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Mehmet ÖZER 

ÖZET 

Bu çalışmada, bireylerin bağlanma tarzlarının, algıladıkları ebeveynlik 

(anne) tarzlarının ve suçluluk-utanç duygularının psikolojik belirtilerle olan 

ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Ankara’da farklı 

sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden dört ortaöğretim okulunda öğrenim 

görmekte olan 586 lise öğrencisinin katılımı ile veriler toplanmıştır. 

Araştırmada, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-I, Young 

Ebeveynlik Ölçeği-Anne Formu, Suçluluk–Utanç Ölçeği, Kısa Semptom 

Envanteri ve demografik verileri elde etmek için Kişisel Bilgi Formu 

kullanılmıştır. İlk olarak, değişkenler arası ilişkiler incelenmiş, psikolojik 

belirtileri düşük ve yüksek olan grupların karşılaştırılması yapılmış, psikolojik 

belirtileri yordayan değişkenler tespit edilmiş ve son olarak araştırma 

değişkenlerini etkileyen demografik değişkenlere yönelik karşılaştırmalar 

yapılmıştır. 
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Analizler sonucunda, araştırmanın bağımsız değişkenleri olan 

bağlanma tarzları, algılanan ebeveynlik tarzları ve suçluluk–utanç duyguları 

ile bağımlı değişken olan psikolojik belirtilerin ilişkili olduğu, ayrıca bağımsız 

değişkenlerin de birbirleri ile ilişkili olduğu gözlenmiştir. 

Psikolojik belirtileri yüksek olan gruptaki ergenlerin, belirtilerin düşük 

olduğu gruptakilere göre, daha fazla utanç yaşadıkları, daha yüksek oranda 

güvenli, kaygılı, kaçınmalı ve saplantılı bağlanma geliştirdikleri, annelerini 

daha kontrollü/kuralcı, küçümseyici/aşağılayıcı, istismarcı/dışlayıcı, başarı 

odaklı/mükemmeliyetçi ve disiplinsiz/lakayt olarak gördükleri saptanmıştır. 

Psikolojik belirtileri düşük olan gruptaki ergenlerin, diğer gruptaki ergenlere 

göre annelerini daha şefkatli/sevecen olarak algıladıkları gözlenmiştir. 

Psikolojik belirtileri yordayan değişkenlerin tespitine yönelik yapılan 

hiyerarşik regresyon analizi sonucunda; cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey 

(anne eğitimi), katılımcıların yaşam doyumlarına, kişilerarası ilişkilerinden 

duydukları memnuniyetlerine ve aile ilişkilerine ait değerlendirmeleri, 

küçümseyici/aşağılayıcı ebeveynlik, başarı odaklı/mükemmeliyetçi 

ebeveynlik, disiplinsiz/lakayt ebeveynlik ile kaygılı bağlanma tarzının 

denkleme girerek, psikolojik belirtileri topluca yordadığı görülmüştür. 

Araştırma değişkenlerinin cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey 

bakımından karşılaştırılması sonucunda; kızlar ve erkekler arasında 

suçluluk-utanç, bağlanma tarzları ve psikolojik belirtiler bakımından anlamlı 

farklılık olduğu tespit edilmiştir. Düşük ve yüksek sosyo-ekonomik düzeye 

sahip ergenlerin, suçluluk-utanç, bağlanma tarzları, algılanan ebeveynlik 

tarzları ve psikolojik belirtiler bakımından birbirlerinden ayrıldığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler  : Bağlanma, Suçluluk–Utanç, Ebeveynlik Tarzları, 

Psikolojik Belirtiler 

Tez Yöneticisi            : Prof. Dr. Nesrin HİSLİ ŞAHİN 
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THE RELATIONS BETWEEN GUILT–SHAME, ATTACHMENT, 

PERCEIVED PARENTING (MOTHER) STYLE AND 

PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS 

MASTER THESIS 

Mehmet ÖZER 

ABSTRACT 

The aim of the study, is to investigate the relationship between 

attachment sytles, perceived parenting styles and shame and guilt with 

psychological symptoms. This study was conducted on 586 high school 

students from four different schools that respresents the different socio-

economic state in Ankara. 

In this study, Experiences in Close Relationships-I, Young Parenting 

Inventory-Mother Form, Shame and Guilt Scale, Brief Symptom Inventory 

and Personal Information Form was used. First of all, the relationships 

between the variables and the comparison between the high psychological 

symptoms group and the low psychological symptoms group were examined. 

The variables that predicted the psychological symptoms was found and it 

was invesigated to determine the demographic variables that affect the study 

variables. 

According to the findings of the study, it was found that the 

indenpendent variables like attachment styles, perceived parenting styles 

and shame and guilt are correlated with the psychological symptoms.  
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The adolescents in the high psyhological symptoms group, 

experiencing more shame,  having much more secure, anxious, avoidant 

and preoccupied attachment styles and they perceived their mothers more 

controlling/ruling parenting, belittling/humiliating parenting, exploiting/ 

rejecting parenting, success-focused/perfectionist parenting and 

undisciplined/laissez-faire parenting rather than the adolescents in the low 

psychological group. The adolescents in the low psychological group, 

perceived their mothers more compassionate parenting rather than the 

adolescents in the high psychological group. 

The regression analysis revealed that gender, socio-economic state, 

the evaluation of life satisfaction, the gratification of interpersonal 

relationships and the family relationships of the participants, 

belittling/humiliating parenting, succes-focused/perfectionist parenting, 

undisciplined/laissez-faire parenting and the anxious attachment style as a 

group significantly predicted the psychological symptoms. 

After the comparison of the gender and socio-economic state’s effect 

over the study variables; there is significant difference between girls and 

boys on shame and guilt, attachment styles and psychological symptoms. 

There is significant difference between the adolescents in the low and high 

socio-economic state on the shame and guilt, attachment styles, perceived 

parenting styles and the psychological symptoms. 

Keywords              : Attachment, shame and guilt, parenting styles and 

psychological symptoms 
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ÖN SÖZ 

Dünyaya geldiği andan itibaren çocuğun ilk etkileşimde bulunduğu 

insanlar anne ve babasıdır. Yaşanılan bu etkileşim, bireyin tüm hayatı 

boyunca devam etmektedir. Çocuğun kişilik yapısının oluşturulmasında, 

sağlıklı psikolojik gelişim göstermesinde, kişilerarası ilişkilerini olumlu olarak 

yaşayabilmesinde bu etkileşimler oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Çocuğun özellikle annesi ile yaşadığı ilişkiler, onun bağlanma 

örüntüsünü şekillendirmektedir. Ayrıca çocuğun kendisinin sevilebilir/ 

sevilmeye değmeyen biri olduğuna inanmasını sağlamakla birlikte, annesi ile 

birlikte çevresindeki diğer insanların da güvenilebilir/güvenilmez olduğuna da 

inanmasını sağlamaktadır. Çocuğun tüm hayatı boyunca etkili olan bu 

etkileşimler, çocuğun bilişsel gelişimini etkilemekle birlikte, onun duygu ve 

düşüncelerini yaşama tarzlarını da etkilemektedir. Kişlerarası ilişkilerde 

önemli bir yere sahip olan suçluluk ve utanç duyguları da çocuğun ailesi ile 

yaşadığı etkileşimlerden etkilenmektedir.  

Günlük hayatta, yakın çevremizdeki aileleri incelediğimizde, çok çeşitli 

ebeveynlik tarzları ile karşılaşmaktayız. Bu farklı ebeveynlik tarzları 

sonucunda da farklı davranış ve tutum sergileyen çocuklar görmekteyiz. Bu 

çocukların, kişilik yapısı ile karakterlerinin şekillenmesi, kendilerine gösterilen 

ebeveynlik tarzları ile yakından ilişkilidir. Çocuğunu seven, şefkat gösteren, 

belirli kurallar altında yetiştiren ebeveynler olduğu gibi, çocuğuna ilgi 

göstermeyen, onu kontrol etmeyen ve belirli bir dispilin altına sokmayan 

ailelere de rastlanmaktadır. Farklı bağlanma ve ebeveynlik tarzlarının ve 

yaşanılan suçluluk-utanç duygularının yoğunluğunun çocukların psikolojik 

belirtilerini nasıl etkilediğinin aydınlatılması, çocukların daha sağlıklı 

yetiştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 
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GİRİŞ 

İnsanlık tarihinin ilk zamanlarında, ilkel insanlar tehlike veya şiddet 

hissettiklerinde, beyinlerinin duygusal bölümleri onları öfke, korku gibi basitçe 

düşünebilecekleri temel duygulara yönlendirmekteydi. Bilişsel kabiliyetlerin 

büyük gelişimi ile birlikte, suçluluk, pişmanlık, dargınlık, utanma, hayranlık, 

beğenme, merhamet ve aşk gibi daha karışık duygular ortaya çıkmıştır. Bu 

karışık duyguların birçok bilgiyi birleştirdiği, duyguları birbirleri ile uyumlu hâle 

getirdiği, insanlara kendileri ve dünya hakkında yüksek düzeyde farkındalık 

sağladığı ifade edilmektedir (Greenberg, 2002: 50). 

Birçok fonksiyona hizmet eden karışık duyguların, bireylerin 

doğumlarından itibaren birincil bakıcıları ile kurdukları etkileşim sonucunda 

şekillenebileceği, bu etkileşim ile bireylerin farklı bağlanma örüntüleri 

geliştirebileceği değerlendirilmektedir. Bağlanma tarzlarının şekillenmesinde, 

ebeveynlik tarzlarının önemli bir yer teşkil ettiği, aynı zamanda bu bağlanma 

tarzları ile yaşanılan suçluluk ve utanç duygularının etkileşim içerisinde 

oldukları düşünülmektedir.   

Bu bağlamda düşünüldüğünde bağlanma, bebeğin annesi veya 

bakıcısı ile arasında kurulan duygusal, bilişsel ve beyinsel süreçlerini tüm 

hayatı boyunca etkileyebilecek bir süreçtir. Bebeğin anne veya birincil 

bakıcısı ile ilişkisi doğum anından itibaren başlar. Kurulan bu ilişki, ileriki 

dönemlerde iş, arkadaş ve evlendiğinde eşi ile olan ilişkilerini etkileyebilecek, 

yönlendirebilecek düzeydedir. İlişkinin sağlıklı, güvenilir olması, kurulacak 

ilişkilerin de sağlıklı olmasına, ilişkinin olumsuz olması ise kurulacak ilişkilerin 

de sağlıksız, kaygı verici hâle gelmesine sebep olabilmektedir. Bağlanma 

tarzının güvensiz olması, bireylerin kişisel gelişimlerini olumsuz etkilemekte 

ve bir takım psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. 

Bağlanma tarzı ile yakından ilişkili olan ebeveynlik tarzları, fiziksel ve 

psikolojik olarak sağlıklı, kendine güvenen bireylerin yetişmesinde önemli 

fonksiyonlara hizmet etmektedir. Anne çocuk ilişkisinde, annenin çocuğuna 

göstereceği ilgi ve sevginin, çocuğun isteklerine olan duyarlılığının, çocuğun 
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kişiliğini olumlu yönde etkileyebileceği, tam tersi olan durumlarda ise 

çocuğun kişiliğini olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilmektedir. 

Suçluluk–utanç duyguları, kişinin kendisini yönetmeye yardımcı olan 

duygulardır. İşlevsel duygular olup, uygun yoğunlukta yaşanmaları halinde, 

bireylerin sosyalleşmesinde, bireysel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde 

yaşayabilmelerinde ve toplumsal uyumun oluşmasına yardımcı 

olabilmektedirler. Bu duyguların, çok az ya da çok yoğun yaşanması ise, 

bireylerin psikolojisini olumsuz yönde etkileyerek, gelişiminde ve 

sosyalleşmesinde bir takım sorunlara yol açabilmektedir. Bireylerin bu 

duyguları nasıl ve ne miktarda geliştireceği ise, ebeveynleriyle, özellikle de 

annesi ile ilişkileriyle, dolayısıyla da bağlanma tarzı ile ilişkilidir. 

Yapılan bu araştırmanın amacı, lise çağındaki gençlerin yaşamakta 

olduğu psikolojik belirtiler ile bağlanma, algılanan ebeveynlik (anne) tarzları 

ve suçluluk-utanç duygularının nasıl bir ilişki içinde olduğunu incelemektir. 

Çalışmanın birinci bölümünde bağlanma kavramı, bağlanma kuramı, 

bağlanma tarzları, bağlanmanın nasıl ölçüldüğü, ebeveynlik tarzları, ebeveyn 

tutumlarına dair sınıflandırmalar ve ebeveyn tarzlarının ölçümü, suçluluk – 

utanç kavramları, bu duyguları ölçme yöntemleri ve bu kavramlar üzerinde 

yurt dışında ve yurt içinde yapılan çalışmalar incelenmiştir. İkinci bölümde 

çalışmanın amacı, önemi, kapsamı, sınırlılıkları ve araştırma soruları, 

örneklem bilgileri, veri toplama ve değerlendirme tekniği ile araştırmada 

kullanılan ölçekler açıklanmıştır. Üçüncü bölümde araştırma sonucunda elde 

edilen bulgular aktarılmıştır. Dördüncü bölümde ise araştırma sonucunda 

elde edilen bulgular, daha önce yapılan araştırma bulgularıyla tartışılmış ve 

önerilerde bulunulmuştur.  



 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

1. BAĞLANMA  

Bu kısımda öncelikle bağlanmanın tanımı, bağlanma kuramı, 

müteakiben bağlanma tarzları ve bağlanma tarzlarının ölçüm yöntemleri 

açıklanmıştır. 

a. Bağlanma Kavramı  

 Bağlanma, çocuğun başkalarıyla (ebeveynleriyle veya 

bakıcılarıyla) anlamlı duygusal ilişkiler kurabilme yetisi olarak tanımlanabilir 

(Budak, 2003: 106). Bir başka tanıma göre ise bağlanma, kendisine bakım 

veren kişi ile çocuk arasında gelişen; bakım veren kişinin aranması, ona 

yakınlık kurma arayışı davranışlarının gösterilmesi gibi bir takım 

davranışlarla kendini gösteren, özellikle tehlike anlarında ve stres 

durumlarında açığa çıkan, dayanıklı ve devamlı bir duygusal bağ olarak 

tanımlanmaktadır (Pehlivantürk, 2004: 57). 

Bağlanma davranışı, bireyin korktuğu veya stresli durumlarında, bir 

figürle ilişki kurmak ya da yakınlık aramak için duyduğu istek olarak 

tanımlanmıştır (Bowlby, 1980’den aktaran Deniz, 2006: 90). Bir diğer tanıma 

göre bağlanma, hayatın ilk günlerinde başlayan, bireyin çevresiyle etkileşimi 

ile gelişen ve duygusal ağırlıklı bir durum olarak tanımlanmaktadır (Keskin ve 

Çam, 2009: 53). 

Bağlanmanın, bireyin diğeriyle kurduğu duygusal bağ olarak 

tanımlandığı da görülmüştür (Ainsworth, 1973’ten aktaran Özbaran ve Bildik, 

2006: 137). Bir başka tanıma göre ise bağlanma, bebek ile birincil bakıcısı 

arasında zamanla gelişen ve bu yakınlığı sürdürmeyi istemeyle sonuçlanan 

güçlü, duygusal bağ olarak tanımlanmaktadır (Flanagan, 1999: 141). 

Yukarıda yapılan tanımlamaları birleştirecek olursak, bağlanma; 

bebeklik döneminde, çocuğun annesi veya kendisine bakım verenlerle 

ilişkisinin niteliğine göre oluşan, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri dahil olmak 
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üzere tüm hayatı boyunca geliştireceği kişilerarası ilişkilerini etkileyen bir 

süreç olarak değerlendirilmektedir. 

b. Bağlanma Kuramı 

Bağlanma teorisinin temeli, Bowlby ve Ainsworth’un yaptıkları 

araştırmalara dayanmaktadır. Bowlby, bağlanma davranışının bebeklik 

döneminde çok önemli olmasına rağmen, hayat boyu aktif olduğunu ve 

tehlike veya ihtiyaç anlarında, hayatın o aşamasındaki bağlanma figürü ile 

yakınlık kurmaya yönelik davranışlarda ve düşüncelerde kendisini 

göstermeye devam ettiğini  öne sürmüştür (Bowlby, 1988’den aktaran 

Mikulincer ve Shaver, 2007: 6, 12). 

Bowlby’nin bağlanma teorisinin, çeşitli süreler boyunca birincil 

bakıcılarından özellikle annelerinden ayrılan bebeklerin ve küçük çocukların 

davranışlarını gözlemleyerek oluştuğu ifade edilmektedir (Hazan ve Shaver, 

1987: 512). Bowlby’e göre bağlanma davranışının yakınlık arayışı ile kendini 

gösterdiği ve bağlanılan kişilerden ayrılma ile belirginleştiği ileri 

sürülmektedir. Annenin yokluğunda gerginlik, huzursuzluk oluştuğu, annenin 

varlığında ise rahatlık ve huzur oluştuğu belirtilmektedir. Bağlanmanın temel 

işlevinin tehlikelerden korunma olduğu ifade edilmektedir (Pehlivantürk, 

2004: 57). 

Bowlby’e göre, insanın korunmaya ve desteğe ihtiyaç duyduğu anda, 

bağlanma davranışının doğal ve birincil stratejisinin yakınlık arayışı olduğu 

belirtilmektedir. Bu strateji benzer fonksiyonları olan birkaç çeşit davranıştan 

oluşmaktadır. Tehlike, zarar ve moral bozukluğundan kurtarma gibi uyum 

sağlayıcı benzer fonksiyonlara hizmet etmektedir. Ayrıca, birincil bağlanma 

stratejisinin, düzenli olarak ilgi ve koruma sağlayan ilişki partnerleri 

hakkındaki zihinsel temsillerinin aktif hâle gelmesini içerdiği ifade 

edilmektedir. Bu temsillerin, kişinin tehditler ile başa çıkmasına yardım eden 

güvende olma hissi yarattığı belirtilmektedir. Bağlanma figürü ile yaşanan 

etkileşimler sayesinde oluşan bu temsillerin, tehdit içeren durumlarda 

kullanılmak üzere birey için, sembolik bir güç kaynağı haline geldiği 

görüşüne varılmıştır (Bowlby, 1969, 1982’den aktaran Mikulincer ve Shaver, 

2007: 13). 
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Bir bebek, annesinden ayrıldığı zaman, bazı  duygusal tepkiler 

göstermektedir. Birinci tepki, protesto (itiraz) etmektir. Bu itiraz, ağlama, aktif 

bir şekilde araştırma, diğerlerinin sakinleştirmelerine direnmeyi içermektedir. 

İkinci tepki ise çaresizliktir (despair). Pasiflik ve üzgün olma durumudur. 

Üçüncü tepki kopmadır (detachment). Aktif ve görünürde savunmada olmayı, 

anne döndüğünde umursamaz ve sakınan tutum içinde olmayı içermektedir 

(Hazan ve Shaver, 1987: 512). 

Yakınlık-sürdürme davranışının, anne odayı terk ettiğinde çok açık bir 

şekilde görüldüğü ve bebeğin ağladığı veya annesini takip etmeye teşebbüs 

ettiği ifade edilmektedir. Ainsworth (1963, 1967), Afrikalı bebekler üzerine 

yaptığı çalışmasında, Ugandalı çocukların büyük kısmında, bağlanma 

davranışının altı aylıkken görüldüğünü, bu davranışın sadece çocukların 

anneleri odayı terk ettiğinde değil, aynı zamanda dönüşünü gülümsemeyle, 

kollarını kaldırarak ve sevinç çığlıkları atarak karşıladığında da görüldüğünü 

açıklığa kavuşturmaktadır. Sonraki üç ayda, bütün bu davranışların daha 

düzenli ve anneye olan bağlanmanın, daha büyük bir enerjiyle güçlendiği ve 

sağlamlaştığı görülmüştür (Bowlby, 1984: 200). 

Schaffer ve Emerson, çocukların ilk bağlanma davranışını 

gösterdikleri ayın sonrasında, çocukların dörtte birinin, bağlanmalarını ailenin 

diğer üyelerine yönlendirdikleri görülmüş, 18 aylık olduklarında, bir kısmı 

hariç tamamının, en az bir başka figüre daha bağlandıkları ileri sürülmüştür. 

Bağlanma davranışlarının başka tanıdık yetişkinlere de gösterilmesine 

rağmen, anneye karşı olan daha erken, daha güçlü ve daha istikrarlı olarak 

görülmektedir. Altı-dokuz aylık dönemdeki çocukların, babaları eve 

geldiğinde onları neşeyle karşıladıkları görülmüş, fakat annenin dışındaki 

tanıdıkları takip etme davranışı dokuz aydan önce görülmediği ileri 

sürülmüştür (Schaffer ve Emerson, 1964’ten aktaran Bowlby, 1984: 201).  

Diğer figürlerden en çok bağlanılan kişinin ise baba olduğu ileri 

sürülmektedir (Bowlby, 1984: 201). Babaların, bebekler ile olumlu yönde ve 

yakın ilişkiler kurmasının, yabancılarla ilişki kurmasında bebeklere daha fazla 

rahatlık sağladığı görülmüştür.  Biller’e göre bebeklerin, acıktıklarında ve 

yorulduklarında annelerini, aktif oyun oynamak istediklerinde ise babalarını 
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tercih ettikleri belirtilmektedir. Ayrıca, bebek ile babası arasında kurulan 

iletişimin, çocuğun bilişsel gelişimine uygun bir nitelikte olduğu ve çocuğun 

araştırıcı davranışlarını desteklediği sonucuna varılmıştır (Biller, 1993’ten 

aktaran Soysal ve diğerleri, 2005: 93). 

Bağlanma fonksiyonlarının bebeğin davranışlarında görüldüğü 

görüşüne varılmıştır. Bağlanma figürüne yakınlığın, özellikle bebeğin 

korktuğu ya da herhangi bir nedenden ötürü sıkıntıya girdiği durumlarda 

belirdiği ifade edilmektedir. Bu tür durumlarda bakım veren kişi, bebeğin geri 

çekilerek rahatladığı ve güvenceyi yeniden sağladığı güvenli bir sığınak (safe 

haven) vazifesi yerine getirmektedir. Bowlby’e göre, yakınlığı devam ettirme, 

güvenli sığınak ve güvenli üs olmanın, bağlanma ilişkisinin fonksiyonlarını ve 

bağlanmayı tanımlayan üç özellik olduğu ileri sürülmektedir ve bu özellikler 

Şekil-1’de gösterilmektedir (Hazan ve Shaver, 1994: 4). 

 

                  

 

 

  

 

Şekil-1:  Bağlanmayı Tanımlayan Özellikler (Hazan ve Shaver, 1994: 4). 

Eğer bağlanma figürü, ulaşılabilir durumda, hassas ve ihtiyaç anında 

bebeğin yakınlık arayışına olumlu tepkiler veriyor ise, bebeğin kendisini 

güvende hissettiği, dünyayı genel olarak güvenli gördüğü, bağlanma 

figürünün çağrıldığı anda yardıma hazır olduğunu hissedeceği ileri 

sürülmektedir. Dolayısıyla da bu “güven” duygusu içinde olan bebeğin 

çevreyi keşfetmeye yönelik meraklarını giderme imkanını kendinde 

bulacağını ve diğer insanlarla ilişki kurmaya değer bir tutum sergileyeceği 

görüşüne varılmıştır (Mikulincer ve Shaver, 2007: 21). 

     Yakınlığı    
Sürdürme 

Güvenli Üs 
(Secure Base) 

Güvenli Sığınak 
(Safe Haven) 

 
  Bağlanma 
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Bağlanma figürünün ulaşılamaz olmasının, güvensiz bağlanma ile 

sonuçlanacağı ifade edilmektedir. Bu durumun, mevcut tehlike ve tehdit 

sonucu oluşan sıkıntı ile birleştiği ve duygusal bakımdan iyi olmayı, kişisel 

uyumu, ilişki memnuniyetini riske atan, kademeli olarak zihinsel ve 

davranışsal süreci tetiklediği ileri sürülmektedir. Bu acı veren olaylar 

serisinin, kişiyi ikincil bağlanma stratejisine uyum sağlaması için zorladığı 

belirtilmektedir. Bu stratejilerin; aşırı hareketlilik (hyperactivating), 

hareketsizlik (deactivating) veya bu ikisinin birleşimi şeklinde gerçekleşeceği 

ifade edilmektedir (Mikulincer ve Shaver, 2007: 39). 

Aşırı hareketliliğin, birincil bağlanma stratejisinin abartılmış hali 

olduğu, yoğun bir şekilde ilişki partnerini izlemek ve yakınlığı sürdürmek için 

güçlü çaba sarf etmeyi içerdiği ve kaygılı bağlanma tarzının anahtar 

belirleyici özelliği olduğu belirtilmektedir. İlişki partnerine aşırı bağımlılığı, ilgi 

ve bakım için aşırı istek duymayı, bilişsel, duygusal ve fiziksel mesafeyi en 

aza indirme çabalarını ve partnerin dikkatini ve desteğini garantiye alma 

davranışlarını içerdiği ifade edilmektedir (Mikulincer ve Shaver, 2007: 40). 

Hareketsizlik stratejilerinin, kişilerarası düzeyde, yakınlık arayışı olan 

birincil bağlanma stratejisinin engellenmesini içerdiği ileri sürülmektedir. 

Hareketsizlik stratejilerine güvenen insanların ilişkilerinde iki ana amacı 

olduğu: birincisi mesafeyi, kontrolü ve kendine inanmayı sürdürerek, ihtiyacı 

olan ne varsa almak ve ikincisi ise ihtiyaçları umursamama, inkâr etme ve 

bağlanma sistemini tetikleyebilecek olumsuz duygusal durumlardan 

sakınmak olduğu ifade edilmektedir (Mikulincer ve Shaver, 2007: 41). 

 Bağlanma davranışını aktif hâle getiren birçok durum vardır. Bowlby, 

bu durumları üç başlık altında toplamıştır (Bowlby, 1984: 258). Bunlar: 

• Çocuğun Durumu:  Yorgunluk, açlık, acı, üşüme, bozuk sağlık 

durumu. 

• Annenin Nerede Oldu ğu:  Anne yok, anne ayrılıyor, anne 

yakınlığa fırsat vermiyor. 
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• Diğer Çevresel Ko şullar:  Alarma geçiren olayların ortaya 

çıkması, diğer yetişkinler veya çocuklar tarafından geri çevrilme, terslenme. 

Her annenin çocuğunun yorgun, aç, üşümüş olduğunu veya sağlığının 

iyi olmadığını bildiği düşünülmektedir. Çocuğun, sadece annesinin 

görüşünün dışında olmasını istemediği, sıklıkla onun kucağında oturmak 

veya onun tarafından taşınmak istediği belirtilmektedir. Bu yoğunlukta, 

bağlanma davranışının sadece fiziki temasla sona erdiği ve annenin 

davranışları sebebiyle temasın kesilmesi, ağlama, izleme, yapışma gibi 

şiddetli bağlanma davranışlarını açığa çıkardığı ileri sürülmektedir. Çocuğun 

davranışının; yorgun, aç, üşümüş veya hasta olmadığı durumlarda, değişiklik 

gösterdiği, bu tür durumlarda, annesi belli bir mesafe uzakta olsa bile 

çocuğun huzursuz olmadığı ifade edilmektedir. Çocuğun alarma geçtiğinde, 

diğer yetişkinler veya çocuklar tarafından terslendiklerinde bağlanma 

davranışının tekrar aktif hâle geldiği sonucuna varılmıştır (Bowlby, 1984: 

259). 

Çocuğu alarma geçiren davranışlar, öncelikli olarak büyük, genellikle 

ani bir uyaran seviyesi değişikliğidir. Parlak ışık, ani karanlık, yüksek ses gibi 

değişkenler olduğu belirtilmektedir. İkinci olarak ise, nesnelerin kendilerinin 

farklı olması veya beklenmedik bir şekilde görünmesi olarak ifade 

edilmektedir. Bu durumlardan birinin meydana gelmesi halinde, iki yaş ve 

üzeri çocukları daima annesine doğru koşturduğu, bağlanma davranışlarının 

yüksek şiddette ortaya çıktığı ve çocuğun sakinleştirilmesinin daha zor hâle 

geldiği değerlendirilmektedir. Ağlama ve yapışma davranışlarının 

görülebildiği ileri sürülmektedir. Diğer yandan, çocuk fazla korkmamış ise, 

bağlanma davranışının şiddetinin düşük olduğu ve çocuğun 

sakinleştirilmesinin daha kolay gerçekleştiği belirtilmektedir. Çocuğun 

annesine biraz daha yaklaştığı veya kafasını çevirip annesinin nerede 

olduğunu kontrol etmekten ve annesinin ifadesine ve jestine dikkat etmekten 

başka bir şey yapmayabileceği ifade edilmektedir (Bowlby, 1984: 259). 

Bowlby’e göre, bireylerin yakınlık ve koruma arayışlarına, bağlanma 

figürlerinin verdiği tepkiler ile bağlanma figürleri ile girilen etkileşimler, 

bağlanma sisteminin işlevlerini belirlemekte ve bu etkileşimlerin bellekte 
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depolandığı ileri sürülmektedir. Depolanan bu bilgilerin, çalışan modelleri 

veya zihinsel temsilleri oluşturdukları belirtilmektedir (Bowlby, 1969, 

1982’den aktaran Mikulincer ve Shaver, 2007: 22).  

Bu çalışan/işlevsel modeller aracılığı ile bebeklerin, bağlanma 

figürlerinden ne bekleyeceklerini öğrendikleri ve bu beklentilere göre 

kendilerini uyarladıkları ifade edilmektedir. Bu modeller bakım verenin 

ulaşılabilirliğini ve cevap verebilirliğini tahmin etmekte kullanılır. Bowlby’e 

göre bu modellerin, yakın ilişkilerdeki düşünceleri, duyguları ve davranışları 

yönlendirdiği ileri sürülmektedir (Hazan ve Shaver, 1994: 5). 

Bowlby, bağlanma sonucu gelişen çalışan modellerin, “benlik” ve 

“başkaları” modelleri olmak üzere iki temel bileşeni olduğunu ileri 

sürmektedir. Benlik/kendilik modelinin, bireyin bağlanma figürü ile ilişkisini 

değerlendirerek, kendisinin sevilmeye, desteklenmeye layık olup olmadığına 

yönelik inançlarını içerdiği, başkaları modelinin ise, diğerlerinin ki özellikle 

bağlanma figürünün ulaşılabilirliği, güvenilirliği ve kabul ediciliği ile ilgili 

inançlarını içerdiği ifade edilmektedir (Bowlby, 1973’ten aktaran Soygüt, 

2004: 65). Bağlanma figürleri ile ilişkilerinde sıcaklık ve tutarlılık yaşayan 

çocukların, kendilerinin sevilebilir biri olduklarına dair bir benlik modeli ve 

diğerlerinin sevilebilir ve güvenilebilir olduklarına dair başkaları modeli 

geliştirdikleri görüşüne varılmıştır. Bağlanma figürleri tarafından reddedilen 

ve tutarsız ilişkiler yaşayan çocukların, kendilerinin sevilmeyen biri 

olduklarına dair benlik modeli ve diğerlerinin düşmanca ve güvene layık 

olmayan biri olduklarına dair başkaları modeli geliştirdikleri düşünülmektedir 

(Whiffen ve diğerleri, 2001: 578). 

Bowlby’e göre, çalışan/işlevsel modellerin ve bu modellerden 

etkilenen davranış biçimlerinin, kişiliğin merkez bileşenleri olarak ifade 

edilmektedir (Hazan ve Shaver, 1987: 512). Çalışan modeller bir kez 

oluştuğunda, insanların ilişkilerinde nasıl davranacağı, sosyal dünyalarını 

nasıl kuracakları ve yeni durumlar karşısında davranışlarını nasıl 

yönlendireceği konusunda önemli rol oynadıkları görüşüne varılmıştır 

(Pielage ve diğerleri, 2000: 296). Bowlby, çocukların olumsuz benlik ve 

başkaları modelleri geliştirdikleri zaman, psikopatolojiye hassas hâle 
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geldiklerini belirtmiştir (Bowlby, 1973, 1980’den aktaran Surcinelli ve 

diğerleri, 2010: 524). 

Ergenlik döneminde, çocuğun hayatındaki diğer yetişkinlerin de 

ailesine eşit veya daha fazla oranda önem kazandıkları ve karşı cinsten 

akranlarına yönelik cinsel çekilme durumunun daha da karmaşıklaştığı 

belirtilmektedir. Büyük olan bireysel farklılıkların, daha da büyüdüğü ifade 

edilmektedir. Ergenlerin aşırı uçta olanların, kendilerini ailelerinden 

soyutlarken, diğerlerinin ailelerine yoğun bir şekilde bağlanmaya devam 

ettirdikleri ve bağlanma davranışlarını başkalarına yönlendirmek istemedikleri 

ileri sürülmektedir. Çoğu birey için, aileler ile olan bağlarının, yetişkinlik 

hayatlarında da devam ettiği ve davranışlarını çeşitli yollarla etkilediği 

belirtilmektedir. Birçok toplumda, kızların annelerine bağlanmalarının, 

erkeklerin annelerine bağlanmalarına göre daha belirgin olduğu ifade 

edilmektedir (Bowlby, 1984: 207). 

Ergenlik ve yetişkin hayatında, bağlanma davranışının çoğunlukla, 

sadece aile dışı insanlara değil aynı zamanda grup ve kuruluşlara da 

yöneldiği belirtilmektedir. Okul, iş grubu, dini grup veya politik grubun, çoğu 

insan için yan bağlanma figürü haline geldiği, hatta bazıları için esas 

bağlanma figürü olabildiği ifade edilmektedir. Bazı durumlarda, grup içindeki 

belirgin yere sahip olan kişiye bağlanmanın, başlangıçta gruba olan 

bağlanmanın aracılık etmesi ile gerçekleştiği görüşüne varılmıştır (Bowlby, 

1984: 207). 

Bağlanmanın, insan gelişiminde en etkili olan davranış sistemi olduğu 

kabul edilmektedir. Bağlanma figürü ile yaşanan karmaşık etkileşimler 

sonucunda, çocukların sosyal davranışlarını nasıl sürdüreceğini öğrendikleri 

belirtilmiştir. Sosyal yeteneklerin bağlanma ilişkileri ile öğrenildiği ve 

başkalarına güvenmeyi, kendine değer vermeyi içerdiği ifade edilmektedir.  

Duygusal güvenliğin, çocuğun güvenlik ve korunma algısından meydana 

geldiği ve bağlanma figürü ile ilişkisi sonucu elde edildiği ileri sürülmektedir. 

Duygusal güvensizliğin ise, çocuğun bağlanma figürü ile ilişki çabalarına 

rağmen, bağlanma figürünün güvenlik ve koruma için hazır olmamasından 

kaynaklandığı sonucuna varılmıştır (Ling ve Qian, 2010: 572). 
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Yetişkinlik dönemindeki bağlanma davranışının, çocukluktakinin 

devamı niteliğinde olduğu ve bazı şartlar dâhilinde ortaya çıkmak için çoktan 

hazır durumda olduğu belirtilmektedir. Hastalıkta ve felaket durumlarında, 

yetişkinlerin genellikle başkalarından yardım istedikleri, ani tehlike veya yıkım 

şartları altında insanların, çoğunlukla tanıdık ve güvenilir bir yakınlığı 

aradıkları ifade edilmektedir (Bowlby, 1984: 208). 

Weiss’e göre, yetişkin bağlanmasının bebek bağlanmasından, bazı 

benzerlikler olmasına rağmen, önemli yönlerde ayrıldığı belirtilmektedir. 

Birinci olarak, çocukluk bağlanmasının tipik olarak tamamlayıcı özellik 

gösterdiği ileri sürülmektedir. Bağlanma figürünün, bakım, ilgi sağladığı fakat 

aynı ilgiyi almadığı, bebek veya çocuğun güvenlik arayışı içinde olduğu fakat 

aynı duyguyu sağlayamadığı görüşüne varılmıştır. Tersine olarak, yetişkin 

bağlanma ilişkisinin tipik olarak karşılıklılık esasına dayandığı, her eşin, 

bakım ve ilginin hem sağlayıcısı hem de alıcısı oldukları ifade edilmektedir. 

Bebeklerin ve küçük çocukların, kendilerini tamamen güvende hissetmek için 

bağlanma figürü ile fiziksel temasa ihtiyaç duydukları, daha büyük çocukların 

ve yetişkinlerin ihtiyaç duyduklarında bağlanma figürü ile temas 

kurabileceğini bilerek bu güvenliği elde edebildikleri belirtilmiştir. Bir diğer 

farkın ise, bebeğin birincil bağlanma figürünün genellikle ailesi olduğu, 

yetişkinlerin birincil bağlanma figürünün çoğunlukla akranı ve genellikle 

seksüel partneri olduğu ifade edilmektedir (Weiss, 1982’den aktaran Hazan 

ve Shaver, 1994: 8). 

Buraya kadar, bağlanma kuramı detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

Bireylerin, bağlanma figürleri ile girdikleri etkileşimler farklılık göstermesinden 

ötürü, bağlanma tarzları da farklı yapılara bürünmüştür. Aşağıdaki bölümde 

bağlanma tarzlarına yer verilmiştir. 

c. Bağlanma Tarzları 

Bağlanma tarzlarını ölçme ile ilgili ilk çalışma Ainsworth ve 

arkadaşlarının (1978) yaptığı çalışmadır. Ainsworth ve arkadaşları, deneysel 

bir yolla, bağlanma ile ilişkili davranışları gözlemleyerek Yabancı Durum 

Uygulaması (The Strange Situation Procedure) adını verdikleri bu çalışma ile 
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dört temel davranış üzerinden bebeğin bağlanmasının güvenilirliğini 

ölçmüşlerdir. 

• Ayrılma Endi şesi:  Çocuğun bakıcısı tarafından bırakılması 

sonucu oluşan huzursuzluktur. 

• Bebeğin Ke şfetme İsteği:  Daha güvenli bağlanan çocuk, daha 

geniş çaplı olarak keşfe çıkar. 

• Yabancı Endi şesi:  Bağlanmanın güvenliği, büyük bir yabancı 

endişesi ile ilişkilidir. 

• Tekrar Birle şme Davranı şı: Güvensiz bağlanan çocuk sıklıkla 

bakıcısının dönüşünü umursamadan karşılar veya karışık duygular içinde 

davranır (Flanagan, 1999: 45). 

Yabancı Durum Uygulaması, oyuncaklarla dolu bir odada, anne, 

çocuk ve araştırmacının katıldığı, üçer dakikalık yedi ayrı durum içerisinde, 

yaklaşık 20 dakika boyunca uygulanmaktadır. Uygulamanın sonucunda, 

güvenli, kaygılı/ kararsız ve kaygılı/ kaçıngan bağlanma olmak üzere üç tarz 

bağlanma örüntüsünün ortaya çıktığı görülmüştür.  

Güvenli bağlanma geliştiren bebeklerin; bağlanma figürlerini güvenli 

üs olarak kullandıkları, çevreyi araştırıp oyun oynamakta daha rahat 

davrandıkları ifade edilmektedir. Birincil bakıcılarının gidişine tepki 

gösterdikleri fakat bu kişilerin geri döndüklerinde rahatlayıp, oyuna geri 

dönebildikleri belirtilmektedir. 

Kaygılı/kararsız bağlanma geliştiren bebeklerin; kaygılı ve öfkeli 

oldukları, birincil bakıcıları ortamdan ayrıldıkları zaman, hiçbir şey olmamış 

gibi oyuna devam edebildikleri ileri sürülmektedir.  

Kaygılı/kaçıngan bağlanma geliştiren bebeklerin birincil bakıcıları, 

bebeklerinin rahatlık ve yakın vücut teması arama isteklerini, tutarlı bir 

şekilde reddettikleri belirtilmektedir. Bakıcılarından ayrıldıklarında, bakıcısı ile 

temas kurmaktan kaçındıkları ve dikkatlerini oyuncaklara yönlendirdikleri, 

bakıcıları ile hem bir arada olmak istedikleri hem de ondan uzaklaşmak 
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istedikleri ifade edilmektedir (Bowlby, 1984: 338; Hazan ve Shaver, 1994: 6; 

Soysal ve diğerleri, 2005: 94). 

Bowlby, bağlanmanın insan davranışının bütünleşmiş bir parçası 

olduğunu belirtmiştir. Bağlanma davranışları fonksiyonlarının ve 

dinamiklerinin, büyük değişimler yaşamadan, hayat boyu aynı paralellikte 

devam ettikleri ileri sürülmektedir (Bowlby, 1979’dan aktaran Hazan ve 

Shaver, 1994: 7). Buradan hareketle, yetişkin bağlanma tarzlarını ölçmek 

amacıyla çeşitli ölçekler; Yetişkin Bağlanma Görüşmesi (Adult Attachment 

Interview, 1985), Bağlanma Tarihçesi Anketi (Attachment History 

Questionnaire, 1990), Bağlanma Tarzları Anketi (Attachment Styles 

Questionnaire, 1987), İlişki Anketi (Relationship Questionnaire, 1991), İlişki 

Tarzları Anketi (Relationship Styles Questionnaire, 1994), Yakın İlişkilerde 

Yaşantılar Envanteri-I (Experiences in Close Relationships, 1998) ve Yakın 

İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (Experiences in Close Relationships-

Revised, 2000) geliştirilmiştir (Mikulincer ve Shaver, 2007: 85-92; Sümer, 

2006: 4; Şahin ve Yaka, 2010: 66). Bağlanma tarzlarını ölçme amacıyla 

geliştirilen bütün ölçeklerin üzerinde birleştiği nokta, bağlanmanın kaygı ve 

kaçınma olmak üzere en az iki alt boyutunun olduğudur. Her iki boyuttan da 

düşük puan alanlar güvenli (secure), her iki boyuttan da yüksek puan alanlar 

korkulu (fearful), kaygı boyutundan yüksek kaçınma boyutundan düşük puan 

alanlar saplantılı (preoccupied), kaygı boyutundan düşük kaçınma 

boyutundan yüksek puan alanlar kayıtsız (dismissing) bağlanma tarzı içinde 

sınıflandırılabilmektedirler (Sümer, 2006: 9). 

• Güvenli Ba ğlanma Tarzı:  Bu bağlanma tarzına sahip bireylerin, 

olumlu benlik ve başkaları modellerine sahip oldukları görüşüne varılmıştır. 

Olumlu benlik modeline sahip olanların, kendilerini sevilmeye değer biri 

olarak gördükleri, başkalarını da güvenilir ve ulaşılabilir olarak gördükleri 

ifade edilmektedir. Güvenli bağlanan kişilerin yüksek öz saygıya ve 

özgüvene sahip oldukları belirtilmektedir (Soygüt, 2004: 65). Araştırmalar 

sonucunda güvenli bağlanan bireylerin; hayatına, kişilerarası ilişkilerine ve 

geleceğe yönelik olumlu değerlendirmeler yaptıkları (Şahin ve Yaka, 2010), 

sosyal becerilerin daha yüksek, olumsuz duygulanımlarının daha az olduğu 
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(Soysal ve diğerleri, 2005), akademik yeterliklerinin ve akademik öz 

saygılarının daha yüksek olduğu (Gore ve Rogers, 2010), daha az 

depresyon durumunda oldukları (Murphy ve Bates, 1997; Surcinell ve 

diğerleri, 2010) ve daha uzun süreli ilişkiler yaşadıkları (Hazan ve Shaver, 

1987) ve evliliklerinde daha az sorun yaşadıkları (Erdoğan, 2007) 

görülmüştür. 

• Kayıtsız Ba ğlanma Tarzı:  Kayıtsız bağlanan bireylerin, olumlu 

benlik ve olumsuz başkaları modeline sahip oldukları ifade edilmektedir. 

Bağlanma figürlerinin kendilerini reddedeceğini düşündükleri, ilerde hayal 

kırıklığı yaşamamak için bağlanma figürleri ile aralarına mesafe koydukları ve 

böylece olumlu benlik algılarını korumayı düşündükleri ileri sürülmektedir. 

Yakın ilişkilerden uzak durdukları ve diğerleri ile iletişim kurmanın önemsiz 

olduğuna inandıkları belirtilmektedir (Soygüt, 2004: 66). Jellema (2000), bu 

kişilerin narsistik kişilik bozukluğuna yakın olduğunu ileri sürmüştür. 

• Korkulu Ba ğlanma Tarzı:  Bu bağlanma tarzına sahip bireylerin, 

olumsuz benlik ve başkaları modellerine sahip oldukları ifade edilmektedir. 

Bu bireylerin, kendilerini sevilmeye değer görmedikleri gibi,  başkalarının da 

güvenilmez olduklarına inandıkları sonucuna varılmıştır. Yüksek kaygı ve 

kaçınmaya sahip oldukları, özgüvenlerinin düşük olduğu ve çekingen tavırlar 

sergiledikleri belirtilmektedir (Soygüt, 2004: 66). Araştırmalar sonucunda, 

korkulu bağlanan bireylerin; yüksek oranda depresyon yaşadıkları (Murphy 

ve Bates, 1997; Whiffen ve diğerleri, 2001), stresli olaylar yaşadıkları ve 

psikolojik belirtiler gösterdikleri (Pielage ve diğerleri, 2000), kişilerarası 

problemler yaşadıkları (Haggerty ve diğerleri, 2009), yeme tutum sorunu 

gösterdikleri (Batur ve diğerleri, 2005) görülmüştür. 

