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ÖZET

SUMMARY

Bebeklik döneminde duygusal geliþimin saðlýklý olabilmesinde anahtar rolü ana-baba oynamaktadýr.
Bebeklikteki baðlanma kavramý; anne-baba ya da birincil
bakým verenlere olumlu tepkilerin verilmesi, bu kiþilere
yönelme, arama, baðlanýlan kiþinin varlýðýnýn duyumsanmasýna eþ zamanlý olarak rahatlama duygusunun eþlik
etmesi gibi duygu ve davranýþ örüntülerinin tümünü
kapsamaktadýr. Baðlanma bebekle birincil bakým veren
arasýnda geliþen ve bebekte güven duygusunu yerleþtiren
güçlü bir baðdýr. Ýlk yýlýn ikinci yarýsýnda bebek kendisinin
ihtiyaçlarýna yanýt veren kiþiye baðlanmaya baþlar.
"Baðlanma nasýl geliþir?, etkileyen faktörler nelerdir?,
güvenli baðlanma nasýl ölçülür?" gibi sorular hem pratik
hem teorik olarak ilgi çekmekte ve deðiþik bakýþ açýlarýyla farklý yanýtlar bulmaktadýr. Çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çýkan birçok psikopatolojinin kaynaðý,
bebeðin birincil bakýcýsý ile olan iliþkisinin niteliði ile
yakýndan iliþkilidir. Ortaya çýkan çoðu patoloji, bu iliþkinin
ele alýnmasýný gerektirmekte ve klinik açýdan tedavinin
temelini oluþturmaktadýr. Bebeklik döneminde yaþanan
patolojik baðlanma örüntülerinin gelecekteki iliþkiler
üzerindeki etkisi günümüzde önemini koruyan bir konu
niteliðindedir. Bu nedenle, bebek ile birincil bakýcýsý
arasýndaki iliþki örüntülerinin berraklaþtýrýlmasý ve
dinamiklerin saptanmasý önem kazanmaktadýr. Bu gözden geçirme yazýsýnda, Bolwby'nin baðlanma kuramý
çerçevesinde ilgili literatür incelenmiþtir. Baðlanma
konusunda yapýlan hayvan ve insan çalýþmalarý, baðlanmanýn deðerlendirilmesi, baðlanma türleri ve baðlanma
oluþumunda etkili olan süreçler tartýþýlmýþtýr.

Attachment Process in Infancy: A Review
Parents play a key role in the emotional development of
infants. Attachment concept in infancy consists of many
affectional and behavioral patterns of positive reactions
to parents or primary caregivers, seeking and preference
of them, sense of pleasure in the presence of primary
caregivers. Attachment is the strong emotional bond
that develops between infant and caregiver, providing
the infant with emotional security. By the second half of
the first year, infants have become attached to familiar
people who have responded to their need for physical
care and stimulation. How does attachment develop and
which factors affect it? How is attachment security measured? These are all questions of great theoretical and
practical interest that can be answered from diverse perspectives. The main cause of many psychopathologies in
childhood and adolescence related to the quality of
infant-caregiver relationship. Most of the pathologies in
infancy require the improvement of this relationship for
a successful treatment. Effect of pathological attachment process in infancy on future relationships is still a
popular reseach topic todays. For this reason it is important to clarify the manner and dynamics of infant-caregiver relationship. In this review, related literature is
overwieved in respect to attachment theory of Bolwby.
Animal and human studies in the aspect of attachment,
evaluation of attachment, attachment styles, patterns
and process of attachment are discussed.
Key Words: Attachment, attachment theory.
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GÝRÝÞ
Ýnsan, topluluk halinde yaþayan bir organizmadýr
ve baþka insanlarla bir arada bulunma isteði
içerisindedir. Ýnsan yavrusu, biyolojik açýdan gözlenen özel durumu nedeniyle, yaþamýný sürdürebilmek için, diðer türlerin yavrularýna oranla, çok
daha uzun süre anne-babasýnýn doðrudan yardýmýna muhtaçtýr. Bu kaçýnýlmaz durum, insan türünden organizmalarýn birarada yaþama, eðilim ve
gereksinimlerini, özellikle de baðlanma ihtiyacýný
açýklamaktadýr. Baðlanma (attachment), yaþamýn
ilk günlerinde baþlayan, duygusal yönü aðýr basan
ve olmasý beklenen bir durumdur. Bebeklikteki
baðlanma kavramý; belirli bir kiþiye olumlu tepkilerin verilmesi, zamanýn büyük bir kýsmýnýn o
kiþiyle birlikte geçirilmek istenmesi, herhangi bir
korku yaratan durum veya obje karþýsýnda hemen o
kiþinin aranmasý, baðlanýlan kiþinin varlýðýnýn
duyumsanmasýna eþ zamanlý olarak rahatlama duygusunun eþlik etmesi gibi duygu ve davranýþ örüntülerinin tümünü kapsamaktadýr (Erkuþ 1994,
Morgan 1991).
