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ÖZET
Gebelikte fliddet ve benlik sayg›s›
Amaç: Bu çal›flmada gebelik döneminde kad›nlar›n fliddete maruz kalma durumlar›n›n benlik sayg›lar› üzerindeki etkilerinin ortaya
ç›kar›lmas› amaçlanm›flt›r. 
Gereç ve Yöntem: Karfl›laflt›rmal›, tan›mlay›c› nitelikte tasarlanan bu çal›flma ‹stanbul’da bir Do¤um-Kad›n Hastanesinin gebe muayene
poliklini¤ine baflvuran, fliddete maruz kald›¤›n› bildiren 26, bildirmeyen 138 (toplam 164) gebe kad›n üzerinde yürütülmüfltür. Verilerin
toplanmas›nda anket formu ve Coopersmith Benlik Sayg›s› Ölçe¤i, de¤erlendirilmesinde ise ki kare, Mann-Whitney, Wilcoxon testleri
kullan›lm›flt›r. 
Bulgular: Çal›flma kapsam›na al›nan 164 gebe kad›n›n yafl ortalamas› 26.35±5.10’dur. Gebe kad›nlar›n %16’s›n›n gebelik döneminde fliddet
türlerinden herhangi birine maruz kald›klar›, %69’luk bir oranla en çok eflleri taraf›ndan fliddet gördükleri belirlenmifltir. Gebelikte fliddete
maruz kalan ve kalmayan kad›nlar›n yafl, meslek ve e¤itim düzeyi aras›nda istatistiksel bir farkl›l›¤›n olmad›¤› ancak fliddet görenlerin daha
s›k düflük yapt›klar› ve bu fark›n ileri derecede anlaml›l›k tafl›d›¤› belirlenmifltir. fiiddet gören kad›nlar›n benlik sayg›s› ölçe¤inden ald›klar›
puanlar›n 36.91±2.65, fliddet görmeyenlerin 38.71±3.59 oldu¤u belirlenmifltir (p=0.003). “fiiddete maruz kalma” ile “düflük say›s›” aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki bulunmufltur.
Sonuç: fiiddet gören kad›nlar›n benlik sayg›lar›n›n fliddet göremeyen kad›nlar›nkinden daha düflük oldu¤u belirlenmifltir.
Anahtar kelimeler: Gebelikte fliddet, benlik sayg›s›, aile içi fliddet

ABSTRACT
Violence during pregnancy and self-esteem 
Objective: This study was planned for the purpose of determining the effect of exposure to violence during pregnancy on self-esteem.
Material and Methods: A comparative and descriptive study which is conducted on 164 pregnant women with 26 women exposed to
violence during pregnancy and 138 women without exposure. Data were collected with the Coopersmith Self-Esteem Inventory. Chi
square, Mann-Whitney and Wilcoxon tests were used in the analysis of the data.
Results: Women’s mean age in the study was 26.35±5.10. Of the women 16% reported that they had been exposed to any type of violence
during pregnancy, of these women 69% had been exposed violence by their husband. It was determined that there was no statistically
significant difference regarding age, occupation and educational level among two groups of women. It was determined that women who
had been exposed violence during pregnancy had more incidence of abortions. The mean of self-esteem scale was 36.91±2.65 for women
who had been exposed to violence, 38.71±3.59 for women who had not been exposed to violence (p=0.003). It was determined that there
was a significant relationship between “exposing to violence” and “number of abortions”.
Conclusion: The women in this study who had been exposed to violence during pregnancy had lower self-esteem than those who had not.
Key words: Domestic violence, pregnant women, self-esteem
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G‹R‹fi

fiiddet dünyada giderek artan ve gebelik dahil insan
yaflam›n›n her an›nda görülebilen önemli bir toplum

sa¤l›¤› sorunudur. Gebelik, kad›n›n yaflam›nda en riskli
dönemlerden biridir. Gebelikte kad›na uygulanan fliddet
bu riski daha da art›rmaktad›r (1). Gebelik döneminde

fliddet gören kad›n ve fetüsün sa¤l›¤› olumsuz yönde et-
kilenmektedir. Bu dönemde fliddet kad›nda; antenatal
bak›m eksikli¤i, erken do¤um, düflük, plasentan›n erken
ayr›lmas›, do¤um öncesi kanama ve erken membran
rüptürü, fetüsta ise; düflük do¤um a¤›rl›¤›, k›r›klar, uterus,
akci¤er ya da dalak rüptürü, fetal yaralanma ve fetal dis-
tres gibi yaflama flans›n› azaltabilecek sorunlara yol aç-
maktad›r. Gebe kad›nlarda aile içi fliddetin en dramatik
sonucu, anne ve bebek ölümleri olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r (1,2,3). 