• Saplantılı Ba ğlanma Tarzı:  Saplantılı bağlanan bireylerin, 

olumsuz benlik ve olumlu başkaları modellerine sahip oldukları ileri 

sürülmektedir. Bu bireylerin, ebeveynlerinin tutarsız ve duyarsız davranışlar 

sergiledikleri ifade edilmektedir. Ayrıca, bu kişilerin yüksek kaygı yaşadıkları, 

olumsuz benlik algısı yüzünden, yoğun değersizlik duygularına sahip 

oldukları belirtilmektedir (Soygüt, 2004: 66). Araştırmalar sonucunda, 

saplantılı bağlanan bireylerin; yeme tutum sorunu gösterdikleri (Batur ve 
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diğerleri, 2005), daha az destekleyici arkadaşlıkları olduğu (McElhaney ve 

diğerleri, 2006), kaygı bozukluğu ve majör depresyon yaşadıkları (Bifulco ve 

diğerleri, 2006), depresyonda oldukları (Murphy ve Bates, 1997, Surcinelli ve 

diğerleri, 2010), stresli olaylar içinde oldukları (Pielage ve diğerleri, 2000), 

sınır kişilik bozukluğuna yakın oldukları (Jellema, 2000) görülmüştür. 

ç. Ölçümü 

Bağlanma tarzlarını ölçmek amacıyla çok çeşitli yöntemler 

geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin; mülakata dayalı yöntemler, davranışsal 

değerlendirme yöntemleri ve öz değerlendirme ölçekleri olarak 

sınıflandırılabileceği ileri sürülmektedir (Şahin ve Yaka, 2010: 66). Görüşme 

yöntemlerinin, bağlanmanın psikolojik anlamını, bireyin hayatındaki eşsiz 

durumunu anlamak açısından çok önemli bir işleve sahip oldukları ifade 

edilmektedir. Araştırmacılar, görüşme yöntemleri ile kendi kendine bildirim 

yöntemlerinin birlikte kullanılmasının, bağlanma dinamiklerini daha iyi 

anlamak için uygun olabileceğini düşünmektedirler (Bartholomew ve Moretti, 

2002: 165). Aşağıda, bu yöntemlerden literatürde en çok kullanılanlar 

açıklanmıştır. 

(1) Yabancı Durum Uygulaması 

Yabancı durum uygulaması, 12 aylık bebeklerin annelerine 

olan bağlanma davranışları arasındaki bireysel farklılıkları belirlemek 

amacıyla Ainsworth ve diğerleri (1978) tarafından geliştirilmiştir. Bu 

uygulama, bağlanma tarzlarını ölçen ilk çalışmadır. Uygulama, üçer 

dakikalık, yedi bölümden oluşmaktadır ve yaklaşık 20 dk. sürmektedir. 

Bebeklerin, annesi ile beraberken, bir yabancının odaya girdiği zaman, 

annesi odadan ayrıldığında, annesi geri döndüğünde ve yalnız başına kaldığı 

zamanlardaki davranışları gözlenmektedir. Gözlem sonucunda bebeklerin; 

güvenli, kaygılı-kaçınan ve kaygılı-kaçıngan olmak üzere üç farklı bağlanma 

tarzı geliştirdikleri saptanmıştır (Bowlby, 1984: 336). Literatürde, bu 

uygulamanın bazı çalışmalarda (Pierrehumbert ve diğerleri, 2000; 

Shemmings, 2004) kullanıldığı görülmüştür. 
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(2) Yetişkin Ba ğlanma Görü şmesi 

George ve diğerleri (1985) tarafından geliştirilen bu ölçek, 

daha çok klinik araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. Ölçek, daha çok 

bilinçaltı süreçlerini anlamayı ve savunmadan sıyrılmış bir bağlanma 

sınıflandırması yapmayı amaçlamaktadır (Sümer, 2006: 3). Görüşme 

yaklaşık bir saat sürmekte ve 18 sorudan oluşmaktadır. Katılımcılardan, her 

bir ebeveyni ile yaşadıkları erken dönem çocukluk ilişkilerini beş kelime ile 

tanımlamaları ve bu kelimelere karşılık gelen belirli durumları anlatmaları 

istenmiştir (McElhaney ve diğerleri, 2006: 36). Yetişkin bağlanma görüşmesi 

ile yetişkinlerin; kayıtsız, güvenli/özerk ve saplantılı olmak üzere üç 

bağlanma tarzı geliştirdikleri belirlenmiştir. Bu görüşme ile ölçülen bağlanma 

tarzlarının, Ainsworth ve diğerlerinin (1978) yabancı durum uygulaması ile 

ölçtüğü bağlanma tarzları ile yüksek düzeyde uyuştuğu gözlenmiştir (van 

IJzendoorn, 1995). Bu görüşmenin, birçok çalışmada (Feeney ve diğerleri, 

2008; Jellema, 2000; Shemmings, 2004; McElhaney ve diğerleri, 2006; van 

IJzendoorn, 1995; Woodhouse ve diğerleri, 2010; Zimmermann ve Becker-

Stoll, 2002) kullanıldığı saptanmıştır.  

(3) Bağlanma Anketi  

Kendi kendine bildirim yöntemlerinin ilki olarak kabul edilen 

bu ölçek, Hazan ve Shaver (1987) tarafından, çocuklukta ortaya çıkan 

bağlanmanın yetişkinlikteki romantik ilişkileri etkilediği gerçeği üzerine 

oluşturulmuştur. Bu ölçek, Ainsworth ve diğerlerinin (1978), belirlediği 

bağlanma tarzlarına karşılık gelen, üç paragraftan oluşmaktadır. 

Katılımcılardan, romantik ilişkilerindeki duygularını ve davranış eğilimlerini 

tanımlamaları ve romantik ilişkilerindeki baskın duygu ve davranışı yansıtan 

paragrafı seçmeleri istenmiştir (Mikulincer ve Shaver, 2007: 27). Bu ölçeğin, 

bazı araştırmalarda (Gore ve Rogers, 2010; Muris ve diğerleri, 2001) 

kullanıldığı görülmüştür.  

(4) İlişki Anketi 

Bağlanma tarzlarını ölçmek amacıyla geliştirilen kendi 

kendine bildirim ölçekleri, bağlanmanın kaygı ve kaçınma olmak üzere iki alt 
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boyuttan oluştuğunu ortaya çıkarmıştır. Bartholomew (1990), bu iki boyutun, 

Bowlby’nin bireylerin benlik ve başkaları olmak üzere geliştirdikleri içsel 

çalışan modellerine karşılık geldiğini ileri sürmüştür. Kaygı boyutu ile benlik 

modelinin, kaçınma boyutu ile başkaları modelinin örtüştüğünü belirtmiştir. 

Bu ölçek; güvenli, korkulu, saplantılı ve kayıtsız olmak üzere dört bağlanma 

tarzını ölçen, dört paragraftan oluşmuştur (Mikulincer ve Shaver, 2007: 88). 

Bartholomew ve Horowitz (1991) tarafından geliştirilen bu ölçek Türkçe’ye 

Sümer ve Güngör (1999a) tarafından çevrilmiş, geçerlik ve güvenirlik 

çalışmaları yapılmıştır. Literatür tarandığında, bu ölçeğin birçok araştırmada 

yaygın olarak kullanıldığı (Duemmler ve Kobak, 2001; Haggerty ve diğerleri, 

2009; Murphy ve Bates, 1997; Pielage ve diğerleri, 2000; Surcinelli ve 

diğerleri, 2010; Whiffen ve diğerleri, 2001) görülmüştür. 

(5) İlişki Tarzları Anketi 

Griffin ve Bartholomew (1994), tarafından geliştirilen bu 

ölçek, 30 maddeden oluşmaktadır ve Hazan ve Shaver (1987)’in Bağlanma 

Anketi ile İlişki Anketi’nin maddelerinden bazılarını içermektedir. Güvenli, 

saplantılı, korkulu ve kayıtsız olmak üzere dört bağlanma tarzını ölçmek 

amacıyla geliştirilen bu ölçeğin, İlişki Anketi’ne göre daha güvenilir olduğu 

fakat iç tutarlılık katsayılarının görece düşük olduğu belirtilmiştir (Mikulincer 

ve Shaver, 2007: 90). Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması, Sümer ve Güngör 

(1999a) tarafından yapılmıştır. Bu ölçek, Türkiye’de bağlanma ile ilgili yapılan 

çalışmalarda yaygın olarak (Akmaz, 2009; Batur ve diğerleri, 2005; Damarlı, 

2006; Demirkan, 2006; Işınsu, 2003; İmamoğlu, 2003; Kart, 2002; Çamurlu 

Keser, 2006; Keskin, 2007; Morsünbül, 2005; Onur, 2006; Saymaz, 2003) 

kullanılmıştır. 

(6) Yakın İlişkilerde Ya şantılar Envanteri-I 

Brennan, Clark ve Shaver  (1998) tarafından geliştirilen 

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, bağlanmada temel iki boyut olan yakın 

ilişkilerde yaşanan kaygı ve başkalarından kaçınmayı ölçmeyi 

amaçlamaktadır. Toplam 36 maddeden oluşan ölçekte her bir boyut 18’er 

madde ile ölçülmektedir. Katılımcılar, her bir maddenin kendilerini ne derece 
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tanımladığını yedi basamaklı ölçekler kullanarak değerlendirmektedirler 

(1=beni hiç tanımlamıyor; 7=tamamıyla beni tanımlıyor). Bu ölçek Sümer ve 

Güngör tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır (Sümer, 2006). Bu envanter, 

Türkiye’de ve yurt dışında yapılan araştırmalarda yaygın olarak (Bahadır, 

2006; Batıgün ve Büyükşahin, 2008; Bozkurt, 2006; Büyükşahin, 2006; 

Erdoğan, 2007; Ergin, 2009; Feeney ve diğerleri, 2008; Li, Li ve Dai, 2008; 

Mak ve diğerleri, 2010; Mikulincer ve diğerleri, 2009; Oral, 2006; Oral ve 

Şahin, 2008; Sakarya, 2008; Shaver ve diğerleri, 2005; Şahin ve Yaka, 2010; 

Tran ve Simpson, 2009; Yıldız, 2005) kullanılmıştır. 

(7) Yakın İlişkilerde Ya şantılar Envanteri–II 

Brennan, Clark ve Shaver (1998) en sık kullanılan bağlanma 

ölçeklerini bir araya getirerek 323 maddelik bir havuz oluşturmuşlardır. 

Fraley, Waller ve Brennan (2000) bu madde havuzunu kullanarak, madde 

tepki kuramına göre yaptıkları analiz sonucunda, en yüksek 18 kaygı ve 18 

kaçınma maddesini seçerek Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II’yi 

oluşturmuşlardır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması, Selçuk ve diğerleri (2005) 

tarafından, 247 üniversite öğrencisi üzerinde yaptıkları çalışma ile 

gerçekleştirilmiştir.  Bu envanter de bir çok araştırmada (Bayrak, 2009; 

Feyzioğlu, 2008; Haggerty ve diğerleri, 2009) kullanılmıştır.  

Birincil bağlanma figürü ile yaşanan etkileşimler, bireylerin 

geliştirdikleri bağlanma tarzlarını etkilemektedir. Birincil bağlanma figürünün 

çoğunlukla bireylerin anneleri olmaları dolayısıyla, bağlanma davranışları ile 

algılanan ebeveynlik biçimlerinin ilişki içinde olduğu düşünülebilir. Annelerin, 

çocuklarına davranış biçimlerinin, çocukların sosyalleşmesinde, kişilerarası 

ilişkiler kurup onları sağlıklı bir biçimde devam ettirmesinde ve özellikle 

kendine güvenen, kendini ve diğerlerini seven insanlar olarak gelişmelerinde, 

önemli işleve sahip olduğu düşünülmektedir. Bir sonraki kısımda, ebeveynlik 

tarzları konusu genel hatlarıyla ele alınmıştır.  

2.        EBEVEYNL İK TARZLARI 

Psikolojik olarak sağlıklı, çevresindeki insanlarla olumlu ilişkiler 

kurarak sosyalleşebilen bireylerin yetişebilmesi için, ebeveynlerin özellikle 



 

19 
 

annelerin çocuklarına davranış biçimleri önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu 

konunun, son 30 yıldır birçok araştırmacının dikkatini çektiği ve bu konu 

üzerinde bir çok araştırmanın yapıldığı belirtilmektedir (Yılmaz, 1999: 100). 

Anne ve babaların çocuklarını yetiştirme tarzları, bugüne kadar; ebeveyne ait 

kontrol modelleri (Baumrind, 1966; 1968), çocuk yetiştirme stilleri (Sümer ve 

Güngör, 1999), ebeveynlik tutumları (Maccoby ve Martin, 1983), ana baba 

tutumları (Kuzgun, 1972), ebeveynlik biçimleri (Young, 1999)  şeklinde farklı 

isimlerle tanımlanmıştır. Tanımlanma şekli farklı olsa da içerik bakımından 

hepsinin üzerinde birleştiği nokta, ebeveynlik tarzlarının çocuklarının 

gelişimlerine önemli katkılar yaptıkları gerçeğidir. Bu kısımda, Baumrind 

(1966, 1968, 1971)’in üçlü sınıflandırması, Maccoby ve Martin (1983)’in 

dörtlü sınıflandırması ve Yavuzer (2010)’in altılı sınıflandırmasından 

bahsedilmiştir. Sınıflandırmaları müteakiben, ebeveynlik tarzlarının ölçümü 

için geliştirilen ölçeklerin bazılarına yer verilmiştir. 

a. Ebeveyn Tutumlarına Dair Sınıflandırmalar 

Çocuk yetiştirme tutumlarına ilişkin Baumrind’in çalışmalarının, bu 

alanda yapılan çalışmalara öncülük ettiği ve sonrasında yapılan çalışmalar 

için temel oluşturduğu belirtilmektedir (Sümer ve Güngör, 1999b: 36; Yılmaz, 

1999: 100).  

Baumrind, okul öncesi çocuklarla yaptığı gözlemleri ve laboratuar 

çalışmaları sonucunda, çocuk yetiştirme stili ile ilişkili dört boyut ileri 

sürmektedir. Bu boyutlar; ebeveyn kontrolü, iletişimde açıklık, olgunluk 

beklentisi ve bakım/destektir (Yılmaz, 1999: 100,101). Bu boyutların 

etkileşiminden, izin verici (permissive), otoriter (authoritarian) ve demokratik 

(authoritative) olmak üzere üç çeşit ana-baba stili tanımlanmıştır 

(Baumrind,1966: 889-891; 1968: 255). 

İzin verici ebeveynlik tarzına sahip anne ve babaların, çocuklarının 

isteklerine olumlu cevap veren, davranışlarını kabul eden ve onlara ceza 

vermeyen bir tutum içinde bulundukları ifade edilmektedir. Bu tarzda yetişen 

çocukların, ev işleri ile ilgili sorumluluk üstlenmedikleri belirtilmektedir. 

Ebeveynlerin, çocuklar üzerinde herhangi bir kontrol uygulamadıkları ve 

çocuklarının geleceklerini şekillendirmede herhangi bir yönlendirmede 
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bulunmadıkları ileri sürülmektedir. Anne babaların kendilerini, çocuklarının 

örnek alması gereken birer model olarak sunmak yerine, onların isteklerini 

yerine getirmek için birer kaynak olarak sundukları ifade edilmektedir 

(Baumrind, 1966: 889; 1968: 256; 1971: 23). 

Otoriter tarzı benimseyen ebeveynlerin, çocuklarını kontrol etmeye 

çalıştıkları ve onların davranış ve tutumlarını değerlendirerek şekillendirmeye 

çalıştıkları ifade edilmektedir. Aile için kurallara itaatin çok önemli bir yer 

teşkil ettiği ve kurallara uyulmadığı taktirde ebeveynlerin çocuklarına ceza 

verdikleri ileri sürülmektedir. Yapılan işe saygıyı öğrenmeleri için çocuklara 

ev işleri ile ilgili sorumluluklar verildiği, çocukların aile içindeki yerlerini 

bilmeleri gerektiği belirtilmektedir. Çocukların, kuralları sorgulamaları 

istenmemekle birlikte, düşüncelerine açıkça ifade etmelerine de izin 

verilmediği ifade edilmektedir (Baumrind, 1966: 890; 1968: 261; 1971: 22). 

Demokratik ebeveynlerin, çocuklarının davranışlarını akılcı/mantıklı bir 

şekilde, meseleye yönelik olarak yönlendirmelerde bulundukları, çocuklarının 

görüşlerini ifade etmelerine izin verdikleri, çocukların öne sürdükleri fikirlerin 

arkasındaki sebepleri paylaştıkları ve onlara gerekli açıklamalarda 

bulundukları ifade edilmektedir. Anne babaların, kendi görüşlerini 

savundukları fakat çocuklarının bireysel ilgilerini de dikkate aldıkları, 

gelecekleri konusunda bir takım kurallar koydukları belirtilmektedir. 

Ebeveynlerin, çocuklarına karşı sıcak ve ilgili davrandıkları, çocuklarından 

olgun davranışlar bekledikleri ileri sürülmektedir (Baumrind, 1966: 891; 1968: 

261; 1971: 22). 

Baumrind’in çocuk yetiştirme stilleri üzerine yaptığı bu çalışmalardan 

esinlenerek, Maccoby ve Martin (1983), Baumrind’in önerdiği boyutları, 

duyarlılık/kabul ilgi (responsiveness/acceptance) ve talepkarlık/kontrol 

(demandingness/control) olmak üzere iki boyuta indirgeyerek, bu konu 

üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bu iki boyutun etkileşimi neticesinde, 

demokratik, otoriter, izin verici/müsamahakar (permissive/indulgent) ve izin 

verici/ihmalkar (permissive/neglecting) olmak üzere dört tip ebeveynlik 

tutumu geliştirmiştir (Maccoby ve Martin, 1983: 39). Tablo-1’de bu iki boyut 

ve bu boyutların etkileşimi sonucu ortaya çıkan ebeveynlik tutumları 

sunulmuştur. 
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Tablo-1:  Ebeveynlik Tutumlarının İki Boyutlu Sınıflandırılması (Maccoby ve 

      Martin, 1983: 39). 

                    Duyarlılık/Kabul İlgi 

Talepkarlık/  

Kontrol  

 Kabul eden 

Duyarlı  

Reddeden 

Duyarsız  

Talep eden/ 

Kontrol eden 
Demokratik Otoriter 

Talep etmeyen/ 

Kontrol 
etmeyen 

İzin verici / 
Müsamahakâr 

İzin verici/ 
İhmalkâr 

Tablo-1 incelendiğinde; demokratik ebeveynlerin çocuklarına duyarlı 

davrandıkları ve davranışlarını da kontrol ettikleri, otoriter ebeveynlerin 

davranışları kontrol etmekle birlikte, çocuklarına karşı duyarsız oldukları 

görülmektedir. Bu iki ebeveynlik tutumunun ortak özelliği, ikisinin de 

çocuklarına karşı talepkar olmaları ve onları kontrol etmeleridir. Diğer 

yandan, izin verici/müsamahakâr ve izin verici/ihmalkâr ebeveynlerin ortak 

özelliği ise, çocuklarının davranışlarını kontrol etmedikleri ve onlardan 

talepleri olmamasıdır.  

Maccoby ve Martin (1983), Baumrind’ten farklı olarak, izin verici 

ebeveynlik tutumunu, Tablo-1’de görüldüğü gibi izin verici/müsamahakâr ve 

izin verici/ihmalkâr olarak ikiye ayırmıştır. İki araştırmacının, otoriter ve 

demokratik ebeveynlerin tutumlarına yönelik açıklamalarının birbirleriyle 

örtüşmesinden, bu noktada sadece farklı olan izin verici/müsamahakâr ve 

izin verici/ihmalkâr ebeveyn tutumları açıklanmıştır. 

İzin verici/müsamahakâr ebeveynlerin, çocuklarına sıcak ve ilgili 

davrandıkları fakat onları kontrol etmek için herhangi bir çaba göstermedikleri 

ifade edilmektedir. Bu tarzla yetişen çocukların, düşüncesiz ve saldırgan 

davrandıkları, bağımsız olma veya sorumluluk alma konularında yetersiz 

oldukları belirtilmektedir (Maccoby ve Martin, 1983: 44-46). 
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İzin verici/ihmalkâr ebeveynlerin ise, çocuklarına çok az zaman 

ayırdıkları ve onlara çok az özen gösterdikleri, çocukları ile etkileşimden uzak 

durdukları, davranışlarını kontrol etmedikleri belirtilmektedir (Maccoby ve 

Martin, 1983: 48). 

Yavuzer (2010), daha önce yapılmış çalışmalardan esinlenerek, farklı 

ana-baba tutumlarını; baskıcı ve otoriter tutum, gevşek tutum (çocuk 

merkezci aile), dengesiz ve kararsız tutum, koruyucu tutum, ilgisiz ve kayıtsız 

tutum ve güven verici, destekleyici ve hoşgörülü tutum olmak üzere altı ana 

başlıkta topladığını ifade etmektedir (Yavuzer, 2010: 28). 

Baskıcı ve otoriter tutum içerisinde olan ebeveynlerin, çocuklarına katı 

bir disiplin uyguladıkları, çocukların konulan her kurala itaat etmek zorunda 

olduğu belirtilmektedir. Bu şekilde yetişen çocukların, herhangi bir itirazda 

bulunmadığı gibi, sessiz kaldığı, uslu, çekingen ve hassas bir yapıya sahip 

olduğu ifade edilmektedir. Baskı altında yetişen çocukların, isyankar bir 

tutum içinde olduğu, içinden geldiği gibi davranmak yerine kendisinden 

beklendiği şekilde davranışlar gösterdiği ileri sürülmektedir (Yavuzer, 2010: 

28). 

Gevşek tutum sergileyen ebeveynlerin, çocuklarının isteklerine 

harfiyen uydukları, aile içinde çocukların tek söz sahibi birey olduğu ifade 

edilmektedir. Kalabalık aile içinde büyüyen tek çocuk olma halinde veya 

uzun bir süre sonra çocuk sahibi olunan ailelerde, bu tarz ebeveynlik 

tutumunun görülebildiği belirtilmektedir. Aşırı sevgi gösterilerinin yaşandığı 

bu ailelerde, çocukların doyumsuz bir hâle geldikleri, anne ve babalarına 

karşı saygı göstermedikleri, her istediğini alacak şekilde yetiştiğinden, 

büyüdüğünde de kendisine verilmeyen hakları talep ettiği ve bu taleplerini 

elde edemediği durumlarda ise hayal kırıklığına uğradıkları ileri sürülmektedir 

(Yavuzer, 2010: 30). 

Dengesiz ve kararsız ebeveynlik tarzının sergilendiği ortamda yetişen 

çocukların, hangi durumda nasıl davranacağını bilemediği, eğitim ve 

gelişiminin olumsuz etkileneceği, ilerde çocuğun kendisinin de dengesiz ve 

tutarsız bir yapıya bürünebileceği ifade edilmektedir (Yavuzer, 2010: 31). 
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Koruyucu tutumun, en sık sergilenen ebeveynlik tutumlarından biri 

olduğu, çocuğun fazlasıyla kontrol edilmesini ve özen gösterilmesini içerdiği 

belirtilmektedir. Bu şekilde yetişen çocukların, başkalarına aşırı bağımlı hâle 

geldiği, diğerlerine güvenmediği, kendi başına iş yapma yetisini 

geliştiremediği, sosyal gelişiminin yeterli düzeyde olmadığı ifade edilmektedir 

(Yavuzer, 2010: 31, 32). 

İlgisiz ve kayıtsız tutum sergileyen ebeveynlerin, çocuklarına yeterince 

ilgi göstermediği, onları dışladığı belirtilmektedir. Böyle bir ortam içinde 

yeterli iletişim imkanının olmadığı ifade edilmektedir. Bu şekilde yetişen 

çocukların, saldırgan davranışlar sergilediği ileri sürülmektedir (Yavuzer, 

2010: 33). 

Güven verici, destekleyici ve hoşgörülü tutum içinde yetişen 

çocukların, belirli kurallar dâhilinde istediklerini yapabildikleri, kendine 

güvenen ve sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşamayan bireyler oldukları 

ifade edilmektedir. Bu şekilde yetişen çocukların aile içinde söz hakkı olduğu, 

kendilerinin görüşlerine değer verildiği, ailesi tarafından sevildiği 

belirtilmektedir. Böyle bir tutum içinde yetişme ile özgüven sahibi olan 

çocukların, girişimci bir kişiliğe sahip oldukları, sorumluluklarını yerine 

getirmeyi öğrendikleri görüşüne varılmıştır (Yavuzer, 2010: 33). 

Ebeveynlik tarzları ile yukarıda yapılan sınıflandırmalar, içerik 

bakımından birbirleri ile örtüşmektedir. Bireylerin fiziksel ve psikolojik olarak 

sağlıklı gelişim göstermeleri, kendine güvenen, toplum içinde yer edinebilen 

bir duruma gelmeleri için ailelerin gösterdiği ebeveynlik tarzlarının ne kadar 

önemli olduğu göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir.  

b. Ölçümü  

Ebeveyn tarzlarının sınıflandırılmasının ardından, bu tarzların 

ölçümü için kullanılan ölçeklerden bazıları aşağıda açıklanmıştır.  

(1) Ana–Baba Tutum Envanteri 

Bu envanter, çocuklar ve gençler tarafından algılanan anne 

baba tutumlarının ölçülmesi amacıyla Kuzgun (1972) tarafından 
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geliştirilmiştir.  Ölçeğin, demokratik, otoriter ve ilgisiz olmak üzere üç alt 

boyutunun bulunduğu ve her bir boyutun 40 madde ile ölçüldüğü, envanterin 

toplamda 120 sorudan oluştuğu belirtilmektedir. Ölçek hem anne hem de 

babaların tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirildiği için, katılımcılardan 

sorulara verilen cevapların, annelerine uygunsa 1’i, babalarına uygunsa 2’yi, 

her ikisine uygunsa 3’ü işaretlemeleri, hiç birine uygun değilse de boş 

bırakmaları istenmiştir (Düzgün, 1995: 25). Ana–Baba Tutum Envanteri’nin, 

bir çalışmada kullanıldığı (Sağlam, 2007) görülmüştür. 

(2) Ana–Baba Tutumları Ölçe ği 

Kuzgun (1972) tarafından geliştirilen Ana–Baba Tutum 

Envanteri’nin revizyon edilmiş hali olan bu ölçek, Eldeleklioğlu (1996) 

tarafından geliştirilmiştir. Ana-Baba Tutum Envanteri’nde yer alan üç tip ana 

baba tutumuna bu ölçekte, koruyucu–istekçi ve reddedici ana baba tutumları 

da eklenerek, alt ölçek sayısı beşe çıkarılmıştır. Ölçeğin bazı maddelerinin 

Ana–Baba Tutum Envanteri’nden alındığı ve yeni haliyle ölçeğin 119 

maddeden oluştuğu belirtilmektedir. Beş basamaklı Likert tipi olarak 

geliştirilen bu ölçekte, katılımcılardan anne ve babaları için en uygun olan 

ifadeyi seçmeleri istenmiştir (Akkaya, 2008: 60-62). Ölçeğin, bazı 

çalışmalarda kullanıldığı (Eldeleklioğlu, 1996; Erkan, 2002; Ünüvar, 2007) 

görülmüştür. 

(3) Aile Hayatı ve Çocuk Yeti ştirme Tutumu Ölçe ği 

Ana–babaların çocuk yetiştirme tutumlarını ölçmek amacıyla 

Schaefer ve Bell (1958) tarafından geliştirilen bu ölçek, Türkçe’ye Le 

Compte, Le Compte ve Özer (1978) tarafından uyarlanmıştır. Ölçeğin, aşırı 

annelik, demokratik tutum, ev kadınlığı rolünü reddetme, geçimsizlik ve 

baskı–disiplin olmak üzere beş alt boyuttan ve 60 maddeden oluştuğu 

belirtilmektedir.  Ölçekteki her maddenin, “hiç uygun bulmuyorum”, “biraz 

uygun buluyorum”, “oldukça uygun buluyorum” ve “çok uygun buluyorum” 

seçeneklerinden birinin seçilmesi ile cevaplanması gerektiği ifade 

edilmektedir. Bu ölçeğin ebeveynlere uygulandığı belirtilmektedir (Sertelin, 



 

25 
 

2003: 54, 55). Bu ölçeğin, bazı çalışmalarda kullanıldığı (Bahçivan-Saydam 

ve Gençöz, 2005; Keskin, 2007) görülmüştür. 

(4) Çocuk Yeti ştirme Stilleri Ölçe ği 

Sümer ve Güngör (1999b) tarafından, çocuk yetiştirme 

stillerini ölçmek amacıyla geliştirilen bu ölçek, sıkı denetim/kontrol ve kabul/ 

ilgi boyutlarını temsil eden 30 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin katılımcılar 

tarafından, “hiç doğru değil” ile “çok doğru” arasında değişen beş basamaklı 

Likert tipi olarak anne ve babaları için ayrı ayrı cevaplamaları istenmektedir. 

İki temel boyutun etkileşiminden, otoriter, açıklayıcı/otoriter, izin 

verici/şımartan ve izin verici/ihmalkâr olmak üzere dört çeşit çocuk yetiştirme 

stili elde edilmiştir (Sümer ve Güngör, 1999b). 

Mevcut çalışmada, ebeveynlik tarzları Young (1999) tarafından 

geliştirilen Young Ebeveynlik Ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu ölçek 

ile ilgili detaylı açıklama, yöntem bölümünde açıklanmıştır. Yukarıda 

bahsedilen ölçeklerden bazıları ebeveynlere uygulanırken, bazıları ise 

çocukların algıladıkları ebeveynlik tarzlarını ölçmek amacıyla çocuk ve 

ergenlere uygulanmaktadır. Araştırmanın amacı kapsamında Young 

Ebeveynlik Ölçeği, lise çağındaki öğrencilerin algıladıkları anne algılarını 

değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Çalışmada, ebeveynlik tarzlarından 

sadece öğrencilerin anneleri için algıladıkları ebeveynlik tarzı 

değerlendirilmiştir. Bu nedenle, çalışmada bahsedilen ebeveynlik terimi ile 

“annelik” olgusunun anlaşılmasının gerektiği önemle belirtilmektedir.  

Anne babaların uyguladıkları ebeveynlik tarzları, çocukların 

sosyalleşmesinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Yetiştirilme tarzının, 

çocukların bilişsel gelişimleri ve sosyalleşmeleri ile yakından ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Çocukların, ev içindeki sorumluluklarının, bu 

sorumluluklarını yerine getirmenin veya getirmemenin ve arkadaşları ile 

yaşadığı ilişkilerindeki davranış biçimlerinin, yaşanılan suçluluk ve utanç 

duyguları ile ilişkili olduğu ileri sürülebilir. Bu bağlamda, bir sonraki kısımda 

suçluluk ve utanç duygularına, bu duyguların ilişkiler üzerindeki etkisine, bu 

duyguların ölçüm yöntemlerine yer verilmiştir.        
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3. SUÇLULUK VE UTANÇ 

Bu kısımda, ilk olarak suçluluk ve utanç duygularının nasıl 

tanımlandığı ve bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğine, bu duyguların 

ortak özelliklerine ve farklılıklarına yer verilmiştir. Müteakiben bu duyguların 

insanlarda ne düzeyde bulunduğunu ölçmek için kullanılan yöntemlerden 

bazıları açıklanmıştır. 

a. Suçluluk ve Utanç Kavramları 

Utanç ve suçluluğun, zengin insani duygular olduğu 

belirtilmektedir ve bu duyguların hem bireysel hem de ilişki seviyeleri 

konusunda önemli fonksiyonlara hizmet ettiği ifade edilmektedir. Suçluluk ve 

utanç duygularının davranışlarımıza yön verdiği ve başkalarının gözünde 

bizim kim olduğumuzu etkilediği ileri sürülmektedir. Bu duygular, erken 

kişilerarası tecrübelerimizle, aile ve diğer önemli ilişkilerle geliştiği, her iki 

duygunun da benlik bilincine dayalı ve ahlaki duygular olduğu görüşüne 

varılmıştır (Tangney ve Dearing, 2002: 2). 

Utanç, suçluluk, gurur ve mahcupluk gibi duyguların, insanların 

sadece etkileşimde bulunduğu değil aynı zamanda kendilerini ve başkalarını 

değerlendirdikleri ve yargıladıkları sosyal ilişkilerde de görüldüğü 

belirtilmektedir (Fischer ve Tangney, 1995: 3). 

Suçluluk ve utanç kavramlarının genel açıklamalarının ardından, 

utanç duygusunun ne olduğu ve bireylerin davranışlarına ne tür etkilerinin 

olduğu aşağıda açıklanmıştır. Utanç, kişinin içinde yaşadığı toplumun temel 

bir değerini, kuralını çiğnediği, dürüst davranmadığı veya aptalca davrandığı 

duygusu olarak tanımlanabilir (Budak, 2003: 780). Enç’e göre ise utanç, bir 

yetersizliğin ya da uygunsuz davranışta bulunulduğunun farkına varınca 

ortaya çıkan duygudur (Enç, 1990’dan aktaran Deniz, 2006: 91). 

Utanç konusunda yazan ilk modern yazarlardan Darwin (1872) kısaca, 

utanç duygusunun altında, güçlü bir gizlenme isteğinin olduğunu ileri 

sürmektedir. Utancın, çok acı veren ve organize olmayan bir tecrübe 

olduğunu ve biran önce bitmesinin arzu edildiği bir duygu olduğu 

belirtilmektedir (Lewis, 1987a: 1). 
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Utancın, suçluluktan daha fazla bir biçimde, bireyler ve çevre 

arasındaki farklı etkileşimleri yansıttığı ve organize ettiği belirtilmektedir. 

Örneğin, utanç fonksiyonları bireyi sosyal çevreden uzaklaştırırken, suçluluk 

fonksiyonlarının bireylerin onarıcı davranışlarda bulunmasını motive ettiği 

ileri sürülmektedir (Barrett, 1995: 25). 

Utangaç kişinin başkalarına bakmaktan kaçındığı, yüzünü sakladığı, 

başını eğdiği ve diğerleriyle temas kurmaktan çekindiği görüşüne varılmıştır. 

Utanç duygusunun, bireyin diğerleri tarafından nasıl göründüğünü ön plana 

çıkartarak, kişinin kendisini bir nesne olarak görmesini sağladığı 

belirtilmektedir (Barrett, 1995: 41; Lewis, 1987a: 1). 

Utancın, acı veren ve bireyin kimliği ile en çok ilişkili olan duygu 

olduğu ve utanç durumunda, benliğin kendini yetersiz hissettiği 

belirtilmektedir. Utanç tecrübelerinin, kişinin geri çekilmesine, köşesine 

çekilmesine sebep olduğu ileri sürülmektedir (Greenberg ve Watson, 2006: 

56). Psikolojik rahatsızlık yaşayan hastaların, bir şey yaptıklarında veya 

yapmadıklarında, suçluluk hissetikleri, fakat utancı, kim oldukları ile ilgili 

durumlarda yaşadıkları gözlenmiştir. Utanç durumunda, insanların kendilerini 

değersiz, kaba, antipatik veya aptal hissettikleri belirtilmektedir (Greenberg 

ve Watson, 2006: 57). 

Utancın kendimizi tamamen değersizleştiren bir gücü olduğu, baştan 

aşağıya bir aşağılama olduğu ileri sürülmektedir. Kötü bir şey yapmadığımız 

zamanlarda da meydana gelebildiği ifade edilmektedir. Örneğin; bireyin 

kırmızı saçı olduğu için, çok ince veya uzun bir yapıya sahip olduğu için veya 

çok şişman olduğu için utanç duyabildiği belirtilmektedir. Her ne durumda 

olursa olsun, utanç duygularının özsaygıyı azalttığı, diğer yandan suçluluk 

hissedenlerin ise, hatalarını düzeltme umudu taşıdıkları ileri sürülmektedir 

(Jacoby, 1994: 1, 2). 

Lewis, utanç hissedilen durumlar anında, bireylerin aşağıdaki 

şekillerde düşündüklerini ifade etmiştir (Lewis, 1987a: 17). Bu durumların 

kişiden kişiye farklılık gösterebileceği fakat genel olarak aşağıdaki gibi bir 

sınıflandırma yapılabileceği belirtilmektedir:   
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“Ben böyle bir şeyi nasıl yaptım? 

Ben ne kadar salağım! 

Ne kadar aşağılayıcı bir durum! 

Ne kadar aptal, ne kadar kontrolsüz biriyim! 

Ne kötü, ne değersiz biriyim! 

Kendimden utanmalıyım!” 

İfadelerden de görüldüğü gibi, utanç durumlarında bireyler, 

hareketlerinden ziyade kendilerini, benliklerini değerlendirmektedirler. Birçok 

çocuğun utanç ile ilgili en erken tecrübesi, başka birinin özellikle ona bakanın 

(anne veya bakıcı) varlığı ile ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Bowlby (1980) 

işleyen model (working models) kavramı ile bebeklikten itibaren benliğin 

kavramlaştırılmasında faydalı olacağını belirtmiştir. Bu kavrama göre; eğer 

aile bebeğe karşı sorumlu ise, çocuk ailesinin sorumlu olduğu görüşünü 

geliştirdiği ve karşılıklı olarak kendisinin cevap verilecek kadar değerli olduğu 

fikrini geliştirdiği belirtilmektedir. Eğer bakıcılar bebeğe sevgilerini 

gösterirlerse, bebek onların sevilen kişiler olduğunu ve kendisinin de 

sevilebilir olduğu görüşünü geliştirdiği ifade edilmektedir (Barrett, 1995: 47). 

Günlük konuşmalarımızda insanların, genellikle “utanç” kelimesinden 

kaçındıkları belirtilmektedir. Normal bir insanın çok nadir olarak, kendi 

utancından bahsettiği, bunun yerine “suçluluk” kelimesini daha çok tercih 

ettiği ifade edilmektedir (Tangney ve Dearing, 2002: 11). 

Suçluluk, kanunen veya dinen yasaklanan ya da ahlaki açıdan 

ayıplanan bir şeyin yapıldığı, toplumun ahlaki normlarının ya da bireyin kendi 

standartlarının çiğnendiği düşüncesinin yarattığı pişmanlık ve rahatsızlık 

duyguları olarak tanımlanabilir (Budak, 2003: 702).  

Suçluluk sonucu yapılan davranışların, oluşan zararın tamirine 

çalıştığı ifade edilmektedir. Suçluluğun, utanç gibi, ahlaki standartları ön 

plana çıkardığı, fakat bireye kendisini bir nesne olmaktan ziyade, bir fail gibi 

görmesini öğrettiği belirtilmektedir. Suçlu kişinin, bir zarara yol 
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açabileceğini/açmayabileceğini veya zararını onaracağını gördüğü, böylece 

kabiliyetlerini veya yetersizliklerini öğrendiği görüşüne varılmıştır (Barrett, 

1995: 41). 

Lewis, suçluluk hissedilen durumlar anında, bireylerin aşağıdaki 

şekilde düşündüklerini ifade etmiştir (Lewis, 1987a:17). Bu ifadeler: 

“Böyle bir şeyi ben nasıl yaptım? 

Yaptığım ne kadar zarar verici bir şey? 

Nasıl böyle bir zarar verdim? 

Bu olaydan sonra ne olacak? 

Ben nasıl cezalandırılmalıyım veya hatamı nasıl düzeltebilirim? 

Kabahat benim!” 

Buradaki ifadelerden de görüldüğü gibi, suçluluk hissedilen 

durumlarda bireyler, benliklerini değil yaptıkları hatalı davranışları 

değerlendirmektedirler. 

Suçluluk duygusunun, kişilerarası ilişkileri güçlendirmeye ve korumaya 

yardım ettiği ileri sürülmektedir. Genel olarak insanların, başkalarından 

haksız bir kazanç elde ettiklerinde veya başkalarına zarar, kayıp, sıkıntı, 

hayal kırıklığı verdiklerinde veya başka önemli birine bir terslik yaratıldığı 

zamanlarda kendilerini suçlu hissettikleri ifade edilmektedir (Baumesiter ve 

diğerleri, 1995: 256).  

Yukarıda utanç ve suçluluk duygularının kavramlarına ayrı ayrı yer 

verilmiştir. Bu iki duygunun farklı özellikleri olmasının yanında paylaştıkları 

ortak özellikleri de bulunmaktadır (Tangney, 1995: 116). Bunlar: 

• İkisi de ahlaki duygulardır. 

• İkisi de benlik bilinci duygularıdır. 

• İkisi de olumsuz değerde duygulardır. 
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• İkisi de kendisi ve diğerleri için içsel yorumlar içerir. 

• İkisi de kişilerarası ortamlarda yaşanır. 

• Utanç ve suçluluk duygularını yükselten olumsuz olaylar benzerdir.  

Suçluluk ve utanç duygularının bir takım ortak özellikleri olmasına 

rağmen Lewis, utanç ve suçluluğu ayıran iki boyutun altını çizmektedir. 

Bunlar: 

İlk olarak; utancı açıklayan iki uyaran olmasına rağmen, suçluluğu bir 

uyaran harekete geçirmektedir. Utancın, ahlaki veya ahlaki olmayan bir 

uyarandan ötürü harekete geçebildiği ileri sürülmektedir. Örneğin, utanç 

yenilgi veya başarısızlık gibi ahlaki olmayan bir uyaran sonucu oluşabildiği, 

fakat suçluluğun, sadece ahlaki ihlal sonucu harekete geçtiği belirtilmektedir. 

İkisinin de ahlaki ihlaller sonucu harekete geçebileceğinden bu duygular 

birlikte de görülebilmektedir. Bu ilk boyut, utanç ve suçluluk arasındaki 

önemli farkı vurgulamaktadır: Utanç, kişisel yetersizliğin farkına varılması 

durumunda ortaya çıkarken, suçluluk duygusunun birinin ahlaki standartlarını 

ihlal etmesi gerektiğini ifade etmektedir (Hoblitzelle, 1987: 208). 

Utanç ve suçluluğu ayıran ikinci boyut, her iki durumda da benliğin 

rolü ve bilincin içeriği ile ilgilidir. Utanç durumunda, benliğin bu tecrübenin 

merkezinde olduğu, benliğin pasif halde ve çaresiz olduğu belirtilmektedir. 

Suçluluk durumunda ise, farkındalığın merkezinde benliğin sorumlu olduğu 

yapılan veya yapılmayan hareketin olduğu ileri sürülmektedir (Hoblitzelle, 

1987: 209). 

Suçluluk ve utanç duygularının, birbirlerinden farklı duygular olduğu 

aşağıdaki kısımda, çeşitli araştırmacıların görüşleri ve çalışmaları dikkate 

alınarak açıklanmıştır. 

Wicker ve diğerleri, utanç ve suçluluğu birbirinden ayırma üzerine 

yaptıkları çalışmada, kolej öğrencilerine suçluluk veya utanç tecrübelerini 

hatırlamaları ve duyguların temel boyutlarını temsil eden boyutlara göre 

değer biçmelerini istemişler. Çalışma sonucunda utanç ve suçluluk 

duygularının benzerlikleri ve farklılıkları olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Karşılaştırma yapıldığında, öğrencilerin utanç halinde kendilerini daha aşağı, 

kendine daha az güvendikleri, daha sıcak, gözlerinin kızardığını, daha uysal, 

daha yarışmacı, saklanma isteğinde oldukları, daha şaşırmış, daha benlik 

bilinçli, diğerlerine zarar verme isteği daha fazla, daha pasif, durumun daha 

belirsiz olduğunu hissetme, daha çekingen, kontrolün az olduğu ve 

diğerlerinin onlara güleceğini hissettikleri ifade edilmiştir. Suçluluk halinde 

olan öğrencilerin ise, daha fazla bir biçimde cezalandırılmayı bekledikleri ve 

haksız bir şey yaptıklarına inandıklarını hissettikleri belirtilmiştir (Wicker ve 

diğerleri, 1983’den aktaran Hoblitzelle, 1987: 209). 

Utancın benlik ile ilgilendiği, suçluluğun ise olanlarla ilgilendiği ifade 

edilmektedir. Utancın, daha global olduğu, suçluluğun ise daha belirgin 

olaylar veya eşyalar ile ilgilendiği belirtilmektedir (Lewis, 1987a: 18). Utanç 

hissetmenin, kişilerarası bağlamda, aktif olarak kaçınma veya başkalarını 

suçlama eğilimi gibi, müteakiben yapılabilecek yapıcı davranışları engelleyen 

hareketleri motive etme eğiliminde olduğu, suçluluk hissetmenin ise, onarıcı 

hareketleri motive etme eğiliminde olduğu belirtilmektedir. Utanç ve öfke 

arasında özel bir bağ olduğu ileri sürülmektedir; kişi öfkelendiğinde, utanç 

duyan bireyler bu öfkelerini yapıcı olmayan biçimde yönetmeye meyilli 

oldukları, tam tersi olarak, suçluluğun öfke hissini daha az beslediği ifade 

edilmektedir (Tangney ve diğerleri, 1995: 345). 

Her ne kadar suçluluk ve utanç duyguları birbirlerinden farklı olsa da, 

bazı durumlarda bu iki duygunun birbiri ile çakıştığı ifade edilmektedir. Bu 

çakışmanın birkaç nedeni vardır. İlk olarak, bu duyguların bazı deneysel 

benzerlikleri paylaştıkları, ikinci olarak ise, utanç ve suçluluğun sıkça aynı 

anda görüldüğü ileri sürülmektedir. Örneğin, depresyona girmiş bir asker, 

savaşın en yoğun olduğu zamanda, arkadaşlarının yanından ayrılması 

sonucu şiddetli huzursuzluk yaşamaktadır. Savaştan sonra arkadaşları, onu 

bakışları ile aşağılarken, o ise, arkadaşlarını ölüme yalnız gönderdiği için 

kendini suçlu hissetmektedir (Harder, 1995: 373). 