Baþlangýç yaþý, baðlanma þiddeti ve birincil baðlanma objesi baðlanmanýn üç temel parametresini
oluþturmaktadýr (Schaffer ve Emerson 1964).
Bebeklik döneminde baðlanma aþamalar halinde
gözlenmektedir. Doðumdan hemen sonra insan
yavrusunun doðasý gereðince baþlayan baðlanma;
meme arama, baþý döndürme, emme, yutma, parmak emme, yakalama, anneye yönelme, beslenme
saatlerini sezinleme ve hazýrlanma þeklinde kendisini göstermektedir. Sekizinci haftayla birlikte
bebek bakýcýsýna yönelmeye baþlamaktadýr. Bebek
bu dönemden itibaren bakýcýsýna gülümsemekte,
uzun süreli göz iliþkisi kurmakta ve diðer insanlara
göre ona daha fazla ses çýkartmaktadýr. Onun
yanýnda kendisini daha rahat hissetmektedir
(Kaplan ve ark. 1994).
Yedinci ayla birlikte bebekler çevrelerindeki iliþki
örüntülerini anlamlandýrmaya baþlarlar. Bu
dönemde, bebek gerçek ve belirgin bir objeye
yönelmektedir. Bu ay öncesinde anne, bebek için
çok önemli deðilken, yedinci aydan itibaren baðlanma iliþkisiyle bebek çok geniþ yelpazede olan sosyal
iliþkilerini sýnýrlandýrmaktadýr. Artýk bebek, ilgisini,
tüm gereksinimlerini karþýlayan kiþiye yöneltmektedir. Bu dönemden itibaren bebekler yabancý kiþilerle karþýlaþtýklarýnda korku, kaygý ya da kaçma
davranýþlarýnda bulunmaktadýrlar (Joseph 1992).
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Baðlanma tam olarak altý ay ile yirmi dört ay
arasýnda þekillenmektedir. Bu dönemin ardýndan
çocuk yaþamýnda gerek birincil bakýcýsýyla gerekse
de diðer insanlarla geliþtireceði karmaþýk yapýdaki
iliþkilere girecektir (Kaplan ve ark. 1994).
Bebek, doðumun ardýndan baðlanma davranýþlarýný
ulaþabildiði herhangi bir kiþiye yönlendirebilir.
Ancak, altýncý aydan itibaren tüm "normal" bebekler, bu davranýþlarý, kendi seçimlerine baðlý olarak,
yakýnlýk kurmak istedikleri ve kendisinden ayrý
kalmaya itiraz etmedikleri tek bir kiþiye yönlendirirler (Hazan ve Shaver 1987). Bu kiþiye birincil baðlanma objesi denir.
Birincil baðlanma objesi ile bebek arasýnda diðer
insanlardan farklý bir iliþki vardýr. Bakýcý bebeðin
rahatlamasý ve kendisini yeniden güvende hissetmesi için dönebileceði bir güvence üssü iþlevini görmektedir. Eðer bebek, baðlandýðý kiþiye
yakýnsa, kendisini güvenli bir ortamda algýlar ve
araþtýrýcý davranýþlarda bulunabilir. Bebek çevreyi
araþtýrdýktan sonra sýðýnabileceði tek güvenilir
dayanaðýn birincil baðlanma objesi -genellikle
anne- olduðunu bilmektedir (Hazan ve Shaver
1987, Hortaçsu 1991).
Baðlanma konusunda yapýlan araþtýrmalar incelendiðinde, çalýþmalarýn daha çok öðrenme
kuramýnýn bu konuda getirdiði açýklamalarý çürütmek ve Bolwby'nin (1988) biyolojik kökenli
görüþünü desteklemek amacý ile yapýldýðý
görülmektedir (Hortaçsu 1991). Buna karþýn,
Bowlby'nin (1988) gözlemlerinden yola çýkarak ileri
sürdüðü biyolojik baðlanma kuramý ile Freud'un
psikoanalitik bakýþ açýsý altýnda þekillendirdiði
kuramýnýn birçok noktada birleþtiði görülmektedir
(Atasoy 1996).