Literatürde gebelik döneminde görülen fliddet insi-
dans› ile ilgili farkl› bulgular bulunmaktad›r. Kad›nlar›n
gebe olma özelli¤ini kullanarak ve tekrar tekrar gebe ka-
larak fliddetten korundu¤u ve bu flekilde fliddetin azald›-
¤› belirtilirken, bunun aksine gebeli¤in fliddet aç›s›ndan
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yüksek riskli bir dönem oldu¤u, efle getirdi¤i ek yükler
ve s›k›nt›lar nedeniyle fliddetin bu evrede bafllad›¤› ya da
yo¤unlaflt›¤› da bildirilmektedir (4). Amerika'da yetiflkin
kad›nlar›n gebeli¤i süresince fliddette maruz kalma ora-
n›n›n %3 ile %11 aras›nda de¤iflti¤i tahmin edilmektedir.
ABD’nin 1992 verilerine göre; her dört gebe kad›ndan bi-
ri geçmiflinde partnerinin/eflinin fliddetine u¤ram›flt›r (2).
Türkiye’de Taflp›nar ve arkadafllar›n›n 101 gebe kad›nla
yapt›klar› araflt›rmada, gebelerin %32.2'sinin gebelikle-
rinden önce, %28.4'ünün önceki gebeliklerinde,
%24.8'inin ise son gebeli¤inde fiziksel fliddete u¤rad›¤›
belirlenmifltir (5).

Kad›n›n fliddete maruz kalmas›, kendine güvenini ve
benlik sayg›s›n› olumsuz yönde etkileyebilir. Kad›n›n
benlik sayg›s›n›n düflük olmas›, fliddet görmesine ve flid-
det ortam›ndan kurtulamamas›na neden olabilece¤i gibi,
uzun süreli fliddete maruz kalma da benlik sayg›s›n› dü-
flürebilir (6,7). Gebelikte görülen fliddetin kad›nlar aç›s›n-
dan duygusal olarak daha örseleyici bir nitelik tafl›d›¤›
bildirilmektedir (3).

Literatürde gebelikte görülen fliddet konusuyla ilgili
pek çok araflt›rma bulunmas›na ra¤men bu dönemde
görülen fliddetin benlik sayg›s› üzerinde etkilerini de¤er-
lendiren bir çal›flmaya rastlanmam›flt›r. Bu bilgiler do¤-
rultusunda araflt›rmada, gebelik döneminde kad›nlar›n
fliddete maruz kalma durumlar›n›n benlik sayg›lar› üze-
rindeki etkilerinin ortaya ç›kar›lmas› amaçlanm›flt›r. 

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çal›flma Aral›k 2006-Haziran 2007 tarihleri aras›n-
da ‹stanbul ilinde Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› bir Do¤um-Ka-
d›n Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nin gebe
muayene poliklini¤ine baflvuran, çal›flmaya kat›lmay›
kabul eden ve bilinen herhangi bir psikiyatrik bozuklu-
¤u olmayan 164 gebe kad›n üzerinde yürütülmüfltür.
Gebeli¤inde fliddete maruz kald›¤›n› bildiren 26 gebenin
sosyo-demografik özellikleri ve benlik sayg›s› ölçe¤in-
den ald›klar› puanlar, fliddete maruz kalmad›¤›n› bildiren
138 gebeninki ile k›yaslanm›flt›r. Çal›flmada sözel, fizik-
sel, emosyonel, cinsel ve ekonomik fliddet türlerinin
hepsi fliddet kapsam›na al›nm›flt›r. Araflt›rman›n amac›
hakk›nda bilgilendirildikten sonra çal›flmaya kat›lmaya
gönüllü olan gebe kad›nlara, verdikleri bilgilerin gizli ka-
laca¤›n›n teminat› verilerek gönüllü olmalar› yönünde
sözlü onamlar› al›nm›flt›r. Gebeler ile özel bir odada bi-
reysel yüz yüze görüflme yöntemi kullan›larak araflt›r-

mac›n›n literatür do¤rultusunda haz›rlad›¤›, sosyo-de-
mografik, obstetrik özelikler ve fliddet öykülerini kapsa-
yan anket formu ve Coopersmith Benlik Sayg›s› Ölçe¤i
uygulanm›flt›r. Çal›flman›n yürütülebilmesi için kurum-
dan gerekli yasal izinler al›nm›flt›r. Verilerin de¤erlendi-
rilmesinde SPSS 13.0 paket program› ile say›sal ve yüz-
delik da¤›l›m, ki kare, Mann-Whitney, Wilcoxon testleri
kullan›lm›flt›r. 