Utanç ve suçluluğun ayırt edilmesi ile ilişkili literatürde üç kriterden 

bahsedilmektedir: Yoğunluk, harici yaptırımlar karşısında dahili yaptırımlar ve 

normların ihlaline karşılık standartların ulaşılamaması şeklinde ifade 
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edilmektedir. Utanç kültürlerinin, üyelerinin davranışlarını, harici yaptırımlar 

ile düzenledikleri, suçluluk kültürlerinde ise bu yaptırımların içselleştirildiği 

belirtilmektedir. Suçluluğun, kimsenin olmadığı durumlarda veya kimsenin 

olay hakkında bir şey bilmediği durumlarda da ortaya çıkabildiği ifade 

edilmektedir. Böylece, utanç kültürleri sosyal davranışı itaat ile ve birey 

üzerine yapılan harici baskı ile ayarlarken, suçluluk kültürlerinin, bu işlemi 

içselleştirme ile uyguladıkları belirtilmektedir. Antropolojik yazında, ilkel 

kültürlerin utanç kültürleri ve modern Batı kültürlerinin ise suçluluk kültürleri 

olarak tanımlanma eğiliminde oldukları görülmüştür (Wallbott ve Scherer, 

1995: 467, 468). 

Weiner, suçluluk ve utanç duygularını, bir davranışın sonuçlarının 

birey tarafından kontrol edilip edilmemesi ile ilgili olmasından dolayı 

ayırmaktadır. Yapılan hata ya da başarısızlık, bireyin çaba 

göstermemesinden kaynaklanıyorsa, yaşanan duygunun suçluluk olduğu, 

fakat başarısızlık bireyin yetenek gibi çaba ile geliştirilebilecek bir özelliğin 

kendinde var olmasından kaynaklanıyorsa o zaman utanç duygusunun 

yaşandığı belirtilmektedir (Weiner, 1985’ten aktaran Dost ve Yağmurlu, 2006: 

39). 

Tangney, suçluluk duygusunun empatik tepki ile olumlu yönde bir ilişki 

gösterdiğini, utanç duygusunun ise empatik tepki ile negatif yönde anlamlı 

ilişkide olduğunu ifade etmektedir. Suçluluk duygusuna eğilimli olan 

bireylerin, davranışları üzerine odaklandıkları ve davranışlarının sonuçları ile 

ilgilendikleri, dolayısıyla da davranışları sonucu zarar gören kişilere de ilgi 

göstererek, yanlışlarını telafi etmek istedikleri, utanç duygusuna eğilimli olan 

bireylerin ise, benlikleri ile ilgilendiklerinden ilgiyi kendilerine yönelttikleri 

belirtilmektedir. İlgileri kendi üzerlerinde olduğundan, diğer insanlara empati 

duymadıkları ileri sürülmektedir (Tangney, 1991’den aktaran Dost ve 

Yağmurlu, 2006: 41). 

Suçluluğun, benliğin gelişimini nesne olmaktan ziyade fail olarak 

etkilediği ifade edilmektedir. Sıkça yaşanan utanç tecrübelerinin, çocuğun 

kendisini kötü olarak görmesine sebep olduğu, sıkça yaşanan suçluluk 

tecrübelerinin ise çocuğun davranışlarını kontrol eden gücünün ve 
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başkalarına yardım etmenin verdiği hazzın ve diğerlerini incitmenin verdiği 

rahatsızlığın farkındalığını yükselttiği belirtilmektedir (Barrett, 1995: 48). 

Utancın, daha acı verici bir duygu olduğu, bu duyguya çekinme hissi 

veya küçülme, değersizlik ve güçsüzlük hislerinin de eşlik ettiği 

belirtilmektedir. Utanç duygusunun, genellikle kaçma veya saklanma isteğine 

öncülük ettiği ifade edilmektedir. Suçluluk duygusunun ise, daha az acı veren 

bir duygu olduğu, bunun sebebinin suçluluğun benlik ile değil, belirli bir 

davranışla ilgili olmasından kaynaklandığı belirtilmektedir. Suçluluğun, 

bireyin öz kimliğini veya benliğini etkilemediği, gerginlik hissi, vicdan azabı ve 

kötü bir şey yapıldığı için pişmanlık içerdiği ileri sürülmektedir (Tangney ve 

Dearing, 2002: 18). 

Suçluluğun, kişinin kendisinin sebep olduğu yanlışlar sonucu bir tepki 

gibi oluştuğu, fakat utancın, başkalarının gözünde değer içeren standartları 

yerine getirememeyi içerdiği belirtilmektedir. Suçlu bireyin, yanlış hareket ile 

ilgilendiği, utanan bireyin ise kendisinin ne kadar değersiz olduğu ile 

ilgilendiği ifade edilmektedir. Suçluluk ve utanç, ikisi birlikte aynı olayda 

meydana gelebildiği, bu tür durumlarda utancın diğerlerinin gözündeki 

değersizliğine odaklanırken, suçluluğun ise kişinin yanlış hareketine 

yoğunlaştığı ileri sürülmektedir (Mascolo ve Fischer, 1995: 68). 

Utanç–eğilimli bireylerin, başkalarını hatta kendilerini de olumsuz 

olaylar için suçlamaya, azarlamaya, içerlemiş bir öfke ve düşmanlığa daha 

yatkın oldukları, fakat genel olarak başkaları ile empati kurmaya yatkın 

olmadıkları belirtilmektedir. Diğer taraftan suçluluk–eğilimli bireylerin, 

başkaları ile empati kurmaya ve kişilerarası olumsuz olaylarda sorumluluğu 

üzerine almaya yatkın oldukları ifade edilmektedir. Bu bireyler, utanç–eğilimli 

akranlarına göre öfkelenmeye daha az eğilimli oldukları, fakat 

öfkelendiklerinde, öfkelerini dürüstçe ve daha yapıcı biçimde ifade ettikleri 

görüşüne varılmıştır (Tangney ve Dearing, 2002: 3). 

Çeşitli araştırmalarda, kadınların erkeklere oranla daha fazla suçluluk 

ve daha fazla utanç yaşadıkları (Baldwin ve diğerleri, 2006; Köksal ve 

Gençdoğan, 2007; Orth ve diğerleri, 2010; Walter ve Burnaford, 2006) 
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görülmüştür. Bazı araştırmalarda ise kadınların, erkeklere oranla daha fazla 

utanç yaşadıkları (Akbağ ve İmamoğlu, 2010; Arndt ve Goldenberg, 2004; 

Sığrı ve diğerleri, 2010) tespit edilmiştir. 

Kadınların sosyalliğinin yüksek olması ve daha az saldırgan 

olmalarının yanında, dünyadaki güç bakımından ikinci sınıf statüye sahip 

olmaları, onların utanç tecrübelerine yatkınlığını artırdığı ifade edilmektedir. 

Tersine olarak erkeklerin, daha az sosyal ve daha fazla saldırgan olmaları ve 

haksız biçimde dünyadaki güç bakımından daha üstün olmaları sebebiyle, 

suçluluk duygusuna karşı daha hassas oldukları belirtilmektedir (Lewis, 

1987b: 29). 

Her duygunun, bireyin kendisine ait değer biçmesi ve başkasına ait 

değer biçmesine sahip oldukları belirtilmektedir. Utanç duygusunun, “ben 

kötüyüm”, “biri benim kötü olduğumu düşünüyor” ve “herkes bana bakıyor” 

değer biçmelerini içerdiği, suçluluğun ise, “ben, başkasının standardına 

aykırı bir şey yaptım” ve “biri bu hareketten ötürü zarar gördü” değer 

biçmelerini içerdiği ifade edilmektedir (Barrett, 1995: 43, 44). 

Tangney ve Dearing, suçluluk ve utanç ile ilgili olarak aşağıdaki gibi 

bir değerlendirmede bulunmuştur (Tangney ve Dearing, 2002: 10): 

“Utanç pişmanlıktır. 

Suçluluk kabahatten kaynaklanan pişmanlıktır. 

Utanç, yanlış bir şey yaptığını bilmek ve bundan ötürü üzülmektir. 

Suçluluk, yanlış bir şey yapmak ve bunu kabullenememektir.” 

 

“Utanç, bireysel duruşundan veya bir olaydan sonraki mutlu olmama 

duygusudur. 

Suçluluk, bir şey yaptığında, onu yapmış olmamayı istemektir. 

Utanç, herkesin senin yanlış yaptığını bilmesi ve herkesin senin ne yaptığını 

bildiği bir duygudur. 

Suçluluk, yaptığının farkında olma ve yaptığının senin standartlarınca yanlış 

olması duygusudur.” 
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“Utanç, kişinin kendi ahlakına veya inancına karşı bir şeyler yapmasıdır. 

Suçluluk, kişinin kendi gerçek tabiatına karşı bir şey yapmasıdır. 

Utanç, suçluluk hissetmektir. 

Suçluluk, bir şey hakkında utanç duymaktır.”  

Suçluluk ve utancın, özü gereği kötü duygular olmadıkları, bu 

duyguların sosyal duygular oldukları ve uygun düzeyde yaşandığında, birey 

ve toplum için önemli fonksiyonlara hizmet ettikleri belirtilmektedir. Utanç 

fonksiyonlarının sosyal standartları öne çıkardığı ve sosyal hiyerarşiyi 

sürdürdüğü ifade edilmektedir. Utancın, dikkati bireye obje olarak çektiği, 

kendisi hakkında bilgi elde etmeye yardım ettiği, göz kaçırma ve sosyal geri 

çekilme ile ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Suçluluğun, standartları 

vurgulamak için hareket ettiği ve bireyin kendi hakkındaki bilgilerinin gelişimi 

için yardım ettiği belirtilmektedir. Suçluluğun, bireyin kendisini obje olarak 

değil, bir fail olarak anlamasının gelişimi için yardım ettiği ifade edilmektedir. 

Ayrıca, suçluluk, bireyi diğerlerinden uzaklaştırmak yerine, daha da 

yakınlaştırdığı ve işlediği zararı tamir etmesi için motive ettiği ileri 

sürülmektedir (Barrett, 1995: 57). 

b. Ölçümü 

Suçluluk ve utanç duygularını ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir çok 

ölçek bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır. 

(1) Suçluluk-Utanç Ölçe ği 

Bu ölçek çeşitli durumlarda, yaşanan ve depresyonla ilişkili 

olduğu ileri sürülen suçluluk ve utanç duygularını ölçmektedir. Ergen ve 

yetişkinlere uygulanabilir. Ölçek, 1992 yılında Nesrin H. Şahin ve Nail Şahin 

tarafından geliştirilmiştir. Ölçek verileri, alt, orta ve üst olmak üzere üç sosyo-

ekonomik düzeyden 263 kız, 277 erkek toplam 540 lise ve üniversite 

öğrencisinden elde edilmiştir. Sosyo-ekonomik düzey ölçütü olarak “baba 

eğitimi” esas alınmıştır. Ölçek, iki ön çalışma ve bir ana çalışma sonucu 

ortaya çıkarılmıştır. Birinci pilot çalışmada, Johnson ve Noel’in Dimensions of 

Conscience Questionaire’i oluşturan 28 madde ve iki açık uçlu soru (hangi 
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durumlarda suçluluk, hangi durumlarda utanç duyulduğuna ilişkin), 100 

öğrenciye uygulanmıştır. Bu uygulama sonucu elde edilen verilerden kişilerin 

suçluluk ya da utanç duyguları yaşadıkları ve en sıklıkla belirtilen 36 durum 

alınmıştır. İkinci pilot çalışmada ölçek, bu biçimiyle 311 öğrenciye 

uygulanmıştır. Frekans sayımı sonrasında, suçluluk ya da utanç boyutunda 

oransal olarak daha fazla işaretlenmiş maddeler seçilerek, bu  kez 

derecelendirilmiş 24 maddelik ölçek geliştirilmiştir. Bu 24 maddenin 12’si 

suçluluk, diğer 12’si utanç alt ölçeğini oluşturmaktadır (Şahin ve Şahin, 

1992). 

Bu ölçek, ülkemizde yapılan birçok araştırmada (Ceylan, 2007; Deniz, 

2006; Kalyoncu ve diğerleri, 2002; Karaçengel, 2007; Öztürk, 2005; Sığrı ve 

diğerleri, 2010) kullanılmıştır. 

(2) Benlik Bilinci Duygulanım Testi  

Tangney, Wagner ve Gramzow (1989) tarafından geliştirilen 

bu ölçek, 15 kısa senaryodan (örneğin “İşyerinde bir hata yaptınız ve bu hata 

yüzünden çalışma arkadaşınız suçlandı”) oluşmaktadır. Günlük hayatta 

karşılaşılabilecek olan bu senaryoların 10’u olumsuz, beşi ise olumludur. Bu 

ölçek, bir insanın, çeşitli durumlara verdiği tepkilerinin utanç, suçluluk, 

dışlaştırma (externalization), kopma/ilgisizlik (detachment/ unconcern) ve 

gurur ile ilişkisini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Her senaryonun 

ardından, katılımcıların verebilecekleri dört veya beş tepki sıralanmış ve 

katılımcılardan bu tepkileri, 1 (tamamen uygun değil) – 5 (tamamen uygun) 

arasında değerlendirerek Likert Tipi cevap vermeleri istenmiştir. Utanç-

eğilimine uyan tepki “Sessiz kalırdınız ve çalışma arkadaşınızdan 

kaçınırsınız”, suçluluk-eğilimine uyan tepki ise “Kendinizi mutsuz 

hissederdiniz ve durumu düzeltmek için istekli davranırsınız” şeklinde 

verilmiştir. Cronbach Alfa katsayıları, utanç eğilimi için α=.76, suçluluk-eğilimi 

için α=.66 olarak hesaplanmıştır. Suçluluk ve utanç ile ilgili yapılan 

çalışmaların birçoğunda bu ölçeğin (Arndt ve Goldenberg, 2004; Konstam ve 

diğerleri, 2001; Luyten ve diğerleri, 1998; Pineles ve diğerleri, 2006; Walter 

ve Burnaford, 2006; Wiginton ve diğerleri, 2004; Wolf ve diğerleri, 2009) 

kullanıldığı görülmüştür. 
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(3) Suç İlişkili Utanç ve Suçluluk Ölçe ği 

Wright ve Gudjonson (2007) tarafından geliştirilen bu ölçek, 

10 maddeden oluşmakta ve verilen durumlar karşısında hissedilen suçluluk 

ve utancı ölçmeyi amaçlamaktadır. İki alt ölçekten oluşmaktadır. Suç-ilişkili 

utanç dört maddeden oluşmakta, suç-ilişkili suçluluk altı maddeden 

oluşmaktadır. Suçluluk alt ölçeğine örnek olarak “Yaptığım şeyden ötürü 

kendimi asla affetmeyeceğim”, utanç alt ölçeğine örnek olarak  “İnsanların 

yaptığım şeyi bildiklerine dair düşünceye katlanamayacağım” verilebilir. Bu 

durumlar karşısında katılımcılardan, 7 puanlı Likert tipi değerlendirme 

yapmaları istenmiştir. Alt ölçeklerin Cronbach Alfa katsayıları utanç için 

α=.78, suçluluk için α=.79 olarak hesaplanmıştır (Wright ve diğerleri,  2008: 

418). 

(4) Uyarlanmı ş Utanç/Suçluluk Ölçe ği 

Gioiella’nın 1981 yılında oluşturduğu, The Shame/Guilt 

Scale, temel alınarak geliştirilmiştir. İlk ölçek 13 utanç sıfatı, 18 suçluluk 

sıfatı, dokuz tane de yedek olmak üzere boşluk doldurma kelimelerinden 

oluşmaktadır. Ölçeğin içsel tutarlılığı α=.90’dır. Gioiella, ölçeğini oluşturmak 

için Q-sort tekniği, küme analizi ve faktör analizinin kombinasyonu şeklinde 

bir teknik kullanmıştır. Fakat bazı faktörlerin zıt anlam taşıması ve ilgisiz 

maddelerin yer alması gibi eleştiriler sonucunda, 14 utanç, 16 suçluluk ile 

ilgili olmak üzere 30 maddeden oluşan bir ölçek olarak uyarlamıştır.  

Katılımcılardan hangi sıfatın kendilerini daha iyi tanımladıklarına göre 1-7 

arasında değer vermeleri istenmiştir (Hoblitzelle, 1987: 213, 215). 

(5) Beall Utanç ve Suçluluk Testi 

Beall (1972) tarafından oluşturulan bu test, 22’si utanç 

durumu ve 22’si suçluluk durumu olmak üzere 44 durumdan meydana 

gelmektedir. Uygulayıcılardan, sunulan durumlarda ne kadar suçluluk veya 

utanç hissedeceklerini 1’den 5’e kadar değerlendirmeleri istenmektedir. 

Uygulayıcılardan, her durumda ne kadar üzgün olduklarını değerlendirmeleri 

istenmektedir. Utanç durumuna örnek olarak “Herkesin çok şık giyindiği bir 

partiye, günlük kıyafetinizle gittiniz”, suçluluk durumuna örnek olarak ise 
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“İçinde sadece beş dolar olan bir cüzdan buldunuz. Parayı aldınız ve cüzdanı 

bıraktınız” verilebilir (Hoblitzelle, 1987: 215). Bazı araştırmalarda kullanıldığı 

(Wolf ve diğerleri, 2009) görülmüştür.  

4. BAĞLANMA, EBEVEYNL İK TARZLARI VE SUÇLULUK–UTANÇ 

ÜZERİNE YAPILAN ARA ŞTIRMALAR 

Bu bölümde, araştırmanın bağımsız değişkenleri olan bağlanma, 

suçluluk–utanç ve algılanan ebeveynlik tarzları ile araştırmanın bağımlı 

değişkeni olan psikolojik belirtiler arasındaki ilişkilere yönelik, yurt dışında ve 

yurt içinde yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. 

a. Yurt Dı şında Yapılan Ara ştırmalar 

Uluslararası akademik ağa bağlı Elton B. Stephens Company 

(EBSCO) arama motoru kullanılarak 1987 ile 2010 yıllarını kapsayan literatür 

taraması sonucunda; bağlanma, suçluluk-utanç, ebeveynlik (anne) tarzı ve 

psikolojik belirtiler arasındaki ilişkinin incelendiği 27 tane çalışmaya 

rastlanmıştır. 

(1) Bağlanma ve Psikolojik Belirtilerle İlişkiler 

Hazan ve Shaver yaptıkları çalışmada, güvenli bağlanan 

bireylerin, kendilerinin çoğu insan tarafından sevildiklerini ve genel olarak 

diğer insanların iyi niyetli ve iyi kalpli olduklarına inandıklarını belirtmişlerdir. 

Çalışmaya 38 erkek ve 70 kadın olmak üzere toplam 108 üniversite öğrencisi 

katılmıştır. Bağlanma tarzlarını ölçmek amacıyla Bağlanma Anketi (Hazan ve 

Shaver, 1987) kullanılmıştır. Kaygılı/kararsız olanların, daha çok kendilik 

şüphesine (self-doubts) sahip olduklarını, yanlış anlaşıldıklarını ve yeterince 

takdir edilmediklerini, bir ilişkiye kendilerini adadıklarında diğerlerini daha 

isteksiz ve yetersiz gördüklerini belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda, 

bebeklik döneminde yaşanan bağlanma tarzlarının yetişkinlikteki bağlanma 

tarzları ile ortak olduğu bulunmuştur. Bireylerin kendileri ve ilişkileri ile ilgili 

çalışan modellerinin bağlanma tarzları ile ilişkili olduğu görülmüştür. Farklı 

bağlanma örüntülerine sahip bireylerin romantik aşk, aşk partnerlerinin 

güvenilirliği ve ulaşılabilirliği ve kendi aşk değerliliği hakkında farklı inançlara 

sahip oldukları görülmüştür. Güvenli bağlanan bireylerin, eş dostları 
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tarafından, kaçıngan ve kaygılı/kararsız bağlananlara göre sosyal olarak 

daha yetenekli, çekici, neşeli, sempatik olarak tanımlandıkları görülmüştür. 

Kaçıngan grubun daha düşmanca ve savunmacı oldukları, kaygılı/kararsız 

grubun ise ilişki konularında daha kendilik-bilinci (self-conscious) içinde 

oldukları ve daha saplantılı oldukları belirtilmiştir (Hazan ve Shaver, 1987: 

512-523). 

Yetişkinlerin bağlanma tarzları, depresyon ve depresyona hassasiyeti 

ile ilişkili olarak kişilik biçimleri arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmaya, 

yaşları 18 ile 65 arasında değişen 305 kişi katılmıştır. Bağlanma tarzlarını 

ölçmek amacıyla, İlişki Anketi (Bartholomew ve Horowitz, 1991) ve 

Uyarlanmış Bağlanma Ölçeği (Colins ve Read, 1990) kullanılmıştır. Çalışma 

sonucuna göre, korkulu ve saplantılı bağlanma tarzlarına sahip bireylerin 

daha çok depresyonda oldukları, güvenli bağlananların daha az 

depresyonda oldukları görülmüştür. Sosyotropinin, saplantılı bağlanma tarzı 

ile ilişkili olduğu, otonominin ise korkulu bağlanma tarzı ile ilişkili olduğu 

görülmüştür (Murphy ve Bates, 1997: 838-842). 

Yetişkinlerin bağlanma tarzları ile hayati tehlike durumlarındaki 

psikopatolojileri arasındaki ilişkinin incelendiği bir  çalışmada, güvenli 

bağlanma tarzının, genel psikiyatrik semptomatoloji ve travma sonrası 

semptomatoloji ile ters yönde bir ilişki içinde olduğu, güvensiz bağlanmanın 

ise olumlu yönde ilişkide olduğu ve görülmüştür. Çalışma, yaşları 18 ile 52 

arasında değişen 48 kadın, 32 erkek olmak üzere toplam 80 kişinin katılımı 

ile gerçekleştirilmiştir. Bağlanma tarzlarını ölçmek amacıyla, Yetişkin 

Bağlanma Tarzları Ölçeği (Mikulincer ve diğ., 1990) kullanılmıştır. Güvenli 

bağlanma tarzının, hayat için aşırı tehlikeli durumların travma sonrası 

semptomatoloji üzerindeki zararlı etkilerini düzenlediği (moderate) 

görülmüştür. Ayrıca, kaçıngan bağlanma tarzının, hayat için tehlikeli 

durumların, psikiyatrik semptomatoloji üzerindeki zararlı etkilerinin şiddetini 

artırdığı görülmüştür. Güvenli bağlanma tarzı, öz saygı ile olumlu yönde, 

nörotisizm ve psikopatoloji ile ters yönde ilişkili olan olumlu kişilik özelliği 

olarak görülebilir. Diğer yandan, güvensiz bağlanma tarzları ise, psikopatoloji 

ile olumlu yönde ilişkili olan olumsuz kişilik özelliği olarak görüldüğü 

değerlendirilmiştir (Mikulincer ve diğerleri, 1999: 836-840). 
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Lewis ve diğerlerinin bağlanmanın zaman içerisindeki tutarlılığını 

inceledikleri bu çalışmada, bir yaşındaki 84 bebek gözlenmiş ve bu bebekler, 

13. ve 18. yaşlarında tekrar araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın diğer bir 

amacı, 13 yaşındaki otobiyografik hafıza ile bağlanma arasındaki ilişkiye 

bakarak, hangi temsillerin değiştiğini veya tutarlı kaldığını incelemektir. 18 

yaşına geldiklerinde çocukların, 14’ünün ailelerinin boşandığı görülmüştür. 

Çalışma sonucunda, bir yaşındaki bağlanmanın 18 yaşındaki bağlanma ile 

ilişkili olmadığı görülmüştür. Güvensiz bağlanan bir yaşındaki bebeklerin, 18 

yaşında sadece %38’inin güvensiz olarak kaldıkları, güvenli bağlanan bir 

yaşındaki bebeklerin ise 18 yaşına geldiklerinde %43’ünün güvensiz 

bağlandıkları görülmüştür. Bir yaşındaki bağlanma örüntüsüyle sonradan 

yaşanan boşanma arasında bir ilişki görülmezken, 18 yaşındaki bağlanma 

örüntüsünün boşanma ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Ailesi boşanan 

ergenlerin %79 oranında güvensiz bağlandıkları görülmüştür (Lewis ve 

diğerleri, 2000: 711-716).  

Araştırma sonuçları, bir yaşındaki bağlanma davranışının, ergenlikteki 

temsillerle arasında bir devamlılık eksikliği olduğunu açıklamaktadır. Bu 

durum, bağlanmanın devamlılığının aile stresi ve çevresel risk gibi 

faktörlerden etkilenmiş olabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca, boşanmanın 

güvensiz bağlanma ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Boşanma, ailesel 

ulaşılabilirliğin eksik olmasını temsil etmekle beraber, aile ve çocuk 

arasındaki olumsuz etkileşimi artırmaktadır ve böylece güvensiz bağlanma 

olasılığı da artmaktadır. Çalışma neticesinde, bir yaşındaki bağlanmanın, 

ergenlikteki uyumsuzluğu açıklamadığı, bu dönemdeki uyumsuzluk ile 

boşanmanın ilişkili olduğu görülmüştür. Ailesi boşanmış çocukların, ailesi tam 

olanlara göre daha fazla uyumsuzluk gösterdikleri bulunmuştur (Lewis ve 

diğerleri, 2000: 711-716). 

Çocukluktaki ailesel kayıplar ve aile ilişkilerinin kalitesinin incelendiği 

ve müteakiben çocukluk stresi, bakım tecrübeleri ile yetişkinlerin düşmanlık, 

sosyal destek ve depresyon gibi psikososyal özelliklerinin arasındaki ilişkinin 

açıklandığı çalışmada, 16 yaşından önce bir ebeveynini kaybetmiş kişilerden 

seçilen 61 üniversite öğrencisinden, düşük kalitede aile ilişkisi olanların, 

yetişkinlikte yüksek seviyede depresif belirti ve düşük seviyede sosyal destek 
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gösterdikleri bulunmuştur. Çalışmada, sosyal desteği ölçmek amacıyla, 

Kişilerarası Destek Değerlendirme Listesi (Cohen ve diğerleri, 1985) ve 

depresyonu ölçmek amacıyla Beck Depresyon Envanteri (Beck ve Steer, 

1987) kullanılmıştır (Luecken, 2000: 86-90). 

Bağlanma tarzının, stresli durumlar ile psikolojik belirtiler arasındaki 

ilişkiye aracılık edip etmediğinin ve stresin, bağlanma tarzları ile psikolojik 

belirtiler arasındaki ilişkiye aracılık edip etmediğinin incelendiği çalışmaya, 

örneklem olarak üç aydan daha uzun süre birlikte olan 51 çift katılmıştır. 

Bağlanma tarzlarını ölçmek amacıyla İlişki Anketi (Bartholomew ve Horowitz, 

1991) kullanılmıştır. Analizler sonucunda, güvenli bağlanmanın diğer 

bağlanma tarzları ile olumsuz yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca, 

bağlanma tarzlarının stresli olaylar ile ilişkili olduğu; korkulu ve saplantılı 

bağlanma tarzlarının stresli olaylar ile olumlu yönde ilişkili olduğu, güvenli 

bağlanma tarzı ile stresli olayların ters yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Aynı 

zamanda, bağlanma tarzlarının psikolojik belirtilerle ilişkili olduğu; güvenli 

bağlanma tarzının psikolojik belirtilerle ters yönde ilişkili iken, korkulu 

bağlanma tarzının psikolojik belirtilerle olumlu yönde ilişkili olduğu 

görülmüştür. Stresli olayların, psikolojik belirtilerle güçlü bir ilişkisi olduğu 

bulunmuştur. Bağlanma tarzının, stresli olaylar ile psikolojik belirtiler 

arasındaki ilişkiye aracılık etmediği, stresli olayların bağlanma tarzları ile 

psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiye aracılık ettiği sonucuna varılmıştır 

(Pielage ve diğerleri, 2000: 296-301). 

Ergenlerin bağlanma stratejileri üzerine yapılan araştırmalarla ilgili 

yapılan literatür taraması çalışması sonucunda, güvensiz bağlanma 

yapılarının, psikopatoloji ve kişilerarası sorunlarla ilişkili olduğu belirtilmiştir. 

Ergenlik dönemindeki bağlanmanın, bu döneme özgü gelişimsel değişiklikler 

üzerinde önemli bir yere sahip olduğu belirtilmiştir (Brown ve Wright, 2001: 

20-23). 

Alanda yapılan bir başka çalışmada, 87 erkek ve 68 kız olmak üzere 

toplam 155 ergen örneklem olarak kullanılmış; bağlanma tarzlarını ölçmek 

amacıyla Hazan ve Shaver (1987)’in geliştirdiği Bağlanma Anketi 

kullanılmıştır. Çalışma sonucuna göre; güvenli bağlanan ergenlerin, özellikle 
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kararsız bağlananlara göre, ailelerine ve akranlarına daha iyi bir bağlanma 

kalitesi gösterdikleri bulunmuştur. Güvenli bağlanan ergenlerin, güvensiz 

bağlananlara göre, daha yüksek seviyede güven ve daha düşük seviyede 

yabancılaşma rapor ettikleri görülmüştür. Ergenlerin %72.9’u kendilerini 

güvenli, %10.3’ü kaçıngan, %16.8’i ise kararsız olarak tanımlamışlardır. 

Güvenli bağlanan ergenlerin, en düşük seviyede kaygı ve depresyon skorları 

elde ettikleri, güvensiz bağlananların ise en yüksek seviyede kaygı ve 

depresyon skorları elde ettikleri görülmüştür. Aile ve akranlara güven 

duymanın kaygı ve depresyon ile olumsuz yönde ilişkili olduğu, aynı 

zamanda aile ve akranlara yabancılaşmanın kaygı ve depresyon ile olumlu 

yönde ilişkili olduğu görülmüştür (Muris ve diğerleri, 2001: 811-817). 

Yetişkin bağlanması ile depresyon arasındaki ilişkinin incelendiği ve 

depresyonda olan 52 kadın ve bunların 47’sinin kocasının katıldığı 

depresyon grubu ile 60 evli çiftin katıldığı kontrol grubunun dahil olduğu bu 

çalışmada bağlanma tarzlarının ölçümü için İlişki Anketi (Bartholomew ve 

Horowitz, 1991) kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, klinik olarak 

depresyonda olan kadınların, daha az bağlanma güvenliği belirttikleri ve 

normal örnekleme göre daha çok korkaklık gösterdikleri bulunmuştur. 

Depresyonun, korkulu bağlanma ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bu ilişki 

kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de görülmüştür. Ayrıca depresyonun, 

bireylerin kendilerine ve başkalarına ait olumsuz modelleri ile ilişkili olduğu 

görülmektedir. Depresyonda olan kadınların eşlerinin, normal örneklemdeki 

erkeklere göre daha fazla güvensiz bağlanma gösterdiklerine ait bir bulguya 

rastlanmamıştır (Whiffen ve diğerleri, 2001: 580-588). 

Bağlanmanın, ergenin psikolojik sağlığı üzerindeki rolünün incelendiği 

bir diğer çalışmada, 308 kız ve 96 erkek olmak üzere 404 lise öğrencisi 

ergen çalışmanın örneklemini oluşmaktadır. Araştırmada, bağlanmayı 

ölçmek amacıyla Armsden ve Greenberg (1987) tarafından geliştirilen, Aile 

ve Akran Bağlanma Envanteri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, aile 

figürlerine bağlanmanın, psikolojik sağlığın yükselmesinde olumlu bir rol 

üstlendiği belirtilmektedir. Aileye bağlanmanın kalitesinin, yüksek seviyede 

psikolojik olarak iyi olmak ve düşük seviyede psikolojik sıkıntılar yaşamakla 

ilişkili olduğu görülmüştür. Düşük seviyede ailesel bağlanma, katılımcıların 



 

43 
 

kendilerinin rapor ettikleri yüksek seviyede hoş olmayan olaylarla ilişkili iken, 

yüksek seviyede akran bağlanmasının artan seviyede memnun edici 

olayların sıklığı ile ilişkili olduğu saptanmıştır (Wilkinson ve Walford, 2001: 

476-482). 

Bağlanma stratejileri ile ergenlikteki psikopatoloji arasındaki ilişkiyi 

inceleyen bir diğer çalışmada örneklem, yaşları 14 ile 20 arasında değişen, 

10 erkek, 20 kadın olmak üzere toplam 30 ergenden oluşmaktadır. 15 ergen, 

psikoterapi servisine giden klinik grubu, diğer 15 ergen ise yerel okulların 

öğretmenleri tarafından seçilen klinik olmayan grubu oluşturmaktadır. 

Çalışmada, bağlanma tarzlarını ölçmek amacıyla Ergen Ayrılma Kaygısı 

Görüşmesi (Richard ve diğerleri, 1998) kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, 

klinik ve klinik olmayan grupların bağlanma sınıflandırmasını yapmak ve bu 

sınıflama ile katılımcıların rapor ettikleri ilişki zorlukları ve hastalık belirtileri 

(symptomatology) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma sonucunda, 

klinik grubun kaygılı/kararsız (ambivalent) ve kaçıngan (avoidant) bağlanma 

tarzlarına sahip oldukları, kontrol grubunun ise daha çok güvenli 

bağlananlardan oluştuğu bulunmuştur. Kaygılı/kararsız bağlananların diğer 

bağlanma tarzlarına göre sosyalleşmekte daha çok zorluk yaşadıkları 

görülmüştür. Aynı şekilde kaygılı/kararsız bağlananların diğer bağlanma 

tarzlarına göre daha yüksek düzeyde hastalık belirtileri, daha çok kaygı, 

depresyon ve düşünce bozukluğu rapor ettikleri bulunmuştur (Brown ve 

Wright, 2003: 354-363). 

Yetişkin bağlanma tarzlarının depresyon ile ilişkisinin incelendiği bir 

başka çalışmada, örneklem olarak yaşları 26 ile 59 arasında değişen 154 

kadın katılımcı kullanılmıştır. Bağlanma tarzlarının ölçümünün, Bifulco ve 

diğerlerinin (2002) geliştirdiği Bağlanma Tarzı Görüşmesi ile yapıldığı bu 

çalışmada, korkulu bağlanma tarzının sosyal kaygı, kaygı bozukluğu ve 

majör depresyon ile ilişkili olduğu, kızgın-saplantılı (angry-dismissive) 

bağlanma tarzının ise genelleştirilmiş kaygı bozukluğu (generalised anxiety 

disorder) ve kaygı bozukluğu ile ilişkili olduğu görülmüştür. Güvensiz 

bağlanma tarzı ile çocukluk istismarı ile ilişkili olduğu da bulunmuştur (Bifulco 

ve diğerleri, 2006: 798-804). 
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Ergenlerin arkadaşlık kaliteleri ile bağlanma organizasyonları 

kapsamındaki hatalı davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmada; 

yaşları 14 ile 17 arasında değişen, 40 erkek 31 kız olmak üzere 71 dokuz ve 

onuncu sınıfa devam eden öğrenci kullanılmış ve bağlanma tarzlarını ölçmek 

amacıyla Yetişkin Bağlanma Görüşmesi (George, Kaplan ve Main, 1985) 

kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre; kızların, daha az kayıtsız bağlanma 

tarzına sahip oldukları ve daha yakın ve destekleyici arkadaşlık ilişkileri 

içinde oldukları rapor edilmiştir. Ayrıca, saplantılı bağlanma tarzına sahip 

ergenlerin, daha az destekleyici arkadaşlıkları olduğu ve daha fazla bir 

biçimde hatalı/suçlu davranışlarda bulundukları belirtilmiştir. Arkadaşlık 

kalitesi ile suçluluk arasında olumsuz yönde ve anlamlı bir ilişki görülmüştür. 

Destekleyici arkadaşlıkları olan ergenlerin, daha az suçlu davranışlarda 

bulunduğu belirtilmiştir (McElhaney ve diğerleri, 2006: 35-44). 

Laboratuar ortamında, kendileri ile aynı cinsten ve tanımadıkları 

kişilere karşı hangi ergenlerin destek aradıkları ve hangilerinin destek 

verdiklerini incelendiği bir çalışmada, yaşları 15 ile 18 arasında değişen, 135 

ergen örneklem olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada, bağlanma tarzlarını 

ölçmek amacıyla Yetişkin Bağlanma Görüşmesi (George, Kaplan ve 

Main,1985) ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (Brennan, Clark ve 

Shaver, 1998) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, bağlanmanın 

ergenlerin, yabancılarla etkileşimlerinde bile, destek arayıcı ve destek 

sağlayıcı davranışları konusunda önemli bir yeri olduğu bulunmuştur. 

Güvenli bağlanan ergenlerin daha çok destek aradıkları ve tanımadıkları 

akranlarının destek sağlayıcı davranışlarını daha kabul edici oldukları, 

destek sağlama bakımından ise daha az kendilerine odaklandıkları ve 

diğerlerine karşı daha hassas davrandıkları görülmüştür. Kaygılı bağlanan 

bireylerin destek aramaları ile destek sağlamaları konularında farklı duygusal 

ifadeler taşıdıkları görülmüştür. Destek aradıkları zaman düşmanlık ifadeleri 

gösterirken, destek sağlayıcı role büründüklerinde daha sıcak ve arkadaş 

yanlısı oldukları, bu durumun ise, ilişkisel durumlardaki temsillerden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Kaygılı bağlanan bireyler, destek aradıkları 

zaman, bu durum onlar için aynı zamanda bir kabul edilme ve yakınlık 

arayışı anlamına da gelebileceği yorumu yapılmaktadır ve onlar bu 
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isteklerinin tamamını elde edemeyeceklerine inandıklarından, arayış 

çabalarına düşmanca yaklaştıkları düşünülmektedir. Tersine olarak, kaygılı 

bağlanan bireylerin, destek sağlayıcı role büründüklerinde ve başka birinin 

kendilerinden ilgi istediğinde çok mutlu hissettikleri değerlendirilmektedir. Bu 

durumun onlara bir çeşit yakınlık hissi verdiği düşünülmektedir (Feeney ve 

diğerleri, 2008: 1486-1496). 

Kalp krizi ya da felç sonrası hastalarının, bağlanma tarzları, sosyal 

destek ve depresyon düzeylerinin incelendiği bu çalışmaya, psikoz veya 

diğer zihinsel bozukluğu olmayan ve yaşları 29 ile 78 arasında değişen 100 

hasta katılmıştır. Bağlanma tarzlarını ölçmek amacıyla, İlişki Anketi 

(Barholomew ve Horowitz, 1991) ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri 

(Brennan, Clark ve Shaver, 1998) kullanılmıştır. Katılımcıların %27’si güvenli, 

%35’i kayıtsız, %24’ü saplantılı ve %14’ü korkulu bağlanma tarzına sahip 

oldukları bulunmuştur. Kayıtsız ve korkulu bağlananların, kendilerine ait 

olumsuz modellere sahip oldukları ve kendilerinin sevilmeyen kişiler olarak 

gördükleri saptanmıştır. Diğer yandan, saplantılı ve korkulu bağlananların 

ise, diğerlerine ait olumsuz modellere sahip oldukları ve diğerlerini 

güvenilmez olarak gördükleri saptanmıştır. Güvenli bağlananların, sosyal 

destek bakımından anlamlı yüksek puanlar aldıkları, kendilerine ve 

diğerlerine ait olumlu modellere sahip oldukları görülmüştür. Bağlanmanın 

kaygı ve kaçınma boyutları ile sosyal destek arasında olumsuz yönde bir 

ilişki görülmüştür. Ayrıca bulgular, sosyal desteğin bağlanma ile depresyon 

arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini belirtmiştir (Li ve diğerleri, 2008: 1344-

1349). 

Çocukların stresle başaçıkma durumlarında, annelerinin bağlanma 

örüntülerinin ne derece etkili olduğunun incelendiği bir çalışmaya, 82 kız, 75 

erkek olmak üzere 157 ergen ve onların birincil kadın bakıcıları katılmıştır. 

Katılımcıların bağlanma tarzlarını ölçmek amacıyla, Hazan ve Shaver 

(1987)’in geliştirdiği Bağlanma Anketi kullanılmıştır. Çalışma sonucuna göre, 

annenin güvensiz bağlanmasının, stresle başaçıkma açısından uyumsuz bir 

risk faktörü teşkil ettiği, güvensiz bağlanmanın, etkisiz başaçıkma stratejileri 

ile ilişkili olduğu görülmüştür. Güvensiz bağlanan yetişkinlerin, stresle 

mücadele için çocuklarına uyumsuz yaklaşımlar önerdikleri saptanmıştır. 
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Güvensiz bağlanan ebeveynlerin çocuklarının, stresle mücadele konusunda 

kendilerini güçsüz hissettikleri ve uyum zorlukları yaşamaya meyilli hâle 

geldikleri değerlendirilmiştir (Abaied ve Rudolph, 2010: 642-654). 

Çin’de yaşayan kolej öğrencilerinin bağlanma kalitesi ile kişilik 

bozukluğu belirtileri arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada, örneklem 

olarak 854 erkek ve 705 kadın olmak üzere toplam 1611 üniversite öğrencisi 

yer almıştır. Bağlanma tarzlarını ölçmek amacıyla; Hazan ve Shaver 

(1987)’in geliştirdiği Bağlanma Anketi ve Fraley, Waller ve Brennan (2000)’ın 

geliştirdiği Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II kullanılmıştır. Sonuç 

olarak, güvensiz bağlanma tarzlarının, kişilik bozuklukları için risk faktörü 

teşkil ettiği görüşüne varılmıştır (Ling ve Qian, 2010: 573-575). 

Algılanan destek ve şimdiki romantik ilişki partnerinden elde edilen 

tatmin duygularının, bireylerin bağlanma oryantasyonu ile depresif durum 

seviyeleri arasındaki ilişkiye kültürlerarası bir açıdan aracılık edip etmediğinin 

incelendiği bir çalışmada; şimdiki partnerden alınan sosyal desteğin, her iki 

kültürde de yüksek ilişki memnuniyeti ile açıklanırken, bu durumun daha 

düşük depresif belirtilere yol açtığı görülmüştür. Örneklem, 69 erkek ve 81 

kadın olmak üzere 150 Hong Kong’lu üniversite öğrencisi ve 100 erkek, 109 

kadın olmak üzere 209 Amerika’lı üniversite öğrencisinden olmak üzere 

toplam 359 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada, bağlanma tarzlarını ölçmek 

amacıyla Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (Brennan, Clark ve Shaver, 

1998) kullanılmıştır. Kaçıngan bağlanma, Hong Kong örnekleminde düşük 

ilişki memnuniyeti ile açıklanırken, daha fazla depresif semptomlarla ilişkili 

olduğu bulunmuştur. Kaygılı bağlanma ise, düşük ilişki memnuniyeti ile 

açıklanırken, her iki kültürde de daha fazla depresif belirtilerle ilişkili olduğu 

görülmüştür. Her iki kültürde de kaygılı bağlanma ile algılanan sosyal destek 

ve ilişki memnuniyeti arasında olumsuz yönde bir ilişki varken, depresif 

belirtilerle arasında olumlu yönde bir ilişki bulunmaktadır. Güvensiz bağlanan 

bireylerin, ilişki partnerlerinden daha az sosyal destek almaları yönünde 

eğilimli oldukları, düşük ilişki memnuniyeti bildirdikleri ve daha çok depresif 

belirti yaşadıkları görülmüştür (Mak ve diğerleri, 2010: 150-163). 
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Bağlanma tarzları ile depresyon arasındaki ilişkinin incelendiği, 141 

kadın ve 133 erkek olmak üzere toplam 274 sağlıklı bireyin katıldığı ve 

bağlanma tarzlarını ölçmek amacıyla İlişki Anketi’nin (Bartholomew ve 

Horowitz, 1991) kullanıldığı bir diğer çalışmada, katılımcıların, %58.8’inin 

güvenli, %17.9’unun korkulu, %14.2’sinin saplantılı ve %9.1’inin kayıtsız 

bağlanma tarzına sahip oldukları bulunmuştur. Güvenli bağlanan bireylerin, 

güvensiz bağlananlara göre daha az depresyon belirtisi gösterdikleri ve 

güvensiz bağlananlar içinde saplantılı bağlanma tarzına sahip olanların en 

yüksek depresyon skoru elde ettikleri görülmüştür. Bütün güvensiz bağlanan 

bireylerin, yüksek depresyon skorları elde ettikleri fakat olumsuz benlik 

modeline sahip olanların en yüksek skoru elde ettikleri bulunmuştur. 

Olumsuz benlik modeline sahip olan katılımcılar, diğerlerine olumlu veya 

olumsuz modelleri olmasına bakılmadan, en yüksek depresyon ve kaygı 

skorları elde etmişlerdir. Kişilik faktörleri ile bağlanma ilişkisi incelendiğinde, 

güvenli bağlanmanın enerji, duygusal kararlılık, sıcakkanlılık ile olumlu yönde 

ilişkili iken, korkulu ve saplantılı bağlanmanın enerji ve duygusal kararlılık ile 

ters yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, benliğe ait olumsuz temsillerin, 

bağlanma güvensizliği ile depresyon ve kaygı arasındaki ilişkiye aracılık ettiği 

görülmüştür (Surcinelli ve diğerleri, 2010: 526-532). 