Öðrenme Kuramý Çerçevesinde Baðlanma
Bu kurama göre baðlanma koþullanma ilkeleri ile
açýklanmaktadýr. Baðlanma kavramý, týpký
Pavlov'un klasik koþullama deneyindeki köpeðin,
zil sesi karþýsýnda salya salgýlamasý örneði ile ayný
süreç çerçevesinde açýklanabilir. Öðrenme psikologlarý, çocuðun anne ve babasýna baðlanmasýný
öðrenme sonucu ortaya çýkan bir davranýþ olarak
açýklamaktadýrlar. Bebek, birincil gereksinimlerinin (açlýk, susuzluk vb) karþýlanmasý sýrasýnda
yaþadýðý rahatlama duygusu ile bakýcýsý arasýnda bir
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baðlantý kurmakta ve bu nedenle de bakýcýsýna
iliþkin olumlu duygular geliþtirmektedir. Doðumun
ardýndan, insanlarla birlikte olduðu durumlarda bir
takým ödüller alan bebek, bir arada olma ile ödül
alma arasýnda kurduðu olumlu bað sayesinde yakýn
çevresindeki kiþilere baðlanmaktadýr (Gewirtz ve
Nogueras 1992). Bu görüþe göre, bakýcý ile bebek
arasýnda geliþen baðlanma ve buna eþlik eden
olumlu duygular koþullanma sonucunda öðrenilmektedir, doðuþtan varolan bir gereksinim
deðildir. Ancak, araþtýrmacýlar öðrenme sonucunda
kurulan bu baðýn kalitesinin oldukça önemli
olduðunu vurgulamaktadýrlar. Özellikle, baðlanma
iliþkisindeki yoksunluklar ve yetersizlikler, çocuðun
ilerideki kiþilik yapýsýnda ve kiþilerarasý iliþkilerinde, çeþitli sorunlarýn ortaya çýkabileceðinin
iþaretleri olarak kabul edilmektedir (Pearson ve
ark. 1993).
BAÐLANMA KURAMI VE BOWLBY
Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) 1950 yýlýnda
Bowlby'yi, Londra'da yaþayan evsiz çocuklarýn ruh
saðlýðý üzerine bir bildiri sunmak üzere çaðýrdý. Bu
çaðrý, Bowlby'nin baðlanma kuramýný geliþtirmesinde bir baþlangýç teþkil etmesi açýsýndan önemlidir.
Bowlby'nin, erkek çocuklarýn annelerinden erken
yaþta ayrýlmalarýnýn; ergenlik ve ileri yaþlardaki
suçluluk oranýný arttýrdýðýný gösteren çalýþmasýný
sunmasýnýn ardýndan ebeveyn-çocuk iletiþimi
önemli bir gündem oluþturdu. Bowlby 1944'de
"Kýrk dört çocuk hýrsýz: kiþilikleri ve yaþamlarý"
baþlýklý makalesini yayýnladý. Bowlby'nin bu çalýþmasý sonucunda yayýnlanan Dünya Saðlýk Örgütü
Raporu (Bowlby 1988) yaþamýn ilk üç yýlýnda, anne
yoksunluðunun çocuklarý artan ölçüde fiziksel ve
ruhsal hastalýk riski altýna soktuðuna iþaret ediyordu. Etkili olmasýna ve kabul görmesine karþýn
raporun çok önemli bir eksikliði vardý; erken anne
yoksunluðunun niçin ve nasýl böylesine kötüleþtirici
etkilere yol açtýðýný açýklamamaktaydý (Bowlby
1988, Hazan ve Shaver 1994).
Bowlby psikoanalitik gelenekte eðitilmiþti. Çocuk
psikiyatrisi alanýnda çalýþmaya baþlar baþlamaz
psikoanalitik kuramýn yetersizliðini gördü. Kurum
bakýmý altýnda olan çocuklarýn bakýcýlarý tarafýndan
temel bakým hizmetlerini almalarýna karþýn sýkýntýlý
ve kaygýlý olmalarý; Bowlby'nin psikonalitik kuramý
sorgulamasýný artýrdý. Öyle ki, psikoanalitik kuram
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"çocuklar annelerini, onunla açlýk güdüsünün doyurulmasý arasýnda bir çaðrýþým kurduklarý için severler" görüþü bu noktada iþlemiyordu (Coates 2004,
Shaver ve Mikulincer 2002).
