
DUYGUSAL ŞİDDETİN FARKINDA MIYIM? 

EK-1  MADDE LİSTESİ 

1. Başka insanların yanında sizi aşağılar, sizinle dalga geçer. 

2. Sizin fikirlerinizi, önerilerinizi, ihtiyaçlarınızı göz ardı eder. 

3. Kendinizi kötü hissettiğinizi bilmesine rağmen sürekli sizinle dalga geçer. 

4. Herhangi bir davranışından rahatsız olduğunuzu dile getirdiğinizde sizi "aşırı hassas" olmakla 

suçlar. 

5. Sizi sürekli kontrol etmeye çalışır ve size sürekli çocukmuşsunuz gibi davranır. 

6. Davranışlarınızı sürekli düzeltir ya da davranışlarınız nedeniyle sizi sürekli azarlar. 

7. Herhangi bir şey yapmak için ya da bir yere gitmek için sürekli ondan izin almanız gerektiğini 

düşünürsünüz. 

8. Sizin paranızı kullanma şeklinize karışır, üstünüzde maddi kontrol sağlamaya çalışır. 

9. Sizin başarılarınızı, hayallerinizi sürekli aşağılar ve küçümser. 

10. Kendisinin sürekli haklı olduğunu, sizinse sürekli haksız olduğunuzu size hissettirmeye çalışır. 

11. Sizi sürekli onaylamadığını hissettirir. 

12. Sürekli sizin yanlışlarınızı, başarısızlıklarınızı ön plana çıkartır. 

13. Empati kurma ve anlayış gösterme konularının gereksiz olduğuna inanırlar. 

14. Sürekli sizin sınırlarınızı ihlal ederler ve sizin isteklerinizi görmezden gelirler. 

15. Kendi problemleriniz, mutsuzluklarınız ve yaşamda karşınıza çıkan problemler konusunda 

sürekli sizi suçlarlar. 

16. Size hoşunuza gitmeyen isim takarlar ya da bıyık altından canınızı sıkacak kelimeler kullanırlar. 

17. Çoğu zaman duygusal anlamda uzaktırlar. 

18. En ufak bir anlaşmazlıkta aşırı öfkelenirler ve kendilerini sakinleştiremezler. 

19. Somurtarak ya da kendilerini geri çekerek sizin dikkatinizi çekerler ve istediklerini almaya 

çalışırlar. 

20. Size empati ya da şefkat göstermezler. 

21. Her zaman mağdur rolünü oynarlar ve kişisel sorumluluk almaktansa sürekli sizin tek suçlu 

olduğunuzu dile getirirler. 

22. Sizi cezalandırmak ya da korkutmak için bırakıp gitmekle, ihmal etmekle ve terk etmekle tehdit 

ederler. 

23. Sizin duygularınızı umursamazlar ve önemsemezler. 

24. Sizi bir birey olarak görmektense kendilerinin bir uzantısı olarak görürler. 

25. Sizin hakkınızdaki özel bilgileri başkaları ile paylaşırlar. 

26. Duygusal şiddeti gösteren davranışları ile yüzleştirildiklerinde reddederler. 

27. Sizi korkutmak ve kontrol etmek için ince tehdit mekanizmaları kullanırlar. 

28. Duygusal şiddet anne-çocuk / öğretmen-öğrenci / kuzenler arası şeklindeki ilişkilerde de görülür. 

29. Zarar görmekten korktukları için sürekli duyguları yokmuş gibi davranırlar. 

30. Sizin önem verdiğiniz şeyleri küçümserler. 

31. Sürekli yalan söylediğinizi ya da kötü bir hafızanızın olduğunu iddia ederler. 

32. Bilinçli akıl oyunları ile sizin kendinizden şüphe duymanıza neden olurlar. 

33. Aynı fikirde olmama durumunu sevgi eksikliği ile eş tutarlar. 

34. Toplum içerisinde sizi zor durumda bırakmayı bir davranış biçimi haline getirirler. 

35. Sizi kendilerinin sadık birer hizmetçisi olarak görürler. 

 