Bağlanma tarzları ile kabiliyetlilik arasındaki ilişkinin incelendiği bir 

çalışmada; kararsız/dirençli bağlanan çocukların, güvenli ve kaçıngan 

bağlananlara göre, daha kaygılı, daha zayıf, kendine daha az inanan, daha 

çok geri çekilen, daha pasif oldukları ve yeni bir deneyime karşı daha çok 

tereddüt yaşadıkları ve bu çocukların, kaygı ve depresyon gibi daha 

içselleştirilmiş bozukluklarla teşhis edildikleri sonucuna varılmıştır. Kaçıngan 

çocuklar, daha düşmanca, öfkeli ve saldırgan, daha çok antisosyal davranışa 

ve daha çok olumsuz duyguya sahiptirler ve başkalarını suçlamaya, günah 

keçisi ilan etmeye daha okul öncesi zamandan itibaren başlamaktadırlar. 

Güvensiz bağlanmış yetenekli çocukların, çeşitli öğrenme ve psikolojik 

sorunlarla karşılaşmaları ihtimalinin yüksek olduğu ve bağlanma tarzlarının 

bu çocukların tam kapasitelerine ulaşmalarını sınırlayan bir faktör olarak 

karşılarına çıktığı değerlendirilmiştir (Wellisch, 2010: 117-124). 
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Ailenin depresyon belirtilerinin, ergenlerin depresyon belirtilerini nasıl 

etkilediklerini inceleyen çalışmaya, 71 erkek ve 118 kız olmak üzere toplam 

189 öğrenci ve ailesi katılmıştır. 189 ergenden, 126’sının güvenli bağlandığı, 

62’sinin güvensiz bağlandığı görülmüştür. Bu çalışmada, bağlanma tarzlarını 

ölçmek için Yetişkin Bağlanma Görüşmesi (George, Kaplan ve Main, 1985) 

kullanılmıştır. Ergenin depresif semptomlarını etkileyen faktörleri bulmak için 

yapılan hiyerarşik regresyon sonucunda, annenin depresif semptomlarının, 

ergenin depresif semptomlarını yordayan tek değişken olduğu bulunmuştur. 

Annenin, depresif semptomları, ergenin annesini güvenli temel olarak 

algıladığı temsilini olumsuz yönde etkilediği; babanın depresif 

semptomlarının da, ergenin babayı güvenli temel olarak algıladığı temsillerini 

olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. Ne annenin, ne de babanın kaygı 

belirtileri, ergenin güvenli temel temsillerini yordamadığı görülmüştür. 

Annenin güvenli temel olma temsilinin, annenin depresif semptomları ile 

ergenin depresif semptomları arasındaki ilişkiye aracılık ettiği, aynı zamanda 

annenin depresif semptomlarının ergenin depresif semptomları üzerinde 

direkt etkisi olduğu görülmüştür (Woodhouse ve diğerleri, 2010: 54-61).  

Her iki ebeveynin yüksek kaygı belirtileri gösterdikleri durumlarda veya 

bir ebeveynin yüksek kaygı ve diğerinin yüksek depresif belirtiler gösterdiği 

durumlarda dahi, bağlanma güvenliği, depresif belirtilerden yüksek düzeyde 

koruma sağlamaktadır. İki ebeveynin de yüksek kaygı yaşadıkları 

zamanlarda, ergen ailesinin gözünde dünyayı tehlikeli bir yer olarak 

algılayacağı ve güvensiz ergenlerin, bu duruma depresif belirtilerle tepki 

vereceği değerlendirilmektedir. Çünkü ihtiyacı olduğunda diğerlerine dönme 

ve tehdit durumlarında diğerlerinin yardım alınabilecek kadar değerli 

oldukları konusunda inanç eksikliğine sahip oldukları düşünülmektedir. 

Güvenli bağlanan ergenlerin ise geçmişteki tecrübeleri sayesinde kendisini 

daha rahat hissedecekleri değerlendirilmektedir. Çünkü güvenli bağlanan 

ergenlerin, yardıma ihtiyaç duyduğunda ailesine kolayca ulaşabildiği, stresli 

veya tehdit içeren durumlarda daha az pes ettikleri, daha çok çaba 

gösterdikleri ve daha az depresif belirti yaşadıkları ileri sürülmektedir 

(Woodhouse ve diğerleri, 2010: 54-61). 
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(2) Ebeveynlik Tarzları ve Psikolojik Belirtilerle İlişkiler 

Ebeveynlik tarzları ile kaygı ve depresyon arasındaki ilişkinin 

incelendiği bu çalışmada, yaşları 18 ile 65 arasında değişen, 55 kişiden 

oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, liseyi bitirmemiş olanların, lise ve üstü 

okullardan mezun olanlara göre, daha kaygılı ve daha çok depresyonda 

oldukları görülmüştür. Anneleri tarafından bakım görmeyen veya aşırı 

koruyucu annelere sahip olanların, diğer ebeveynlik tarzlarına sahip kişilere 

göre, daha çok depresyon yaşadıkları ve daha kaygılı oldukları saptanmıştır. 

Ayrıca, baba bakımının ve kontrolünün depresyon ve kaygı ile ilişkili 

olmadığı, annenin verdiği bakımın psikopatolojinin gelişmesinde önemli bir 

role sahip olduğu belirtilmiştir (McGinn ve diğerleri, 2005: 223-238). 

(3) Suçluluk-Utanç ve Psikolojik Belirtilerle İlişkiler 

Yaşları 19 ile 50 arasında değişen 239 üniversite 

öğrencisinin suçluluk–utanç ve psikolojik belirtileri üzerine yapılan bu 

çalışmada; Tangney, Wagner ve Gramzow (1989) tarafından geliştirilen 

Kendilik Bilinci Duygulanım Testi kullanılmıştır. Çalışma sonucuna göre, 

utanç eğilimli katılımcıların suçluluk eğilimli olanlara göre daha fazla bir 

şekilde öfkelendikleri görülmüştür. Ayrıca, yer değiştiren öfke açısından 

incelendiğinde, utancın fiziksel, sözlü ve nesnelere olan saldırganlık ile 

olumlu yönde anlamlı ilişkisi varken, suçluluk duygusunun bu saldırganlık 

biçimleri ile ters yönde anlamlı ilişki içerisinde olduğu görülmüştür. Öfke 

durumlarında, suçluluk eğilimli bireyler yapıcı tepkiler vermeyi tercih ederken, 

utanç eğilimli bireyler yapıcı olmayan, aksi tepkiler göstermeyi tercih 

etmektedirler. Uyarlanan davranış açısından incelendiğinde, hedef kişi ile 

tartışma ve düzeltici hareketin utanç eğilimi ile ters yönde anlamlı ilişkili 

olduğu, suçluluk eğiliminin ise olumlu yönde anlamlı bir ilişki içinde olduğu 

ifade edilmiştir (Wiginton ve diğerleri, 2004: 153-156). 

Yapılan bir başka çalışmada, utanç ve suçluluk eğiliminin, 

somatizasyon belirtileri ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu belirtileri ile 

olumlu yönde anlamlı ilişki içinde olduğu, utanç eğiliminin ise tek başına 

psikolojik belirtilerle ilişkili olduğu gözlenmiştir. Yaşları 18 ile 29 arasında 
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değişen 156 bayan üniversite öğrencisinin katıldığı bu çalışmada, suçluluk 

ve utanç duygularının ölçümü için Kendilik Bilinci Duygulanım Testi 

kullanılmıştır. Suçluluktan bağımsız olan utanç eğilimi Travma Sonrası Stres 

Bozukluğu ile ilişkili iken, utançtan bağımsız olan suçluluk eğilimi Travma 

Sonrası Stres Bozukluğu ile ilişkili olmadığı görülmüştür. Ayrıca suçluluktan 

bağımsız olan utanç eğilimi somatizasyon ile ilişkili iken utançtan bağımsız 

olan suçluluk eğilimi somatizasyon ile ilişkili görülmemiştir. Utancın, gizlenme 

ile de olumlu yönde anlamlı olarak ilişki içerisinde olduğu bulunmuştur 

(Pineless ve diğerleri, 2006: 692-702). 

Adli psikiyatri ünitesinde bulunan 60 erkeğin, örneklem grubunu 

oluşturduğu bu çalışmada suçluluk ve utanç duygularını ölçmek amacıyla 

Wright ve Gudjonsson (2007) tarafından geliştirilen Suçla-İlişkili Utanç ve 

Suçluluk Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; suç-ilişkili olarak 

suçluluktan bağımsız olarak yaşanan utanç duygusu ile davranış öfkesi, 

öfkenin dışa ve içe doğru yansıtılması ve öfke ifade endeksi arasında olumlu 

yönde anlamlı ilişkili; suç-ilişkili olarak utançtan bağımsız yaşanan suçluluk 

duygusu ile öfkenin içe ve dışa kontrol edilmesi arasında olumlu yönde 

anlamlı ilişkili olduğu görülmüştür (Wright ve diğerleri, 2008: 418-422). 

Yapılan bir başka çalışmada, yaşları 13 ile 89 arasında değişen, 2611 

katılımcı ile gerçekleşen çalışmada, suçluluk ve utanç duyguları Kendilik 

Bilinci Duygulanım Testi-3 (TOSCA-3) ile ölçülmüştür. Çalışma sonucunda, 

utancın depresyon ve düşük öz saygı ile ilişkili olduğu, suçluluğun ise düşük 

seviyede depresyon ile zayıf bir şekilde ilişkili olduğu bulunmuştur (Orth ve 

diğerleri, 2010: 1065). 

(4) Ebeveynlik Tarzı ve Ba ğlanma ile İlişkiler  

Ebeveynlik biçimleri ile bağlanma güvenliğinin,  yaş 

ortalaması 16.2 olan 134 lise öğrencisi ergen üzerinde incelendiği bir 

çalışmada; ebeveynlik tarzlarını ölçmek amacıyla Randolph ve Dykman 

(1996) tarafından geliştirilen Eleştirel Ebeveynlik Envanteri, bağlanma 

tarzlarını ölçmek için ise Collins ve Read (1990) tarafından geliştirilen 

Yetişkin Bağlanma Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya göre; kızların, erkeklere 
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göre daha düşük öz saygıya sahip oldukları; erkeklerin birincil bakıcılarını, 

kızlara göre, daha eleştirici ve daha mükemmeliyetçi olarak gördüklerini 

belirtmişlerdir. Güvensiz bağlanmanın, düşük öz saygı ve işlevsel olmayan 

tavır ve davranışlarla ilişkili olduğu, ailelerini eleştirici ve mükemmeliyetçi 

olarak gördüklerini ifade eden ergenlerin, güvensiz bağlanma sergiledikleri 

bulunmuştur (Gamble ve Roberts, 2005: 126-139).  

Ebeveynlik tarzı ve suçluluk-utanç ilişkileri ile bağlanma ve suçluluk-

utanç ilişkilerini inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. 

b. Yurt İçinde Yapılan Ara ştırmalar 

Çalışmanın değişkenleri olan bağlanma, suçluluk-utanç, algılanan 

ebeveynlik tarzı ve psikolojik belirtilere yönelik, Yüksek Öğretim Kurumu ve 

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi veritabanı ile Türk Psikologlar Derneği 

ile Türk Psikiyatri Dergisi arşivlerinde 1987 ile 2010 yılları arasını kapsayan 

bir tarama yapılmış ve bu taramanın sonucunda; 15 adet tez, dokuz adet 

makale ve bir adet kongre sunusu olmak üzere toplam 25 çalışmaya 

ulaşılmıştır.  

(1) Bağlanma ve Psikolojik Belirtilerle İlişkiler 

Öğretmen adaylarının öfke ve öfke ifade tarzları ile 

bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmaya, 156 kız 309 erkek 

olmak üzere toplam 465 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmada Griffin 

ve Bartholomew (1994) tarafından geliştirilen İlişki Tarzları Anketi 

kullanılmıştır. Güvensiz bağlanmanın, sürekli öfke ve bastırılmış öfke 

puanları ile olumlu yönde anlamlı ilişkili olduğu, güvenli bağlanma tarzının 

bastırılmış öfke ile ters yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Kızların, öfke içe ve 

sürekli öfke puanlarının, erkeklere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Korkulu ve kayıtsız bağlanma tarzlarının öfke kontrolü ile ters yönde ilişkili 

olduğu görülmüştür (İmamoğlu, 2003: 114-118). 

Yeme tutumu ve cinsiyet ile bağlanma biçimleri arasındaki ilişkinin 

incelendiği bu çalışmada, örneklem olarak 431 erkek, 328 kadın olmak üzere 

toplam 759 üniversite öğrencisi yer almıştır. Araştırmada İlişki Tarzları Anketi 

kullanılmıştır. Yeme tutumunda sorunu olanların olmayanlara göre daha 
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fazla saplantılı ve korkulu bağlanma biçimleri gösterdiği gözlenmiştir. 

Regresyon analizi sonucunda, yeme tutumunu en iyi yordayan değişkenlerin 

korkulu ve saplantılı bağlanma biçimleri olduğu görülmüştür (Batur ve 

diğerleri, 2005: 23-30). 

Okul öncesi çocuklarla yapılan çalışmalarda, güvenli bağlanma 

geliştiren çocukların akranlarına göre sosyal becerilerinin daha yüksek 

olduğu, olumsuz duygulanımlarının daha az olduğu ve yetişkinlerle uyum 

içinde bulunabildikleri gözlenmiştir. Bu çalışmada, Ainsworth, Blehar, Waters 

ve Wall (1978) tarafından geliştirilen Yabancı Durum Uygulaması 

kullanılmıştır. Güvensiz bağlanan çocukların ise, daha sinirli, huzursuz ve 

rahatsız oldukları, yalnızlığa eğilimli oldukları, yaşıtlarına ve öğretmenlerine 

karşı saldırgan bir tutum içerisinde oldukları, sorumluluklarını başarı ile 

yerine getiremedikleri, uyumsuz oldukları görülmüştür (Soysal ve diğerleri, 

2005: 88-97). 

Depresyon ve anksiyete tanısı almış ve almamış olan çocukların 

anne-babalarının, bağlanma tarzlarının incelendiği çalışmada, kontrol 

grubundaki annelerin deney grubundaki annelere göre daha güvenli 

bağlandıkları ve deney grubu annelerde korkulu bağlanmanın daha fazla 

görüldüğü saptanmıştır. Çalışmada bağlanma tarzlarını ölçmek amacıyla 

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (Brennan, Clark ve Shaver, 1998) 

kullanılmıştır. Güvenli bağlananların, güvensiz bağlananlara göre daha 

uyumlu evliliklere sahip oldukları bulunmuştur. Örneklemin, %12.8’inin 

korkulu, %37.2’sinin saplantılı, %29.4’ünün kayıtsız ve %20.6’sının güvenli 

bağlanma tarzına sahip oldukları saptanmıştır. Güvenli bağlananların, 

güvensiz bağlananlara göre, daha az depresyon yaşadıkları, korkulu 

bağlananların ise en yüksek seviyede depresyon yaşadıkları görülmüştür 

(Yıldız, 2005: 55-58). 

Bağlanma örüntülerindeki bireysel farklılıkların çatışmayı ele alış 

davranışları üzerindeki etkisini incelendiği çalışmada, bağlanmanın kaygı ve 

kaçınma boyutuyla, olumsuz duygu durumu düzenleme beklentisi arasında 

ters yönde bir ilişki görülmüştür. Çalışmada, bağlanma tarzlarını ölçmek 

amacıyla Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (Brennan, Clark ve Shaver, 
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1998) kullanılmıştır. Yüksek kaygıya sahip olanların, ilişkiye daha çok önem 

verdikleri ve ilişkide daha fazla çatışma algıladıkları saptanmıştır. 569 

üniversite öğrencisinin oluşturduğu örneklemin; %33.39’unun kayıtsız, 

%19.85’inin güvenli, %26.71’inin saplantılı ve %19.15’inin korkulu 

bağlandıkları görülmüştür. Güvenli bağlananların, olumsuz duygudan 

uzaklaşabileceklerine, aktif çaba göstererek olumsuz duygu durumu 

düzenleyebileceklerine, olumsuz duygularıyla yüzleşerek duygu durumunu 

düzenleyebileceklerine ve sosyal destek alarak olumsuz duygu durumu 

düzenlemeye dair beklentilerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Çatışma 

çözme stratejileri incelendiğinde, güvenli bağlananların, zorlama, kaçınma ve 

işbirliği stratejisini daha az tercih ettikleri görülmüştür (Bahadır, 2006: 93-

114). 

Bağlanma tarzlarının, yakın ilişkiler ile ilişkisinin incelenmesi amacıyla, 

duygusal birlikteliği olan 271 kişinin katılımı ile gerçekleşen çalışmada, 

bağlanma tarzlarını ölçmek amacıyla Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri 

(Brennan, Clark ve Shaver, 1998) kullanılmış ve ilişkilerine güvenli ve 

saplantılı bağlananların, diğer bağlanma tarzlarına göre, ilişkinin sürmesine 

ilişkin bekleyiş, ilişkiye bağlılık, ilişkide güvende hissetme, ilişkinin niteliğini 

değerlendirme ve partneri çekici bulma değişkenlerinden daha yüksek puan 

aldıkları görülmüştür. Korkulu ve kayıtsız bağlananların, ilişkilerinde daha çok 

sorun yaşadıkları saptanmıştır. Saplantılı bağlananların, diğer bağlanma 

tarzlarına göre, ilişkilerine daha çok yatırım yaptıkları, ilişkilerini 

kaybetmemek için çok fazla çaba gösterdikleri ve ilişkilerinin geleceklerine 

yönelik daha çok plan yaptıkları bulunmuştur. Kişilerarası ilişkiler bakımından 

incelendiğinde, korkulu bağlananların kendilerine ve başkalarına dair 

olumsuz temsillerine sahip olması nedeniyle, diğer bağlanma stillerine göre, 

kendilerini daha az onayladıkları görülmüştür (Büyükşahin, 2006: 135-170). 

Bağlanma stilleri ile ergenlerin ruhsal durumları arasındaki ilişkinin 

194 kız ve 190 erkek olmak üzere 384 ergen üzerinde incelendiği çalışmada, 

bağlanma tarzlarını ölçmek amacıyla İlişki Tarzları Anketi (Griffin ve 

Barholomew, 1994) kullanılmış ve erkek ergenlerin, kızlara göre daha fazla 

güvenli ve saplantılı bağlanma geliştirdiklerini saptamıştır. Güvenli bağlanan 

ergenlerde, duygusal alanda problem yaşama, dikkat eksikliği ve aşırı 
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hareketlilik, akran sorunları, sosyal davranış sorunları, total olarak güçlük 

yaşamanın daha az olduğu görülmüştür. Korkulu bağlanmış ergenlerin 

ebeveynlerinin aile içerisinde daha fazla baskı ve disiplini tercih ettikleri, 

saplantılı bağlanmış ergenlerin ebeveynlerinde ise aşırı anneliğe daha fazla, 

demokratik tutuma ise daha az rastlandığı belirlenmiştir (Keskin, 2007: 55-

118). 

Bağlanma örüntülerinin, stresle başaçıkma yollarını ve açık bellek 

süreçlerinin gelişimini etkileyip etkilemediğinin araştırıldığı çalışmada, 5-6 

yaşlarında olan 77 anaokulu öğrencisi incelenmiştir. Çalışmada, Cassidy 

(1988)’nin Oyuncak Ailesi Testi temel alınarak geliştirilen ve Uluç (2005) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan Bağlanma Öykü Tamamlama Testi 

kullanılmıştır. Çocukların %80.5’inin güvenli bağlandığı, %19.5’inin ise 

güvensiz bağlandığı; kızların erkeklere göre, daha fazla güvenli bağlanma 

geliştirdikleri saptanmıştır. Doğduktan sonraki ilk yıl içinde ağırlıklı olarak 

anneleri tarafından bakılan bebeklerin, güvenli bağlanma stili geliştirme 

olasılıklarının yüksek olabileceği değerlendirilmiştir. Güvenli bağlanma 

düzeyi arttıkça, çocukların kişilerarası stresli durumlarda, girişken-pozitif 

başaçıkma yollarını kullanma olasılığının arttığı ve genel bellek 

performansının yükseldiği görülmüştür. Bellek performansı ile genel gelişim 

düzeyi arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Güvensiz bağlananların 

yaşanılan sorunlar karşısında daha saldırgan tutum sergiledikleri görülmüştür 

(Türköz, 2007: 91-118). 

Normal bireylerdeki aleksitimik özellikler ile psikolojik belirtiler ve 

bağlanma tarzları arasındaki ilişkilerin incelendiği bir çalışmaya, Ankara 

ilinde yaşayan yaşları 18 ile 40 arasında değişen 152 kadın, 148 erkek 

olmak üzere toplam 300 kişi katılmıştır. Çalışmada, Yakın İlişkilerde 

Yaşantılar Envanteri (Brennan, Clark ve Shaver, 1998) kullanılmıştır. 

Aleksitimik olan bireylerin, olmayan bireylere göre, kaygı, depresyon, 

olumsuz benlik, somatizasyon ve öfke/saldırganlık gibi psikolojik belirtileri 

daha fazla gösterdikleri bulunmuştur. Grupların bağlanma stillerine 

bakıldığında, aleksitimik olanların hem kaygılı hem de kaçınmacı bağlanma 

stillerinden anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar aldıkları gözlenmiştir. 

Kaygılı ve kaçınmacı bağlanma stilleri üzerinde eğitim temel etkisinin olduğu, 
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ilköğretim-lise mezunu olan bireylerin üniversite öğrencisi-mezunu olanlara 

göre daha yüksek puanlar aldıkları görülmüştür (Batıgün ve Büyükşahin, 

2008: 107-112).  

Alkolik babaların yetişkin çocuklarının, psikolojik sağlıkları ve yakın 

ilişki kurma tarzları arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada, üç grup 

katılımcıdan oluşan 213 kişi kullanılmıştır. Alkolik babaların yetişkin çocukları 

(N=71) birinci grubu, bu çocukların anneleri (N=71) ikinci grubu, alkolik 

olmayan babaların yetişkin çocukları (N=71) ise kontrol grubunu 

oluşturmuştur. Çalışmada, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (Brennan, 

Clark ve Shaver, 1998) kullanılmış ve kadınların erkeklere göre daha fazla 

kaçınmacı bağlanma gösterdikleri saptanmıştır. Alkolik olmayan babaların 

yetişkin erkek çocuklarının, alkolik babaların yetişkin erkek çocuklarına, 

alkolik ve alkolik olmayan babaların yetişkin kız çocuklarına göre daha düşük 

seviyede bağlanma kaygısı sergiledikleri görülmüştür. Alkolik babaların 

yetişkin çocuklarının psikolojik belirtilerinin, kaçınma ve kaygı boyutları ile 

olumlu yönde ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu kişilerin kaçınmalı ve kaygılı 

bağlanma davranışları arttıkça, psikolojik belirti düzeylerinin de arttığı 

belirtilmiştir (Sakarya, 2008).  

Bağlanma tarzları ile sürekli öfke ve öfke ifade tarzları arasındaki 

ilişkinin incelendiği başka bir çalışmada, İlişki Tarzları Anketi (Griffin ve 

Barholomew, 1994) kullanılmış ve 74 erkek, 34 kadın olmak üzere toplam 

108 eğitim yöneticisi araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma sonucunda, 

erkek yöneticilerin, kadın yöneticilere göre daha fazla saplantılı bağlanma 

tarzı geliştirdikleri saptanmıştır. Güvenli bağlanan yöneticilerin, öfkelerini 

kontrol etmede başarılı oldukları, güvensiz bağlanmanın sürekli öfke, öfkeyi 

dışa vurma ve içe atma değişkenleri ile aynı yönde anlamlı ilişkili olduğu 

görülmüştür (Akmaz, 2009: 77-98). 

Yaşları 17 ile 28 arasında değişen, 516 üniversite öğrencisinin, 

bağlanma tarzları, kendilik algısı ve bireylerin tercih ettikleri başaçıkma 

mekanizmalarının, algılanan stres faktörleri ve ortaya çıkan stres belirtileri ile 

ilişkilerini inceleyen bir çalışmada; Fraley, Waller ve Brennan (2000) 

tarafından geliştirilen Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II kullanılmıştır. 
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Çalışma sonucuna göre; kaygılı ve kaçınma tarzı bağlanmanın, etkili 

başaçıkma yöntemlerinden kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım ve 

sosyal desteğe başvurma ile ters yönde anlamlı seviyede ilişkili olduğu, 

etkisiz başaçıkma yöntemlerinden çaresiz yaklaşım ve boyun eğici 

yaklaşımla ise, olumlu yönde anlamlı seviyede ilişkili olduğu gözlenmiştir. 

Ayrıca, kaygılı tarz ve kaçınma tarzı bağlanmanın, stres faktörleri alt ölçekleri 

olan kendilikle ilgili sorunlar, sorumluluklar, toplumsal sorunlar, akademik 

sorunlar, geleneksel sorunlar, ekonomik sorunlar, yakın ilişkilerle ilgili 

sorunlar ve yakınlardan uzak kalmayla ilgili sorunlarla olumlu yönde ve 

anlamlı seviyede ilişkili olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda, güvenli 

bağlananların stres belirtileri ve stres faktörleri toplam puanlarının, güvensiz 

(saplantılı, korkulu, kayıtsız) bağlananlara göre, daha düşük olduğu 

görülmüştür (Bayrak, 2009). 

Yetişkinlerin bağlanma davranışlarıyla kişilerarası problem çözme 

davranışları ve gösterdikleri psikolojik rahatsızlık belirtileri arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir. Bu araştırmada, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri 

(Brennan, Clark ve Shaver, 1998) kullanılmıştır. Çalışmaya, yaşları 18 ile 29 

arasında değişen, 321 kadın 135 erkek olmak üzere 456 üniversite öğrencisi 

katılmıştır. Araştırma sonucuna göre; kaygılı ve kaçınmacı bağlanma 

boyutlarının, Kısa Semptom Envanteri alt ölçekleri olan depresyon, 

anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite ile aynı yönde ilişkili 

olduğu bulunmuştur. Katılımcıların kaçınmacı ve kaygılı bağlanma puanları 

arttıkça, anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite 

puanlarının da arttığı görülmüştür. Korkulu bağlananların, en yüksek 

seviyede depresyon belirtisi gösterdiği saptanmıştır. Kadınların, erkeklere 

oranla daha fazla kaygı yaşadığı, kadın ve erkekler arasında kaçınma 

açısından bir fark görülmediği bulunmuştur. Güvenli ve kayıtsız 

bağlananların, saplantılı ve korkulu bağlananlara göre, kişilerarası 

ilişkilerinde yaşadıkları problemlere olumsuz bir şekilde yaklaşma 

eğilimlerinin daha az olduğu görülmüştür. Güvensiz bağlanan kişilerin, 

kişilerarası problemlerle karşılaştıkları zaman daha yüksek düzeyde 

kendilerine güvensizlik yaşadıkları saptanmıştır (Ergin, 2009: 45-88). 
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Bağlanma, kendilik algısı, olumsuz otomatik düşünceler ve 

psikopatolojik belirtiler arasındaki ilişkilerin, 217 kız, 194 erkek olmak üzere 

toplam 411 üniversite öğrencisi üzerinden incelendiği bu çalışmada; Yakın 

İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (Brennan, Clark ve Shaver, 1998) kullanılmış 

ve çalışma sonucuna göre; kaygılı ve kaçınmalı bağlanma arttıkça, kişinin 

hayatını, ilişkilerini, geleceğini olumsuz olarak değerlendirmelerinin, olumsuz 

otomatik düşüncelerinin ve psikolojik sorunların da arttığı, diğer yandan 

güvenli bağlanma arttıkça kişinin hayatına, kişilerarası ilişkilerine ve 

geleceğe yönelik olumlu değerlendirmelerinin de arttığı gözlenmiştir (Şahin 

ve Yaka, 2010: 67-74). 

(2) Ebeveynlik Tarzı ve Psikolojik Belirtilerle İlişkiler 

Lise öğrencilerinin psikolojik belirtileri ile ana–baba tutumları 

arasındaki ilişki, 225 kız ve 223 erkek olmak üzere 448 öğrenci üzerinden 

incelenmiştir. Çalışmada, psikolojik belirtileri ölçmek için Derogatis (1992) 

tarafından geliştirilen Kısa Semptom Envanteri ve ana-baba tutumlarını 

ölçmek amacı ile Kuzgun (1972) tarafından geliştirilen Ana-Baba Tutumu 

Envanteri kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, kız öğrencilerin, erkek 

öğrencilere göre, depresyon, anksiyete, somatizasyon, olumsuz benlik ve 

hostilite düzeylerinin daha yüksek olduğu ve depresyonun %53 ile en çok 

görülen belirti olduğu saptanmıştır. Otoriter ana baba tutumunun, Kısa 

Semptom Envanteri’nin tüm alt ölçekleri ile aynı yönde ilişkili olduğu; 

demokratik ana baba tutumunun depresyon, anksiyete ve olumsuz benlik ile 

ters yönde anlamlı ilişkiye sahip olduğu, ilgisiz ana baba tutumunun ise, 

psikolojik belirtilerin hiçbiriyle ilişkili olmadığı görülmüştür (Düzgün, 1995: 30-

52). 

(3) Suçluluk-Utanç ve Psikolojik Belirtilerle İlişkiler 

Türk gençliğinin, suçluluk-utanç duyguları, sosyotropi, 

otonomi ve depresyon arasındaki ilişkilerini incelemişlerdir. Çalışmada, 

örneklem olarak yaşları 12 ile 26 arasında değişen, 540 ortaokul, lise ve 

üniversite öğrencisi kullanılmıştır. Örneklem, yaşın etkisini ölçebilmek 

amacıyla, 12-14 (N=202), 15-17 (N=180) ve 18-26 (N=158) üç gruba 
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ayrılmıştır. Analizler sonucunda, kızların erkeklere oranla daha fazla 

depresyon yaşadıkları ve daha fazla suçluluk-utanç hissettikleri görülmüştür. 

12-14 yaş grubunun en yüksek düzeyde suçluluk ve utanç yaşadığı 

görülürken, suçluluk bakımından gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır. En düşük utancı ise 18-26 yaş grubunun yaşadığı 

bulunmuştur. Utanç ile depresyon arasında yüksek oranda olumlu yönde bir 

ilişki görülürken, düşük öz saygıya sahip olanların yüksek düzeyde 

depresyon yaşadıkları saptanmıştır. Babanın eğitim düzeyine göre örneklem, 

düşük (N=211), orta (N=127) ve yüksek (N=202) olmak üzere üç sosyo-

ekonomik gruba ayrılmış ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan grubun, 

diğerlerine göre daha yüksek oranda depresyon, suçluluk ve utanç 

yaşadıkları görülmüştür (Şahin ve Şahin, 1992: 5-13). 

Tanısal ve Sayımsal Ruhsal Bozukluklar Elkitabı (DSM-IV) ölçütlerine 

göre alkol bağımlılığı tanısı almış, yatarak tedavi gören ve en az altı aylık bir 

süre tam remisyonda olan 102 hastanın suçluluk-utanç düzeylerini 

incelemiştir. Çalışmada, Şahin ve Şahin (1992) tarafından geliştirilen 

Suçluluk-Utanç Ölçeği kullanılmıştır. Herhangi bir psikiyatrik tanı almadığını 

ve tedavi görmediğini ifade eden 72 kişi ise kontrol grubunu oluşturmaktadır. 

Remisyondaki alkol bağımlılarının suçluluk-utanç duygularını, kontrol 

grubundaki kişilere göre daha yoğun olarak yaşadıkları ve bu duygularının 

yoğun olarak yaşanmasının remisyon sürecine olumlu yönde bir katkı 

yapabileceği değerlendirilmiştir (Kalyoncu ve diğerleri, 2002: 161-163). 

Depresyon ile suçluluk, utanç ve öfke arasındaki ilişkinin incelendiği 

çalışmada, örneklem olarak majör depresyon tanısı konulan 103 hasta ile, 

depresif belirtileri yüksek normaller (N=91) ve depresif belirtileri düşük 

normaller (N=131) kullanılmıştır. Suçluluk ve utanç düzeylerinin ölçümü, 

Şahin ve Şahin (1992)’in geliştirdiği, Suçluluk-Utanç Ölçeği ile yapılmıştır. 

Araştırma sonucuna göre, gruplar arasında suçluluk açısından bir fark 

görülmemiştir. Majör depresif bozukluk tanısı alanların utanç puan 

ortalamalarının, diğer gruplara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Depresif belirtileri düşük olan kişilerin, utanç ve öfke puanlarının daha düşük 

olduğu bulunmuştur. Depresif belirtilerin şiddeti arttıkça, öfke puan 

ortalamalarının da yükseldiği görülmüştür (Güleç, 2005: 61-90).  
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 Cezaevinde kalan ergenlerin, suçluluk–utanç duygularının 

değerlendirildiği çalışma sonucunda, cezaevine ilk kez giren ergenlerin, 

birden fazla girenlere göre daha fazla suçluluk hissettikleri, kendilerini değerli 

hissedenlerin, hissetmeyenlere göre daha fazla suçluluk yaşadıkları 

görülmüştür. Çalışmada, Şahin ve Şahin (1992) tarafından geliştirilen 

Suçluluk-Utanç Ölçeği kullanılmıştır. İşlemiş oldukları suçtan pişmanlık 

duyanların, pişman olmayanlara göre daha fazla utanç hissettikleri, 

cezaevine ilk kez giren ergenlerin, birden fazla girenlere göre daha fazla 

utanç yaşadıkları saptanmıştır (Öztürk, 2005: 48-74). 

Yapılan bir başka araştırmada utanç duygusunun öfke, şüphecilik, 

kızgınlık, hırçınlık, başkalarını yargılamaya eğilim ve düşmanlık içeren 

ifadeler ile ilişkili olduğu, utanç duygusundan bağımsız olarak yaşanan 

suçluluk duygusunun ise dışa dönük kınama, öfke, düşmanlık ve dargınlık 

gibi tepkilerle ters yönde ilişkisi olduğu ifade edilmiştir. Utanç duygusundan 

bağımsız olarak yaşanan suçluluk duygusunun, yaşanan olumsuzluklardan 

dolayı bireyi, başkalarını suçlamak yerine hatalı davranışının sorumluluğunu 

almasına yönlendirdiği belirtilmiştir (Tangney ve diğerleri, 1992’den aktaran 

Dost ve Yağmurlu, 2006: 42). 

Şizofreni ve kronik böbrek yetmezliği hastalarına evde bakım veren 

aile üyeleri ile bakım rolü olmayan kişilerin suçluluk-utanç düzeylerinin 

karşılaştırıldığı çalışmaya şizofreni hastalarına evde bakım veren 32 aile 

üyesi, kronik böbrek yetmezliği hastalarına evde bakım veren 56 aile üyesi 

ve aynı çevrede yaşayan ve bakım rolü olmayan 60 birey olmak üzere 

toplam 148 kişi katılmıştır. Araştırmada, Şahin ve Şahin (1992) tarafından 

geliştirilen Suçluluk-Utanç Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucuna göre; 

şizofreni ve kronik böbrek yetmezliği hastalarına evde bakım veren aile 

üyelerinde, suçluluk ve utanç düzeyinin, diğer gruba göre daha yüksek 

olduğu, şizofreni hastalarına bakım verenlerin suçluluk ve utanç düzeylerinin, 

kronik böbrek yetmezliği hastalarına bakım verenlere göre daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Hastalık süresinin uzaması ile suçluluk ve utanç 

düzeylerinin azaldığı belirtilmiştir (Ceylan, 2007: 31-53). 
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Zihinsel engelli çocuğa sahip anneler ile sağlıklı çocuğa sahip 

annelerin atılganlık ve suçluluk-utanç düzeylerini karşılaştırıldığı çalışmada, 

örneklem olarak, zihinsel engelli çocukların anneleri olarak 100, zihinsel 

engelli olmayan çocukların anneleri olarak 100 kişi olmak üzere toplam 200 

kişi kullanılmıştır. Çalışmada, suçluluk-utanç düzeylerinin ölçümü için, Şahin 

ve Şahin (1992) tarafından geliştirilen Suçluluk-Utanç Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırma sonucuna göre, zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin suçluluk ve 

utanç duygularını, sağlıklı çocuk annelerine göre daha yoğun yaşadıkları; 

zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin daha çekingen davranış özellikleri 

sergiledikleri bulunmuştur (Karaçengel, 2007: 26-39). 

Depresif olanlar ile olmayanların suçluluk-utanç ve öfke tarzları 171 

üniversite öğrencisinin katılımı ile incelenmiştir. Depresyon ile suçluluk-utanç 

arasında bir ilişki görülmemiştir. Çalışmada, suçluluk-utanç düzeylerini ölçme 

amacı ile Şahin ve Şahin (1992) tarafından geliştirilen Suçluluk-Utanç Ölçeği 

kullanılmıştır. Suçluluk ile sürekli öfke durumu arasında negatif yönde 

anlamlı ilişki bulunmuş, öfkeleri yüksek olanların suçluluk duymadıkları yani 

kendilerini haklı gördükleri söylenebilir. Cinsiyetin depresyon üzerinde bir fark 

yaratmadığı görülmüş fakat kız ve erkeklerin suçluluk-utanç duyguları 

açısından farklılaştıkları bulunmuştur. Kızların erkeklere göre daha fazla 

suçluluk ve daha fazla utanç yaşadıkları görülmüştür. Türk toplumunda 

kızların davranışları daha fazla sınırlanmasının ve onlara daha az hoşgörü 

gösterilmesinin böyle bir cinsiyet farkını oluşturduğu düşünülmektedir. 

Suçluluk arttıkça utancın da arttığı görülmüştür (Köksal ve Gençdoğan, 

2007: 165-172). 

(4) Bağlanma ve Suçluluk-Utanç ile İlişkiler 

Bağlanma stilleri ile çocukluk dönemi istismarları ve 

suçluluk-utanç duyguları arasındaki ilişkilerin incelendiği bir araştırmada, 

örneklem olarak, 566 üniversite öğrencisi kullanılmıştır. İlişki Tarzları 

Anketinin kullanıldığı bu çalışmada, ergenlerin bağlanma stillerinden korkulu 

bağlanma, kayıtsız bağlanma ve güvenli bağlanma stilleri ile çocukluk 

döneminde yaşanılan istismarlar arasında anlamlı düzeyde bir ilişkiye 

rastlanmamıştır. Saplantılı bağlanma stili ile çocukluk örseleyici 
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yaşantılarının her üçü (fiziksel, duygusal ve cinsel istismar) arasında olumlu 

yönde ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ergenlerin bağlanma stilleri ile 

suçluluk duygusu arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Ancak korkulu 

bağlanma stili ile utanç duygusu arasında olumlu yönde anlamlı ilişki 

bulunurken, güvenli bağlanma stili ile utanç duygusu arasında olumsuz 

yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu görülmüştür  (Deniz, 2006: 92-95). 

Cinsiyet ve bağlanma tarzlarının, suçluluk-utanç ve yalnızlık 

üzerindeki etkisinin incelendiği bir çalışmada, kadınların erkeklere oranla, 

utanç duymaya daha yatkın oldukları, güvenli, korkulu ve kayıtsız bağlanma 

tarzlarının utanç ile aynı yönde anlamlı ilişkili olduğu görülmüştür. Suçluluğun 

kayıtsız bağlanma tarzı ile ters yönde anlamlı ilişki içinde olduğu 

bulunmuştur. Güvenli ve kayıtsız bağlanan bireylerin diğerlerine oranla daha 

az utanç duydukları ifade edilmiştir. Cinsiyetin suçluluk üzerinde herhangi bir 

etkisi olmadığı görülmüştür. Kayıtsız bağlanma tarzının artmasının 

suçluluğun azalması ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu durumun sebebi 

olarak da, kayıtsız bireylerin, kendi ihtiyaçlarına odaklanmış durumda olup, 

diğerlerini ve onların ihtiyaçlarını umursamadıkları ve diğerlerine karşı daha 

az sorumluluk hissettikleri için de suçluluk duymadıkları şeklinde 

değerlendirilmiştir. Güvenli olmayan bağlanma tarzları yalnızlık ile aynı 

yönde anlamlı ilişki içinde iken, güvenli bağlanma tarzı ters yönde anlamlı bir 

ilişki içinde olduğu görülmüştür. Güvenli bağlanan bireylerin daha az yalnız 

oldukları söylenebilir (Akbağ ve İmamoğlu, 2010: 673-678). Ebeveynlik 

tarzları ve suçluluk-utanç arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalara 

rastlanmamıştır. 

Buraya kadar, bağlanma örüntüleri, ebeveynlik tarzları, suçluluk-utanç 

duyguları ve psikolojik belirtiler ile ilgili yurt dışında ve yurt içinde yapılan 

çalışmalar incelendiğinde, güvenli bağlanan kişilerin kendilerini, ilişkilerini ve 

geleceklerini olumlu yönde değerlendirdikleri, daha az psikolojik belirti 

gösterdikleri, yüksek öz saygıya sahip oldukları ve sosyal beceriler ile 

akademik başarılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Güvensiz 

bağlanma geliştiren bireylerin ise, depresyon başta olmak üzere daha çok 

psikolojik belirti gösterdikleri, kendilerini, ilişkilerini ve geleceklerini daha 

olumsuz bir şekilde değerlendirdikleri, kişilerarası ilişkilerde daha çok sorun 



 

62 
 

yaşadıkları görülmektedir. Ancak, söz konusu araştırmalarda bu 

değişkenlerin ayrı ayrı değerlendirildiği gözlenmiştir. Bağlanma, algılanan 

ebeveynlik tarzı, suçluluk-utanç ve psikolojik belirtilerin bir arada ele alındığı 

bir çalışmaya rastlanmamıştır. Mevcut araştırma bu ilişkileri toplu halde 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

 



 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

YÖNTEM 

1. ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI VE ÖNEM İ 

a. Araştırmanın Konusu 

Bu araştırmanın konusu; kişilerin algıladıkları ebeveynlik (anne) 

tarzları ile bağlanma tarzlarının yaşadıkları suçluluk-utanç duyguları ve 

psikolojik belirtilerle ilişkisini incelemektir. Diğer bir deyişle, ortaya çıkan 

psikolojik sorunlarda, kişilerin yaşadıkları suçluluk–utanç duyguları ile, 

bağlanma tarzları ve algıladıkları ebeveynlik (anne) tarzlarının rolünü 

değerlendirmektir. 

b. Ara ştırmanın Amacı 

Suçluluk ve utanç duyguları uygun dozunda yaşandığında, 

işlevsel duygularken, dozun altında ya da üstünde yaşanması psikolojik 

bozukluklarla ilişkili olabilir. Çocuğun bu duyguları nasıl ve ne miktarda 

geliştireceği ise, ebeveynleriyle, özellikle de annesi veya birincil bakıcısı ile 

ilişkileriyle, dolayısıyla da bağlanma tarzı ile ilişkili olabileceği ileri 

sürülmektedir. Her bireyin, annesi veya bakıcısı ile geliştireceği bağlanma 

ilişkisi, bu ilişkinin kalitesi ve ikili arasında yaşanan etkileşimler farklı 

olabilmektedir. Bağlanma tarzının yanı sıra bireyin annesini nasıl 

gördüğünün de ileriki yaşamında göstereceği psikolojik belirtiler açısından 

önem taşıyabileceği düşünülebilir. 

Literatür tarandığında, bağlanma ile psikolojik belirtiler, suçluluk-utanç 

ile psikolojik belirtiler veya ebeveynlik biçimleri ile psikolojik belirtiler 

arasındaki ilişkinin incelendiği çeşitli araştırmaların yapıldığı görülmektedir. 

Ancak, söz konusu araştırmalarda bu değişkenlerin ayrı ayrı değerlendirildiği 

gözlenmiştir. Bağlanma, algılanan ebeveynlik tarzı, suçluluk-utanç ve 

psikolojik belirtilerin bir arada ele alındığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

bağlamda, mevcut araştırmanın amacı, bireylerin bağlanma tarzlarının, 

algıladıkları ebeveynlik tarzlarının ve suçluluk-utanç duygularının psikolojik 

belirtilerle olan ilişkilerini incelemektir. 
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c. Ara ştırmanın Önemi 

Bebeklikten yetişkinliğe kadarki süreçte, kişiliğin ve kişiler 

arasındaki ilişkilerin ve bireyin davranış biçimlerinin oluşumunda anneye 

veya bakıcıya bağlanmanın önemi büyüktür. Yapılan araştırmalar, 

bağlanmanın, psikolojik belirtilerle yakından ilişkili olduğu sonucuna 

varmışlardır. Suçluluk-utanç duygularının seviyesi de, ergenlerin topluma 

uyum sağlamasını ve kişilerarası ilişkilerini önemli ölçüde etkilediğine ilişkin 

görüşler mevcuttur. Suçluluk-utanç duygularının etkileri, derinlemesine 

çalışılması gereken bir konu olmasına rağmen, ülkemizdeki araştırmalar bu 

konuda yetersiz durumdadır. Bu çalışma, yazındaki eksikliğin giderilmesi 

açısından da önemli görünmektedir.  

Ayrıca bu çalışmada, bireylerin bağlanma tarzlarının, algıladıkları 

ebeveynlik (anne) tarzlarının ve suçluluk- utanç duygularının, ilk kez bir 

arada değerlendirilerek psikolojik belirtilerle olan ilişkisinin incelenmesi de 

araştırmanın önemini artırmaktadır. 

2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI, SINIRLILIKLARI VE SORULARI 

a. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Araştırma, Ankara İlinde öğrenim gören, yaşları 14 ile 19 arasında 

değişen, alt, orta ve üst olmak üzere üç sosyo-ekonomik düzeye sahip lise 

öğrencilerini kapsamaktadır. 