Hem bu farkýndalýk hem de Dünya Saðlýk Örgütü'nün raporu Bowlby'yi yeni bir arayýþýn eþiðine
getirdi. Bu arayýþýn sonucunda çarpýcý araþtýrma
bulgularý elde edildi. Bu araþtýrma bulgularý, yakýn
iliþkiler kurma yönündeki evrensel insan eðiliminin
bebeklikten baþladýðýný ortaya koydu. Bebeklikte
kurulan baðlanma tarzý ile yetiþkinlikteki duygusal
baðlarla gözlenen benzerlik ve farklýlýklarýn açýklanabilmesi çabasý günümüzde hala devam etmektedir (Coates 2004, Hazan ve Shaver 1994).
Ýlk olarak Bowlby'nin 1958'de baðlanma terimini
kullanmasýnýn ardýndan pek çok araþtýrmacý,
bebeðin annesine duyduðu ve daha çok doðuþtan
getirilen ve biyolojik belirtiler tarafýndan yönlendirilen; sosyal iliþkilerin baþlangýç noktasýný
oluþturan; emme, aðlama, gülümseme, izleme,
çaðýrma, arama, bekleme gibi davranýþlarla kendini
gösteren (Soysal 1999, Soysal ve ark. 1999, Soysal
ve ark. 2000a, Soysal ve ark. 2000b, Þener ve
Türkmen 1989) ve gelecekteki iliþkiler için anahtar
rolünü oynayan bu iliþki biçimini araþtýrmýþtýr.
Baðlanma, araþtýrmacýlarýn ilgisini çeken bir konu
olduðundan bu konuda pek çok çalýþma yapýlmýþtýr.
Bu konudaki bilgi birikiminin oluþmasýnda hayvanlarla yapýlan çalýþmalarýn önemi oldukça büyüktür.
BAÐLANMA KONUSUNDA YAPILAN ARAÞTIRMALAR
Hayvan Çalýþmalarý
Sosyal davranýþýn kaynaðý bebeklik dönemine
kadar uzanmaktadýr. Yaþamýn baþlangýcýnda görülen ilk sosyal davranýþ, bebek ile anne arasýndaki
baðlanmadýr (Morgan 1991). Bu tür bir baðlanma
yaþantýsý, yaþamýn ilk yýllarýnda yardýma gereksinim duyan bazý hayvan türlerinin yavrularýnda da
görülmüþtür. Olgunlaþma hayvanlarda daha hýzlý
olduðundan, anneye baðlanma davranýþý hayvanlar
üzerinde de incelenmiþtir.
Bu araþtýrmalarýn en tanýnmýþ olaný Harlow'un
deneyidir (Schrier ve Harlow 1958). Harlow, çalýþmasýnda denek olarak maymunlarý kullanmýþtýr.
Yavru maymunlar, doðumdan hemen sonra annelerinden ayýrýlarak, kendileri için hazýrlanan rahat
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kafeslerde tek baþlarýna beslenip büyütülmüþlerdir.
Kafeslere yapay anneler monte edilmiþtir. Manken
annelerden biri, tahta baþlý, silindir þeklinde ve
telden yapýlmýþtýr. Diðer manken anne ise tahta
bloktan yapýlmýþ olup, yumuþak ve kahverengi bir
kumaþla kaplanmýþtýr. Her iki yapay annenin,
arkalarýnda bulunan ampul sayesinde, temas
sýrasýnda yavru maymunlara sýcaklýk verebilmeleri
saðlanmýþtýr. Ayrýca, tel mankenin göðsüne bir de
biberon yerleþtirilmiþtir. Araþtýrmacýlar, yavru
maymunlarýn süt vermeyen, ancak sýcak ve yumuþak olan gerçeðe daha çok benzeyen anneyi tercih
ettiklerini, korktuklarýnda, uyumak istediklerinde
ona sarýldýklarýný gözlemiþlerdir. Bu çalýþmanýn en
önemli sonucu, baðlýlýk iliþkisinin, açlýk ve susuzluk
gibi fizyolojik gereksinimlerin karþýlanmasýyla
doðrudan ilintili olmadýðýnýn deneysel olarak gösterilmesidir. Ayný zamanda, bu çalýþma, fizyolojik
gereksinimlerin karþýlanmasýnýn tek baþýna baðlanmanýn oluþturulmasýnda yeterli olmadýðýna da
iþaret etmektedir. Harlow'un çalýþmalarýnýn diðer
sonuçlarýysa, gerçek anne-bebek iliþkisinden yoksun kalan maymunlarýn büyüdüklerinde çiftleþmekte zorluk çektikleri, erkeklerin çiftleþemedikleri,
diþi maymunlarýn ise kendi yavrularýna karþý ciddi
cezalar uyguladýklarý yönündedir (Dodson 1995,
Donley 1993, Hortaçsu 1991, Holmes 1993, Joseph
1992, Seifert ve Hoffnung 1987). Benzer sonuçlarý
Lorenz, kuþlarla yaptýðý çalýþmalarýnda elde etmiþtir. Bu bulgular, ilk baðlanma deneyiminden yoksun olmanýn, yoksunluðun süresinin ve niteliðinin
daha sonraki iliþkilerin kalitesini etkilediðinin bir
göstergesi olabilir. Bu durum, Bowlby'nin kuramýný
destekler niteliktedir.