Coopersmith Benlik Sayg›s› Ölçe¤i 
Stanley Coopersmith taraf›ndan 1975 y›l›nda haz›rla-

nan, çeflitli yafl gruplar›na, özellikle yetiflkinlere uygula-
nabilecek flekilde gelifltirilmifl bir ölçektir. Ölçek “benim
gibi” ve “benim gibi de¤il” fleklinde yan›t seçenekleri bu-
lunan 25 ifadeden oluflmakta, toplam puan 0 ile 100 ara-
s›nda de¤iflmektedir. Ölçekten elde edilen puan, 10-30
aras›nda ise düflük, 31-70 aras›nda ise orta, 71-100 ara-
s›nda ise yüksek benlik sayg›s› olarak tan›mlanmaktad›r.
Türkiye’de ölçek Tufan ve Turan taraf›ndan dilimize
uyarlanarak, geçerlilik ve güvenilirli¤i yap›lm›flt›r (8).

BULGULAR

Sosyo-Demografik ve Obstetrik Özellikler
Çal›flma kapsam›na al›nan 164 gebe kad›n›n yafl ara-

l›¤› 17-38 olup, yafl ortalamas› 26.35±5.10’dur. %85.4’ü ev
han›m›, %8.5’si iflçidir. Gebelerin %50.6’s› “gelirinin gide-
rinden daha az” oldu¤unu belirtmifltir. Ortalama
6.28±3.72 y›l e¤itim gördükleri saptanm›flt›r Gebelerin or-
talama gestasyon yafl› 32.20±9.23 gebelik haftas›d›r. Or-

Tablo 1: Gebe Kad›nlar›n Tan›t›c› Özellikleri ve Obstetrik Hika-
yeleri (n=164)

De¤iflkenler n %

Meslek
Ev han›m› 140 85.4
Memur 3 1.8
‹flçi 14 8.5
Serbest 4 2.4
Di¤er 3 1.8

Gelir durumu
Gelir-gideri karfl›l›yor 69 42.1
Gelir-giderden fazla 12 7.3
Gelir-giderden az 83 50.6

Obstetrik hikayesi sd          

Do¤um say›s› 1.64±1.43
Gebelik say›s› 2.37±1.63
Düflük say›s› 0.48±0.91
Yaflayan çocuk say›s› 1.10±1.34
Antenatal kontrol say›s› 6.85±3.66
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talama gebelik say›s› 2.37 olan kad›nlar›n ortalama do-
¤um say›s› 1.64’tür (Tablo 1). Gebe kad›nlar›n %5’i gebe
kalmaya ve sürdürmeye isteksiz olduklar›n› belirtmifller-
dir. Gebeler aras›nda fliddete maruz kald›¤›n› bildiren 26
gebe ile fliddete maruz kalmad›¤›n› bildiren 138 gebenin
yafl, meslek ve e¤itim düzeyi aras›nda istatistiksel bir
farkl›l›¤›n olmad›¤› ancak fliddet görenlerin daha s›k dü-
flük yapt›klar› (ortalama düflük say›s› 2.07±0.91; p:0.008),
bu fark›n ileri derecede anlaml›l›k tafl›d›¤› belirlenmifltir.

fiiddet Öyküleri
fiiddete maruz kald›¤›n› bildiren gebelerin fliddet öy-

küleriyle ilgili veriler Tablo 2’de özetlenmifltir. Çal›flma
kapsam›na al›nan gebe kad›nlar›n %16’s› fliddet gördük-
lerini bildirirken, geri kalanlar fliddete maruz kalmad›¤›n›
belirtmifltir. Kad›nlar›n en çok %69 oranla “eflleri” taraf›n-
dan, %19 “efli ve eflinin ailesi” taraf›ndan fliddete maruz
b›rak›ld›¤› belirlenmifltir. Tüm gebe kad›nlara yaflamlar›-
n›n herhangi bir döneminde fliddete maruz kalma du-
rumlar› soruldu¤unda kad›nlar›n %30’u çocukluk, %16’s›
ergenlik döneminde, %30’u evlili¤inde, %16’s› önceki ge-
beli¤inde, %8’i son bir y›l içinde fliddete maruz kald›¤›n›
bildirmifltir. Tüm gebe kad›nlar›n flu anki ve geçmiflteki
gebeliklerinde maruz kald›¤› fliddet türlerine bak›ld›¤›n-
da; %14’ünün sözel, %19.5’inin ekonomik, %12.2’sinin
psikolojik ve %8’inin cinsel fliddete maruz kald›klar› be-
lirlenmifltir.