Araştırma, Ankara’daki dört farklı liseden seçilen öğrenciler ile ve 

araştırmada kullanılan ölçek ve envanterlerin geçerliği ve güvenirliği ile 

sınırlıdır. Ayrıca katılımcıların, kullanılan ölçek ve envanterdeki sorulara 

verdikleri cevapların içten ve doğru olduğu varsayılmıştır. 

b. Ara ştırma Soruları 

Bu çalışmada, kuramsal çerçeveden yola çıkılarak aşağıdaki 

sorular yanıtlanmaya çalışılmıştır.  

• Bireylerin bağlanma tarzları, suçluluk–utanç duyguları ve 

algıladıkları ebeveynlik tarzları arasında nasıl bir ilişki vardır? 
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• Bireylerin yaşadıkları psikolojik belirtilerde bağlanma tarzları, 

suçluluk–utanç duyguları ve algıladıkları ebeveynlik tarzlarının rolü nedir?  

• Bireylerin ebeveynlerini algılayışları ile ilişkili demografik 

değişkenler neler olabilir?  

• Bireylerin bağlanma tarzları ile ilişkili demografik değişkenler neler 

olabilir? 

• Bireylerin suçluluk–utanç duyguları ile ilişkili demografik 

değişkenler neler olabilir? 

3. ÖRNEKLEM  

Araştırmanın örneklemini Ankara’nın çeşitli liselerindeki (Çankaya 

Lisesi, Mamak Lisesi, Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi ve Eryaman Lisesi) 

farklı sosyo ekonomik düzeyden 597 öğrenci oluşturmaktadır. Ancak 

örneklem normal dağılıma uygunluk bakımından histogram ve dal yaprak 

grafiğine göre incelendiğinde çok uçta bulunan 11 katılımcı örneklemden 

çıkarılmıştır. Böylelikle analizler 586 kişi üzerinden yapılmıştır. Örneklemdeki 

öğrencilerin 296’sı kız (%50.5), 290’ı erkektir (%49.5). Sosyo-ekonomik 

(anne eğitimi) düzeye göre, katılımcıların 194’ü düşük (%33), 120’si orta 

(%21), 270’i yüksek (%46) sosyo-ekonomik düzeyde bulunmaktadır. 

Araştırmaya gönüllü olarak katılan bu öğrencilerin yaşları 14 ile 19 arasında 

değişmekte olup; 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflar arasından rastgele örneklem 

yöntemiyle seçilmişlerdir. Örneklemin yaş ortalaması 16.24 (Ss=1.07) olarak 

bulunmuştur. 

Araştırma kapsamında, anket uygulaması yapılan liseler ve o 

liselerden çalışmaya katılan öğrenci sayıları ve öğrencilerin yaş dağılımı 

Tablo-2’de sunulmuştur. 
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Tablo- 2: Katılımcıların Okullarına, Öğrenim Yıllarına ve Yaşlarına Göre  

         Dağılımı. 

Lisenin Adı 

Öğrenim Yılı Da ğlımı Yaş Dağılımı 

Öğrenim Yılı Frekans  Toplam Ya ş Grubu Frekans Yüzde  

Çankaya 
Lisesi 

9’uncu Sınıf 15 

146 
14-16 63 10.75 

10’uncu Sınıf 20 

11’inci Sınıf 59 
17-19 83 14.16 

12’nci Sınıf 52 

Mamak Lisesi 

9’uncu Sınıf 57 

191 

14-16 118 20.13 
10’uncu Sınıf 60 

11’inci Sınıf 49 
17-19 73 12.45 

12’nci Sınıf 25 

Yenimahalle 
Mustafa 

Kemal Lisesi 

9’uncu Sınıf 36 

72 

14-16 36 6.14 
10’uncu Sınıf - 

11’inci Sınıf - 
17-19 36 6.14 

12’nci Sınıf 36 

Eryaman 
Lisesi 

9’uncu Sınıf 31 

177 
14-16 90 15.35 

10’uncu Sınıf 51 
11’inci Sınıf 54 

17-19 87 14.84 
12’nci Sınıf 41 

4. VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ 

Bu çalışmada, çalışmaya katılan öğrencilerin bağlanma tarzlarını 

ölçmek üzere Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-I, suçluluk-utanç 

düzeylerini ölçmek üzere Suçluluk-Utanç Ölçeği, psikolojik belirtilerini ölçmek 

için Kısa Semptom Envanteri, bireylerin algıladıkları ebeveynlik (anne) 

tarzlarını ölçmek üzere Young Ebeveynlik Ölçeği-Anne Formu ve demografik 

özellikleri belirlemek üzere araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan 

bilgi formu kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu EK-A’da, Yakın İlişkilerde 

Yaşantılar Envanteri-I EK-B’de, Suçluluk–Utanç Ölçeği EK-C’de, Young 

Ebeveynlik Ölçeği-Anne Formu EK-Ç’de ve Kısa Semptom Envanteri        

EK-D’de sunulmuştur. 

Daha sonra, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nden alınan izin 

doğrultusunda, dört okulun (Çankaya Lisesi, Mamak Lisesi, Yenimahalle 

Mustafa Kemal Lisesi ve Eryaman Lisesi) Rehberlik kısımları ve ilgili müdür 

yardımcıları ile koordineli olarak uygulama yapılmıştır. Alınan izin belgesi  
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EK-E’de sunulmuştur. Örneklem, öğrenciler arasından rastlantısal ve yansız 

olarak seçilmiş olup, çalışmaya katılım gönüllülük esasına göre olmuştur. 

Uygulamanın tamamı dershane ortamında, sayıları 10 ile 36 arasında 

değişiklik gösteren sınıflara topluca ve araştırmacının bizzat kontrolü altında 

yapılmıştır. Araştırmacının kontrolü ve gerekli yerlerdeki açıklamaları ile 

ölçeklerin doldurulmasında anlaşılmayan veya belirsiz kalan konular en aza 

indirilmiştir. Uygulama öncesi, öğrencilere ölçeklerin doldurulması ve 

araştırma konusu ile ilgili kısa bir açıklama yapılmıştır. Uygulama 40-45 

dakika yaklaşık bir ders saati boyunca sürmüştür. 

Veri toplama formu ile elde edilen veriler, Sosyal Bilimler için İstatistik 

Paketi (SPSS for Windows 11.5) programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Ölçeklerin güvenirlik analizleri ve keşfedici faktör analizleri, psikolojik 

belirtileri düşük ve yüksek olan grupların karşılaştırılması için bağımsız 

gruplar t-testi, değişkenler arası ilişkileri saptamak için korelasyon analizleri 

yapılmıştır. Ayrıca, psikolojik belirtilerin bağımlı; demografik değişkenler, 

bağlanma tarzları, suçluluk–utanç duyguları ve algılanan ebeveynlik (anne) 

tarzlarının bağımsız değişkenler olarak değerlendirildiği serbest ve hiyerarşik 

regresyon analizleri yapılmıştır.  Cinsiyetin araştırma değişkenleri açısından 

karşılaştırılması bağımsız gruplar t-testi analizi ve sosyo-ekonomik düzeyin 

(anne eğitimi) araştırma değişkenleri bakımından karşılaştırılması ise One-

Way ANOVA analizi ile gerçekleştirilmiştir.  

5. KULLANILAN ÖLÇEKLER 

Mevcut çalışmada, katılımcıların demografik bilgilerini tespit etmek 

amacıyla Kişisel Bilgi Formu, bağlanma tarzlarını ölçmek amacıyla Yakın 

İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-I, suçluluk ve utanç duygularını ölçmek 

amacıyla Suçluluk-Utanç Ölçeği, ergenlerin algıladıkları ebeveynlik (anne) 

tarzlarını ölçmek amacıyla Young Ebeveynlik Ölçeği ve psikolojik belirtilerini 

ölçmek amacıyla Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Aşağıda, kullanılan 

bu ölçeklerden kısaca bahsedilmiştir. 
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a. Kişisel Bilgi Formu 

Bu form ile katılımcıların yaşı, cinsiyeti, kardeş sayısı, kaçıncı 

kardeş olduğu, kaçıncı sınıfta okuduğu, anne ve babasının eğitim durumu, 

ailesinin gelir durumu, anne va babasının çalışma durumları, anne ve 

babasının birlikteliği, bebek iken annesi haricinde başka birisi tarafından 

bakılıp bakılmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, katılımcıların karşı cins 

ile herhangi bir ilişkilerinin olup olmadığı, ilişkileri var ise bu ilişkilerini nasıl 

değerlendirdikleri öğrenilmiştir. Katılımcıların yaşam doyumu; kendilerini 

ekonomik, fiziksel, ruhsal olarak nasıl değerlendirdikleri ve genel olarak 

hayatlarını nasıl değerlendirdikleri ile ölçülmüştür. Katılımcıların ilişkilerden 

duydukları memnuniyetleri ise karşı cins ile olan ilişkileri değerlendirmeleri, 

genel olarak diğer insanlarla olan ilişkilerini değerlendirmleri ve katılımcıların 

kendilerini yalnız hissetme durumları ile tespit edilmiştir. Aynı zamanda, 

katılımcıların gelecek beş yıl sonra hayatlarının nasıl olacağı ile ilgili 

değerlendirmeleri ile gelecek değerlendirmeleri ölçülmüştür.  

b. Yakın İlişkilerde Ya şantılar Envanteri-I  

Brennan, Clark ve Shaver (1998) tarafından geliştirilen Yakın 

İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, bağlanmada temel iki boyut olan yakın 

ilişkilerde yaşanan kaygı ve başkalarından kaçınmayı ölçmeyi 

amaçlamaktadır. Toplam 36 maddeden oluşan ölçekte her bir boyut 18’er 

madde ile ölçülmektedir. Katılımcılar, her bir maddenin kendilerini ne derece 

tanımladığını yedi basamaklı ölçekler kullanarak değerlendirmektedirler 

(1=beni hiç tanımlamıyor; 7=tamamıyla beni tanımlıyor). Brennan, Clark ve 

Shaver, dört bağlanma stilinin iki boyut üzerinde yapılan küme analizi 

yöntemi ile oluşturulmasını önermişlerdir. Bu analizde her iki boyuttan da 

düşük puan alanlar (düşük kaygı ve kaçınmaya sahip olanlar) güvenli, her iki 

boyuttan da yüksek puan alanlar korkulu, kaygı boyutundan yüksek kaçınma 

boyutundan düşük puan alanlar saplantılı ve kaygı boyutundan düşük 

kaçınma boyutundan yüksek puan alanlar kayıtsız bağlanma stili içinde 

sınıflandırılmaktadır (Sümer, 2006: 8-9). 

Bu ölçek Sümer ve Güngör tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 

Brennan, Clark ve Shaver’in, önerdikleri kaçınma boyutuna karşılık gelen ilk 
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faktör toplam varyansın %22’sini, kaygı boyutuna karşılık gelen ikinci faktör 

de %16’sını açıklamıştır. 272 üniversite öğrencisi üzerinden yürütülen bu 

çalışmada, her iki boyutun da yüksek düzeyde güvenirlik katsayısına (kaygı 

boyutu için α=.86, kaçınma boyutu için α=.90) sahip olduğu gözlenmiştir 

(Sümer, 2006: 10). 

Şahin ve Yaka (2010), bağlanma olgusu ile kendilik algısı, olumsuz 

otomatik düşünceler ve psikopatolojik semptomlar arasındaki ilişkileri 

inceledikleri çalışmada, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-I’in, güvenli, 

kaygılı ve kaçınmalı bağlanma olmak üzere üç faktörlü bir yapıdan 

oluşabileceğini ileri sürmüşlerdir. 411 üniversite öğrencisi üzerinden 

yürütülen bu çalışmada, oluşturulan üç alt ölçeğin Cronbach Alfa katsayıları 

“Kaygılı Bağlanma” (α=.89), “Kaçınmalı Bağlanma” (α=.87) ve “Güvenli 

Bağlanma” (α=.87) hesaplanmıştır. Üç faktörlü bu yapının, toplam varyansın 

%44.17’sini açıkladığı saptanmıştır. 

Bu çalışmada, mevcut örneklem için Kaygılı, Kaçınmalı, Güvenli ve 

Saplantılı olmak üzere dört faktörlü bir yapının uygun olduğu 

değerlendirilmiştir. Dört faktörlü bu yeni yapının, toplam varyansın 

%44.87’sini açıkladığı görülmüştür. Oluşturulan dört alt ölçeğin Cronbach 

Alfa katsayıları, “Kaygılı Bağlanma” (α=.82), “Kaçınmalı Bağlanma” (α=.83), 

“Güvenli Bağlanma” (α=.82) ve “Saplantılı Bağlanma” (α=.70) olarak 

hesaplanmıştır (Şahin ve Özer, 2011). 

c. Suçluluk–Utanç Ölçe ği  

Bu ölçek çeşitli durumlarda, yaşanan ve depresyonla ilişkili olduğu 

ileri sürülen suçluluk ve utanç duygularını ölçmektedir. Ergen ve yetişkinlere 

uygulanabilen bu ölçek, Şahin ve Şahin (1992) tarafından geliştirilmiştir. 

Ölçek verileri, alt, orta ve üst olmak üzere üç sosyo-ekonomik 

düzeyden 263 kız, 277 erkek toplam 540 lise ve üniversite öğrencisinden 

elde edilmiştir. Sosyo-ekonomik düzey ölçütü olarak “baba eğitimi” esas 

alınmıştır. Ölçek, iki ön çalışma ve bir ana çalışma sonucu ortaya 

çıkarılmıştır. Birinci pilot çalışmada, Johnson ve Noel’in Dimensions of 

Conscience Questionaire’i oluşturan 28 madde ve iki açık uçlu soru (hangi 
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durumlarda suçluluk, hangi durumlarda utanç duyulduğuna ilişkin), 100 

öğrenciye uygulanmıştır. Bu uygulama sonucu elde edilen verilerden kişilerin 

suçluluk ya da utanç duyguları yaşadıkları ve en sıklıkla belirtilen 36 durum 

alınmıştır. İkinci pilot çalışmada ölçek, bu biçimiyle 311 öğrenciye 

uygulanmıştır. Frekans sayımı sonrasında, suçluluk ya da utanç boyutunda 

oransal olarak daha fazla işaretlenmiş maddeler seçilerek, bu kez 

derecelendirilmiş 24 maddelik ölçek geliştirilmiştir. Bu 24 maddenin 12’si 

suçluluk, diğer 12’si utanç alt ölçeğini oluşturmaktadır. Bu ölçek, 540 lise ve 

üniversite öğrencisinden oluşan yeni bir örnekleme uygulanarak geçerlik ve 

güvenirlik bilgileri elde edilmiştir. Cronbach Alfa katsayıları “suçluluk” alt 

ölçeği için α=.81, “utanç” alt ölçeği için α= .80 olarak hesaplanmıştır (Şahin 

ve Şahin, 1992). 

Mevcut çalışmada, alt ölçekler için hesaplanan Cronbach Alfa 

katsayıları, “suçluluk” için α= .87, “utanç” için α =.82 olarak bulunmuştur. 

ç. Young Ebeveynlik Ölçe ği-Anne Formu 

Young (1999) tarafından geliştirilen bu ölçek çocukların, 

ebeveynlerinin kendilerine yönelik tavırlarından hareketle geliştirebileceği ve 

erken dönem uyumsuz şemalarla ilişkili olduğu düşünülen, algılanan 

ebeveynlik (hem anne hem de baba) biçimlerini ölçmektedir. Yetmiş iki 

maddeden oluşan ölçeğin özgün formu; Duygusal Yoksunluk, Terk Edilme/ 

İstikrarsızlık, Güvensizlik/Suistimal Edilme, Hastalıklar ve Tehditler 

Karşısında Dayanıksızlık, Bağımlılık/Yetersizlik, Kusurluluk/Utanç, 

Başarısızlık, Yüksek Standartlar/ Aşırı Eleştiricilik, Kendini feda, Hak Görme/ 

Büyüklük, Yetersiz Özdenetim, İç İçe Geçme/Gelişmemiş Benlik, 

Karamsarlık, Duyguları Bastırma, Cezalandırma, Onay Arayıcılık ve Boyun 

Eğicilik ve Sosyal İzolasyon/Yabancılaşma şeklinde olmak üzere 17 alt 

boyuttan oluşmaktadır (Soygüt, Çakır ve Karaosmanoğlu, 2008). 

Katılımcıdan, ölçekte yer alan maddeleri, annesini ya da babasını en iyi 

tanımlayan şekliyle 1 (tamamıyla yanlış) ile 6 (onu mükemmel şekilde 

tanımlıyor) arasında derecelendirmesi istenmektedir. Yüksek puanlar 

katılımcıların, kendi ebeveynlerini kendilerine olumsuz biçimde davranmış 
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olarak değerlendirdiklerine, dolayısıyla olumsuz bir ebeveynlik algısına işaret 

etmektedir (Sheffield ve diğerleri, 2005: 790). 

Sheffield ve diğerleri (2005) tarafından, 72 maddelik Young 

Ebeveynlik Ölçeği kullanılarak, 422 üniversite öğrencisi üzerinden yürütülen 

çalışmada, ilk olarak anne için 11, baba için 14 faktörlü yapılara ulaşılmış, 

müteakiben dokuz alt boyutu içeren ortak bir form oluşturulmuştur. Bu 

boyutlar; Duygusal Olarak Yoksun Bırakıcı, Aşırı Koruyucu, Küçümseyici, 

Mükemmeliyetçi, Kötümser/Endişeli, Kontrol Edici, Duygularını Bastıran, 

Cezalandırıcı ve Koşullu/Narsistik Ebeveynliktir. Bu boyutların iç tutarlılık 

katsayıları α = .67-.92 arasında; test–tekrar test güvenirliğinin ise alt boyutlar 

için α = .53-.85 arasında değiştiği belirtilmiştir. Sonuç olarak bu ölçeğin, 37 

maddeden oluşan kısaltılmış formunun kabul edilebilir düzeyde geçerli ve 

güvenilir olduğu belirtilmiştir. 

Ölçek, Türkçe’ye Soygüt, Çakır ve Karaosmanoğlu (2008) tarafından 

uyarlanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması 994 üniversite 

öğrencisi üzerinden, test–tekrar test güvenirliğinin sınanması ise, 107 

katılımcının tekrar uygulamaya katılması ile yürütülmüştür. Ölçeğin Türkçe 

versiyonunda hem anne hem de baba formları için 10 faktörlü ortak bir 

yapıya ulaşılmıştır. Bu faktörler (anne formu için): Kuralcı/ Kalıplayıcı (α=.86), 

Küçümseyici/Kusur Bulucu (α=.84), Duygusal Bakımdan Yoksun Bırakıcı 

(α=.85), Sömürücü/İstismar Edici (α=.73), Aşırı Koruyucu/Evhamlı (α=.68), 

Koşullu/Başarı Odaklı (α=.73), Aşırı İzin Verici/Sınırsız (α=.62), Kötümser/ 

Endişeli (α=.61), Cezalandırıcı (α=.60) ve Değişime Kapalı Duygularını 

Bastıran (α=.53) Ebeveynliktir. Test–tekrar test güvenirliğinin ise faktörler için 

α=.38-.85 arasında değiştiği belirtilmiştir. Ortaya çıkan faktörlerin varyansın 

%47.69’unu açıkladığı saptanmıştır (Soygüt ve diğerleri, 2008: 26). 

Ölçeğin yetmiş iki maddelik formundaki 11’inci madde (“beni dövdü, 

duygusal ve cinsel olarak taciz etti”), içeriği bakımdan birbirinden farklı 

suistimalleri içerdiğinden uygulamada,  11’inci (“beni duygusal olarak taciz 

etti”), 12’nci (“beni dövdü ve incitti”)  ve 13’üncü (“beni cinsel olarak taciz 

etti”) maddelere dönüştürülerek, üç madde halinde kullanılmıştır. Dolayısıyla,  

mevcut çalışmada kullanılan form 74 maddeden oluşmaktadır. Yapılan 

analizler sonucunda, altı faktörlü bir yapının mevcut örnekleme daha uygun 

olduğu değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan bu faktörler; “Kontrollü/Kuralcı 
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Ebeveynlik”, “Şefkatli/Sevecen Ebeveynlik”, “İstismarcı/Dışlayıcı Ebeveynlik”, 

“Küçümseyici/Aşağılayıcı Ebeveynlik”, “Başarı Odaklı/Mükemmeliyetçi 

Ebeveynlik” ve “Disiplinsiz/Lakayt Ebeveynlik” biçimleri olarak tanımlanmıştır. 

Altı faktörlü bu yapının, toplam varyansın %42.49’unu açıkladığı görülmüştür. 

Oluşturulan alt ölçeklerin Cornbach Alfa katsayıları “Kontrollü/ Kuralcı 

Ebeveynlik” için  α=.86, “Şefkatli/Sevecen Ebeveynlik” için α=.88, “İstismarcı/ 

Dışlayıcı Ebeveynlik” için α=.86, “Küçümseyici/Aşağılayıcı Ebeveynlik” için 

α=.83, “Başarı Odaklı/Mükemmeliyetçi Ebeveynlik” için α=.77 ve 

“Disiplinsiz/Lakayt Ebeveynlik” için α=.70 olarak hesaplanmıştır (Şahin ve 

Özer, 2011). 

d. Kısa Semptom Envanteri   

Bu envanter, öğrencilerin çeşitli psikolojik belirtilerini taramak 

amacıyla L.R. Derogatis tarafından 1992 yılında geliştirilmiştir. Kısa 

Semptom Envanteri, Psikolojik Belirti Tarama Testi (SCL-90-R) ile yapılan 

çalışmalar sonucunda ortaya çıkan, SCL-90-R’nin kısa formudur. Psikolojik 

Belirti Tarama Testi’nin dokuz faktörüne dağılmış olan 90 madde arasından, 

her faktörde en yüksek yükü almış toplam 53 madde seçilmiş ve 5-10 dk.da 

uygulanabilen, benzer yapıda kısa bir ölçek elde edilmiştir. Dokuz alt 

ölçekten oluşmaktadır (Derogatis, 1992). 

Ölçek, Şahin ve Durak tarafından 1994 yılında Türkçe’ye 

uyarlanmıştır. Üç ayrı çalışmada ölçeğin toplam puanından elde edilen 

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları 0.96 ve 0.95, alt ölçekler için elde 

edilen katsayılar ise 0.55 ile 0.86 arasında bulunmuştur. Yapılan faktör 

analizi sonucunda ölçeğin Anksiyete, Depresyon, Olumsuz Benlik, 

Somatizasyon ve Hostilite olmak üzere beş faktörden oluştuğu görülmüştür 

(Şahin ve Durak, 1994). Ölçek daha sonra da faktör yapısının değişip 

değişmediğinin incelenmesi amacıyla bir grup ergen üzerinde de denenmiş 

ve benzer yapı elde edilmiştir (Şahin ve diğerleri, 2002). 

Mevcut çalışmada, Kısa Semptom Envanteri’nin Cronbach Alfa 

katsayısı α=.95, ölçeğin alt faktörleri için elde edilen iç tutarlılık katsayıları 

ise, Depresyon (α=.88), Anksiyete (α=.84), Olumsuz Benlik (α=.84), 

Somatizasyon (α=.76) ve Hostilite (α=.72) olarak hesaplanmıştır. 



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmanın amacı doğrultusunda, katılımcılardan elde 

edilen verilere uygulanan istatistiksel analizlerin sonuçlarına yer verilmiştir. 

Öncelikle, kullanılan ölçeklerin, araştırma örneklemine göre farklılık gösteren 

faktör yapılarına ilişkin bulgular açıklanmıştır. Müteakiben, bağımlı ve 

bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek için yapılan 

korelasyon analizleri, psikolojik belirti puanları düşük ve yüksek olmak üzere 

ayrılan grupların karşılaştırılmasının yapıldığı t-testi analizine yer verilmiştir. 

Psikolojik belirtileri yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla yapılan 

regresyon analizleri açıklanmıştır. En son olarak, regresyon denklemine 

giren demografik değişkenlerden cinsiyetin araştırma değişkenleri açısından 

karşılaştırılmasının yapıldığı bağımsız gruplar t-testi analizine ve sosyo-

ekonomik düzeyin (anne eğitimi) araştırma değişkenleri bakımından 

karşılaştırıldığı One- Way ANOVA analizine yer verilmiştir 

1. ÖLÇEKLER İN FAKTÖR ANAL İZLERİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Bu kısımda, Young Ebeveynlik Ölçeği-Anne Formu ve Yakın İlişkilerde 

Yaşantılar Envanteri-I’in faktör analizleri açıklanmıştır.  

a. Young Ebeveynlik Ölçe ği-Anne Formu Faktör Analizine İlişkin 

Bulgular 

Young Ebeveynlik Ölçeği–Anne Formu’nun faktör yapısını mevcut 

araştırma örneklemi bağlamında belirlemek için Temel Bileşenler yöntemi ile 

bir faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda özdeğeri bir’den büyük olan 

17 faktör elde edilmiş ve bunların toplam varyansın %61.15’ini açıkladığı 

görülmüştür. Müteakiben, 10’lu faktör analizi yapılmış, bu analiz sonucunda 

elde edilen faktörlerin toplam varyansın %50.26’sını açıkladığı görülmüştür. 

Daha sonra ise sekizli ve altılı faktör yapıları incelenmiş ve eğim grafiğine 

bakılarak, ölçeğin araştırma örneklemi açısından altı faktörlü yapısının daha 

uygun olduğu görülmüştür. Altılı faktör çözümlemesi ve Varimaks rotasyonu 

sonucunda elde edilen altı faktörün, toplam varyansın %42.49’unu açıkladığı 
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görülmüştür. Birinci faktör, faktör yükleri .30 üzeri olan 33., 34., 42., 44., 48., 

55., 56., 60., 61., 62., 65., 67., 68., 69., 70. maddelerden oluşmuştur. Toplam 

varyansın %22.20’sini açıklayan 15 maddelik bu faktörün maddelerinin 

içeriğine bakıldığında, “Kontrolcü/ Kuralcı” anne/ebeveyn şemasıyla ilişkili 

olduğuna karar verilmiştir. İkinci faktör, toplam varyansın %7.90’ını 

açıklamaktadır ve 1., 2., 3., 4., 5., 16., 17., 19., 35., 38., 46., 47., 54. 

maddelerden oluşmaktadır. Maddelerin içeriğine bakıldığında, 13 maddelik 

bu faktörün “Şefkatli/Sevecen”  anne/ebeveyn şemasıyla ilişkili olduğu 

değerlendirilmiştir.  

Üçüncü faktör, toplam varyansın %4.69’unu açıklamaktadır ve 7., 9., 

10., 11., 12., 13., 14., 15., 29., 32. maddelerden oluşmaktadır. Maddelerin 

içeriğine bakıldığında, 10 maddelik bu faktöre “İstismarcı/Dışlayıcı” 

anne/ebeveyn algısı adının uygun olacağı düşünülmüştür. Dördüncü faktör, 

toplam varyansın %2.90’ını açıklamaktadır ve 8., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 

26., 28., 30., 31. maddelerden oluşmaktadır. Maddelerin içeriğine 

bakıldığında, 11 maddelik bu faktörün “Küçümseyici/ Aşağılayıcı” 

anne/ebeveyn şemasıyla ilişkili olabileceğine karar verilmiştir. Beşinci faktör, 

toplam varyansın %2.62’sini açıklamaktadır ve 39., 40., 41., 43., 45., 59., 

64., 71., 72., 73., 74. maddelerden oluşmaktadır. Maddelerin içeriğine 

bakıldığında, 11 maddelik bu faktöre de “Başarı Odaklı/Mükemmeliyetçi” 

anne/ebeveyn adı uygun görülmüştür. Altıncı faktör, toplam varyansın 

%2.18’ini açıklamaktadır ve 27., 36., 49., 50., 51., 52., 53., 63., 66. 

maddelerden oluşmaktadır. Maddelerin içeriğine bakıldığında, dokuz 

maddelik bu faktör de “Disiplinsiz/Lakayt” anne/ebeveyn olarak 

isimlendirilmiştir. Faktör yükleri Tablo-3’te görülmüştür. 

Ayrıca, bazı maddelerin çapraz yüklendiği görülmüş, çapraz yüklenen 

bu maddeler, içeriğine bakılarak anlamlı oldukları ve iç tutarlılığı düşürmek 

yerine yükselttikleri faktörlerin altına yerleştirilmişlerdir. Faktörlerin 

belirlenmesinden sonra beş maddenin herhangi bir faktörün altına 

yerleşmediği görülmüştür. Bu maddeler; 6’ncı, 18’inci, 37’nci, 57’nci ve 

58’inci maddelerdir. 
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 Tablo-3: Young Ebeveynlik Ölçeği-Anne Formu’nun Faktör Yapısı. 

Maddeler (orijinal ölçekteki madde numaraları ile b elirtilmi ştir) 

1’inci 
Faktör 

(Kontrollü/ 
Kuralcı) 

2’nci 
Faktör 

(Şefkatli/ 
Sevecen) 

3’üncü 
Faktör 

(İstismarcı
/Dışlayıcı) 

33.Hayatımı o kadar kontrol altında tuttu ki, çok az seçme 
özgürlüğüm oldu. 
34.Her şey onun kurallarına uymalıydı. 
42.Yaptığım hiçbir şeyin yeterli olmadığını hissetmeme 
neden oldu. 
44.Eğer işler düzgün ve yeterince hızlı yapılmazsa 
sabırsızlanırdı. 
48.Çok talepkardı, her şeyin onun istediği gibi olmasını 
isterdi. 
55.Ondan tam olarak ayrı bir birey olduğumu hissedemedim 
veya bireyselliğimi yeterince yaşayamadım. 
56.Onun çok güçlü bir insan olmasından dolayı, büyürken 
kendi yönümü belirleyemiyordum. 
60.Kötümser bir bakış açısı vardı, hep en kötüsünü beklerdi. 
61.Hayatın kötü yanları veya kötü giden şeyler üzerine 
odaklanırdı. 
62.Her şey onun kontrolü altında olmalıydı. 
65.Kızgınlığını çok nadir belli ederdi. 
67.Yanlış bir şey yaptığımda kızardı veya sert bir şekilde 
eleştirdiği olurdu. 
68.Yanlış bir şey yaptığımda beni cezalandırdığı olurdu. 
69.Yanlış yaptığımda bana aptal veya salak gibi kelimelerle 
hitap ettiği olurdu. 
70.İşler kötü gittiğinde başkalarını suçlardı. 
 

.521 
 

.574 

.579 
 

.555 
 

.616 
 

.497 
 

.532 
 

.590 

.593 
 

.662 
-.358 
.607 

 
.542 
.629 

 
.557 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Beni sevdi ve bana özel birisi gibi davrandı. 
2.Bana vaktini ayırdı ve özen gösterdi. 
3.Bana yol gösterdi ve olumlu yönlendirdi. 
4.Beni dinledi, anladı ve duygularımızı karşılıklı paylaştık. 
5.Bana karşı sıcaktı ve fiziksel olarak şefkatliydi. 
16.Bir yerimi inciteceğim diye çok endişelenirdi. 
17.Hasta olacağım diye çok endişelenirdi. 
19.Beni aşırı korurdu. 
35.Aile için kendi isteklerini feda etti. 
38.Bana güçlü olduğumu ve diğer insanlara yardım etmem 
gerektiğini hissettirdi. 
46.Beni pek çok konuda şımarttı veya aşırı hoşgörülü 
davrandı. 
47.Diğer insanlardan daha önemli ve daha iyi olduğumu 
hissettirdi. 
54.Birbirimizi çok iyi anlayacak kadar yakındık. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.613 

.662 

.676 

.650 

.662 

.665 

.723 

.643 

.361 

.550 
 

.362 
 

.441 
 

.610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.Dengesizdi, ne yapacağı belli olmazdı veya alkolikti. 
9.Uzun süreler boyunca beni terk etti veya yalnız bıraktı. 
10.Bana yalan söyledi, beni kandırdı veya bana ihanet etti. 
11.Beni duygusal olarak taciz etti. 
12.Beni dövdü ve incitti. 
13.Beni cinsel olarak taciz etti. 
14.Beni kendi amaçları için kullandı. 
15.İnsanların canını yakmaktan hoşlanırdı. 
29.Başarılı olmamı gerçekten istemedi. 
32.Benim ihtiyaçlarımı gözetmeden kendisi ne isterse onu 
yaptı. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.454 

.804 

.775 

.624 

.572 

.779 

.752 

.604 

.424 

.434 
 

 
Açıklanan Varyans % 
Özdeğerler (Eigenvalues) 
 

22.20 
16.43 

 

7.90 
5.85 

 

4.69 
3.47 
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Tablo-3:  Young Ebeveynlik Ölçeği-Anne Formu’nun Faktör Yapısı     
     (Devamı). 

Maddeler (orijinal ölçekteki madde numaraları ile 
belirtilmi ştir) 

4’üncü  
Faktör 

(Küçümseyici/ 
Aşağılayıcı) 

5’nci  
Faktör (Ba şarı 

Odaklı/ 
Mükemmeliyetçi  

6’ncı  
Faktör 

(Disiplinsiz/ 
Lakayt) 

8.Kardeş(ler)imi bana tercih etti. 
20.Kendi kararlarıma veya yargılarıma güvenmememe 
neden oldu. 
21.İşleri kendi başıma yapmama fırsat vermeden çoğu 
işimi o yaptı. 
22.Bana hep daha çocukmuşum gibi davrandı. 
23.Beni çok eleştirirdi. 
24.Bana kendimi sevilmeye layık olmayan veya 
dışlanmış biri gibi hissettirdi. 
25.Bana hep bende yanlış bir şey varmış gibi davrandı. 
26.Önemli konularda kendimden utanmama neden oldu. 
28.Bana salakmışım veya beceriksizmişim gibi davrandı. 
30.Hayatta başarısız olacağıma inandı. 
31.Benim fikrim veya isteklerim önemsizmiş gibi 
davrandı. 

.337 

.472 
 

.415 
 

.503 

.392 

.453 
 

.512 

.469 

.457 

.450 

.517 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39.Kendisinden beklentisi hep çok yüksekti ve bunlar için 
kendini çok zorlardı. 
40.Benden her zaman en iyisini yapmamı bekledi. 
41.Pek çok alanda mükemmeliyetçiydi, ona göre her şey 
olması gerektiği gibi olmalıydı. 
43.Neyin doğru neyin yanlış olduğu hakkında kesin ve 
katı kuralları vardı. 
45.İşlerin tam ve iyi olarak yapılmasına, eğlenme ve 
dinlenmekten daha fazla önem verirdi. 
59.Küçük bir hata bile yapsam kötü sonuçların ortaya 
çıkacağını hissettirirdi. 
64.Hep düzenli ve tertipliydi, değişiklik yerine  bilineni 
tercih ederdi. 
71.Sosyal statü ve görünüme önem verirdi. 
72.Başarı ve rekabete çok önem verirdi. 
73.Başkalarının gözünde benim davranışlarımın onu ne 
duruma düşüreceği ile çok ilgiliydi. 
74.Başarılı olduğum zaman beni daha çok sever veya 
bana daha çok özen gösterirdi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.480 

 
.488 
.641 

 
.466 

 
.458 

 
.311 

 
.456 

 
.433 
.510 
.496 

 
.517 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.Okulda başarılı olmam için gereken disiplini bana 
kazandırmadı. 
36.Günlük sorumluluklarının pek çoğunu yerine 
getiremiyordu ve ben her zaman kendi payıma düşenden 
fazlasını yapmak zorunda kaldım. 
49.Diğer insanlara karşı sorumluluklarımın olduğunu 
bana öğretmedi. 
50.Bana çok az disiplin veya terbiye verdi. 
51.Bana çok az kural koydu veya sorumluluk verdi. 
52.Aşırı sinirlenmeme veya kontrolü kaybetmeme izin 
verirdi. 
53.Disiplinsiz bir insandı. 
63.Duygularını ifade etmekten rahatsız olurdu. 
66.Kapalı birisiydi, duygularını çok nadir açardı. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.339 
 

.309 
 
 

.502 
 

.493 

.519 

.545 
 

.590 

.385 

.437 
 
 

 
 
Açıklanan Varyans % 
Özdeğerler (Eigenvalues) 
 

 
 

2.90 
2.15 

 
 

 
2.62 
1.94 

 

2.18 
1.62 
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b. Yakın İlişkilerde Ya şantılar Envanteri-I Faktör Analizine İlişkin 

Bulgular 

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-I’in faktör yapısını mevcut 

araştırma örneklemi bağlamında belirlemek için Temel Bileşenler yöntemi ile 

bir faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda özdeğeri 1’den büyük olan 

yedi faktör elde edilmiş ve bunların toplam varyansın %54.79’unu açıkladığı 

görülmüştür. Daha sonra beşli, dörtlü ve üçlü faktör yapıları da incelenmiş ve 

eğim grafiğine bakıldığında ölçek için dört faktörlü yapının uygun olduğu 

görülmüştür. Dörtlü faktör çözümlemesi ve Varimaks rotasyonu sonucunda 

elde edilen dört faktörün, toplam varyansın %44.87’sini açıkladığı 

görülmüştür. Birinci faktör, faktör yükleri .30 üzeri olan 3., 15., 19., 25., 27., 

29., 31., 33., 35. maddelerden oluşmuştur. Toplam varyansın %21.39’unu 

açıklayan dokuz maddelik bu faktör maddelerinin içeriğine bakıldığında, 

“Güvenli Bağlanma” yı ölçtüğüne karar verilmiştir. İkinci faktör, toplam 

varyansın %12.96’sını açıklamaktadır ve 5., 7., 9., 11., 13., 17., 21., 23. 

maddelerden oluşmuştur. Maddelerin içeriğine bakıldığında, 8 maddelik bu 

faktörün “Kaçınmalı Bağlanma” yı ölçtüğüne karar verilmiştir.  

Üçüncü faktör, toplam varyansın %5.82’sini açıklamaktadır ve 2., 4., 

6., 8., 10., 14., 18., 22., 24., 32., 34., 36. maddelerden oluşmuştur. 

Maddelerin içeriğine bakıldığında, 12 maddelik bu faktörün “Kaygılı 

Bağlanma” yı ölçtüğüne karar verilmiştir. Bu çalışmaya özgü olarak çıkan 

dördüncü faktör ise toplam varyansın %4.70’ini açıklamaktadır ve 1., 12., 16., 

20., 26., 28., 30. maddelerden oluşmuştur. Maddelerin içeriğine bakıldığında, 

yedi maddelik bu faktörün “Saplantılı Bağlanma” yı ölçtüğüne karar 

verilmiştir. Faktör yükleri Tablo-4’te sunulmuştur. 

Analiz sonucunda bazı maddelerin çapraz yüklendiği görülmüş, 

çapraz yüklenen bu maddeler, içeriğine bakılarak anlamlı oldukları faktörlerin 

altına yerleştirilmiştir. 
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Tablo-4: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-I’in Faktör Yapısı. 

Maddeler (Orijinal ölçekteki madde numaralarıyla 

belirtilmi ştir) 

1’inci Faktör  

(Güvenli) 

2’nci Faktör  

(Kaçınmalı) 

3. Romantik ilişkide olduğum kişilere yakın olmak 

konusunda çok rahatımdır.  

15. Özel duygu ve düşüncelerimi birlikte olduğum 

kişiyle paylaşmak konusunda oldukça rahatımdır.                                    

19. Birlikte olduğum kişiyle kolaylıkla yakınlaşabilirim. 

25. Birlikte olduğum kişiye hemen hemen her şeyi 

anlatırım. 

27. Sorunlarımı ve kaygılarımı genellikle birlikte 

olduğum kişiyle tartışırım. 

29. Birlikte olduğum kişilere güvenip dayanmakta 

rahatımdır.                                                              . 

Birlikte olduğum kişilerden teselli, öğüt ya da yardım 

istemekten rahatsız olmam.                               

33. İhtiyacım olduğunda birlikte olduğum kişiden yardım 

istemek işe yarar. 

35. Rahatlama ve güvencenin yanı sıra çok şey için 

birlikte olduğum kişiyi ararım. 

.440 

 

.619 

 

.448 

.696 

 

.689 

 

.583 

 

.667 

 

.694 

 

.638 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Birlikte olduğum kişi bana yakınlaşmaya başlar 

başlamaz kendimi geri çekiyorum. 

7. Romantik ilişkide olduğum kişi çok yakın olmak 

istediğinde rahatsızlık duyarım. 

9. Birlikte olduğum kişilere açılma konusunda kendimi 

rahat hissetmem. 

11. Birlikte olduğum kişiye yakın olmak isterim, ama 

sürekli kendimi geri çekerim. 

13. Birlikte olduğum kişilerin benimle çok yakınlaşması 

beni gerginleştirir. 

17. Birlikte olduğum kişiyle çok yakınlaşmaktan 

kaçınmaya çalışırım.  

21.Birlikte olduğum kişilere güvenip dayanma 

konusunda kendimi rahat bırakmakta zorlanırım. 

23. Birlikte olduğum kişilere fazla yakın olmamayı tercih 

ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.786 

 

.769 

 

.468 

 

.641 

 

.789 

 

.762 

 

.410 

 

.458 

 

Açıklanan Varyans % 

Özdeğerler (Eigenvalues) 

21.39 

7.70 

12.96 

4.66 
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Tablo-4: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-I’in Faktör Yapısı (Devamı). 

Maddeler (Orijinal ölçekteki madde numaralarıyla be lirtilmi ştir) 
3’üncü 
Faktör 

(Kaygılı) 

4’üncü 
Faktör 

(Saplantılı) 
2.Terk edilmekten korkarım. 

4. İlişkilerim konusunda çok kaygılıyım.   

6. Romantik ilişkide olduğum kişilerin beni benim onları 

umursadığım kadar umursamayacaklarından endişelenirim. 

8. Birlikte olduğum kişiyi kaybedeceğim diye çok kaygılanırım.                                                               

10. Genellikle, birlikte olduğum kişinin benim için hissettiklerinin 

benim onun için hissettiklerim kadar güçlü olmasını arzu ederim. 

14. Yalnız kalmaktan endişelenirim.  

18. Birlikte olduğum kişi tarafından sevildiğimin sürekli ifade 

edilmesine gereksinim duyarım. 

22. Terk edilmekten pek korkmam.  

24. Birlikte olduğum kişinin bana ilgi göstermesini sağlayamazsam 

üzülür ya da kızarım.                                                                                     

32. İhtiyaç duyduğumda, birlikte olduğum kişiye ulaşamazsam 

kendimi engellenmiş hissederim. 

34. Birlikte olduğum kişiler beni onaylamadıkları zaman kendimi 

gerçekten kötü hissederim. 

36. Birlikte olduğum kişi benden ayrı zaman geçirdiğinde 

üzülürüm. 

.710 

.469 

.567 

 

.711 
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.569 

.437 
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.460 

 

.438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gerçekte ne hissettiğimi birlikte olduğum kişiye göstermemeyi 

tercih ederim. 

12. Genellikle birlikte olduğum kişiyle tamamen bütünleşmek 

isterim ve bu bazen onları korkutup benden uzaklaştırır. 

16. Çok yakın olma arzum bazen insanları korkutup uzaklaştırır. 

20. Birlikte olduğum kişileri bazen fazla duygu ve bağlılık 

göstermeleri için zorladığımı hissederim. 

26. Birlikte olduğum kişinin bana isteğim kadar yakın olmadığını 

düşünürüm.             

28. Bir ilişkide olmadığım zaman kendimi biraz kaygılı ve güvensiz 

hissederim.                             

30. Birlikte olduğum kişi istediğim kadar yakınımda olmadığında 

kendimi engellenmiş hissederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.320 

 

.629 

 

.714 

.531 

 

.551 

 

.532 

 

.442 

 

Açıklanan Varyans %  

Özdeğerler (Eigenvalues)   

 

5.82 

2.09 

4.70 

1.69 
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2. ÖRNEKLEMDEK İ ANAL İZLERE İLİŞKİN GENEL BULGULAR 

a. Araştırma Değişkenleri Arasındaki İlişkiler 

Araştırmanın bu bölümünde, suçluluk-utanç duyguları, bağlanma 

tarzları, katılımcıların algıladıkları ebeveynlik tarzları ve psikolojik belirtiler ile 

bunların alt ölçekleri arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla yapılan 

korelasyon analizlerine yer verilmiştir. Tablo-5’te, hesaplanan korelasyon 

değerleri sunulmuştur. 