Harlow deneyleri, anne-bebek iliþkisinin oluþturulmasýnda fiziksel temasýn önemini de göstermektedir. Fiziksel temas baðlanmanýn kurulmasýnda
gereklidir, ancak yeterli deðildir. Maccoby 1980'de
yaptýðý çalýþmasýnda, kuzularýn tel örgü arkasýnda
gördükleri, yalnýzca sesini duyduklarý, ancak, hiç
dokunamadýklarý bir koyuna ya da ses çýkartan bir
çöp kutusuna bile baðlanabildiklerini belirtmektedir (Hortaçsu, 1991). Bu noktada, baðlanmanýn
kurulabilmesi için yavrunun karþýdan herhangi bir
tepki almasýnýn yeterli olabileceði söylenebilir.
Hayvanlarda baðlanma, insanlardakinden daha
farklýdýr. Ördek yavrularý yumurtadan çýktýktan
hemen sonra hareket eden büyük bir þeyi takip
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edip, tanýmadýðý þeylerden kaçma eðilimindedir.
Farelerde anne-yavru baðlanma iliþkisi, annenin
doðumun hemen ardýndan, dýþkýsý ile birlikte ürettiði özel kokulu bir madde çýkarmasý ve yavrunun
bu kokuyu çekici bulmasýyla olmaktadýr. Kokunun
çekiciliði doðumdan on dört gün sonra azalmaktadýr. Hayvanlarda baðlanma iliþkisi, yavrunun
büyümesi ile birlikte zayýflamaktadýr. Bunda
annenin yavruyu kendisinden uzaklaþtýrmasýnýn
payý oldukça büyüktür (Hortaçsu 1991).
Ýnsanlarda Yapýlan Çalýþmalar
Son yýllarda, anne-çocuk iliþkisi konusunda yapýlan
araþtýrmalarýn önemli bir bölümünü baðlanma
konusunun oluþturduðu görülmektedir (Donley
1993). Bu durumun en önemli nedeni ise, annebaba çocuk iliþkisini ayrýntýlandýrabilmenin her iki
nesil için de giderek önem kazanmasýdýr. Çünkü
baðlanma, çift yönlü bir süreçtir. Pek çok araþtýrmacý anne-çocuk iliþkisinin sürekliliðinin sonraki
yaþantýlarýn temelini oluþturduðunu ileri sürmektedir (Lewis 1990, Pearson ve ark. 1993, Roe ve
Drivas 1993). Galbo (1984), genç bir kiþinin
yaþamýndaki en önemli kiþilerin annesi ve babasý
olduðunu; LeCroy (1988) anne ve baba ile yakýn
iliþkide bulunmanýn gençlerin ruh saðlýðýnda belirleyici rol oynadýðýný belirtmiþtir.
Doðumla birlikte kurulan baðlanma iliþkisinin
niteliði, bebek ile anne arasýnda kurulacak olan
iletiþimin kalitesini de belirlemektedir. Öyle ki
doðum, anne ile bebeðin dokuz aylýk birlikteliklerindeki ilk ayrýlýþtýr. Böylece intrauterin yaþam
için biyolojik gereksinimlerin karþýlandýðý kan alýþ
veriþi de sona ermektedir (Atasoy 1996, Atasoy ve
ark. 1997).
Henüz tam olarak kanýtlanamamasýna karþýn anne
ile bebek arasýndaki ilk baðlanma iliþkisinin doðum
öncesinde kurulduðu ileri sürülmektedir (Bloom
1995). Doðum öncesi dönemde fetüs, annenin
duygulanýmlarýna yanýt verebilmektedir. Yirmi
altýncý haftada fetüsün algýlama, tepki gösterebilme
ve iþittiði bilgileri yakalama yeteneklerinin olduðu
bildirilmektedir (Kaplan ve ark. 1994, Altuð ve
Özkan 1996). Bu durumda, doðum öncesi dönemde, annenin bedeninde meydana gelen deðiþiklikleri benimsemesi, olumlu duygularýný henüz doðmamýþ olan bebeðine aktarabilmesi baðlanmanýn
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ilk temellerini oluþturmaktadýr. Hamilelik döneminde annenin karnýna dokunmasý yoluyla bebeðin
tensel olarak hissedilmesi ve bebeðin kabulü
baðlanma iliþkisi için oldukça önemlidir. Bu noktada, annenin fetüse iliþkin oluþturduðu tasarýmýn
içeriði ön plana çýkmaktadýr (Kemp ve Page 1986).