Benlik Sayg›s› Ölçek Puanlar›
fiiddet gören ve görmeyen gebe kad›nlar›n benlik

sayg›s› ölçe¤inden ald›klar› puan ortalamalar›na fiekil
1’de yer verilmifltir. fiiddet gören kad›nlar›n ortalama pu-
anlar›n›n 36.91±2.65, fliddet görmeyenlerin 38.71±3.59 ol-
du¤u belirlenmifltir. Buna göre, fliddet gören kad›nlar›n
benlik sayg›lar›n›n fliddet görmeyen kad›nlar›nkinden
daha düflük oldu¤u ve bu fark›n istatistiksel olarak an-
laml›l›k tafl›d›¤› belirlenmifltir (-Z:3,020, p=0,003). 

‹liflkili Faktörler
“fiiddete maruz kalma” ile yafl, e¤itim düzeyi, meslek

(p=0.14), gebelik haftas›, antenatal kontrol say›s›, gebelik
say›s›, düflük say›s› ve yaflayan çocuk say›s› aras›nda an-
laml› farkl›l›¤a rastlanmam›flt›r (Tablo 3). Yaln›zca “flidde-
te maruz kalma” ile “düflük say›s›” aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir iliflki bulunmufltur (p=0.009).

TARTIfiMA

Çal›flma kapsam›na al›nan gebe kad›nlar›n %16’s› ge-
belik döneminde fliddet türlerinden herhangi birine ma-
ruz kald›¤›n› düflünmektedir. Giray ve arkadafllar›n›n
yapt›klar› çal›flmada bu oran %20 olarak belirlenmifltir
(1). Alpar’›n 250 gebe kad›n üzerinde gerçeklefltirdi¤i ça-
l›flmada efli taraf›ndan fliddete maruz kald›¤›n› düflünen
gebe say›s› %8.4’tür (3). Taflp›nar ve arkadafllar›n›n çal›fl-
mas›nda ise flu anki gebeli¤inde fiziksel fliddete maruz
kalma durumu %25 olarak bildirilmektedir (5). Ayranc› ve
arkadafllar›n›n 154 gebelik deneyimi yaflam›fl kad›n üze-
rinde gerçeklefltirdi¤i retrospektif çal›flmas›nda ise kad›n-
lar›n %36’s›n›n gebeli¤inin herhangi bir döneminde fizik-
sel fliddet yaflad›¤› belirlenmifltir (4). Yan›kkerem ve ar-
kadafllar›n›n 217 kad›n üzerinde gerçeklefltirdi¤i çal›flma-

Tablo 2: fiiddete Maruz Kald›¤›n› Bildiren Gebelerin fiiddet Öy-
küleri (n=26)

fiiddete maruz kalma % n

- evet 16 26
- hay›r 83 138

fiiddet uygulay›c›lar›
- flu anki efli 69 17
- efli ve eflinin ailesi 19 5
- di¤er (sadece eflinin ailesi, önceki efli) 12 4

Tablo 3: fiiddete maruz kalma ile gebe kad›nlar›n baz› özellikle-
rinin karfl›laflt›r›lmas›

Özellikler ±sd p

Yafl 26.35±5.10 0.59
Gebelik haftas› 32.20±9.23 0.56
Antenatal kontrol say›s› 6.85±3.66 0.21
Yaflayan çocuk say›s› 1.10±1.34 0.59
Gebelik say›s› 2.37±1.63 0.16
Düflük say›s› 2.07±0.91 0.009*
E¤itim y›l› 6.28±3.72 0.89

*p< 0,01

fiekil 1: fiiddet gören ve göremeyen gebelerin benlik sayg›s›
ölçe¤inden ald›klar› puan ortalamalar›
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da gebeli¤inde efli taraf›ndan dövülen kad›n say›s›
%9.7’tür (9). 

Çal›flma kapsam›na al›nan gebe kad›nlar›n %30’u ev-
lilik yaflamlar›nda, %30’u çocukluk ve %16’s› ergenlik dö-
neminde fliddete maruz kald›klar›n› bildirmifllerdir. Giray
ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda kad›nlar›n %27.7’si evlilik-
leri boyunca, %21.5’i de evlilik öncesi ailelerinde fiziksel
fliddete maruz kald›klar› bildirilmektedir (1). Çal›flma kap-
sam›na al›nan gebe kad›nlar›n fliddete maruz kald›klar›
yaflam dönemleri Giray ve arkadafllar›n›n çal›flma bulgu-
lar›yla benzerlik tafl›maktad›r (1). 