Tablo-5: Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar. 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Toplam Suçluluk 1            

2 Toplam Utanç .65** 1           

3 Güvenli Bağlanma .06 -.00 1          

4 
Kaçınmalı 

Bağlanma 
.19** .30** -.16** 1         

5 Kaygılı Bağlanma .17** .30** .44** .43** 1        

6 
Saplantılı 

Bağlanma 
-.08 .06 .33** .23** .56** 1       

7 
Kontrollü/Kuralcı 

Ebeveynlik 
-.04 .03 .10* .18** .29** .29** 1      

8 
Şefkatli/Sevecen 

Ebeveynlik 
.11** .03 .14** -.09* -.06 -.13** -.43** 1     

9 

İstismarcı/ 

Dışlayıcı 

Ebeveynlik 

-.13** -.08* .00 .06 .11** .19** .47** -.44** 1    

10 

Küçümseyici/ 

Aşağılayıcı 

Ebeveynlik 

-.07 -.01 .08* .21** .29** .32** .72** -.44** .56** 1   

11 

Başarı Odaklı/ 

Mükemmeliyetçi 

Ebeveynlik 

.07 .12** .19** .16** .26** .21** .51** .10* .11* .38** 1  

12 
Disiplinsiz / Lakayt 

Ebeveynlik 
-.11** -.01 .09* .12** .21** .29** .49** -.38** .48** .47** .18** 1 

13 Depresyon .07 .19** .11** .34** .48** .32** .42** -.23** .23** .45** .27** .31** 

14 Anksiyete .00 .12** .17** .28** .44** .35** .44** -.17** .24** .46** .30** .32** 

15 Olumsuz Benlik .01 .14** .12** .29** .43** .35** .44** -.17** .25** .46** .28** .31** 

16 Somatizasyon -.07 .05 .08 .24** .29** .24** .34** -.20** .23** .35** .18** .30** 

17 Hostilite -.01 .15** .14** .18** .35** .28** .37** -.17** .20** .38** .28** .29** 

18 KSE Toplam  .01 .16** .14** .32** .48** .36** .47** -.22** .27** .49** .30** .35** 
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Tablo-5 incelendiğinde, suçluluk ile utanç duyguları arasında aynı 

yönde ve anlamlı düzeyde ilişki (r= .65, p< .01) gözlenirken, suçluluk ve 

utanç duyguları ile güvenli ve saplantılı bağlanma arasında anlamlı bir ilişki 

görülmemiştir. Suçluluk duygusu ile kaçınmalı ve kaygılı bağlanma arasında  

aynı yönde ve anlamlı ilişki (sırasıyla r= .19, p<.01; r= .17, p< .01), utanç 

duygusu ile kaçınmalı ve kaygılı bağlanma arasında aynı yönde ve anlamlı 

ilişki (sırasıyla r= .30, p<.01; r=.30, p<.01) saptanmıştır. Suçluluk duygusu ile 

algılanan ebeveynlik tarzları arasındaki ilişkiler incelendiğinde; şefkatli/ 

sevecen ebeveynlik tarzı ile aynı yönde anlamlı ilişki içinde (r=.11, p<.01) 

olduğu, istismarcı/dışlayıcı ebeveynlik ve disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzı ile 

arasında ise ters yönde anlamlı bir ilişki (sırasıyla r= -.13, p<.01; r= -.11, 

p<.01) olduğu bulunmuştur. Utanç duygusunun algılanan ebeveynlik tarzları 

ile arasındaki ilişkiler incelendiğinde; istismarcı/dışlayıcı ebeveynlik tarzı ile 

arasında ters yönde anlamlı bir ilişki (r= -.08, p<.05), başarı odaklı/ 

mükemmeliyetçi ebeveynlik tarzı ile arasında ise aynı yönde anlamlı ilişki 

(r=.12, p<.01) görülmüştür. Suçluluk duygusu ile katılımcıların gösterdikleri 

psikolojik belirtiler arasında anlamlı ilişki görülmezken, utanç duygusu ile 

depresyon, anksiyete, olumsuz benlik ve hostilite arasındaki ilişki beklendiği 

gibi aynı yönde (sırasıyla r=.19, p<.01; r=.12, p<.01; r=.14, p<.01; r=.15, 

p<.01) ve anlamlı düzeydedir. 

Bağlanma tarzları ile algılanan ebeveynlik tarzları arasındaki ilişkiler 

incelendiğinde; güvenli bağlanma ile kontrollü/kuralcı ebeveynlik, şefkatli/ 

sevecen ebeveynlik, küçümseyici/aşağılayıcı ebeveynlik, başarı odaklı/ 

mükemmeliyetçi ebeveynlik ve disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzları arasında 

aynı yönde anlamlı ilişki (sırasıyla r=.10, p<.05; r=.14, p<.01; r=.08, p<.05; 

r=.19, p<.01; r=.09, p<.05) görülmüştür. Kaçınmalı bağlanma ile kontrollü/ 

kuralcı ebeveynlik, küçümseyici/aşağılayıcı ebeveynlik, başarı odaklı/ 

mükemmeliyetçi ebeveynlik ve disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzları arasında 

aynı yönde anlamlı ilişki (sırasıyla r=.18, p<.01; r=.21, p<.01; r=.16, p<.01; 

r=.12, p<.01) gözlemlenirken, şefkatli/sevecen ebeveynlik tarzı ile arasında 

ters yönde anlamlı bir ilişki (r=-.08, p<.05) bulunmuştur. Kaygılı bağlanma ile 

kontrollü/kuralcı ebeveynlik, istismarcı/dışlayıcı ebeveynlik, küçümseyici/ 

aşağılayıcı ebeveynlik, başarı odaklı/mükemmeliyetçi ebeveynlik ve 
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disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzları arasında aynı yönde anlamlı ilişki 

(sırasıyla r=.29, p<.01; r=.11, p<.01; r=.29, p<.01; r=.26, p<.01; r=.21, p<.01) 

saptanmıştır. Saplantılı bağlanma ile kontrollü/kuralcı ebeveynlik, istismarcı/ 

dışlayıcı ebeveynlik, küçümseyici/aşağılayıcı ebeveynlik, başarı odaklı/ 

mükemmeliyetçi ebeveynlik ve disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzları arasında 

aynı yönde anlamlı ilişki (sırasıyla r=.29, p<.01; r=.19, p<.01; r=.32, p<.01; 

r=.21, p<.01; r=.29, p<.01) gözlemlenirken, şefkatli/sevecen ebeveynlik tarzı 

ile arasında ters yönde anlamlı bir ilişki (r=-.13, p<.01) elde edilmiştir. 

Bağlanma tarzlarının kendi aralarındaki ilişkiler incelendiğinde; güvenli 

bağlanma ile kaçınmalı bağlanma arasında ters yönde anlamlı bir ilişki      

(r=-.16, p<.01), kaygılı bağlanma ve saplantılı bağlanma ile arasında ise aynı 

yönde anlamlı ilişki (sırasıyla r=.44, p<.01; r=.33, p<.01) görülmüştür. 

Saplantılı bağlanma ile kaçınmalı ve kaygılı bağlanma arasındaki ilişki 

beklendiği gibi aynı yönde (sırasıyla r=.23, p<.01; r=.56, p<.01) ve anlamlıdır. 

Kaygılı bağlanma ile kaçınmalı bağlanma arasındaki ilişki de beklendiği gibi 

aynı yönde (r=.43, p<.01) ve anlamlı bulunmuştur. 

Bağlanma tarzları ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiler 

incelendiğinde; güvenli bağlanma ile depresyon, anksiyete, olumsuz benlik 

ve hostilite ile arasında ters yönlü bir ilişki beklenirken (sırasıyla r=.11, p<.01; 

r=.17, p<.01; r=.12, p<.01; r=.14, p<.01), aynı yönde anlamlı bir ilişkiye 

rastlanmıştır. Kaçınmalı bağlanma ile depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, 

somatizasyon ve hostilite ile arasındaki ilişki beklendiği gibi aynı yönde 

(sırasıyla r=.34, p<.01; r=.28, p<.01; r=.29, p<.01; r=.24, p<.01; r=.18, p<.01) 

ve anlamlıdır. Aynı şekilde kaygılı bağlanma ile depresyon, anksiyete, 

olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite ile arasındaki ilişki beklendiği gibi 

aynı yönde (sırasıyla r=.48, p<.01; r=.44, p<.01; r=.43, p<.01; r=.29, p<.01; 

r=.35, p<.01) ve anlamlı düzeydedir. Saplantılı bağlanma ile depresyon, 

anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite ile arasındaki ilişki de 

beklendiği gibi aynı yönde (sırasıyla r=.32, p<.01; r=.35, p<.01; r=.35, p<.01; 

r=.24, p<.01; r=.29, p<.01) ve anlamlı olarak bulunmuştur. 

Algılanan ebeveynlik tarzlarının kendi aralarındaki ilişkiler 

incelendiğinde; kontrollü/kuralcı ebeveynlik tarzı ile istismarcı/dışlayıcı, 
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küçümseyici/aşağılayıcı, başarı odaklı/mükemmeliyetçi ve disiplinsiz/lakayt 

ebeveynlik tarzları arasında aynı yönde anlamlı ilişki (sırasıyla r=.47, p<.01; 

r=.72, p<.01; r=.51, p<.01; r=.49, p<.01) gözlemlenirken, şefkatli/sevecen 

ebeveynlik tarzı ile arasında ters yönlü anlamlı bir ilişki (r=-.43, p<.01) 

saptanmıştır. Şefkatli/sevecen ebeveynlik tarzı ile istismarcı/dışlayıcı, 

küçümseyici/aşağılayıcı ve disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzları arasında ters 

yönde anlamlı ilişki (sırasıyla r= -.44, p<.01; r= -.44, p<.01; r= -.38, p<.01) 

gözlemlenirken, başarı odaklı/mükemmeliyetçi ebeveynlik tarzı arasında aynı 

yönde anlamlı bir ilişki (r=.10, p<.05) bulunmuştur. Disiplinsiz/lakayt 

ebeveynlik tarzı ile istismarcı/dışlayıcı, küçümseyici/aşağılayıcı ve başarı 

odaklı/mükemmeliyetçi ebeveynlik tarzları arasında aynı yönde anlamlı ilişki 

(sırasıyla r=.48, p<.01; r=.47, p<.01; r=.18, p<.01) görülmüştür. Başarı 

odaklı/mükemmeliyetçi ebeveynlik ile istismarcı/dışlayıcı ve küçümseyici/ 

aşağılayıcı ebeveynlik tarzları arasında aynı yönde anlamlı ilişkiye (sırasıyla 

r=.11, p<.05; r=.38, p<.01) rastlanmıştır. Küçümseyici/aşağılayıcı ebeveynlik 

tarzı ile istismarcı/dışlayıcı ebeveynlik tarzı arasında ise aynı yönde anlamlı 

bir ilişki (r=.57, p<.01) görülmüştür. 

Algılanan ebeveynlik tarzları ile katılımcıların psikolojik belirtileri 

arasındaki ilişkiler incelendiğinde; kontrollü/kuralcı ebeveynlik tarzı ile 

depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite arasında 

aynı yönde anlamlı ilişki (sırasıyla r=.42, p<.01; r=.44, p<.01; r=.44, p<.01; 

r=.34, p<.01; r=.37, p<.01) bulunmuştur. Şefkatli/sevecen ebeveynlik tarzı ile 

depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite arasındaki 

ilişki beklendiği gibi ters yönde (sırasıyla r=-.23, p<.01; r= -.17, p<.01; r= -.17, 

p<.01; r= -.20, p<.01; r= -.17, p<.01) ve anlamlıdır. İstismarcı/dışlayıcı 

ebeveynlik tarzı ile depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve 

hostilite arasında aynı yönde anlamlı ilişki (sırasıyla r=.23, p<.01; r=.24, 

p<.01; r=.25, p<.01; r=.23, p<.01; r=.20, p<.01) görülmüştür. Küçümseyici/ 

aşağılayıcı ebeveynlik tarzı ile depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, 

somatizasyon ve hostilite arasındaki ilişki beklendiği gibi aynı yönde 

(sırasıyla r=.45, p<.01; r=.46, p<.01; r=.46, p<.01; r=.35, p<.01; r=.38, p<.01) 

ve anlamlı düzeydedir. Başarı odaklı/mükemmeliyetçi ebeveynlik tarzı ile 

depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite arasında 
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aynı yönde ve anlamlı ilişki (sırasıyla r=.27, p<.01; r=.30, p<.01; r=.28, p<.01; 

r=.18, p<.01; r=.28, p<.01) elde edilmiştir. Disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzı 

ile depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite 

arasındaki beklendiği gibi yine aynı yönde (sırasıyla r=.31, p<.01; r=.32, 

p<.01; r=.31, p<.01; r=.30, p<.01; r=.29, p<.01) ve anlamlı seviyededir. 

b. Psikolojik Belirtileri Dü şük ve Yüksek Olan Grupların 

Karşılaştırılması 

Araştırmanın örneklemi Kısa Semptom Envanteri’nden alınan 

toplam puanlara göre, ortalamanın (51.04) 1sd. (32.54) altında puan alanlar 

semptomları düşük (KSE< 18) ve üzerinde puan alanlar semptomları yüksek 

(KSE>83) olmak üzere uç gruplara ayrılmış ve araştırmanın diğer 

değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız gruplar t-testi 

analizine göre incelenmiştir. Yapılan bu karşılaştırmaya ait sonuçlar Tablo-

6’da sunulmuştur. İki grubun, Young Ebeveynlik Ölçeği-Anne Formu ve 

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-I’in alt ölçekleri ile karşılaştırılması 

sonucunda, beklenildiği gibi iki grup arasında, algılanan ebeveynlik tarzları 

ve bağlanma örüntüleri bakımından da anlamlı farklılıklar olduğu 

görülmüştür. Suçluluk ve utanç duyguları bakımından yapılan 

karşılaştırmada, utancın iki grup arasında anlamlı fark yarattığı 

gözlemlenirken, suçluluk bakımından iki grup arasında anlamlı bir fark 

saptanmamıştır. 

Tablo-6’dan da görüleceği gibi, semptomları yüksek olan gruptakilerin 

semptomları düşük olan gruba göre, daha fazla utanç yaşadıkları 

saptanmıştır. Ayrıca semptomları yüksek olan ergenlerin, semptomları düşük 

olan ergenlerden, kaygılı, kaçınmalı ve saplantılı bağlanmalarının daha 

yüksek olmaları beklendiği yönde gözlenirken, daha yüksek bir güvenli 

bağlanma puanı almış olmaları beklenmedik bir bulgudur. Semptomları 

yüksek olan gruptaki ergenler annelerini, istatistiksel olarak yüksek bir 

anlamlılık derecesinde kontrolcü/kuralcı, istismarcı/dışlayıcı, küçümseyici/ 

aşağılayıcı, başarı odaklı/mükemmeliyetçi ve disiplinsiz/lakayt olarak 

algıladıklarını ifade etmişlerdir. Buna karşılık, semptomları düşük olan 

ergenler ise  annelerini istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde şefkatli/ 

sevecen olarak algılamaktadırlar. 
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Tablo-6: Kısa Semptom Envanteri’ne Göre Düşük ve Yüksek Puan Alan 

Grupların Diğer Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. 

 
KSE < 18 

N= 100 

KSE > 83 

N= 97 
 

 Ort. (ss)  Ort. (ss)  t 

Suçluluk 47.18 (11.99) 48.40 (8.81) 0.81 

Utanç 38.62 (11.29) 44.38 (8.03) 4.14*** 

Güvenli Bağlanma 35.25 (13.70) 39.19 (11.42) 2.19*** 

Kaçınmalı Bağlanma 21.65 (10.61) 33.39 (10.89) 7.66*** 

Kaygılı Bağlanma 35.77 (13.02) 57.43 (14.11) 11.20*** 

Saplantılı Bağlanma 15.92 (7.62) 24.24 (7.77) 7.59*** 

Kontrollü / Kuralcı 

Ebeveynlik 
24.06 (8.51) 42.28 (18.20) 8.95*** 

Şefkatli / Sevecen 

Ebeveynlik 
63.70 (9.84) 57.32 (14.50) 3.60*** 

İstismarcı / Dışlayıcı 

Ebeveynlik 
10.42 (1.85) 14.09 (8.13) 4.34*** 

Küçümseyici/ 

Aşağılayıcı Ebeveynlik 
15.44 (4.49) 27.99 (12.45) 9.36*** 

Başarı Odaklı/ 

Mükemmeliyetçi 

Ebeveynlik 

32.67 (10.54) 41.46 (10.39) 5.89*** 

Disiplinsiz / Lakayt 

Ebeveynlik 
12.79 (4.83) 20.04 (7.59) 7.97*** 

(***) p<.001 

c. Psikolojik Belirtileri Yordayan De ğişkenlere Yönelik Yapılan 

Regresyon Analizleri 

       Araştırmanın değişkenlerinin birbirleri ile ilişkisini ortaya çıkarmak 

amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda, bağımsız değişken olarak 

değerlendirilecek değişkenlerin, hem kendi aralarında hem de bağımlı 

değişken olarak belirlenen psikolojik belirtilerle ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu 
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bölümde, öncelikle bütün değişkenlerin analize bir arada sokulduğu serbest 

regresyon analizine ve daha sonra ise bağımsız değişkenlerin aşamalı 

olarak analize dâhil edildiği hiyerarşik regresyon analizine yer verilmiştir.  

(1) Serbest Regresyon Analizi Bulguları 

Psikolojik belirtiler toplam puanının bağımlı değişken olduğu 

bu regresyon denklemine, bağımsız değişkenler olarak demografik 

değişkenler, suçluluk ve utanç duyguları, yaşam doyumu, kişilerarası 

ilişkilerden duyulan memnuniyet, geleceklerine ve aile ilişkilerine ait 

değerlendirmeleri, algılanan ebeveynlik tarzları ve bağlanma tarzları 

herhangi bir önem sırası belirtilmeden sokulmuştur. Yapılan serbest 

regresyon analizi sonucu Tablo-7’de sunulmuştur. 

Tablo-7 incelendiğinde; regresyon denklemine ilk giren bağımsız 

değişkenin küçümseyici/ aşağılayıcı ebeveynlik tarzı olduğu ve toplam 

varyansın %24.8’ini açıkladığı görülmüştür (F(1,520)=171.759, p<.001). 

Müteakiben denkleme, kaygılı bağlanmanın girdiği ve toplam varyansa 

%11.9’luk bir katkı sağladığı (F(2,519)=150.714, p<.001) bulunmuştur. Daha 

sonra denkleme, katılımcıların yaşam doyumları girmiş ve toplam varyansa 

%7.7’lik bir katkı yapmıştır (F(3,518)=138.277, p<.001). Ebeveynlik 

tarzlarından, kontrollü/ kuralcı ebeveynlik tarzı da denkleme girmiş ve toplam 

varyansın %1.3’ünü açıklamıştır (F(4,517)=109.046, p<.001). 

Denkleme giren bir diğer değişken ise katılımcıların  kişilerarası 

ilişkilerinden duydukları memnuniyetleri olmuş ve toplam varyansa %1.2’lik 

katkı sağlamıştır (F(5,516)=91.348, p<.001). Cinsiyet değişkeninin de 

denkleme girdiği ve toplam varyansa %0.6’lık bir katkı yaptığı görülmüştür 

(F(6,515)=77.694, p<.001). Denkleme giren bir diğer değişken ise başarı 

odaklı/ mükemmeliyetçi ebeveynlik tarzı olmuş ve toplam varyansa %0.6’lık 

bir katkı sağlamıştır (F(7,514)=67.550, p<.001). En son olarak denkleme 

disiplinsiz/ lakayt ebeveynlik tarzının girdiği ve toplam varyansın %0.6’lık 

kısmını açıkladığı görülmüştür (F(8,513)=60.824, p<.001). Ayrıca, denkleme 

giren bu sekiz değişken ile psikolojik belirtiler toplam puanı arasında, yüksek 

seviyede ve anlamlı düzeyde bir ilişki (R=.698, p<.001) olduğu, değişkenlerin 

toplu halde semptom puanlarındaki varyansın %49’unu açıkladığı 

görülmüştür. 
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Tablo-7: Psikolojik Belirtileri Yordayan Değişkenlerin Serbest Regresyon 

       Analizi Sonuçları. 

Değişkenler R R 2 F 
R2 

Değ. 
F Değ. β t 

Küçümseyici/ 

Aşağılayıcı Ebeveynlik  
.498 .248 171.76*** .248 171.76*** .222 5.631*** 

Kaygılı Bağlanma  .606 .367 150.71*** .119 97.72*** .238 6.503*** 

Yaşam Doyumu .667 .445 138.28*** .077 72.11*** -.241 -6.362*** 

Kontrollü/ Kuralcı 

Ebeveynlik 
.676 .458 109.04*** .013 12.30*** .076 1.493 

Kişilerarası İlişkilerinden 

Duyulan Memnuniyet 
.685 .470 91.35*** .012 11.61** -.132 -3.508*** 

Cinsiyet .689 .475 77.69*** .006 5.47* -.091 -2.772** 

Başarı Odaklı/ 

Mükemmeliyetçi 

Ebeveynlik 

.693 .481 67.55*** .006 5.45* .118 3.402** 

Disiplinsiz/ Lakayt 

Ebeveynlik 
.698 .487 60.82*** .006 6.16** .107 2.968** 

(*) p<.05   (**) p<.01    (***) p<.001 

Standardize edilmiş regresyon katsayılarına göre, yordayıcı 

değişkenlerin, psikolojik belirtiler üzerindeki önem sırası; katılımcıların yaşam 

doyumları, kaygılı bağlanma, küçümseyici/ aşağılayıcı ebeveynlik tarzı, 

katılımcıların kişilerarası ilişkilerinden duydukları memnuniyetleri, başarı 

odaklı/ mükemmeliyetçi ebeveynlik tarzı, disiplinsiz/ lakayt ebeveynlik tarzı, 

cinsiyet ve kontrollü/ kuralcı ebeveynlik tarzı şeklindedir (sırasıyla β=-.241, 

β=.238, β=.222, β=-.132, β=.118, β=.107, β=-.091, β=.076). 

Denkleme giren değişkenlerin t-istatistik değerleri incelendiğinde, 

kontrollü/kuralcı ebeveynlik tarzı dışında kalan diğer bütün değişkenlerin, 

psikolojik belirtileri yordamaya kendi başlarına da anlamlı seviyede katkı 

yaptıkları görülmüştür. 
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(2) Hiyerar şik Regresyon Analizi Bulguları 

Kısa Semptom Envanteri’nden alınan toplam puanın bağımlı 

değişken olduğu regresyon denklemine, birinci adımda demografik 

değişkenler (cinsiyet, yaş grubu, anne eğitim grubu, kardeş sırası ve kardeş 

sayısı), ikinci adımda suçluluk ve utanç puanları, üçüncü adımda 

katılımcıların yaptıkları değerlendirmeler (aile ilişkilerine, yaşam doyumlarına 

ve kişilerarası ilişkilerinden duydukları memnuniyetlerine dair), dördüncü 

adımda katılımcıların geleceklerine ait değerlendirmeleri, beşinci adımda 

algılanan ebeveynlik tarzları (kontrollü/ kuralcı, şefkatli/ sevecen, istismarcı/ 

dışlayıcı, küçümseyici/ aşağılayıcı, başarı odaklı/ mükemmeliyetçi ve 

disiplinsiz/ lakayt ebeveynlik tarzları) ve son olarak altıncı adımda 

katılımcıların bağlanma tarzları (güvenli, kaçınmalı, kaygılı ve saplantılı 

bağlanma) sokulmuştur. Bu hiyerarşik regresyon analizinin aşamaları Tablo-

8’de verilmiştir.  

        Tablo-8: Psikolojik Belirtileri Yordayan Değişkenlerin Tespitine Yönelik       

                       Yapılan Hiyerarşik Regresyon Analizinin Aşamaları. 

YORDANAN DEĞİŞKEN  

          Psikolojik Belirtiler 

YORDAYICI DEĞİŞKENLER 

         Demografik De ğişkenler 
(Cinsiyet, Yaş Grubu, Anne Eğitim Grubu, Kardeş Sırası ve Kardeş Sayısı) 

        Suçluluk – Utanç Puanları 

        Katılımcıların De ğerlendirmeleri 
(Aile İlişkilerine, Yaşam Doyumlarına ve Kişilerarası İlişkilerinden Duydukları 

Memnuniyetlerine Dair) 

Katılımcıların Geleceklerine İlişkin Değerlendirmeleri 

          Algılanan Ebeveynlik (Annelik) Tarzları 
(Kontrollü/ Kuralcı, Şefkatli/ Sevecen, İstismarcı/ Dışlayıcı, Küçümseyici/ 

Aşağılayıcı, Başarı Odaklı/ Mükemmeliyetçi ve Disiplinsiz/ Lakayt Ebeveynlik/ 
Annelik) 

       Bağlanma Tarzları 
(Güvenli, Kaçınmalı, Kaygılı ve Saplantılı) 
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Psikolojik belirtileri yordayan değişkenlere yönelik yapılan hiyerarşik 

regresyon analizi sonucu Tablo-9’da sunulmuştur. 

Tablo-9: Psikolojik Belirtileri Yordayan Değişkenlerin Hiyerarşik Regresyon 

      Analizi Sonuçları. 

Değişkenler  R R2 F R2 Değ. F Değ. β t 

Cinsiyet .200 .040 21.62*** .040 21.62*** -.090 -2.717** 

Sosyo-ekonomik (Anne 

Eğitim) Düzey 
.255 .065 18.04*** .025 13.93*** -.028 -.859 

Yaşam Doyumu .498 .248 57.06*** .183 126.37*** -.238 -5.810*** 

Kişilerarası İlişkilerinden 

Duyulan  Memnuniyet 
.536 .287 52.08*** .039 28.18*** -.129 -3.386** 

Aile İlişkilerine Ait 

Değerlendirmeler 
.543 .295 43.24*** .008 5.87* -.003 -.085 

Küçümseyici/ 

Aşağılayıcı Ebeveynlik 
.640 .410 59.61*** .115 99.99*** .220 5.486*** 

Başarı Odaklı/ 

Mükemmeliyetçi 

Ebeveynlik 

.657 .432 55.86*** .022 20.09*** .118 3.391** 

Disiplinsiz/ Lakayt 

Ebeveynlik 
.666 .443 51.04*** .011 10.29** .105 2.812** 

Kaygılı Bağlanma .697 .485 53.64*** .042 41.87*** .237 6.471*** 

(*) p<.05   (**) p<.01    (***) p<.001 

Tablo-9 incelendiğinde, demografik değişkenlerden denkleme ilk giren 

cinsiyet olmuş ve toplam varyansın %4’ünü açıklamıştır (F(1,520)=21.621, 

p<.001). Daha sonra anne eğitimi grubu denklemde yerini almış ve toplam 

varyansa %2.5’lik bir katkı yapmıştır (F(2,519)=18.046, p<.001). İkinci aşamada 

analize sokulan suçluluk ve utanç duyguları denkleme girmemiştir. Üçüncü 

aşamada analize sokulan değerlendirmelerden denkleme ilk giren 

katılımcıların yaşam doyumlarına ait değerlendirmeleri olmuş ve toplam 

varyansın %18.3’ünü açıklamıştır (F(3,518)=57.061, p<.001). Daha sonra 

katılımcıların kişilerarası ilişkilerinden duydukları menuniyetlerine ait 

değerlendirmeleri denkleme girmiş ve toplam varyansa %3.9’luk bir katkı 
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sağlamıştır (F(4,517)=52.088, p<.001). Müteakiben katılımcıların aile ilişkilerine 

ait değerlendirmeleri denkleme girmiş ve toplam varyansa %1’e yakın bir 

katkı sağladığı görülmüştür (F(5,516)=43.237, p<.001).  

Dördüncü aşamada analize sokulan katılımcıların geleceklerine ait 

değerlendirmelerinin denkleme girmediği saptanmıştır. Beşinci aşamada, 

algılanan ebeveynlik tarzlarından denkleme ilk giren küçümseyici/aşağılayıcı 

ebeveynlik tarzı olmuş ve toplam varyansın %11.5’ini açıklamıştır 

(F(6,515)=59.608, p<.001). Daha sonra başarı odaklı/mükemmeliyetçi 

ebeveynlik tarzı denkleme girmiş ve toplam varyansa %2.2’lik bir katkı 

yapmıştır (F(7,514)=55.856, p<.001). Algılanan ebeveynlik biçimlerinden 

disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzı bu aşamada denkleme giren son değişken 

olmuş ve toplam varyansa %1.1’lik katkı sağladığı görülmüştür 

(F(8,513)=51.044, p<.001). Altıncı aşamada analize sokulan bağlanma 

tarzlarından sadece kaygılı bağlanmanın denkleme girdiği ve toplam 

varyansın %4.2’sini açıkladığı saptanmıştır (F(9,512)=53.640, p<.001). 

tablodan görüldüğü üzere, denklemde yer alan dokuz değişkenin açıkladığı 

toplam varyans %48.5’e ulaşmıştır. Ayrıca, denkleme giren bu dokuz 

değişken ile psikolojik belirtiler toplam puanı arasında, yüksek seviyede ve 

anlamlı bir ilişki (R=697, p<.001) görülmüştür. 

Standardize edilmiş regresyon katsayılarına göre psikolojik belirtileri 

yordayan en önemli değişkenin katılımcıların yaşam doyumlarına ait 

değerlendirmeleri (β= -.238) olduğu, kaygılı bağlanmanın psikolojik belirtileri 

yordayan en önemli ikinci değişken olduğu (β=.237), psikolojik belirtileri 

yordayan en önemli üçüncü değişkenin ise küçümseyici/aşağılayıcı 

ebeveynlik tarzının olduğu (β=.220) görülmüştür. Diğer değişkenlerin önem 

sırası ise; kişilerarası ilişkilerden duyulan memnuniyete ait değerlendirmeler, 

başarı odaklı/mükemmeliyetçi ebeveynlik tarzı, disiplinsiz/lakayt ebeveynlik 

tarzı, cinsiyet, anne eğitimi grubu ve aile ilişkilerine ait değerlendirmeler 

şeklindedir (sırasıyla β= -.129, β=.118, β=.105, β= -.090, β= -.028, β= -.003). 

Denkleme giren değişkenlerin t-istatistik değerleri incelendiğinde; 

cinsiyetin, yaşam doyumlarına ve kişilerarası ilişkilerden duyulan 

memnuniyete ait değerlendirmelerin, küçümseyici/aşağılayıcı, başarı odaklı/ 
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mükemmeliyetçi, disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzlarının ve kaygılı 

bağlanmanın kendi başlarına da varyansı açıklamaya katkıda bulundukları 

gözlenmiştir. Sosyo-ekonomik (anne eğitimi) düzeyin ve katılımcıların aile 

ilişkilerine ait değerlendirmelerinin varyansı açıklamada kendi başlarına 

katkıları olmadığı saptanmıştır. 

ç. Demografik De ğişkenlere Yönelik Yapılan Analiz Bulguları 

Psikolojik belirtileri yordayan değişkenleri tespit etmek amacıyla 

yapılan regresyon analizleri sonucunda, demografik değişkenlerden 

cinsiyetin ve sosyo- ekonomik düzey olarak aldığımız anne eğitiminin, 

regresyon denklemlerine girerek psikolojik belirtileri yordadığı saptanmıştır. 

Araştırmanın bağımsız ve bağımlı değişkenleri üzerinde, cinsiyet ve sosyo-

ekonomik düzey (anne eğitimi) gibi değişkenlerin etkisinin olup olmadığının 

değerlendirilmesi amacıyla cinsiyet (2) X sosyo-ekonomik (anne eğitimi) 

düzey (3) ANOVA yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, söz konusu 

değişkenlerin hiçbirinde cinsiyet X sosyo-ekonomik düzey etkileşim etkisi 

gözlenmemiştir. Ancak, suçluluk, utanç, kaçınmalı bağlanma, kaygılı 

bağlanma, depresyon, anksiyete, somatizasyon ve hostilite üzerinde hem 

cinsiyet hem de sosyo-ekonomik düzeyin anlamlı temel etkileri olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, saplantılı bağlanma üzerinde de cinsiyetin anlamlı temel 

etkisi saptanmıştır. Şefkatli/sevecen ebeveynlik, küçümseyici/aşağılayıcı 

ebeveynlik, disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzları, olumsuz benlik, yaşam 

doyumu ve kişilerarası ilişkilerden duyulan memnuniyet değerlendirmeleri 

üzerinde sosyo-ekonomik düzeyin anlamlı temel etkisi olduğu bulunmuştur. 

Bu bulgunun üzerine, cinsiyetin araştırma değişkenleri açısından 

karşılaştırıldığı bağımsız gruplar t-testi analizi ve sosyo-ekonomik düzeyin 

araştırma değişkenleri bakımından karşılaştırılmasının yapıldığı One-Way 

ANOVA analizi yapılmıştır. Analiz ile ilgili bulgular aşağıda sunulmuştur. 

(1) Cinsiyete Göre Yapılan Kar şılaştırma Bulguları 

Araştırma değişkenlerinin cinsiyet bakımından 

karşılaştırıldığı bağımsız gruplar t-testi analiz sonuçları Tablo-10’da 

sunulmuştur. 
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   Tablo-10:  Araştırma Değişkenlerinin Cinsiyet  Açısından Karşılaştırılması. 

 
Kız 

N= 296 

Erkek  

N= 290 
 

 Ort. (ss)  Ort. (ss)  t 

Suçluluk 51.45 (7.36) 46.36 (10.71) 6.68*** 

Utanç 46.49 (8.18) 40.49 (9.66) 8.11*** 

Güvenli Bağlanma 35.89 (12.19) 37.71 (11.81) -1.830 

Kaçınmalı Bağlanma 33.12 (10.31) 21.98 (9.85) 13.36*** 

Kaygılı Bağlanma 50.26 (14.32) 43.05 (14.26) 6.11*** 

Saplantılı Bağlanma 18.40 (7.00) 20.73 (8.63) -3.57*** 

Kontrollü / Kuralcı Ebeveynlik 33.03 (14.58) 31.16 (13.36) 1.62 

Şefkatli / Sevecen Ebeveynlik 61.12 (12.97) 60.99 (10.94) .12 

İstismarcı / Dışlayıcı Ebeveynlik 11.31 (3.67) 11.70 (5.18) -1.06 

Küçümseyici/ Aşağılayıcı 

Ebeveynlik 
20.49 (9.34) 20.10 (8.88) .51 

Başarı Odaklı/ Mükemmeliyetçi 

Ebeveynlik 
37.93 (10.49) 37.09 (10.81) .96 

Disiplinsiz / Lakayt Ebeveynlik 15.63 (6.64) 15.99 (6.75) -.66 

Depresyon 15.78 (9.89) 10.56 (8.71) 6.77*** 

Anksiyete 12.79 (9.06) 10.42 (8.17) 3.32** 

Olumsuz Benlik 11.21 (8.57) 9.73 (7.79) 2.19* 

Somatizasyon 6.99 (5.59) 5.08 (4.81) 4.46*** 

Hostilite  10.26 (5.48) 9.13 (5.15) 2.57* 

KSE Toplam Puan 57.04 (33.64) 44.92 (30.23) 4.58*** 

Yaşam Doyumu 14.65 (2.52) 15.02 (2.52) -1.76 

Geleceklerini Değerlendirme 4.18 (0.73) 3.95 (0.85) 3.59*** 

Kişilerarası İlişkilerden Duyulan 

Memnuniyet 
10.89 (1.91) 11.27 (2.06) -2.30* 

   (*) p<.05  (**) p<.01 (***) p<.001 

Tablo-10 incelendiğinde; cinsiyetin suçluluk ve utanç duyguları 

bakımından birbirinden anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve kızların suçluluk 

(ort= 51.45, ss=7.36) ve utanç (ort=46.49, ss=8.18) puanlarının, erkeklerden 
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daha yüksek olduğu (sırasıyla ort=46.36, ss=10.71; ort=40.49, ss=9.66) 

görülmüştür. 

Cinsiyetin güvenli bağlanma üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı, 

fakat kızların kaçınmalı (ort= 33.12, ss=10.31) ve kaygılı (ort=50.26, 

ss=14.32) bağlanma puanlarının, erkeklerin puanlarından (kaçınmalı 

ort=21.98, ss=9.85; kaygılı ort=43.05, ss=14.26) daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Fakat saplantılı bağlanma tarzında, erkeklerin (ort=20.73, 

ss=8.63), kızlara (ort=18.40, ss=7.00) göre daha yüksek puan aldıkları 

görülmüştür. Algılanan ebeveynlik tarzlarının, cinsiyet bakımından farklılık 

yaratmadığı saptanmıştır. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni olan psikolojik belirtilerin, cinsiyet 

açısından farklılaşıp faklılaşmadığı değerlendirildiğinde;  kızların depresyon 

(ort=15.78, ss=9.89), anksiyete (ort=12.79, ss=9.06), olumsuz benlik 

(ort=11.21, ss=8.57), somatizasyon (ort=6.99, ss=5.59) ve hostilite 

(ort=10.26, ss=5.48) puanlarının, erkeklerin puanlarından (sırasıyla 

ort=10.56, ss=8.71; ort=10.42, ss=8.17; ort=9.73, ss=7.79; ort=5.08, 

ss=4.81; ort=9.13, ss=5.15) anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Demografik değişkenlerin ölçüldüğü bilgi formunda, katılımcılardan 

yaşam doyumlarını, kişilerarası ilişkilerinden duydukları memnuniyetlerini ve 

geleceklerini değerlendirmeleri istenmiştir. Bu değerlendirmelerin, cinsiyet 

açısından farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde; yaşam doyumuna ait 

değerlendirmenin cinsiyet bakımından farklılaşmadığı, kızların gelecek 

değerlendirmelerinin (ort=4.18, ss=0.73), erkeklere oranla (ort=3.95, 

ss=0.85) daha olumlu olduğu, kişilerarası ilişkilerden duyulan memnuniyetin 

değerlendirilmesinde ise erkeklerin (ort=11.27, ss=2.06), kızlara göre 

(ort=10.89, ss=1.91) daha olumlu değerlendirmelerde bulundukları 

görülmüştür. 

(2) Sosyo–Ekonomik Düzeye (Anne E ğitimi) Göre Yapılan 

Karşılaştırma Bulguları 

Araştırma değişkenlerinin, sosyo-ekonomik düzey 

bakımından karşılaştırılmasının yapıldığı analiz sonuçları Tablo-11’de 

sunulmuştur. 
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Tablo-11:   Sosyo-Ekonomik Düzey (Anne Eğitimi) Bakımından, Araştırmanın 

       Diğer Değişkenlerinin Karşılaştırılması. 

 
Düşük 
N= 194 

Orta 
N= 120 

Yüksek 
N= 270 

 

Değişkenler Ort. (ss) Ort. (ss) Ort. (ss) F 
Suçluluk 50.29 (9.08)a 49.80 (8.60) 47.63 (10.04)b 5.09** 

Utanç 45.85 (8.43)a 43.97 (9.55) 41.68 (9.71)b 11.61*** 

Güvenli Bağlanma 35.59 (11.33) 37.22 (12.51) 37.46 (12.29) 1.46 

Kaçınmalı Bağlanma 30.48 (12.02)a 27.89 (11.24) 25.42 (10.86)b 11.29*** 

Kaygılı Bağlanma 49.09 (14.65)a 46.84 (14.83) 44.90 (14.59)b 4.62* 

Saplantılı Bağlanma 20.05 (7.88) 19.74 (7.61) 19.06 (8.12) .93 

Kontrollü/ Kuralcı 
Ebeveynlik 

33.44 (15.44) 32.13 (13.51) 31.17 (13.14) 1.48 

Şefkatli/ Sevecen 
Ebeveynlik 

59.26 (13.05)a 60.42 (11.84) 62.59 (11.13)b 4.61* 

İstismarcı/ Dışlayıcı 
Ebeveynlik 

12.09 (4.70) 11.38 (5.14) 11.14 (3.96) 2.66 

Küçümseyici/ 
Aşağılayıcı Ebeveynlik 

21.74 (10.34)a 20.76 (10.15) 19.03 (7.42)b 5.26** 

Başarı Odaklı/ 
Mükemmeliyetçi 
Ebeveynlik 

38.38 (10.47) 37.57 (10.22) 36.91 (10.99) 1.07 

Disiplinsiz/ Lakayt 
Ebeveynlik 

16.97 (6.83)a 15.61 (6.33) 15.08 (6.67)b 4.59* 

Depresyon 15.58 (10.76)b 13.81 (9.38)b 11.23 (8.56)a 12.11*** 

Anksiyete 13.07 (9.36)a 12.01 (9.03) 10.38 (7.89)b 5.63** 
Olumsuz Benlik 12.05 (8.56)a 10.64 (8.75) 9.21 (7.48)b 6.98** 

Somatizasyon 6.91 (5.69)a 6.24 (5.06) 5.30 (5.00)b 5.42** 

Hostilite 10.60 (5.67)a 9.46 (5.31) 9.11 (5.05)b 4.16* 

KSE Toplam 58.23 (35.21)a 52.19 (33.60) 45.32 (28.92)b 9.23*** 

Yaşam Doyumu 14.47 (2.35)b 14.32 (2.93)b 15.32 (2.36)a 9.56*** 

Kişilerarası İlişkilerden 
Duyulan  Memnuniyet 

10.69 (2.02)b 10.89 (2.14)b 11.43 (1.85)a 8.29*** 

Not: Sosyo-Ekonomik Düzey (Anne eğitim seviyesi): Düşük (Okur yazar değil, okur yazar, 
ilkokul mezunu), Orta (Ortaokul mezunu), Yüksek (Lise ve üniversite mezunu) 
(*) p<.05, (**) p<.01, (***) p<.001 
Farklı harflerin bulunduğu ortalamalar arasında, anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

Sosyo-ekonomik düzey (anne eğitimi) bakımından araştırma 

örneklemi düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç gruba ayrılmış ve araştırma 

değişkenlerinin bu gruplar arasında farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek 

amacıyla yapılan One-Way ANOVA analizi sonucunda;  sosyo-ekonomik 

düzeyin düşük olduğu gruptaki ergenlerin, suçluluk (ort=50.29, ss=9.08) ve 

utanç (ort=45.85, ss=8.43) puanlarının, sosyo-ekonomik düzeyin yüksek 
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olduğu gruptaki ergenlere göre (suçluluk ort=47.63, ss=10.04; utanç 

ort=41.68, ss=9.71) daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Bağlanma tarzları değerlendirildiğinde, gruplar arasında güvenli ve 

saplantılı bağlanma tarzları farklılık yaratmazken, sosyo-ekonomik düzeyin 

düşük olduğu gruptakilerin, kaçınmalı bağlanma (ort=30.48, ss=12.02) ve 

kaygılı bağlanma (ort=49.09, ss=14.65) puanlarının, sosyo-ekonomik 

düzeyin yüksek olduğu gruptakilere göre (kaçınmalı ort=25.42, ss=10.86; 

kaygılı ort=44.90, ss=14.59) daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Algılanan ebeveynlik tarzlarının, gruplar arasında farklılık yaratıp 

yaratmadığı değerlendirildiğinde; kontrollü/kuralcı ebeveynlik, istismarcı/ 

dışlayıcı ebeveynlik ve başarı odaklı/mükemmeliyetçi ebeveynlik tarzlarında 

anlamlı farklılık görülmezken, sosyo-ekonomik düzeyin düşük olduğu 

gruptaki ergenlerin, küçümseyici/aşağılayıcı ebeveynlik (ort=21.74, 

ss=10.34), disiplinsiz/lakayt ebeveynlik (ort=16.97, ss=6.83) tarzı 

puanlarının, diğer gruptaki ergenlere göre (sırasıyla ort=19.03, ss=7.42; 

ort=15.08, ss=6.67) daha yüksek olduğu, şefkatli/sevecen ebeveynlik tarzı 

(ort=59.26, ss=13.05) puanının ise daha düşük olduğu (ort=62.59, ss=11.13) 

saptanmıştır. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni olan psikolojik belirtilerin, sosyo-

ekonomik düzey bakımından ayrılan gruplarda anlamlı farklılık yarattığı 

bulunmuştur. Depresyon puanı açısından, sosyo-ekonomik düzeyin düşük 

olduğu gruptaki ergenlerin (ort=15.58, ss=10.76), sosyo-ekonomik düzeyi 

orta olan gruptaki ergenlere (ort=13.81, ss=5.38) ve sosyo-ekonomik düzeyi 

yüksek olan gruptaki ergenlere (ort=11.23, ss=8.56) göre daha düşük 

puanlar  elde ettikleri görülmüştür. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan 

gruptaki ergenlerin, anksiyete (ort=13.07, ss=9.36), olumsuz benlik 

(ort=12.05, ss=8.56), somatizasyon (ort=6.91, ss=5.69) ve hostilite 

(ort=10.60, ss=5.67) puanları, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan gruptaki 

ergenlere göre (sırasıyla ort=10.38, ss=7.89; ort=9.21, ss=7.48; ort=5.30, 

ss=5.00; ort=9.19, ss=5.05) daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
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Katılımcıların yaşam doyumlarını ve kişilerarası ilişkilerinden 

duydukları memnuniyetlerini değerlendirmelerinin, sosyo-ekonomik düzeyi 

farklı olan üç grupta da anlamlı farklılık yarattığı gözlenmiştir. Sosyo-

ekonomik düzeyi yüksek olan gruptaki ergenlerin (ort=15.32, ss=2.36), 

sosyo-ekonomik düzeyi düşük (ort=14.47, ss=2.35) ve orta olan gruptaki 

ergenlere  (ort=14.32, ss=2.93) göre, yaşamlarından daha fazla doyum 

aldıkları görülmüştür. Aynı şekilde, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan 

gruptaki ergenlerin (ort=11.43, ss=1.85), sosyo-ekonomik düzeyi orta 

(ort=10.89, ss=2.14) ve düşük olan gruptaki (ort=10.69, ss=2.02) ergenlere 

göre, kişilerarası ilişkilerinden duydukları memnuniyetlerinin daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. 

   



 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmanın bu bölümünde, yapılan analizler sonucunda elde edilen 

bulgular, literatürdeki bulgular çerçevesinde tartışılarak değerlendirilmiştir. 

Öncelikle uygulanan ölçeklerin elde edilen farklı faktör örüntüleri tartışılmış, 

müteakiben araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkiler, psikolojik belirtileri 

yordayan değişkenler ve karşı cins ile yaşanılan ilişkilerin 

değerlendirilmesine ilişkin bulgular tartışılmış ve ilerde yapılacak çalışmalar 

için önerilerde bulunulmuştur. 