Baðlanma iliþkisinde anne anahtar konumundadýr.
Baðlanma, ancak anne figüründen yansýyan sýcaklýk ile gerçekleþmektedir. Eðer anne kendi annebabasý ile sýcak, sevgi dolu ve güvenli bir baðlýlýk
iliþkisi kurmuþsa bu durum evliliðine ve çocuðu ile
olan iliþkisine de yansýmaktadýr (Biller 1993,
Donley 1993, Habip 1996, Ruble ve ark. 1990,
Soysal 1999, Zeanah ve ark. 1993, Zeanah ve ark.
1997). Bebeðin, sosyal ve duygusal açýdan geliþebilmesinde bakýcýnýn duyarlýlýðý mevcut baðýn
kuvvetlenmesini saðlamaktadýr (Denham 1993,
Rijt-Plooij ve Plooij 1993, Isabella 1993). Ayný þekilde bebeðin kendisini ifade edebilmesi ve ortaya
koyabilmesinde de anne-baba çocuk iliþkisindeki
duyarlýlýk önemlidir (Casiddy 1986, Casiddy 1988,
Soysal 1999, Soysal ve ark. 2000a). Anne çocuk
iliþkisinde, gerek anne gerekse de bebek birbirlerinin duygularýna cevap verdikleri oranda
aralarýndaki duygusal iletiþimin kalitesi artmaktadýr (Rijt-Plooij ve Plooji, 1993 Soysal ve ark.
1999). Bu durum, birincil bakýcýnýn, bebeðin
gereksinimlerini ne ölçüde ve ne þekilde
karþýladýðýnýn etkililiði üzerinde durmaktadýr
(Dodson 1995).
Bolwby, yeni doðan bebeklerin ve çocuklarýn,
bakýcýlarý ile iliþki kurma gereksiniminde olduklarýný vurgulamýþtýr. Anne ile bebek arasýndaki iliþki yakýnlýk arayýþý ile belirginleþmektedir (Hortaçsu
1991). Bebeklerde, baðlanýlan figürden ayrýlma,
ileriki yaþlarda hastalýk ve yorgunluk olarak kendisini belli etmektedir (Goodfriend 1993).
Araþtýrmacý, çeþitli nedenlerle doðumdan hemen
sonra annelerinden ayrýlarak, özel bakýma alýnan
bebeklerde; geliþmenin yavaþladýðýný ya da durduðunu, bu bebeklerin yemek yemediklerini, sosyal
geri çekilme yaþadýklarýný ve yüzlerinde sürekli
üzüntülü bir ifade taþýdýklarýný belirtmiþtir. Boccio
ve ark. (1994), birincil baðlanma objesinden herhangi bir sebeple ayrýlma durumlarýnda, bebeðin
kalp atým hýzýnýn yükseldiðini ve nörobiyolojik sistemlerin iþleyiþinde farklýlaþmalar olduðunu ileri
sürmüþlerdir.
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Zeanah ve ark. (1993), baðlanma iliþkisinin
niteliðinin anne ile bebek arasýndaki iliþki biçimi ile
þekillendiðini belirtmiþlerdir. Anne-bebek iliþkisindeki ilk süreç, açlýk ve susuzluk gibi fizyolojik
gereksinimlerin karþýlanmasýdýr. Bunun ardýndan,
annenin bebeði ile geçirdiði zaman dilimi ve bu
zaman dilimini nasýl kullandýðý önem kazanmaktadýr. Goodfriend (1993), yeni doðan bebeklerin,
annelerinin ses ve gülümsemelerini, herhangi bir
kiþi veya nesneyle birarada olmaya tercih ettiklerini belirtmiþtir. Anne ile bebek arasýndaki yüz yüze
iliþkinin önemini vurguladýklarý yazýlarýnda Cohn
ve Tronick (1987), annenin bebeðine ilettiði olumlu duygu ifadelerinin (gülümseme, "ce" türü oyunlar oynama ve hayvan sesleri çýkarma gibi) bebeklerde olumlu duygular uyandýrdýðýný ve duruma
uygun tepkiler verdiklerini belirlemiþlerdir. Ýlk
aylarda kurulan bu iliþki tarzý gelecekteki iliþki
örüntülerinin ilk iþareti niteliðinde görülmektedir.
