevrenizdekilerin size karşı yeterince sevgi ve saygı göstermediklerini düşünüyor musunuz?..............

l) Tehdit edildiniz mi? ...........................................................................................

m) Diğer (belirtiniz..........) ....................................................................................

3) Cinsel Şiddet

a) İstemediğiniz halde cinsel ilişkiye zorlandınız mı?..........................................

b) Cinsel tacize uğradınız mı? .............................................................................

c) Tecavüze uğradınız mı? ...................................................................................

d) İstemediğiniz halde başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlandınız mı?.................

e) Cinsel organlarınıza zarar verildi mi? ..............................................................

f) Size cinsel bir eşyaymışsınız gibi davranıldı mı?..............................................

g) İstemediğin iz halde hamile bırakıldınız mı? ..................................................

h) Diğer (belirtiniz.....) .........................................................................................

4) Ekonomik Şiddet

a) İstemediğiniz halde çalışmanız engellendi mi?...................; ..........................

b) İstemediğiniz halde bir işte çalışmanız istendi mi?.........................................

c) Kazancınıza siz istemediğiniz halde el konuldu mu?........................................

d) Temel ihtiyaçlarınızın karşılanmadığı oldu mu?...................................;............

e) Evinizin ihtiyaçlarının karşılanmadığı oldu mu?................................................

f) Size karşı para bir tehdit aracı olarak kullanıldı mı?.........................................

g) Diğer (belirtiniz.....................) ...........................................................................

5) Toplumsal ilişkileri sınırlayıcı şiddet

a) Aileniz, arkadaşlarınız ya da komşularınızla görüşmeniz yasaklandı mı?.........

b) Özel yaşamınıza müdahale edildi mi? ..............................................................

c) Telefon görüşmeleriniz kontrol edildi mi?..........................................................

d) Birileri tarafından takip edildiniz mi?.................................................................

e) Size töre ve namus nedeniyle baskı yapıldı mı? ...............................................

f) Diğer (belirtiniz...................................)................................................................