1. ÖLÇEKLER İN FAKTÖR ANAL İZLERİNE İLİŞKİN BULGULARIN 

TARTIŞILMASI 

Yapılan analizler neticesinde, bu araştırmada kullanılan ölçeklerden, 

Young Ebeveynlik Ölçeği-Anne Formu ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar 

Envanteri-I’in geliştirildiğinden daha farklı faktör yapılarına da uygun 

olabileceği değerlendirilmiştir.  

a. Young Ebeveynlik Ölçe ği-Anne Formu Faktör Analizine İlişkin 

Bulguların Tartı şılması  

Araştırmanın örneklemini oluşturan ergenler için Young 

Ebeveynlik Ölçeği-Anne Formu’nun kullanılışı ile ilgili olarak altı faktörlü bir 

yapıyla karşılaşılmıştır. Bu faktörler; “Kontrolcü/Kuralcı Annelik/Ebeveynlik”, 

“Şefkatli/Sevecen Annelik/Ebeveynlik”, “İstismarcı/Dışlayıcı Annelik/ 

Ebeveynlik”, “Küçümseyici/Aşağılayıcı Annelik/Ebeveynlik”, “Başarı Odaklı/ 

Mükemmeliyetçi Annelik/Ebeveynlik”, “Disiplinsiz/Lakayt Annelik/Ebeveynlik” 

tarzlarını temsil etmektedirler. Altı faktörlü bu yapının toplam varyansın 

%42.49’unu açıkladığı görülmüştür. 

Elde edilen bu altı faktörden beşi, Sheffield ve diğerleri (2005) ile 

Soygüt, Çakır ve Karaosmanoğlu (2008)’nun üniversite öğrencileri üzerinde 

yaptıkları çalışmalarda da görülmüş, fakat altıncı faktör olan “Şefkatli/ 

Sevecen Ebeveynlik” tarzı ergenlerle yapılan bu çalışmada ortaya çıkarken, 
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üniversite örnekleminin kullanıldığı çalışmalarda görülmemiştir (Şahin ve 

Özer, baskıda). Büyük çoğunluğu aileleri ile yaşayan lise çağındaki ergenler 

ile üniversite çağındaki gençlerin hayatlarındaki öncelik ve sorumlulukların 

farklılaşması böyle bir sonucu ortaya çıkarabilir. Lise çağındaki ergenler, 

anneleri ile olan yakın bağları sürdürürken, üniversiteli gençlerin 

hayatlarında, annelerinin yerini arkadaş, sevgili gibi daha farklı ilişkiler 

alabilmektedir.  

Soygüt ve diğerlerinin (2008) çalışmasında, 17., 29., 35., 36., 37., 46., 

57., ve 59. olmak üzere sekiz maddenin herhangi bir faktör altına 

yerleşmediği görülmüştür (Şahin ve Özer, baskıda). Mevcut çalışmada ise 

beş madde (“ben çocukken öldü veya evi terk etti”, “evhamlı veya fobik/ 

korkak bir insandı”, “hep mutsuzdu; destek ve anlayış için hep bana 

dayandı”, “içimizden birinin uzağa gitmesi durumunda, birbirimizi 

üzebileceğimizi hissederdim” ve “ailemizin ekonomik sorunları ile ilgili çok 

endişeli idi”) herhangi bir faktörün altına yerleşmemiştir.  Ergenler için, Young 

Ebeveynik Ölçeği-Anne Formu’nun, 69 maddelik bu haliyle kullanılabileceği 

değerlendirilmiştir.  

Sheffield ve diğerleri (2005), 422 üniversite öğrencisi üzerinde 

yürüttükleri çalışma sonucunda elde edilen dokuz alt boyutun iç tutarlılık 

katsayıları α= .67-.92 arasında değiştiği saptanmıştır. Soygüt ve diğerlerinin 

(2008), 994 üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirdikleri çalışmada, 

Young Ebeveynlik Ölçeği için 10 faktörlü bir yapı elde etmiş ve bu faktörlerin 

iç tutarlılık katsayılarının α= .53 - .86 arasında değiştiği görülmüştür. 586 lise 

öğrencisi ile yürütülen mevcut çalışmada ise elde edilen altı faktör ile 

oluşturulan alt ölçeklerin iç tutarlılık katsayıları α=.70-.88 arasında 

değişmektedir. Oluşturulan bu alt ölçeklerin güvenirlik katsayılarının, daha 

önceki çalışmalarda elde edilen katsayılar kadar yüksek olduğu görülmüştür. 

b. Yakın İlişkilerde Ya şantılar Envanteri-I Faktör Analizine İlişkin 

Bulguların Tartı şılması 

Analizler neticesinde, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-I’in 

dört faktörlü yapısının, mevcut araştırma örneklemi için uygun olduğu 
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düşünülmektedir. Bu faktörler, “Kaygılı Bağlanma”, “Kaçınmalı Bağlanma”, 

“Güvenli Bağlanma” ve “Saplantılı Bağlanma” tarzlarını temsil etmektedirler. 

Dört faktörlü bu yapının, toplam varyansın %44.87’sini açıkladığı 

görülmüştür. 

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-I’in daha önce yapılan faktör 

analizleri incelendiğinde, Sümer (2006)’in yaptığı çalışmada bu ölçeğin, 

kaygı ve kaçınma olmak üzere iki alt boyuttan oluştuğu ve alt boyutların iç 

tutarlılık katsayılarının kaygı boyutu için α=.86, kaçınma boyutu için α=.90 

olduğu bulunmuştur. Şahin ve Yaka (2010) yaptıkları çalışmada, bu ölçeğin 

kaygılı, kaçınmalı ve güvenli bağlanma olmak üzere üç faktörden oluştuğunu 

saptamışlar ve bu faktörlerin iç tutarlılık katsayılarının kaygılı bağlanma için 

α=.89, kaçınmalı bağlanma için α=.87, güvenli bağlanma için α=.87 olarak 

hesaplamışlardır. Mevcut çalışmada görülen bağlanma tarzlarının iç tutarlılık 

katsayıları; kaygılı bağlanma için α=.82, kaçınmalı bağlanma için α=.83, 

güvenli bağlanma için α=.82 ve saplantılı bağlanma için α=.70 olarak 

hesaplanmıştır. Böylece elde edilen iç tutarlılık katsayılarının, daha önceki 

çalışmalar kadar yüksek olduğu değerlendirilmiştir. 

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-I’in faktör yapısında ortaya çıkan 

bu farklılığın, çalışmalarda kullanılan örneklemin farklı olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Sümer (2006) çalışmasını, 272 üniversite 

öğrencisi, Şahin ve Yaka (2010) çalışmalarını 411 üniversite öğrencisi 

üzerinden yürütmüşlerdir. Mevcut çalışmada örneklem, 586 lise öğrencisi 

ergenden oluşmaktadır. Lise çağındaki ergenin içinde bulunduğu durumun, 

üniversite çağındaki gençlerle kıyaslandığında daha karmaşık bir yapıda 

olması böyle bir sonuca sebep olabilir. Lise çağındaki ergenlerin gerek 

bedensel gerekse ruhsal açıdan gösterdikleri gelişim ve içinde bulundukları 

toplumca yeni halleriyle kabul görme beklentisi, mevcut düzene karşı çıkıp 

çevrelerini kendi kurallarına göre yeniden düzenleme isteği, onların farklı 

düşünsel süreçler yaşamasına sebep olabilir. 
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2. ÖRNEKLEME UYGULANAN ANAL İZLERE İLİŞKİN GENEL 
BULGULARIN TARTI ŞILMASI 

Burada araştırmada kullanılan ölçeklerle ölçülen değişkenler 

arasındaki ilişkiler, psikolojik belirtileri düşük ve yüksek olan grupların 

karşılaştırılmasına ilişkin bulgular ve psikolojik belirtileri yordayan 

değişkenlere yönelik yapılan regresyon analizlerine ilişkin bulgular, 

literatürdeki bulgular ışığında tartışılmıştır. 

a. Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Tartı şılması 

Değişkenlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini belirlemek amacıyla 

yapılan korelasyon analizi sonucunda, değişkenlerin birçoğunun birbirleriyle 

ilişkili olduğu görülmüştür. 

Bu incelemede ele alınan ilk değişken, suçluluk ve utanç duygularıdır. 

Yapılan analiz neticesinde, suçluluk ile utanç duygularının aynı yönde ve 

anlamlı ilişki içinde olduğu görülmüştür. İlgili yazın incelendiğinde; suçluluk 

ve utanç duygularının birbiri ile yüksek düzeyde ilişkili olduğu (Şahin ve 

Şahin, 1992; Konstam ve diğerleri, 2001) bulunmuştur. Majör depresyon 

tanılı hastalar grubu ile depresif belirtileri düşük ve yüksek normaller 

gruplarının karşılaştırıldığı, depresyonda utanç, suçluluk, öfke ve kendilik 

değerinin incelendiği çalışmada, suçluluk ve utanç duyguları arasında ilişki 

olduğu, en yüksek düzeydeki ilişkinin majör depresyon tanısı almış hasta 

grubunda olduğu görülmüştür (Güleç, 2005). Suçluluk, utanç ve kendine 

yeterlik (self-efficacy) arasındaki ilişkilerin incelendiği bir çalışmada ise, 

suçluluk ve utanç duygularının birbirleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur 

(Baldwin ve diğerleri, 2006). Depresif olanlar ile olmayanların suçluluk, utanç 

ve öfke tarzlarının incelendiği başka bir çalışmada, suçluluk ve utanç 

duygularının birbirleri ile ilişkili olduğu saptanmıştır (Köksal ve Gençdoğan, 

2007). Seksüel davranışların ve tecrübelerin yordayıcıları olarak dindarlık, 

manevilik, suçluluk ve utanç duygularının incelendiği bir çalışmada, suçluluk 

ve utanç duygularının birbirleri ile yüksek düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür 

(Murray ve diğerleri, 2007).  

Diğer yandan suçluluk ve utanç duygularının birbirleri ile ilişkili 

olmadığı, bu duyguların birbirinden bağımsız olduğu sonucuna varılan bir 
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çalışmaya da rastlanmıştır (Sığrı ve diğerleri, 2010). Bu iki duygunun her ne 

kadar farklı özellikleri olsa da, benzer özellikleri de bulunmaktadır ve bu 

duyguların çoğu zaman aynı durum içinde, birlikte görüldüğü de 

belirtilmektedir. Sınavda başarısızlık yaşayan bir öğrencinin, başarısızlığı ile 

utanç duyabileceği, aynı zamanda ailesini ve sevdiklerini yeterince 

onurlandıramadığı için suçluluk hissedebileceği, bunun telafisi için de 

gerektiğinden fazla çalışma içerisine girebileceği örneğinde olduğu gibi, bu 

iki duygu aynı anda görülebilir. Önemli olan, hangi duygunun baskın geleceği 

ve bireyin benliğini suçlamak yerine hatalı davranışını onarma yoluna gidip 

gidemeyeceğidir. 

Suçluluk ve utanç duygularının, bağlanma tarzları ile olan ilişkisi 

incelendiğinde; suçluluk ve utanç duyguları ile güvenli ve saplantılı bağlanma 

tarzları arasında ilişki görülmezken, kaçınmalı ve kaygılı bağlanma arasında 

aynı yönde anlamlı ilişki görülmüştür. İlgili yazın incelendiğinde, Deniz 

(2006)’in üniversite öğrencileri ile yürüttüğü çalışmasında, suçluluk duygusu 

ile ergenlerin bağlanma tarzları arasında ilişki saptanmazken, utanç duygusu 

ile korkulu bağlanma arasında aynı yönde, güvenli bağlanma ile ters yönde 

bir ilişki saptamıştır. Diğer bir çalışmada ise Akbağ ve İmamoğlu (2010) 

üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirdikleri çalışmada, utanç ile 

güvenli, korkulu ve kayıtsız bağlanma tarzları arasında aynı yönde anlamlı 

ilişki, suçluluk duygusu ile kayıtsız bağlanma arasında ise ters yönde bir ilişki 

belirlemiştir. Bu bulgular, araştırma bulgularını belli noktalarda 

desteklemektedir. Araştırmalarda kullanılan örneklemlerin, farklı yaş 

gruplarından oluşması, bulgular arasındaki farklılığa sebep olabileceği 

söylenebilir. 

Suçluluk ve utanç ile algılanan ebeveynlik tarzları arasındaki ilişkiler 

değerlendirildiğinde; suçluluk duygusu ile şefkatli/sevecen ebeveynlik tarzı 

arasında aynı yönde, istismarcı/dışlayıcı ebeveynlik ve disiplinsiz/lakayt 

ebeveynlik tarzları arasında ters yönde bir ilişki görülmüştür. Utanç duygusu 

ile istismarcı/dışlayıcı ebeveynlik tarzı ile ters yönde, başarı odaklı/ 

mükemmeliyetçi ebeveynlik tarzı ile arasında aynı yönde anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Literatürde, bu konu ile ilgili yapılmış çalışmaya 

rastlanmamıştır. Ebeveynleri tarafından istismar edilen ve belli bir disiplin 



 

102 
 

altına alınmayan çocukların, ilerde yapacağı davranışlardan ötürü sorumluluk 

alıp, işlediği kabahatlerden dolayı kendilerini suçlu hissetmemeleri böyle bir 

sonucu ortaya çıkarabilir. Aynı şekilde, sürekli başarılı olmak için 

şartlandırılmış çocukların, başarıyı elde edemediklerinde utanç duygularının 

artabileceği ifade edilebilir. Literatürde utanca sebep olan ahlaki ve ahlaki 

olmayan uyaranlar olmak üzere iki uyaranının olduğu, başarısızlık veya 

yenilginin ahlaki olmayan uyaranlar arasında yer aldığı ifade edilmektedir 

(Hoblitzelle, 1987: 208). Ailesi tarafından sevilen, şefkatle yetiştirilen 

çocukların ise, yaptıkları kabahatler sonucunda karşısındaki insanların 

incinebileceği, zarar görebileceği düşüncesi ile suçluluk duygularının ortaya 

çıkması ve hatalarını düzeltme yoluna gitmeleri, şefkatli/sevecen ebeveynlik 

tarzı ile suçluluk duygusu arasındaki ilişkiyi açıklayıcı bir mekanizma olarak 

görülebilir. 

Bu araştırmada, suçluluk duygusu ile psikolojik belirtiler arasında bir 

ilişkiye rastlanmazken, utanç duygusu ile depresyon, anksiyete, olumsuz 

benlik ve hostilite arasında beklendiği gibi aynı yönde anlamlı ilişki 

görülmüştür. Literatürdeki çalışmalar, suçluluk ve utanç duyguları ile 

depresyon arasındaki ilişkiyi incelemeye yoğunluk vermiştir. Araştırma 

sonuçları değerlendirildiğinde; ergenler üzerinde yapılan bir çalışmada 

depresyon ile utancın aynı yönde anlamlı ilişki içinde olduğu (Şahin ve 

Şahin, 1992) görülmüştür. Majör depresyon tanılı hasta grubu ile depresif 

belirtileri düşük ve yüksek normallar grubunun utanç puanları 

karşılaştırıldığında, majör depresyon tanılı hasta grubunun en yüksek utanç 

puanlarına sahip oldukları, depresif belirtileri yüksek grubun depresif 

belirtileri düşük gruba göre daha fazla utanç skoru elde ettikleri bulunmuştur 

(Güleç, 2005). Bir başka çalışmada ise, utancın depresyon ve düşük öz 

saygı ile ilişkili olduğu, suçluluğun ise düşük seviyede depresyon ile zayıf bir 

ilişkiye sahip olduğu saptanmıştır (Orth ve diğerleri, 2010). Mevcut araştırma 

sonucunda elde edilen bulguların, literatür tarafından desteklendiği 

görülmektedir. Utancın, bireyleri diğer insanlardan uzaklaştırıcı etkisi göz 

önüne alındığında, utanç duygularının şiddeti ile birlikte gittikçe yalnızlaşan 

bireylerin depresyona girmeleri beklenen bir sonuç olarak görülebilir. 
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Bağlanma tarzlarının kendi aralarındaki ilişkiler incelendiğinde; güvenli 

bağlanmanın kaçınmalı bağlanma ile ters yönde ilişkili olduğu, kaygılı ve 

saplantılı bağlanma ile ise aynı yönde anlamlı ilişki içinde olduğu 

görülmüştür. Saplantılı bağlanma ile kaçınmalı ve kaygılı bağlanma 

arasındaki ilişki beklendiği gibi aynı yönde ve anlamlı olarak bulunmuştur. 

Kaygılı bağlanma ve kaçınmalı bağlanma arasındaki ilişki de beklendiği gibi 

aynı yönde ve anlamlıdır. Sümer ve Güngör (1999)’ün yaptıkları çalışma 

sonucunda, güvenli bağlanma ile korkulu ve saplantılı bağlanma arasında 

ters yönde bir ilişki görülmüş, korkulu bağlanma ile saplantılı ve kayıtsız 

bağlanma arasında aynı yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Ayrıca bu 

çalışmada, saplantılı bağlanma ile kayıtsız bağlanma arasında ters yönde bir 

ilişki bulunmuştur.  

Murphy ve Bates (1997)’in çalışmalarında, güvenli bağlanma ile 

korkulu, kayıtsız ve saplantılı bağlanma tarzları arasında ters yönlü bir ilişki 

bulunmuş ve güvensiz bağlanma tarzlarının kendi aralarında aynı yönlü bir 

ilişki içinde oldukları saptanmıştır. Bir diğer çalışmada, güvenli bağlanma ile 

saplantılı ve korkulu bağlanma arasında ters yönlü bir ilişki görülmüştür 

(Pielage ve diğerleri, 2000). Mevcut çalışmada, bağlanma tarzlarının kendi 

aralarında görülen ilişki bulguları, ilgili yazında destek bulmaktadır fakat 

güvenli bağlanma tarzı ile kaygılı ve saplantılı bağlanma arasında aynı 

yönde görülen ilişkisi beklenmedik bir bulgudur.  

Bu çalışmada kullanılan güvenli bağlanma alt ölçeği, daha önce Şahin 

ve Yaka (2010) çalışmasındaki güvenli bağlanma alt ölçeği ile aynı 

maddelerden oluşmaktadır ve o çalışmada bu alt ölçek beklendiği gibi bir 

performans sergilemiş olması, bu durumun örneklemden kaynaklanıyor 

olabileceğini düşündürtmüştür. Örneklemin kendine has özellikleri olabileceği 

gibi, ölçekler lakayt bir şekilde doldurulmuş olabilir. Fakat aynı örneklemin, 

araştırmanın diğer değişkenlerine de aynı şekilde cevap verdiği 

düşünüldüğünde, diğer ölçeklerin geçerli ve güvenilir değerler elde etmesi ve 

literatürle tutarlı sonuçlar ortaya çıkarması, bu durumun örneklemden ziyade 

güvenli bağlanma ile ilgili olabileceğine dikkat çekmektedir. Bu durumda, 

örneklemi oluşturan ergenlerin psikolojik özelliklerinin gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. Bu dönemdeki ergenlerin güvenli bağlanması, kaygı ve 
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saplantı içeren bir bağlanma özelliği göstermektedir. Bu döneme özgü 

olarak, yakın ilişki içinde oldukları kişileri kaybetme düşüncesinin verdiği 

kaygı ve onu kaybetmemek için gösterilen saplantılı davranışlar, güvenli 

bağlanma ile içi içe geçmiş olabilir. Kaçınmalı bağlanma ile görülen ters 

yönlü ilişki literatürce desteklenmekle birlikte, güvenli bağlanan ergenlerin 

kaygıları, yakın ilişki kurdukları kişilerden kaçınmaktan ziyade onları daha da 

saplantılı hâle getiriyor olabilir. 

Bağlanma tarzları ile algılanan ebeveynlik tarzları incelendiğinde; 

güvenli bağlanma ile kontrollü/kuralcı ebeveynlik, şefkatli/sevecen 

ebeveynlik, küçümseyici/aşağılayıcı ebeveynlik, başarı odaklı/ 

mükemmeliyetçi ebeveynlik ve disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzları arasında 

aynı yönde anlamlı ilişki görülmüştür. Kaçınmalı bağlanma ile kontrollü/ 

kuralcı ebeveynlik, küçümseyici/aşağılayıcı ebeveynlik, başarı odaklı/ 

mükemmeliyetçi ebeveynlik ve disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzları arasında 

aynı yönde anlamlı ilişki görülürken, şefkatli/sevecen ebeveynlik tarzı 

arasında ters yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Kaygılı ve saplantılı 

bağlanma tarzları ile kontrollü/ kuralcı ebeveynlik, istismarcı/dışlayıcı 

ebeveynlik, küçümseyici/aşağılayıcı ebeveynlik, başarı odaklı/ 

mükemmeliyetçi ebeveynlik ve disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzları arasında 

aynı yönde anlamlı ilişki gözlenmiştir. Saplantılı bağlanma ile şefkatli/ 

sevecen ebeveynlik tarzı arasında ters yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Şefkatli/sevecen ebeveynlik tarzı ile kaçınmalı ve saplantılı bağlanma 

arasında ters yönlü, güvenli bağlanma ile aynı yönlü bir ilişki olduğu 

gözlenmiştir. Ebeveynlik tarzları ile bağlanma güvenliğinin, lise öğrencisi 

ergenler üzerinden incelendiği bir çalışmada, ailelerini eleştirici ve 

mükemmeliyetçi olarak gördüklerini ifade eden ergenlerin, güvensiz 

bağlanma sergiledikleri görülmüştür (Gamble ve Roberts, 2005).  

Alanda yapılan bir başka çalışmada ise, korkulu bağlanan ergenlerin, 

ebeveynlerinin aile içinde daha fazla baskı ve disiplini seçtikleri, saplantılı 

bağlanmış ergenlerin ebeveynlerini aşırı annelik gösterdikleri şeklinde 

algıladıkları ve yine saplantılı bağlanan ergenlerin ebeveynlerinin demokratik 

tutumu daha az benimsedikleri görülmüştür (Keskin, 2007). Bu bulgular, 
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güvensiz bağlanma tarzları ile ilgili ortaya çıkan çalışma bulgularını destekler 

niteliktedir. 

Bağlanma tarzları ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiler 

değerlendirildiğinde; güvenli bağlanma ile depresyon, anksiyete, olumsuz 

benlik ve hostilite arasında ters yönde bir ilişki beklenirken, aynı yönde bir 

ilişki görülmüştür. Kaçınmalı, kaygılı ve saplantılı bağlanma ile depresyon, 

anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite arasındaki ilişki 

beklendiği gibi aynı yönde ve anlamlıdır. İlgili yazın incelendiğinde; Murphy 

ve Bates (1997), korkulu ve saplantılı bağlananların daha çok depresyonda 

olduklarını, güvenli bağlananların ise daha az depresyonda olduklarını 

belirtmişlerdir. Diğer bir çalışmada ise, güvenli bağlanmanın psikopatoloji ile 

ters yönde ilişkili olduğu, güvensiz bağlanmanın ise psikopatoloji ile aynı 

yönde ilişkili olduğu bulunmuştur (Mikulincer ve diğerleri, 1999). Başka bir 

çalışmada, Pielage ve diğerleri (2000), güvenli bağlanma tarzının psikolojik 

belirtilerle ters yönde ilişkili olduğunu, korkulu bağlanma tarzının ise 

psikolojik belirtilerle aynı yönde ilişkili olduğunu saptamıştır.  

Muris ve diğerleri (2001), benzer şekilde, güvensiz bağlananların en 

yüksek seviyede kaygı ve depresyon skorları elde ettiklerini ifade etmiştir. Bir 

başka çalışmada, kaygılı/kararsız bağlananların, daha çok kaygı ve 

depresyon rapor ettikleri görülmüştür (Brown ve Wright, 2003). Aynı şekilde, 

güvensiz bağlanan bireylerin daha çok depresif belirti yaşadıkları (Mak ve 

diğerleri, 2010; Surcinelli ve diğerleri, 2010) saptanmıştır. Mevcut çalışmada 

güvensiz bağlanma tarzlarının, psikolojik belirtilerle olan ilişkisinin, literatür 

tarafından desteklendiği görülmektedir. Burada dikkat çeken nokta, güvenli 

bağlanmanın da psikolojik belirtilerle ilişkili olmasıdır. Bu dönemdeki 

ergenlerin geliştirdikleri güvenli bağlanmanın ne kadar güvenli olduğu 

tartışılabilir bir bulgudur. Bu dönemde geliştirilen güvenli bağlanmanın, 

ergenleri psikolojik belirtilere karşı yeterince koruyamadığı sonucuna 

varılabilir. 

Algılanan ebeveynlik tarzlarının kendi aralarındaki ilişkiler 

incelendiğinde; kontrollü/kuralcı ebeveynlik tarzı ile istismarcı/dışlayıcı, 

küçümseyici/aşağılayıcı, başarı odaklı/mükemmeliyetçi ve disiplinsiz/lakayt 
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ebeveynlik tarzları arasında aynı yönde anlamlı ilişki olduğu gözlemlenirken, 

şefkatli/sevecen ebeveynlik tarzı ile arasında ters yönlü bir ilişki saptanmıştır. 

Şefkatli/sevecen ebeveynlik tarzı ile istismarcı/dışlayıcı, küçümseyici/ 

aşağılayıcı ve disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzları arasında ters yönde 

anlamlı ilişki gözlemlenirken, başarı odaklı/mükemmeliyetçi ebeveynlik tarzı 

arasında aynı yönde anlamlı ilişki görülmüştür. Disiplinsiz/lakayt ebeveynlik 

tarzı ile istismarcı/dışlayıcı, küçümseyici/aşağılayıcı ve başarı odaklı/ 

mükemmeliyetçi ebeveynlik tarzları arasında aynı yönde anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Başarı odaklı/mükemmeliyetçi ebeveynlik ile istismarcı/dışlayıcı 

ve küçümseyici/aşağılayıcı ebeveynlik tarzları arasında aynı yönde anlamlı 

ilişki görülmüştür. Küçümseyici/aşağılayıcı ebeveynlik tarzı ile istismarcı/ 

dışlayıcı ebeveynlik tarzı arasında ise aynı yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. 

Şefkatli/sevecen ebeveynlik tarzı, olumlu ebeveynlik tarzı olarak ele 

alındığında, mevcut çalışmada ortaya çıkan diğer ebeveynlik tarzlarının 

olumsuz şemaları temsil ettiği ifade edilebilir. Olumsuz şemaları temsil eden 

ebeveynlik tarzlarının birbirleri ile aynı yönde ilişkili olması, beklendik bir 

bulgudur. 

Algılanan ebeveynlik tarzlarının, araştırmanın bağımlı değişkeni olan 

psikolojik belirtilerle ilişkisi incelendiğinde; kontrollü/kuralcı, istismarcı/ 

dışlayıcı, küçümseyici/aşağılayıcı, başarı odaklı/mükemmeliyetçi ve 

disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzlarının; depresyon, anksiyete, olumsuz 

benlik, somatizasyon ve hostilite ile aralarında beklendiği gibi aynı yönde 

anlamlı ilişkiler olduğu gözlenmiştir. Diğer taraftan şefkatli/sevecen 

ebeveynlik  tarzı ile depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve 

hostilite arasında beklendiği gibi ters yönde ve anlamlı ilişki görülmüştür. 

Alanda ebeveynlik tarzlarının psikolojik belirtilerle ilişkisinin incelendiği bir 

çalışmada, otoriter ana baba tutumu ile depresyon, anksiyete, olumsuz 

benlik, somatizasyon ve hostilite arasında aynı yönde ilişki görülürken, 

demokratik ana baba tutumunun depresyon, anksiyete ve olumsuz benlik ile 

arasında ters yönde bir ilişki saptanmıştır (Düzgün, 1995).  

Alanda yapılan bir diğer çalışmada, anneleri tarafından bakım 

görmeyen veya aşırı koruyucu annelere sahip olanların, daha çok depresyon 

yaşadıkları ve daha kaygılı oldukları görülmüştür (McGinn ve diğerleri, 2005). 
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Bir başka çalışmada ise kuralcı/kalıplayıcı ebeveynlik, küçümseyici/kusur 

bulucu ebeveynlik, koşullu/başarı odaklı ebeveynlik, duygusal bakımdan 

yoksun bırakıcı ebeveynlik, aşırı koruyucu/evhamlı ebeveynlik, sömürücü/ 

istismar edici ebeveynlik, kötümser/endişeli ebeveynlik, cezalandırıcı 

ebeveynlik, değişime kapalı/duygularını bastıran ebeveynlik biçimleri ile 

depresyon arasında aynı yönde anlamlı ilişki görülmüştür (Soygüt ve 

diğerleri, 2008). Dolayısıyla ilgili yazında elde edilen bulguların, çalışma 

bulgularımızı desteklediği ifade edilebilir.  

b. Psikolojik Belirtileri Dü şük ve Yüksek Olan Grupların 

Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartı şılması 

Psikolojik belirtileri yüksek olan gruptakilerin, belirtileri düşük olan 

gruptakilere oranla, daha fazla utanç yaşadıkları görülmüştür. Suçluluk 

açısından, iki grup arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Utancın 

psikolojik belirtilerle olan ilişkisinin ilgili yazında incelenmesi sonucunda; 

ergenlerin suçluluk, utanç ve depresyon durumlarının incelendiği bir 

çalışmada, depresyon belirtileri yüksek ve düşük olmak üzere ayrılan iki grup 

araştırma değişkenleri açısından karşılaştırılmış ve depresyon belirtileri 

yüksek olan gruptaki ergenlerin, diğer gruba göre daha fazla utanç 

yaşadıkları, suçluluk bakımından bu iki grup arasında anlamlı bir fark 

görülmediği sonucuna varılmıştır (Şahin ve Şahin, 1992). Bir başka 

çalışmada ise, majör depresif tanılı hasta grubu ile depresif belirtileri düşük 

ve yüksek normaller grupları karşılaştırılmış ve majör depresif bozukluk tanılı 

hasta grubundaki insanların utanç puanı ortalamalarının, depresif belirtileri 

düşük ve yüksek normaller grubundakilere göre anlamlı derecede daha 

yüksek olduğu (Güleç, 2005) görülmüştür. Yaşanan depresyonun şiddeti 

arttıkça, hissedilen utancın da aynı yönde arttığı ve bu iki durumun birbirini 

tetiklediği, utancın insanlardan uzaklaştırıcı etkisinin beraberinde depresyonu 

da getirebileceği ileri sürülebilir. 

Psikolojik belirtileri yüksek olan grubun, belirtileri düşük olan gruba 

göre, kaygılı, kaçınmalı ve saplantılı bağlanma tarzlarını daha yüksek oranda 

geliştirmesi beklendik bir bulgudur. Bayrak (2009), stres belirtileri yüksek ve 

düşük olan grupları karşılaştırdığı çalışmasında, stres belirtileri yüksek olan 
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gruptakilerin, düşük olanlara göre, daha fazla kaçınmalı ve kaygılı 

bağlandığını belirtmiştir. Bu bulgu, çalışma bulgularını desteklemektedir. 

Mevcut çalışmada, dikkat çeken bulgu, psikolojik belirtileri yüksek olan 

grubun, düşük olan gruba göre, daha yüksek oranda güvenli bağlanma 

geliştirmesidir. İki grup arasında, kaygılı, kaçınmalı ve saplantılı bağlanma 

puanları bakımından büyük fark olmasına rağmen, güvenli bağlanma 

puanları açısından birbirine yakın bir sonuç elde edildiği fakat psikolojik 

belirtileri yüksek grubun, diğer gruba göre daha fazla güvenli bağlanma 

geliştirdiği saptanmıştır. Tam tersi bir sonuç beklenmesine rağmen, böyle bir 

bulgunun ortaya çıkmasına sebep olarak, bu dönemdeki ergenlerin, 

geliştirdikleri güvenli bağlanmanın, onları psikolojik belirtilere karşı yeterince 

koruyamadığı ve güvenli bağlanmanın, yüksek kaygı ve saplantı içerdiği 

ifade edilebilir. Bu dönemdeki güvenli bağlanmanın, ergenin yaşadığı 

kaygılarından tam olarak sıyrılmasına katkısının az olduğu, kaygınında 

beraberinde psikolojik sorunlar getirebileceği ifade edilebilir. 

Psikolojik belirtileri yüksek olan gruptaki ergenler, düşük olan gruba 

göre, annelerini daha yüksek düzeyde kontrollü/kuralcı, istismarcı/dışlayıcı, 

küçümseyici/aşağılayıcı, başarı odaklı/mükemmeliyetçi ve disiplinsiz/lakayt 

olarak algılamaları beklendik bir bulgudur. Diğer yandan, psikolojik belirtileri 

düşük olan gruptaki ergenler, yüksek olan gruptakilere göre, annelerini daha 

şefkatli/sevecen olarak algıladıklarını ifade etmişlerdir. Bulgulardan da 

görüldüğü üzere çocukların psikolojik olarak daha sağlıklı bir şekilde 

gelişmeleri için uygun olan ebeveynlik tarzı, şefkatli/sevecen ebeveynlik tarzı 

olduğu düşünülmektedir.  

Düzgün (1995), ebeveynlik tarzlarının psikolojik belirtilerle ilişkisinin 

incelediği bir çalışmasında, otoriter ana baba tutumu ile psikolojik belirtiler 

arasında aynı yönde ilişki gözlemlerken, demokratik ana baba tutumunun 

depresyon, anksiyete ve olumsuz benlik ile arasında ters yönde bir ilişki 

saptamıştır. Demokratik ana baba tutumunu sergileyen anne babaların, 

çocuklarının bekledikleri ilgi ve sevgiyi gösterdikleri, onları belli bir disiplin 

altında yetiştirdikleri düşünüldüğünde, bu bulgunun, araştırma bulgularını 

desteklediği ifade edilebilir. 
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c. Psikolojik Belirtileri Yordayan De ğişkenlere Yönelik Yapılan 

Regresyon Analizlerine İlişkin Bulguların Tartı şılması 

Psikolojik belirtileri yordayan değişkenlerin tespitine yönelik 

yapılan serbest regresyon analizi sonucunda; küçümseyici/aşağılayıcı 

ebeveynlik, kaygılı bağlanma, katılımcıların yaşam doyumlarına ait 

değerlendirmeleri, kontrollü/kuralcı ebeveynlik, katılımcıların kişilerarası 

ilişkilerinden duydukları memnuniyetlerine ait değerlendirmeleri, cinsiyet, 

başarı odaklı/mükemmeliyetçi ebeveynlik ve disiplinsiz/lakayt ebeveynlik 

tarzlarının, regresyon denklemine girdiği ve bu değişkenlerin toplam 

varyansın %48.7’sini açıkladıkları görülmüştür. Ayrıca, kontrollü/ kuralcı 

ebeveynlik biçimi dışında kalan diğer bütün değişkenlerin, psikolojik belirtileri 

yordamaya kendi başlarına da katkı yaptıkları saptanmıştır.  

Psikolojik belirtilerin bağımlı değişken olduğu ve bağımsız 

değişkenlerin aşamalı olarak denkleme sokulduğu hiyerarşik regresyon 

analizi sonucunda; cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey (anne eğitimi), 

katılımcıların yaşam doyumlarına ait değerlendirmeleri, kişilerarası 

ilişkilerinden duydukları memnuniyetlerine ait değerlendirmeleri, aile 

ilişkilerine ait değerlendirmeleri, küçümseyici/aşağılayıcı ebeveynlik, başarı 

odaklı/mükemmeliyetçi ebeveynlik, disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzları ve 

kaygılı bağlanma tarzının, regresyon denklemine girdiği ve bu değişkenlerin 

toplam varyansın %48.5’ini açıkladıkları görülmüştür. Denkleme giren bu 

değişkenlerden, sosyo-ekonomik düzey (anne eğitimi) ve katılımcıların aile 

ilişkilerine ait değerlendirmeleri dışında kalan değişkenlerin, psikolojik 

belirtileri yordamaya kendi başlarına da katkı yaptıkları bulunmuştur. 

Bireylerin yaşam doyumlarına, kişilerarası ilişkilerinden duydukları 

memnuniyetlerine ve aile ilişkilerine ait değerlendirmeleri, bir nevi kendi iç 

dünyasının, çevresindeki insanları özellikle ailesi ve romantik ilişki içerisinde 

ise bu ilişkisini nasıl gördüğü ve nasıl yorumladığı ile ilişkilidir. Bu 

değerlendirmelerin, olumsuz olması, analizler sonucunda da görüldüğü gibi 

psikolojik belirtilere sebep olan değişkenler arasında yer almaktadır. Aynı 

şekilde, ergenlerin annelerin eğitim düzeyinin düşük olması, annelerin 

çocuklarına gerekli ilgiyi göstermemelerine veya onları uygun şekilde 
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yönlendirememesine sebep olabileceği, bu durumun da psikolojik belirtiler ile 

yakından ilişkili olabileceği ifade edilebilir. 

Bu bulgular ve değerlendirmeler ışığında, aşağıda sunulduğu gibi bir 

model önerilebilir. Bir ergenin, ki bu ergen kız ve anne eğitimi düşük ise, 

bağlanma tarzı kaygılı bağlanma ise, annesini disiplinsiz/lakayt, başarı 

odaklı/mükemmeliyetçi, küçümseyici/aşağılayıcı olarak algılıyorsa, içinde 

büyüdüğü ailedeki ilişkilerini, kişilerarası ilişkilerini ve yaşam doyumlarını 

olumsuz değerlendiriyorsa ve biz bu değerlendirmeler hakkında bilgi sahibi 

isek, bu ergenin %49 oranında psikolojik belirtilerinin ne olabileceğini tahmin 

edebiliriz.  

Şahin ve Yaka (2010)’nın yaptıkları çalışmada, kaygılı ve kaçıngan 

bağlanma tarzlarının psikolojik belirtilerle aynı yönde, güvenli bağlanmanın 

psikolojik belirtilerle ters yönde ilişkili olduğu ve yapılan hiyerarşik regresyon 

analizi sonucunda, cinsiyet, yaş, kendine yönelik olumsuz duygu ve 

düşünceler, kendilik algısı, kaygılı ve güvenli bağlanma tarzlarının regresyon 

denklemine girdiği ve kaygılı ve güvenli bağlanmanın denkleme girmesi ile 

birlikte açıklanan varyansa %4-5 oranında katkı yaptığı saptanmıştır. Mevcut 

araştırmada da regresyon denklemine giren cinsiyet, kendine ait 

değerlendirmeler ve kaygılı bağlanmanın açıklanan varyansa olan katkıları, 

Şahin ve Yaka (2010) çalışmasındaki bulgular ile tutarlılık göstermektedir. 

Batıgün ve Büyükşahin (2008) normal bireylerdeki aleksitimi ile psikolojik 

belirtiler ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, 

aleksitimiyi yordayan değişkenler olarak, kaygılı bağlanma ve psikolojik 

belirtilerin regresyon denklemine girdiğini ifade etmişlerdir.  

Bayrak (2009), stres belirtileri olan depresyon, anksiyete, olumsuz 

benlik, somatizasyon ve hositiliteyi yordayan değişkenleri tespit etmek için 

yaptığı hiyerarşik regresyon denklemine, kaygılı bağlanmanın da girdiğini ve 

stres belirtilerini yordamaya tek başına da katkı yaptığını belirtmiştir. Ayrıca 

ilgili yazında yapılan birçok çalışmada, güvensiz bağlananların, güvenli 

bağlananlara göre, daha yüksek düzeyde psikolojik belirtiler gösterdiği 

(Murphy ve Bates, 1997; Mikulincer ve diğerleri, 1999; Pielage ve diğerleri, 
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2000; Muris ve diğerleri, 2001; Brown ve Wright, 2003; Mak ve diğerleri, 

2010; Surcinelli ve diğerleri, 2010) saptanmıştır. 

İlgili yazında yapılan bu çalışmalar değerlendirildiğinde, elde edilen 

bulguların, mevcut çalışma bulgularımızı destekler nitelikte olduğu 

görülmektedir. 

ç. Demografik De ğişkenlere Göre Yapılan Kar şılaştırma 

Bulgularının Tartı şılması 

Demografik değişkenlerden cinsiyetin ve sosyo-ekonomik düzey 

olarak ele alınan anne eğitiminin regresyon denklemine girerek psikolojik 

belirtilerin yordanmasına katkıları olduğu görüşüne varılmıştır. Bu bağlamda, 

yapılan analizler sonucu elde edilen bulgular aşağıda tartışılmıştır. İlk olarak 

araştırmanın bağımsız ve bağımlı değişkenleri üzerinde, cinsiyet ve sosyo-

ekonomik düzey (anne eğitimi) gibi değişkenlerin etkisinin olup olmadığının 

değerlendirilmesi amacıyla cinsiyet (2) X sosyo-ekonomik (anne eğitimi) 

düzey (3) ANOVA yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, söz konusu 

değişkenlerin hiçbirinde cinsiyet X sosyo-ekonomik düzey etkileşim etkisi 

gözlenmemiştir. Ancak, suçluluk, utanç, kaçınmalı bağlanma, kaygılı 

bağlanma, depresyon, anksiyete, somatizasyon ve hostilite üzerinde hem 

cinsiyet hem de sosyo-ekonomik düzeyin anlamlı temel etkileri olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, saplantılı bağlanma üzerinde de cinsiyetin anlamlı temel 

etkisi saptanmıştır. Şefkatli/sevecen ebeveynlik, küçümseyici/ aşağılayıcı 

ebeveynlik, disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzları, olumsuz benlik, yaşam 

doyumu ve kişilerarası ilişkilerden duyulan memnuniyet değerlendirmeleri 

üzerinde sosyo-ekonomik düzeyin anlamlı temel etkisi olduğu bulunmuştur. 

Müteakiben cinsiyetin, araştırma değişkenleri bakımından farklılaşıp 

farklılaşmadığına yer verilmiştir. 

Cinsiyetin, suçluluk ve utanç duyguları üzerinde anlamlı fark yarattığı, 

kızların erkeklere oranla daha fazla suçluluk ve utanç yaşadıkları tespit 

edilmiştir. Yapılan araştırmalarda, kadınların erkeklere oranla daha fazla 

suçluluk ve utanç yaşadıkları (Baldwin ve diğerleri, 2006; Köksal ve 

Gençdoğan, 2007; Orth ve diğerleri, 2010; Walter ve Burnaford, 2006) 
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bulunmuştur. Bazı araştırmalarda ise kadınların, erkeklere oranla daha fazla 

utanç yaşadıkları (Akbağ ve İmamoğlu, 2010; Arndt ve Goldenberg, 2004; 

Sığrı ve diğerleri, 2010) tespit edilmiştir. Mevcut çalışmada elde edilen 

bulgular, literatüre uygunluk göstermektedir. Türkiye’de kadınların erkeklere 

oranla daha baskıcı bir ortamda yetiştirilmeleri, erkeklere oranla daha fazla 

denetim altında olmalarının, böyle bir farklılığa sebep olacağı ileri sürülebilir. 

Cinsiyetin, ergenlerin bağlanma tarzları üzerinde de fark yarattığı 

sonucuna varılmıştır. Güvenli bağlanmanın kızlar ve erkekler arasında 

anlamlı bir fark yaratmadığı, kaçınmalı, kaygılı ve saplantılı bağlanma 

tarzlarının ise kızlar ve erkekler arasında farklılaştığı, kızların erkeklere 

oranla daha kaçınmacı ve kaygılı bağlandıkları, erkeklerin ise kızlara göre 

daha saplantılı bağlandıkları tespit edilmiştir. Bu bulgular eşliğinde yapılan 

literatür taramasında; erkek yöneticilerin kadın yöneticilere göre daha fazla 

saplantılı bağlanma geliştirdikleri (Akmaz, 2009), kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre daha korkulu, saplantılı ve kaygılı bağlandıkları (Onur, 

2006), bir başka çalışmada da aynı şekilde kız öğrencilerin erkek öğrencilere 

göre daha korkulu bağlandıkları (Saymaz, 2003), evlilik sorunu yaşayan 

bireylerle yapılan çalışmada ki kadınların erkeklere oranla daha yüksek kaygı 

ve kaçınma puanlarına sahip oldukları (Erdoğan, 2007) görülmüştür.  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde; kadınların ikili ilişkilerinde erkeklere 

oranla daha kaçınmacı bağlandıkları (Işınsu, 2003), kadınların erkeklere 

oranla daha fazla kaygı yaşadıkları (Ergin, 2009), erkek öğrencilerin kızlara 

göre daha saplantılı bağlanma geliştirdikleri (Keskin, 2007), kızların erkeklere 

oranla daha korkulu bağlandıkları (Morsünbül, 2005), kadınların erkeklere 

nazaran daha fazla kaçınmacı bağlanma geliştirdikleri (Sakarya, 2008) 

saptanmıştır. Kızların erkeklere göre daha duygusal bir yapıya sahip 

olmaları, belli bir yaşa gelene kadar ailesi tarafından sürekli etrafındaki 

insanlara güvenmemeleri konusundaki telkinleri nedeniyle diğer insanlara 

yakınlaşmaktan kaçınmalarına sebep olabileceği, kaçınma ile beraber aynı 

zamanda başına sürekli kötü şeyler gelebileceği düşüncesi kızların daha 

fazla olarak kaygılı ve kaçınmalı bağlanma geliştirebileceği ifade edilebilir.  
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Cinsiyetin algılanan ebeveynlik tarzları bakımından herhangi bir fark 

yaratmadığı, fakat psikolojik belirtiler bakımından anlamlı farklılık yarattığı 

sonucuna varılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, kızların erkeklere göre daha 

fazla depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite 

yaşadıkları tespit edilmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda yetiştirme 

yurtlarındaki adölesanların benlik saygıları ve psikolojik belirtilerinin 

incelendiği çalışmada kızların erkeklere göre daha fazla psikolojik belirti 

gösterdiği (Çetin, 2004) bulunmuştur. Bir başka çalışmada, kız öğrencilerin 

hostilite, somatizasyon, depresyon, anksiyete ve olumsuz benlik gibi 

psikolojik belirti düzeylerinin, erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu 

(Düzgün, 1995) görülmüştür.  