Troy (1995), anne ile bebek arasýndaki tensel baðýn
oldukça önemli olduðunu vurgulamýþtýr. Araþtýrmacý, annenin bebeðini çýplak olarak kucaklamasýyla, baðlanma arasýnda olumlu yönde bir iliþki olabileceðini ileri sürmüþtür. Bu nedenle, doðumu
izleyen ilk 45-60 dakikalýk dönemde bebek uyanýk
ve alýcý durumda olduðundan anne ile olan temasý
oldukça önemlidir.
Çocuðun ruhsal geliþiminde annenin rolü çok fazla
araþtýrýlan bir konu olmasýna karþýn, babanýn rolü
konusunda yapýlan araþtýrmalarýn sayýsý oldukça
azdýr. Ýlk kez Freud'un, küçük Hans olgusunda
babanýn çocuk üzerindeki etkisi irdelenmiþtir
(Yalýn 1979, Çevik ve Ceyhun, 1993, Habip 1996).
Baba-bebek iliþkisinin araþtýrýldýðý çalýþmalarda
daha çok babanýn "bakýcý" rolü üzerinde durulmaktadýr. Bu nedenle, babalýðýn, bir içgüdü olup olmadýðýný anlamak amacýyla hayvanlarla çalýþmalar
yapýlmýþtýr. Kuþlarýn ve memeli hayvanlarýn babaya
özgü korumacý tarzda yavrularýný himaye ettikleri
görülmüþtür. Babunlar, makak maymunlarý, þempanzeler ve diðer primatlarda erkeðin, aile içindeki
yeri karmaþýk görünse de, asýl görevi eþini ve yavrularýný yýrtýcý hayvanlardan korumaktýr (Ainsworth
1989).
Birincil baðlanma figürü çoðunlukla annedir. Buna
karþýn, pek çok bebekte temel baðlanma anneyle
olduðu kadar babayla da iyi olmaktadýr. Anne
Klinik Psikiyatri 2005;8:88-99
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tarafýndan desteklenen babalarýn, bebekleriyle
aralarýnda güvenli bir baðlýlýk geliþtirebilme
olasýlýklarý yüksektir. Baba-bebek baðlanmasýnda
baðlanma þekli ve iliþkinin ayrýntýlarý anneye baðlý
olarak deðiþmektedir. Eðer anne-babadan her ikisi
de uyarýcý kaynaðý ise, bebeðin, hem annesine hem
de babasýna güvenli baðlanma geliþtirebilmesi
olasýdýr. Bunun gerçekleþmesinde, bebeðin algýlarý
da etkilidir. Baba, anneye göre daha farklýdýr.
Sesinin tonu, giyimi, verdiði tepkileri, kokusu ve
dokunuþu farklýdýr. Bu sayede, bebek, anne ve
babasýnýn iki farklý kiþi olduðunu öðrenmektedir.
Anne ya da babasýndan ayrýldýðý durumlarda da
bebek, farklý bir sevgi kaynaðýnýn yanýnda olduðunu
bildiðinden rahattýr. Bu dönemde bebekler acýktýklarýnda ve yorulduklarýnda annelerini, aktif oyunlarda ise babalarýný tercih etmektedirler (Biller
1993).
Baðlanma konusunda, annenin etkisi yadsýnamaz
bir gerçek olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bababebek baðlanmasýný belirleyen en önemli koþul,
anne-babanýn iletiþim biçimidir. Eþlerin evliliklerine iliþkin algýlarý ve iliþkilerinden aldýklarý doyumun derecesi ile duyarlý anne-baba olma arasýnda
anlamlý iliþkiler bulunmuþtur. Eþler arasýndaki
iliþkideki tutarlýk bebeðin iliþki örüntülerini kavramasý açýsýndan da önemlidir. Anne ile baba arasýndaki gerginlik, baba-bebek iliþkisinde olumsuz
duygulanýma yol açmaktadýr (Donley 1993).
Benzer durum babasýný erken yaþta kaybetmiþ
çocuklar için de geçerli olabilir. Annenin babayý
anýþ ve ifade ediþ tarzý, sunulan iliþki örüntüleri,
çevrenin verdiði bilgi ve tüm bunlarý çocuðun ne
þekilde deðerlendirip yorumladýðý önemlidir.
Ayrýca, askerlik, iþ, hastalýk gibi durumlarda
ayrýlýðýn süresi ve bu süreyi bebeðin nasýl geçirdiði
saðlýklý bir baðlýlýðýn kurulmasýnda etkilidir.