Gebelikte fliddet, temel olarak sözel olarak psikolojik
tarzda ortaya ç›kmaktad›r. Fiziksel ya da cinsel fliddet
çok az oranda görülmektedir (2,3,4). Bu çal›flmada da ge-
be kad›nlar›n flu anki ya da geçmiflteki gebeliklerinde en
çok ekonomik, sözel ve psikolojik fliddete maruz kald›k-
lar›, fiziksel ve cinsel fliddetin daha az oranda görüldü¤ü
belirlenmifltir. 

Çal›flmadan elde edilen “gebelerin en çok efllerinden
fliddet gördü¤ü” bulgusu Giray ve arkadafllar›n›n, Ayran-
c› ve arkadafllar› ile Alpar’›n çal›flma bulgular›yla benzer-
lik göstermektedir (1,3,4).

Bu çal›flmada yine Giray ve arkadafllar› ile Ayranc› ve
arkadafllar›n›n çal›flma bulgular›yla benzer flekilde flidde-
te maruz kalma ile yafl, e¤itim düzeyi, meslek, gebelik
haftas›, antenatal kontrol say›s›, gebelik say›s›, düflük sa-
y›s› ve yaflayan çocuk say›s› aras›nda anlaml› farkl›l›¤a
rastlanmam›flt›r (1,4). Farkl› olarak bu çal›flmada fliddete
maruz kalma ile “düflük say›s›” aras›nda istatistiksel ola-
rak anlaml› bir iliflki bulunmufltur (p=0.009). Taflp›nar ve
arkadafllar›n›n çal›flmas›nda ise gebelerin çocuk say›lar›-
n›n artmas› halinde fliddet görme oranlar›n›n artt›¤› bildi-
rilmektedir (5).

Gebeli¤inde fliddete maruz kalan ve kalmayan gebe
kad›nlar›n benlik sayg›lar›n›n orta düzeyde oldu¤u, flid-
det ma¤duru gebelerin benlik sayg›lar›n›n istatistiksel
olarak daha düflük bulundu¤u belirlenmifltir. Muslu ve
Erdem’in fiziksel fliddet gören ve görmeyen kad›nlar›n
benlik sayg›s› düzeylerinin karfl›laflt›r›ld›¤› 207 kad›nla

yapt›klar› çal›flmada; fliddet gören kad›nlar›n benlik say-
g›lar›n›n fliddet görmeyen kad›nlar›nkinden daha düflük
oldu¤u belirlenmifltir (p=0.00) (7). Bu verilere dayanarak
fliddete maruz kalman›n kad›nlar›n benlik sayg›lar›n›
olumsuz yönde etkileyen bir faktör oldu¤u söylenebilir.

Sonuç olarak bu çal›flmada;
- Gebe kad›nlar›n %16’s›n›n gebelik döneminde fliddet

türlerinden herhangi birine maruz kald›¤›n› belirttik-
leri,

- Gebelerin en çok efllerinden fliddet gördü¤ü,
- Gebe kad›nlar›n flu anki ya da geçmiflteki gebelikle-

rinde en çok ekonomik, sözel ve psikolojik fliddete
maruz kald›klar›, fiziksel ve cinsel fliddetin daha az
oranda görüldü¤ü,

- Gebe kad›nlar›n %30’unun evlilik yaflamlar›nda,
%30’unun çocukluk ve %16’s›n›n ergenlik döneminde
de fliddete maruz kald›klar›,

- fiiddete maruz kalma ile “düflük say›s›” aras›nda ista-
tistiksel olarak anlaml› bir iliflkinin oldu¤u,

- Gebeli¤inde fliddete maruz kalan kad›nlar›n benlik
sayg›lar›n›n fliddet görmeyen kad›nlar›nkinden daha
düflük oldu¤u belirlenmifltir.

Bu bulgular do¤rultusunda sa¤l›k bak›m› verenlerin,
fliddet kurban›n› belirlemek ve onlara yard›m etmek için
en uygun kifliler oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda sa¤l›k per-
soneline;
- Hizmet içi e¤itim programlar› ile gebelikte fliddeti ta-

n›lama, risk faktörleri, uygun yaklafl›m ve yasal pro-
sedürler hakk›nda bilgi verilmesi,

- Antenatal kontroller s›ras›nda gebelerin fliddete ma-
ruz kalma durumlar›n› de¤erlendirmeleri,

- fiiddete maruz kald›¤› belirlenen gebeleri resmi mev-
kilere ve rehabilitasyon merkezlerine uygun flekilde
yönlendirmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip ol-
malar›,

- Belirli periodlarla düzenlenecek olan hizmet içi e¤itim
programlar› ile bilgilerini güncellemeleri önerilmekte-
dir.
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