Lise öğrencisi ergenlerde depresyonun yaygınlığının incelendiği bir 

çalışmada, kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre daha fazla depresyon 

yaşadıkları, düşük öz saygı ve baba eğitimi ile zayıf arkadaş desteğinin 

kızların depresyonunu yordadığı tespit edilmiştir (Eskin ve diğerleri, 2008). 

Ergenlikteki kimlik bocalaması üzerine cinsiyetin etkisinin incelendiği 

çalışmada ise, kız ergenlerin erkeklere oranla daha sıklıkla psikiyatrik belirti 

gösterdiği bulunmuştur (Türkbay ve diğerleri, 2005). Ergenlerin ruhsal 

durumları ve ebeveyn tutumları ile bağlanma stillerinin incelendiği bir 

çalışmada, kızların, erkeklere göre duygusal semptom ve sosyal davranışlar 

bakımından daha çok sorun yaşadıkları görülmüştür (Keskin, 2007). Kızlar 

ve erkekler arasında yaşanan bu psikolojik belirti farklılığının, ergenlerin 

yetiştirilme tarzı ile yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de kızlar 

erkeklere göre, baha baskıcı bir şekilde, daha kısıtlı imkânlar dâhilinde 

yaşamlarını sürdürdükleri, evden çıkış eve giriş saatlerinin veya arkadaşları 

ile diyaloglarının sınırlandırılmasının kızların daha fazla anksiyete, hostilite 

ve depresyon göstermesine sebep olabileceği ifade edilebilir. 

Toplumumuzda kızlara verilen değerin erkeklere göre daha az olmasının, 

hatta bazı yörelerde çocuk sayısı ifade edilirken kızların bu sayıya dâhil 

edilmemesinin, kızların olumsuz benlik değerlerinin daha yüksek seviyeye 

gelmesine neden olabileceği ileri sürülebilir. 

Sosyo-ekonomik düzeyin, araştırma değişkenleri üzerinde anlamlı 

seviyede farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Sosyo- ekonomik düzey olarak 
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kabul ettiğimiz anne eğitiminin farklılığı, ergenlerin suçluluk ve utanç 

duygularını, bağlanma tarzlarını, algıladıkları ebeveynlik tarzlarını ve 

yaşadıkları psikolojik belirtilerini anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. Sosyo-

ekonomik düzeyin düşük olduğu gruptaki ergenlerin, sosyo-ekonomik 

düzeyin yüksek olduğu gruptaki ergenlere göre daha fazla suçluluk ve utanç 

yaşadıkları saptanmıştır. Sosyo-ekonomik düzeyin baba eğitimi olarak 

alındığı bir araştırmada, düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip bireylerin, 

yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip bireylere göre daha fazla suçluluk ve 

utanç yaşadıkları görülmüştür (Şahin ve Şahin, 1992). Düşük anne eğitimine 

sahip ergenlerin, anneleri ile sağlıklı bir iletişim içinde olamayabilecekleri, 

yaşadıkları sıkıntılarını rahatça ifade etmekte sorunlar yaşayabilecekleri, 

herhangi bir hata veya başarısızlık durumunda, anneleri tarafından destek 

verilmek yerine daha da aşağılanacakları düşüncesinin hâkim olabileceği, 

dolayısıyla da herhangi bir hata yapmamaya çalışacakları, hata veya 

başarısızlık durumunun ise suçluluk ve utanç duygularını yüksek seviyede 

yaşayabileceklerine sebep olabileceği ifade edilebilir. 

Sosyo-ekonomik düzeyin, bağlanma tarzları bakımından gruplar 

arasında farklılık yarattığı, düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip ergenlerin, 

yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip ergenlere göre daha kaçınmalı ve 

kaygılı bağlanma sergiledikleri bulunmuştur. Güvenli ve saplantılı bağlanma 

tarzlarının, sosyo-ekonomik düzey açısından anlamlı olarak farklılaşmadığı 

görülmüştür. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerde yetişen ergenlerin, 

kendilerinin de ileride aynı şartlar altında bir hayat yaşayabilecekleri 

düşüncelerinin onların kaygı seviyelerini yükseltebileceği, aynı zamanda elde 

ettikleri imkânları veya yaşadıkları ilişkileri kaybetme kaygısını da sürekli 

yaşayabileceklerinin, bunun yanında bazı imkânlar sağladıklarında onları 

kaybetme düşüncesi ve o kaybın acısını yaşamamak için kendilerini o 

imkanlardan veya ilişkilerden kaçınmak istemelerinin, bu ergenlerin kaygılı ve 

kaçınmalı bağlanma geliştirmesine sebep olabileceği düşünülebilir. 

Sosyo-ekonomik düzeyin, ergenlerin algıladıkları ebeveynlik tarzları 

bakımından anlamlı olarak farklılaştığı, yüksek sosyo-ekonomik düzeye 

sahip ergenlerin annelerini, düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip ergenlere 

göre daha şefkatli/sevecen olarak gördükleri, tam tersi olarak da düşük 
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sosyo-ekonomik düzeye sahip ergenlerin, yüksek sosyo-ekonomik düzeye 

sahip ergenlere göre annelerini daha küçümseyici/aşağılayıcı ve disiplinsiz/ 

lakayt olarak gördükleri sonucuna varılmıştır. Alt ve üst sosyo-ekonomik 

düzey ile ergenlerin anne baba tutumları arasındaki ilişkinin incelendiği bir 

çalışmada, üst sosyo-ekonomik düzeye sahip ergenlerin, anne baba 

tutumlarını alt sosyo-ekonomik düzeydeki ergenlere göre, daha demokratik 

olarak algıladıkları, alt sosyo-ekonomik düzeydeki ergenlerin ise anne 

babalarını daha otoriter olarak algıladıkları görülmüştür (Dinçer, 2008).  

Lise öğrencilerinin psikolojik belirtileri ile ana-baba tutumları 

arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada ise, üst ve orta sosyo-ekonomik 

düzeye sahip öğrencilerin ana-baba tutumlarının, alt sosyo-ekonomik 

düzeydeki öğrencilere göre daha demokratik olduğu, alt sosyo-ekonomik 

düzeye sahip öğrencilerin ana-baba tutumlarının, orta ve üst sosyo-

ekonomik düzeye sahip öğrencilere göre daha ilgisiz olduğu sonucuna 

varılmıştır (Düzgün, 1995). Araştırma bulgularının da belirttiği üzere, sosyo-

ekonomik düzeydeki değişimin, ailenin yaşam düzeyi, eğitim düzeyi, 

çocuklarını yetiştirme biçimleri gibi birçok faktörü etkileyebileceği, bu faktörler 

nedeni ile de çocukların farklı ebeveynlik/ annelik tarzları ile yetiştirilmesinin 

mümkün olduğu söylenebilir. 

Psikolojik belirtilerin, sosyo-ekonomik düzey bakımından 

karşılaştırılması yapıldığında, düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip 

ergenlerin, yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip ergenlere göre, daha fazla 

depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite yaşadıkları 

görülmüştür. Yapılan bir çalışmada, düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip 

bireylerin, orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip olanlara göre daha 

fazla depresyon yaşadıkları görülmüştür (Şahin ve Şahin, 1992). Sosyo-

ekonomik düzeyin düşüklüğü ile yaşanılan ekonomik sorunların yüksekliği ve 

yaşanılan tüm sorunları çözme biçimlerinin yakından ilişkili olduğu 

düşünülebilir. Böyle bir aile içinde yetişen çocukların, geleceklerini tam olarak 

göremeyecekleri, kaygı ve sıkıntı düzeylerinin yüksek olacağı, sorunları daha 

kolay fakat haksız bir şekilde çözme girişimlerinde bulunabileceği, 

kendisinden daha iyi şartlar altında yaşayan insanlara içten içe öfke 
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duyabileceği, sıkıntılarını çözemediği taktirde ise duygusal bakımdan 

kendisini çıkmazda görebileceği söylenebilir. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma, bireylerin bağlanma tarzlarının, algıladıkları ebeveynlik 

(anne) tarzlarının ve suçluluk-utanç duygularının psikolojik belirtilerle olan 

ilişkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Buraya kadar, araştırma 

sorularının yanıtlarını bulmak amacıyla yapılan analizler ve bu analizler 

neticesinde elde edilen bulgular ortaya konmuş ve bu bulgular ilgili literatür 

çerçevesinde tartışılmıştır. Bu kısımda ise araştırma neticesinde elde edilen 

sonuçlara yer verilmiştir. 

Veri toplamak amacıyla kullanılan ölçeklerden, Yakın İlişkilerde 

Yaşantılar Envanteri-I için güvenli, kaçınmalı, kaygılı ve saplantılı bağlanma 

olmak üzere dört faktörlü yapısının ve Young Ebeveynlik Ölçeği-Anne Formu 

için kontrollü/kuralcı, şefkatli/sevecen, istismarcı/dışlayıcı, küçümseyici/ 

aşağılayıcı, başarı odaklı/mükemmeliyetçi ve disiplinsiz/lakayt ebeveynlik 

olmak üzere altı faktörlü yapısının, mevcut araştırma örneklemi için uygun 

olduğu bulunmuş ve analizler elde edilen yeni faktör yapılarına göre 

yapılmıştır. Elde edilen yeni faktör yapılarının, ilgili literatür tarafından 

desteklendiği görülmüştür. 

Değişkenler arası ilişkilerin incelenmesi sonucunda, araştırmanın 

bağımsız değişkenleri olan bağlanma tarzları, suçluluk ve utanç duyguları ve 

algılanan ebeveynlik tarzlarının birbirleri ile ilişkili olduğu, aynı zamanda 

bütün bağımsız değişkenlerin araştırmanın bağımlı değişkeni olan psikolojik 

belirtiler ile ilişkili olduğu görülmüştür.  

Psikolojik belirtileri düşük ve yüksek olmasına göre araştırma 

örneklemi, iki gruba ayrılmış ve araştırma değişkenlerinin iki grup arasında 

farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Psikolojik belirtileri yüksek olan 

gruptaki ergenlerin, belirtileri düşük olan gruptakilere oranla, daha fazla 

utanç yaşadıkları; güvenli, kaygılı, kaçınmalı ve saplantılı bağlanma tarzlarını 

daha yüksek oranda geliştirdikleri; annelerini daha yüksek düzeyde kontrollü/ 

kuralcı, istismarcı/dışlayıcı, küçümseyici/aşağılayıcı, başarı odaklı/ 
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mükemmeliyetçi ve disiplinsiz/lakayt olarak algıladıkları ifade edilebilir. Diğer 

yandan, psikolojik belirtileri düşük olan gruptaki ergenlerin, yüksek olan 

gruptakilere göre, annelerini daha şefkatli/sevecen olarak algıladıkları 

söylenebilir. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni olan psikolojik belirtileri yordayan 

değişkenleri tespit etmek amacıyla yapılan regresyon analizleri neticesinde; 

katılımcıların kendilerine ve ilişkilerine ait değerlendirmeleri, cinsiyet, kaygılı 

bağlanma tarzı, küçümseyici/aşağılayıcı ebeveynlik, başarı odaklı/ 

mükemmeliyetçi ebeveynlik ve disiplinsiz/lakayt ebeveynlik tarzlarının her iki 

regresyon denklemine de girdiği ve bu değişkenlerin kendi başlarına da 

psikolojik belirtileri yordamaya katkıda bulundukları görülmüştür. 

Regresyon denklemine giren cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey (anne 

eğitimi) değişkenlerinin, araştırmanın bağımsız değişkenleri ile ilişkisi 

incelendiğinde; cinsiyetin bağlanma tarzları ve suçluluk-utanç duygularında, 

sosyo-ekonomik düzeyin ise bağlanma tarzları, suçluluk-utanç duyguları ve 

algılanan ebeveynlik tarzlarında anlamlı farklılık yarattığı görülmüştür. Aynı 

zamanda, araştırmanın bağımlı değişkeni olan psikolojik belirtiler üzerinde 

de, cinsiyetin ve sosyo-ekonomik düzeyin anlamlı olarak farklılaştığı 

gözlenmiştir.  

Bireylerin, yaşadıkları sıkıntıların temelinde genellikle küçük yaşlarda 

yaşanılan etkileşimlerin büyük öneminin olduğu herkes tarafından bilinen bir 

gerçektir. Doğum anından itibaren, bebeğin annesi ile kuracağı bağ, sıcaklık 

ve sevgi temelli yaklaşımın, bebeğin hayatı boyunca yaşadığı sorunları 

çözmek için sığınabileceği, yardım ve destek alabileceği bir güvenli temel 

oluşturacağı ifade edilebilir. Böylesine önemli bir görevin odağında, anneler 

yer almaktadır. Araştırmanın bütün değişkenlerinin algılanan ebeveynlik 

(annelik) tarzları ile ilişkili olduğu da göz önünde bulundurulursa, anne ile 

kurulacak iletişimin, annenin çocuğuna yaklaşma, onu yönlendirme, 

sorunlarla başa çıkmasında göstereceği desteğin, bireylerin hayatlarını 

kolaylaştıran bir faktör olduğu söylenebilir. Hatta bu bağlamda, anne ile baba 

arasındaki iletişimin de, çocukların üzerinde önemli etkiler bırakabileceği 
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ifade edilebilir. Bu kadar önemli işleve sahip annelerin eğitilmesi ve rollerinin 

önemi konusunda bilinçlendirilmeleri gerektiği ileri sürülebilir.  

Elde edilen bu sonuçlar neticesinde, psikolojik olarak daha sağlıklı 

bireylerin yetiştirilebilmesi uygulayıcılar için bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Bunlar: 

• Psikolojik belirtileri yordayan değişkenlerin; katılımcıların 

kendilerine ve ilişkilerine ait değerlendirmeleri, cinsiyet, kaygılı bağlanma 

tarzı, küçümseyici/ aşağılayıcı ebeveynlik, başarı odaklı/ mükemmeliyetçi 

ebeveynlik ve disiplinsiz/ lakayt ebeveynlik biçimleri olduğu görülmüştür. 

Ergenlerin, yaşam doyumlarına ve kişilerarası ilişkilerinden duydukları 

memnuniyetlerine ait değerlendirmelerinin ve geliştirdikleri bağlanma 

tarzlarının, algıladıkları ebeveynlik biçimleri ile ilişkileri ve ebeveynlik 

biçimlerinin psikolojik belirtiler ile ilişkisi göz önüne alındığında, psikolojik 

belirtilerin azaltılması için, ebeveynlerin çocuklarına daha olumlu olarak 

yaklaşmaları ve onları şefkat ve sevecenlikle yetiştirmeleri gerektiği 

düşünülmektedir. Bu bağlamda ebeveynlere, özellikle annelere veya bakım 

veren kişilere yönelik verilecek eğitimlerle, bu kişilerin çocuk yetiştirme 

konusunda bilgilendirilmeleri ve yanlış uyguladıkları yöntemlerin farkına 

varmaları ve bu konuda gerekli tedbirleri almaları sağlanabilir. Alınacak 

tedbirlerle ilgili olarak, semtlerdeki aile sağlığı merkezleri tarafından çocuk 

yetiştirme tarzları konularında yeni bebek sahibi olan ailelere bilgilendirme 

dersleri verilebilir.  

• Okul çağına gelen çocukların, okullarındaki rehberlik servisleri 

veya okullara getirilecek uzmanlar tarafından, belirli periyotlarla annelerin 

okula çağrılarak, çocuk yetiştirme biçimleri ve ergenlik döneminde 

yaşanabilecek sorunlar konularında bilgilendirilmeleri önerilebilir.  

• Sağlık bakanlığı tarafından, evlere bilgilendirme broşürleri 

dağıtılabilir, sağlıklı psikolojik gelişim üzerine televizyon kanallarında 

program yapılabilir. 

• Her ne kadar ebeveynlerin, psikolojik belirtiler üzerinde önemli 

etkileri olsa da, ilerde birer ebeveyn olacak ergenlerin de, okulların rehberlik 
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servisleri tarafından, çocuklarını nasıl yetiştirmeleri gerektiği konusunda 

bilgilendirilmeleri ile, bu dönemde kendilerinin yaşadıkları sıkıntıları, 

çocuklarına yaşatmalarının önüne geçilebilir. 

• Verilecek eğitimlerin lise çağına gelmiş ergenlerin geliştirdikleri, 

bağlanma örüntüleri üzerinde bir değişiklik yaratması zor olduğu düşünülse 

bile, bu eğitimlerin düzenli ve kontrollü bir şekilde uygulanması, ergenlerde 

bir takım olumlu değişikliklere yol açabilir. İlk ve orta öğretim okullarında 

görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere verilecek eğitimlerin, uzun eğitim 

ve öğretim süresi boyunca yaratılması istenen olumlu değişiklikleri artırabilir, 

değişikliklerin kalıcı hâle gelmesine neden olabilir ve aynı zamanda 

öğrencilerin kendilerine örnek alabileceği rol modellerin sayısı artabilir.  

Uygulayıcılara yönelik verilen önerilerden sonra, ilerde yapılacak 

araştırmalar için de bazı önerilerde bulunulmuştur. Bunlar:   

• Mevcut araştırma bulguları Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-I 

ve Young Ebeveynlik Ölçeği-Anne Formu’nun yeni faktör yapılarının geçerli 

ve güvenilir olması için yeterli olsa da, ilerde yapılacak çalışmalarda, aynı 

yaş grubu örneklem ile, bu araştırmada elde edilen faktör yapıları sınanarak 

geçerliğinin artırılabileceği ifade edilebilir.   

• Araştırma örneklemi, Ankara İlindeki üç farklı sosyo-ekonomik 

düzeyi temsil ettiği değerlendirilen dört liseden, rastgele seçilen sağlıklı 

öğrencilerden oluşmuştur. Bu çalışmanın, farklı illerdeki öğrencileri de 

kapsayacak şekilde genişletilmesiyle elde edilen bulguların geçerliğinin ve 

genellenebilirliğinin artırılabileceği ileri sürülebilir. Ayrıca, psikolojik belirtileri 

yüksek olan ergenlere yönelik yapılacak mülakatlar ile yaşadıkları sıkıntıların 

temeline inilebilir ve sıkıntıların giderilmesi için daha belirgin ve özel tedbirler 

alınabilir.  

• Ebeveynlerin çocuk yetiştirme tarzları ile çocukların algıladıkları 

ebeveynlik tarzlarının karşılaştırılmasına yönelik, farklı yaş gruplarını içeren 

araştırmalar yapılabilir. Böylece, çocukların psikolojik olarak daha sağlıklı 

yetiştirilmeleri yönünde, aradaki farklılığın öncelikle tespiti ve müteakiben 

giderilmesi sağlanabilir.  
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EKLER 

EK-A :  KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

EK-B :  YAKIN İLİŞKİLERDE YAŞANTILAR ENVANTERİ-I 

EK-C :  SUÇLULUK–UTANÇ ÖLÇEĞİ 

EK-Ç :  YOUNG EBEVEYNLİK ÖLÇEĞİ-ANNE FORMU 

EK-D :  KISA SEMPTOM ENVANTERİ 

EK-E :  MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN İZİN BELGESİ 



                                                                                                     EK-A 

A-1 

KİŞİSEL B İLGİ FORMU 

 Değerli katılımcı, bu çalışma akademik bir araştırmaya veri sağlamak amacıyla 

hazırlanmıştır. Soruların doğru ya da yanlış cevabı yoktur. İçinizden geldiği gibi 

cevaplamanız büyük önem taşımaktadır. Araştırmanın başarısı sorulara vereceğiniz içten ve 

samimi cevaplara bağlıdır. Anket soruları kapsamında açık kimliğinizi ortaya çıkaracak 

nitelikte soru bulunmamaktadır. Araştırma açısından kimliğiniz değil, cevaplarınız önem 

taşımaktadır. 

 Sorulara cevap verirken “olması gerektiğini düşündüğünüzü” değil de “olanı” 

belirtmeniz doğru sonuçlara ulaşılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Lütfen soru 

atlamadan bütün sorulara cevap veriniz. Katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder, 

çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

Yaşınız:……. 
Cinsiyet:….. 
Kız (   )      Erkek (   ) 
Kaçıncı sınıftasınız:……. 
Kardeş sayısı:…… 
Kaçıncı çocuksunuz:…… 
Annenizin eğitim durumu: 
Okur-yazar değil (   ) Okur-yazar (   )  İlkokul (   ) Ortaokul (   ) Lise (   ) Fakülte veya 
Yüksekokul (   )  
Babanızın eğitim durumu: 
Okur-yazar değil (   ) Okur-yazar (   )  İlkokul (   ) Ortaokul (   ) Lise (   ) Fakülte veya 
Yüksekokul (   )  
Ailenizin gelir durumu: 
Alt (   )   Orta (   )   Üst (   ) 
Babanız çalışıyor mu? 
Çalışıyor (   )   Çalışmıyor (   )   Emekli (   ) 
Anneniz çalışıyor mu? 
Çalışıyor (   )   Çalışmıyor (   )   Emekli (   ) 
Anne-baba: 
Birarada (   )  Ayrı (   )   Anne ölmüş (   )   Baba ölmüş (   ) 
Anne-baba boşandı ise, o sıradaki yaşınız:…. 
Babek iken bakıcı veya başka biri tarafından bakıldınız mı? 
Evet (   )    Hayır (   ) 
Bakıcınız kimdi? 
Anneanne (   )   Babaanne (   )  Bir akraba (   )   Kreş (   )  Evde ücretli bakıcı (   ) 
Hangi yaşlar arasında bakıldınız? …. 

Kişile rarası İlişkilerden Duyulan Memnuniyet  Değerlendirmeleri : 

Karşı cinsten biriyle herhangi bir ilişkiniz varsa, bu ilişkinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Çok kötü (   )   Kötü (   )   Orta (   )   İyi (   )   Çok iyi (   ) 
Karşı cinsten biriyle hiçbir tür bağınız yoksa, bu ilişkinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Çok kötü (   )   Kötü (   )   Orta (   )   İyi (   )   Çok iyi (   ) 
Kendinizi yalnız hissettiğiniz oluyor mu? 
Hiç (   )   Nadiren (   )   Arada sırada (   )   Sıklıkla (   )   Her zaman (   ) 

Yakın arkadaşınız var mı? 
Hiç yok (   )   Biraz var (   )  Orta derecede var (   )    Epey var (   )   Çok fazla (   ) 
Genel olarak diğer insanlarla olan ilişkinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Çok kötü (   )   Kötü (   )   Orta (   )   İyi (   )   Çok iyi (   ) 



                                                                                            EK-A’NIN DEVAMI 

A-2 

 
Yaşam Doyumu De ğerlendirmeleri : 

Ekonomik açıdan kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Çok kötü (   )   Kötü (   )   Orta (   )   İyi (   )   Çok iyi (   ) 
Kendinizi fiziksel olarak nasıl görüyorsunuz? 
Çok kötü (   )   Kötü (   )   Orta (   )   İyi (   )   Çok iyi (   ) 
Kendinizi ruh sağlığı açısından nasıl görüyorsunuz? 
Çok kötü (   )   Kötü (   )   Orta (   )   İyi (   )   Çok iyi (   ) 
Genel olarak hayatınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Çok kötü (   )   Kötü (   )   Orta (   )   İyi (   )   Çok iyi (   ) 

 
Aile İlişkilerine Ait De ğerlendirmeler : 

İçinde büyüdüğünüz ailenizin, size ne türden bir ilgi ve yakınlık gösterdiğini 
düşünüyorsunuz? 
Çok kötü (   )   Kötü (   )   Orta (   )   İyi (   )   Çok iyi (   ) 
İçinde büyüdüğünüz ailenizi düşündüğünüzde genel olarak nasıl bir çocukluk yaşadığınızı 
söyleyebilirsiniz? 
Çok kötü (   )   Kötü (   )   Orta (   )   İyi (   )   Çok iyi (   ) 
Çocukluğunuzda size bakım veren en yakın kişiyi düşündüğünüzde onunla olan ilişkinizi 
genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? 
Çok kötü (   )   Kötü (   )   Orta (   )   İyi (   )   Çok iyi (   ) 
Dünyaya yeniden gelme imkanınız olsaydı şu andaki ailenizle birlikte yaşamayı ne kadar 
isterdiniz? 
Hiç (   )   Biraz (   )   Orta derecede (   )   Oldukça fazla (   )   Çok fazla (   ) 

 
Geleceklerine Ait De ğerlen dirmeler : 

Gelecekteki beş (5) yıl sonra yaşamınızın genel olarak nasıl olacağını düşünüyorsunuz? 
Çok kötü (   )   Kötü (   )   Orta (   )   İyi (   )   Çok iyi (   ) 



                                                                                                                 EK-B 

B-1 

YAKIN İLİŞKİLERDE YAŞANTILAR ENVANTER İ-I 
 
Aşağıdaki her bir ifadenin sizi ne derecede tanımladığını yanlarındaki ölçek üzerinde 
işaretleyiniz. Ölçeği işaretlerken lütfen aşağıdaki anahtarı göz önünde bulundurunuz. 
 
ANAHTAR: 
1= Beni hiç tanımlamıyor   
2= Çok az tanımlıyor 
3= Az tanımlıyor 
4= Orta derecede tanımlıyor 
5= Ortanın üstünde tanımlıyor 
6= Epey tanımlıyor                                                            
7= Beni tamamen tanımlıyor 
 

 

1. Gerçekte ne hissettiğimi birlikte olduğum kişiye 
göstermemeyi tercih ederim. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Terk edilmekten korkarım.                                                                    
 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Romantik ilişkide olduğum kişilere yakın olmak konusunda 
çok rahatımdır. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. İlişkilerim konusunda çok kaygılıyım. 
 1 2 3 4 5 6 7 

5. Birlikte olduğum kişi bana yakınlaşmaya başlar başlamaz 
kendimi geri çekiyorum. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Romantik ilişkide olduğum kişilerin beni benim onları 
umursadığım kadar umursamayacaklarından endişelenirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Romantik ilişkide olduğum kişi çok yakın olmak istediğinde 
rahatsızlık duyarım. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Birlikte olduğum kişiyi kaybedeceğim diye çok 
kaygılanırım.                                                                                      
 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Birlikte olduğum kişilere açılma konusunda kendimi rahat 
hissetmem. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Genellikle, birlikte olduğum kişinin benim için 
hissettiklerinin benim onun için hissettiklerim kadar güçlü 
olmasını arzu ederim. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Birlikte olduğum kişiye yakın olmak isterim, ama sürekli 
kendimi geri çekerim. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Genellikle birlikte olduğum kişiyle tamamen bütünleşmek 
isterim ve bu bazen onları korkutup benden uzaklaştırır. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Birlikte olduğum kişilerin benimle çok yakınlaşması beni 
gerginleştirir. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Yalnız kalmaktan endişelenirim. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Özel duygu ve düşüncelerimi birlikte olduğum kişiyle 
paylaşmak konusunda oldukça rahatımdır.                                    

1 2 3 4 5 6 7 

16. Çok yakın olma arzum bazen insanları korkutup 
uzaklaştırır. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Birlikte olduğum kişiyle çok yakınlaşmaktan kaçınmaya 
çalışırım. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Birlikte olduğum kişi tarafından sevildiğimin sürekli ifade 
edilmesine gereksinim duyarım. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Birlikte olduğum kişiyle kolaylıkla yakınlaşabilirim. 
 

1 2 3 4 5 6 7 



                                                                                                       EK-B’N İN DEVAMI 

B-2 

 
 

 
 
 

20. Birlikte olduğum kişileri bazen fazla duygu ve bağlılık 
göstermeleri için zorladığımı hissederim. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Birlikte olduğum kişilere güvenip dayanma konusunda 
kendimi rahat bırakmakta zorlanırım. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Terk edilmekten pek korkmam. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Birlikte olduğum kişilere fazla yakın olmamayı tercih 
ederim. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Birlikte olduğum kişinin bana ilgi göstermesini 
sağlayamazsam üzülür ya da kızarım. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Birlikte olduğum kişiye hemen hemen her şeyi anlatırım. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Birlikte olduğum kişinin bana isteğim kadar yakın 
olmadığını düşünürüm.             
 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Sorunlarımı ve kaygılarımı genellikle birlikte olduğum 
kişiyle tartışırım. 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Bir ilişkide olmadığım zaman kendimi biraz kaygılı ve 
güvensiz hissederim.                   
 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Birlikte olduğum kişilere güvenip dayanmakta rahatımdır. 1 2 3 4 5 6 7 

30. Birlikte olduğum kişi istediğim kadar yakınımda 
olmadığında kendimi engellenmiş hissederim. 1 2 3 4 5 6 7 

31. Birlikte olduğum kişilerden teselli, öğüt ya da yardım 
istemekten rahatsız olmam. 

1 2 3 4 5 6 7 

32. İhtiyaç duyduğumda, birlikte olduğum kişiye 
ulaşamazsam kendimi engellenmiş hissederim. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

33. İhtiyacım olduğunda birlikte olduğum kişiden yardım 
istemek işe yarar. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

34. Birlikte olduğum kişiler beni onaylamadıkları zaman 
kendimi gerçekten kötü hissederim. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

35. Rahatlama ve güvencenin yanı sıra çok şey için birlikte 
olduğum kişiyi ararım. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

36. Birlikte olduğum kişi benden ayrı zaman geçirdiğinde 
üzülürüm. 
 

1 2 3 4 5 6 7 



                                                                                                       EK-C 

 

SUÇLULUK-UTANÇ ÖLÇE Ğİ 

Bu ölçeğin amacı bazı duyguların hangi durumlarda ne derece yoğun olarak yaşandığını 
belirlemektir. Aşağıda bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylar sizin başınızdan geçmiş olsaydı, ne 
kadar rahatsızlık duyardınız. Lütfen her durumu dikkatle okuyup öyle bir durumda ne kadar 
rahatsızlık duyacağınızı aşağıdaki ölçekten yararlanarak maddelerin yanındaki sayıların 
üzerine (X) işareti koyarak belirleyiniz. 
  
1. Hiç rahatsızlık duymazdım                        4. Epey rahatsızlık duyardım 
2. Biraz rahatsızlık duyardım                        5. Çok rahatsızlık duyardım 
3. Oldukça rahatsızlık duyardım 
                                                                                                      Sizi ne kadar rahatsız eder? 

                                                                                   
                                                       Hiç                Çok 

1. Bir tartışma sırasında büyük bir hararetle savunduğunuz bir fikrin yanlış 
olduğunu öğrenmek. 

1 2 3 4 5 

2. Evinizin çok dağınık olduğu bir sırada beklenmeyen bazı misafirlerin 
gelmesi. 

1 2 3 4 5 

3. Birinin size verdiği bir sırrı istemeyerek başkalarına açıklamak. 1 2 3 4 5 

4. Karşı cinsten birinin kalabalık bir yerde herkesin dikkatini çekecek 
şekilde size açıkça ilgi göstermesi. 

1 2 3 4 5 

5. Giysinizin, vücudunuzda kapalı tuttuğunuz bir yeri açığa çıkaracak 
şekilde buruşması ya da kıvrılması. 

1 2 3 4 5 

6. Bir aşk ilişkisi içinde sadece kendi isteklerinizi elde etmeye çalıştığınızı 
ve karşı tarafı sömürdüğünüzü fark etmeniz. 

1 2 3 4 5 

7. Sorumlusu siz olduğunuz halde bir kusur ya da bir yanlış için bir 
başkasının suçlanmasına seyirci kalmak. 

1 2 3 4 5 

8. Uzman olmanız gereken bir konuda, bir konuşma yaptıktan sonra 
dinleyicilerin sizin söylediğinizin yanlış olduğunu göstermesi. 

1 2 3 4 5 

9. Çok işlek bir iş merkezinin bulunduğu bir köşede herkesin size 
bakmasına sebep olacak bir olay yaşamak. 

1 2 3 4 5 

10. Lüks bir restoranda çatal bıçak kullanmanız gereken yerde elle yemek 
yediğinizin fark edilmesi. 

1 2 3 4 5 

11. Başkalarını aldatarak ve onları sömürerek büyük kazanç sağlamak. 1 2 3 4 5 

12. İşçilerinizin sağlığına zarar vereceğini bildiğiniz halde, bir yönetici 
olarak çalışma koşullarında bir değişiklik yapmamak. 

1 2 3 4 5 

13. Sözlü bir sınav sırasında kekelediğiniz ve heyecandan şaşırdığınızda, 
hocanın sizin bu halinizi kötü bir sınav örneği olarak bütün sınıfa 
göstermesi. 

1 2 3 4 5 

14. Tanıdığınız birinin sıkıntıda olduğunu bildiğiniz ve yardım 
edebileceğiniz halde yardım etmemek. 

1 2 3 4 5 

15. Bir partide yeni tanıştığınız insanlara açık saçık bir fıkra anlattığınızda 
birçoğunun bundan rahatsız olması. 

1 2 3 4 5 

16. Akılsızca, bencilce ya da gereksizce büyük bir harcama yaptıktan 
sonra ebeveyninizin mali bir sıkıntı içinde olduğunu öğrenmek. 

1 2 3 4 5 

17. Arkadaşınızdan bir şeyler çaldığınız halde arkadaşınızın hırsızlık 
yapanın siz olduğunuzu hiçbir zaman anlamaması. 

1 2 3 4 5 

18. Bir davete ya da toplantıya rahat gündelik giysilerle gidip herkesin 
resmi giyindiğini görmek. 1 2 3 4 5 

19. Bir yemek davetinde bir tabak dolusu yiyeceği yere düşürmek. 1 2 3 4 5 
20. Herkesten sakladığınız ve hoş olmayan bir davranışın açığa 
çıkarılması. 1 2 3 4 5 

21. Bir kişiye hak etmediği halde zarar vermek. 1 2 3 4 5 
22. Alış-veriş sırasında paranızın üstünü fazla verdikleri halde sesinizi 
çıkarmamak. 

1 2 3 4 5 

23. Ailenizin sizden beklediklerini yerine getirememek. 1 2 3 4 5 

24. Çeşitli bahaneler bularak yapmanız gereken işlerden kaçmak. 1 2 3 4 5 



                                                                                                          EK-Ç 

Ç-1 

YOUNG EBEVEYNL İK ÖLÇEĞİ-ANNE FORMU 
 
Aşağıda ANNENİZİ tarif etmekte kullanabileceğiniz bazı tanımlamalar verilmiştir. Lütfen her 
tanımlamayı dikkatle okuyun ve ANNENİZE ne kadar uyduğuna karar verin. Yanıtınızı, her 
maddenin yanındaki 1 den 6’ya kadar olan seçeneklerden  birinin altına (X) işareti koyarak 
verin. Seçeneklerin ne anlama geldiği aşağıdaki anahtarda belirtilmektedir. Eğer sizi çok 
küçük yaşlardan (2-3 yaş) itibaren anneniz yerine başka biri/birileri büyüttü ise 
değerlendirmenizi yaparken onu düşünerek derecelendirin.   
Kimin büyüttü ğünü de buraya yazın:____________________  

 
1=  (%0) Annem için tamamıyla yanlış 
2=  (%15) Annem için büyük ölçüde yanlış 
3=  (%30)  Anneme uyan tarafı uymayan tarafından biraz fazla  
4=   (%50)  Annem için orta derecede doğru  
5=  (%80) Annem için çoğunlukla doğru  
6=  (%100) Annemi mükemmel şekilde tanımlıyor 
 

Aşağıdaki ifade annenizi ne kadar tanımlıyor?  1 
%0 

2 
%15 

3 
%30 

4 
%50 

5 
%80 

6 
%100 

1. Beni sevdi ve bana özel birisi gibi davrandı        
2. Bana vaktini ayırdı ve özen gösterdi       
3. Bana yol gösterdi ve olumlu yönlendirdi       
4. Beni dinledi, anladı ve duygularımızı karşılıklı paylaştık       
5. Bana karşı sıcaktı ve fiziksel olarak şefkatliydi.       
6. Ben çocukken öldü veya evi terk etti       
7. Dengesizdi, ne yapacağı belli olmazdı veya alkolikti.       
8. Kardeş(ler)imi bana tercih etti       
9. Uzun süreler boyunca beni terk etti veya yalnız bıraktı       
10.Bana yalan söyledi, beni kandırdı veya bana ihanet etti       
11.Beni duygusal  olarak taciz etti.       
12.Beni dövdü ve incitti       
13.Beni cinsel olarak taciz etti       
14.Beni kendi amaçları için kullandı       
15.İnsanların canını yakmaktan hoşlanırdı       
16.Bir yerimi inciteceğim diye çok endişelenirdi       
17.Hasta olacağım diye çok endişelenirdi       
18.Evhamlı veya fobik/korkak bir insandı       
19.Beni aşırı korurdu       
20.Kendi kararlarıma veya yargılarıma  güvenmememe neden oldu       
21.İşleri kendi başıma yapmama fırsat vermeden çoğu işimi o yaptı.          
22.Bana hep daha çocukmuşum gibi davrandı.       
23.Beni çok eleştirirdi       
24.Bana kendimi sevilmeye layık olmayan veya dışlanmış biri gibi hissettirdi       
25.Bana hep bende yanlış bir şey varmış gibi davrandı.       
26.Önemli konularda kendimden  utanmama neden oldu       
27.Okulda başarılı  olmam için gereken disiplini bana  kazandırmadı       
28.Bana salakmışım veya beceriksizmişim gibi davrandı       
29.Başarılı olmamı gerçekten istemedi       
30.Hayatta başarısız olacağıma inandı       
31.Benim fikrim veya isteklerim önemsizmiş gibi davrandı       
32.Benim ihtiyaçlarımı gözetmeden kendisi ne isterse onu yaptı.       
33.Hayatımı o kadar çok kontrol altında tuttu ki çok az seçme özgürlüğüm oldu.       
34.Her şey onun kurallarına uymalıydı       
35.Aile için kendi isteklerini feda etti.       
36.Günlük sorumluluklarının pek çoğunu yerine getiremiyordu ve ben her zaman 
kendi payıma düşenden fazlasını yapmak zorunda kaldım. 

      

37.Hep mutsuzdu ;  destek ve anlayış için hep bana dayandı       
38.Bana güçlü olduğumu ve diğer insanlara yardım etmem gerektiğini hissettirdi.      
39.Kendisinden beklentisi hep çok yüksekti ve bunlar için kendini çok zorlardı       
40.Benden her zaman en iyisini yapmamı bekledi       
41.Pek çok alanda mükemmeliyetçiydi; ona göre her şey olması gerektiği gibi 
olmalıydı 

      

42.Yaptığım hiçbir şeyin yeterli olmadığını hissetmeme sebep oldu       
43.Neyin doğru neyin yanlış olduğu hakkında kesin ve katı kuralları vardı       

44.Eğer işler düzgün ve yeterince hızlı yapılmazsa sabırsızlanırdı       

45.İşlerin tam ve iyi olarak yapılmasına, eğlenme veya dinlenmekten daha fazla 
önem verdi 

      



                                                                                                       EK-Ç’N İN DEVAMI 

Ç-2 

 
 
 
 
Aşağıdaki ifade annenizi ne kadar tanımlıyor?  1 

%0 
2 

%15 
3 

%30 
4 

%50 
5 

%80 
6 

%100 
46.Beni pek çok konuda şımarttı veya aşırı hoşgörülü davrandı       
47.Diğer insanlardan daha önemli ve daha iyi olduğumu hissettirdi.       
48.Çok talepkardı; her şeyin onun istediği gibi olmasını isterdi       
49.Diğer insanlara karşı sorumluluklarımın olduğunu bana öğretmedi       
50.Bana çok az disiplin veya terbiye verdi       
51.Bana çok az kural koydu veya sorumluluk verdi.       
52.Aşırı sinirlenmeme veya kontrolümü kaybetmeme izin  verirdi.       
53.Disiplinsiz bir insandı.       
54.Birbirimizi çok iyi  anlayacak kadar yakındık       
55.Ondan tam olarak ayrı bir birey olduğumu hissedemedim veya bireyselliğimi 
yeterince yaşayamadım  

      

56.Onun çok güçlü bir insan olmasından dolayı büyürken kendi yönümü 
belirleyemiyordum  

      

57.İçimizden birinin uzağa gitmesi durumunda,  birbirimizi üzebileceğimizi 
hissederdim 

      

58.Ailemizin ekonomik sorunları ile ilgili çok endişeli idi       
59.Küçük bir hata bile yapsam kötü sonuçların ortaya çıkacağını hissettirirdi       
60.Kötümser bir bakışı açısı vardı, hep en kötüsünü beklerdi.       
61.Hayatın kötü yanları veya kötü giden şeyler üzerine odaklanırdı       
62.Her şey onun kontrolü altında olmalıydı       
63.Duygularını  ifade etmekten rahatsız olurdu       
64.Hep düzenli ve tertipliydi; değişiklik yerine bilineni tercih ederdi       
65.Kızgınlığını çok nadir belli ederdi       
66.Kapalı birisiydi; duygularını çok nadir açardı       
67.Yanlış bir şey yaptığımda kızardı veya sert bir şekilde  eleştirdiği olurdu       
68.Yanlış bir şey yaptığımda beni cezalandırdığı olurdu       
69.Yanlış yaptığımda bana aptal veya salak gibi kelimelerle hitap ettiği olurdu       
70.İşler kötü gittiğinde  başkalarını  suçlardı        
71.Sosyal statü ve görünüme önem verirdi        
72.Başarı ve rekabete çok önem verirdi       
73.Başkalarının gözünde benim davranışlarımın onu ne duruma düşüreceği ile 
çok ilgiliydi 

      

74.Başarılı olduğum zaman beni daha çok sever veya bana daha çok özen 
gösterirdi 

      



                                                                                                                
EK-D 

 

KISA SEMPTOM ENVANTER İ 

Aşağıda insanların bazen yaşadıkları belirtiler ve yakınmaların bir listesi verilmiştir.Listedeki 
her maddeyi lütfen dikkatle okuyun.Daha sonra o belirtinin sizi bugün dahil, son bir haftadır  
ne kadar rahatsız ettiğini yandaki kutulardan uygun olanını işaretleyerek gösterin.Her belirti 
için sadece bir yeri işaretlemeye ve hiçbir maddeyi atlamamaya özen gösterin.Fikir 
değiştirirseniz ilk yanıtınızın üstünü karalayın. 
              Hiç   Biraz   Orta    Oldukça   Ciddi 
                      Derece  Fazla   Derecede  
1. İçinizdeki sinirlilik ve titreme hali      
2. Baygınlık, baş dönmesi      
3. Bir başka kişinin sizin düşüncelerinizi kontrol edebileceği inancı      
4. Başınıza gelen sıkıntılardan dolayı başkalarının suçlu olduğu düşüncesi      
5. Olayları hatırlamada güçlük      
6. Çok kolayca kızıp öfkelenme      
7. Göğüs (kalp) bölgesinde ağrılar.      
8. Meydanlık (açık) alanlardan korkma duygusu       
9. Yaşamınıza son verme düşünceleri      
10. İnsanların çoğuna güvenilmeyeceği düşüncesi        
11. İştahta bozukluklar      
12. Hiç bir nedeni olmayan ani korkular      
13. Kontrol edemediğiniz duygu patlamaları      
14. Başka insanlarla beraberken bile yalnızlık hissetme      
15. İşleri bitirme konusunda kendini engellenmiş hissetme      
16. Yalnızlık hissetme      
17. Hüzünlü, kederli hissetme      
18. Hiçbir şeye ilgi duymama      
19. Ağlamaklı hissetme      
20. Kolayca incinebilme, kırılma      
21. İnsanların sizi sevmediğine kötü davrandığına inanmak      
22. Kendini diğerlerinden daha aşağı görme      
23. Mide bozukluğu, bulantı      
24. Diğerlerinin sizi gözlediği ya da hakkınızda konuştuğu inancı      
25. Uykuya dalmada güçlük      
26. Yaptığınız şeyleri tekrar tekrar doğru mu diye kontrol etme      
27. Karar vermede güçlükler      
28. Otobüs, tren, metro gibi umumi vasıtalarla seyahat etmekten korkma      
29. Nefes darlığı, nefessiz kalma      
30. Sıcak, soğuk basmaları      
31. Sizi korkuttuğu için bazı eşya, yer, etkinliklerden uzak kalmaya çalışma      
32. Kafanızın birden bomboş kalması      
33. Bedeninizin bazı bölgelerinde uyuşmalar, karıncalanmalar      
34. Günahlarınız için cezalandırılmanız gerektiği düşüncesi      
35. Gelecekle ilgili umutsuzluk duyguları içinde olmak       
36. Konsantrasyonda (dikkati bir şey üzerinde toplamada) güçlük/zorlanma      
37. Bedenin bazı bölgelerinde zayıflık, güçsüzlük hissi      
38. Kendini gergin ve tedirgin hissetme      
39. Ölüm ve ölmek üzerine düşünceler      
40. Birini dövme, ona zarar verme, yaralama isteği      
41. Bir şeyleri kırma/dökme isteği      
42. Diğerlerinin yanındayken kendini çok fazla gözlemek,   yanlış bir şeyler 
      yapmamaya çalışmak      

43. Kalabalıklarda rahatsızlık duymak      
44. Bir başka insana hiç yakınlık duymamak      
45. Dehşet ve panik nöbetleri      
46. Sık sık tartışmaya girme      
47. Yalnız bırakıldığında/kalındığında sinirlilik hissetme      
48. Başarılarınız için diğerlerinden yeterince takdir görmediğiniz düşüncesi      
49. Yerinde duramayacak kadar gergin ve tedirgin hissetme.      
50. Kendini değersiz görme, değersizlik hissi      
51. İzin verdiğiniz takdirde insanların sizi sömüreceği düşüncesi      
52. Suçluluk duyguları      
53. Aklınızda bir bozukluk olduğu düşünceleri      
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