Babanýn, bebek ile yakýn ve olumlu iliþki içerisinde
bulunmasýnýn, bebeðin yabancýlarla daha rahat iliþki kurmasýnda etkili olduðu görülmüþtür. Erken
bebeklik döneminde babalarý ile saðlýklý iliþkiler
kuran çocuklarýn güvenli baðlanma geliþtirdikleri
bilinmektedir. Biller (1993) mutlu, baðýmsýz, kolay
iliþki kurabilen ve araþtýrýcý çocuklarýn babalarýný
incelediklerinde; baba ile çocuk arasýndaki
iletiþimin, çocuðun biliþsel geliþimine uygun ve
araþtýrýcý davranýþlarýný destekler nitelikte
olduðunu bulmuþlardýr. Sonuç olarak, bebek ile
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baba arasýndaki baðlanmanýn saðlýklý kurulabilmesi
için babanýn ilk bir yýl içerisinde bebeðin bakýmý
ile ilgili tüm faaliyetlere doðrudan katýlmasý gerekmektedir (Biller 1993, Dodson 1995).
Baba-çocuk arasýnda baðlanma iliþkisinin kurulmasýnda rol alan bir diðer etmense, babaya verilen
geleneksel roldür. Geleneksel rol, evin ve ailenin
korunmasý, ev içerisinde kurallarýn ve sýnýrlarýn
belirlenmesi ve ailenin geçiminin saðlanmasý gibi
temel ilkelere dayanmaktadýr (Çevik ve Ceyhun
1993).
Baðlanmada kültürel farklýlýklar olabileceði gibi
(Ijzendoorn ve Kroonenberg 1988), ayný ülkenin
deðiþik bölgelerinde de deðiþik baðlanma örüntüleri görülmektedir. Farklýlýklarýn genellikle araþtýrmalarda kullanýlan örneklem gruplarýndan kaynaklanabileceði düþünülse de (Ijzendoorn ve
Kroonenberg 1988), kültürel yapýnýn baðlanmayý
etkileyen en önemli etken olduðu gözardý
edilmemelidir. Kültürel yapýnýn ülkemizde daha
çok baba-çocuk iliþkisinde ön plana çýktýðý
görülmektedir. Türk toplumunda annenin daha
destekleyici ve koruyucu olmasý, baba ile çocuk
arasýnda denge görevi yapmasý, baðlanmayý etkileyen diðer bir etken olabilir.
Ülkemizde, ekonomik nedenlere baðlý olarak,
çalýþan annenin doðum izninin bitmesinin ardýndan
bebeðe, yakýn akrabalar ya da bir bakýcý bakmaktadýr. Eðer akrabalar farklý bir þehirde yaþýyorlarsa
anne, baba ve çocuk birbirlerinden ayrýlmakta ve
uzun bir süre birbirlerini görememektedirler.
Cyntia ve ark. (1993), Amerika Birleþik
Devletleri'nde bebek bir yaþýna gelmeden önce
çalýþan annelerin oranýný %30 olarak bildirmiþlerdir. Araþtýrmacýlar, bebek dokuz aylýk
olmadan önce annenin iþ nedeniyle bebekten ayrý
kalmasýnýn baðlanmayý ne derece etkilediðini
araþtýrmýþlar, ancak anlamlý sonuçlar elde edememiþlerdir. Çalýþan anneler bebekleriyle az vakit
geçirmelerine karþýn, çocuklarýnýn gereksinimlerine karþý daha duyarlýdýrlar. Burada, güvenli
baðlanmanýn oluþmasýný etkileyebilecek durum,
annenin rol çatýþmasý içerisine girmesidir. Rol
çatýþmasý içerisinde olan annelerin bebeklerine
yeterince zaman ayýramadýklarý düþüncesiyle
kaygýya kapýldýklarý, bu durumun da eþlerin birbirleri ile olan iletiþimlerinin kalitesini olumsuz yönde
etkilediði görülmektedir.
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BAÐLANMANIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
Yabancý Durum Testi
Baðlanma kuramýna göre, bebekler baðlýlýk figürlerini güven temelinde, içinde bulunduklarý yeni
çevreyi araþtýrmada kullanýrlar (Zeanah 1993).
Ancak bebekler bir yandan çevreyi araþtýrýrken bir
yandan da birincil baðlanma nesnesi ile yakýnlýðý
koruma çabasý içerisindedir.
Yakýnlýðý koruma çabasýnda olan bebeðin, bakýcýsý
ile sürdürdüðü fiziksel temasýn, göz iliþkisinin ve
birbirlerine seslenme sürecinin araþtýrýcý davranýþlarý sürdürme sýrasýnda devam etmesi önemlidir. Ainsworth ve Bell (1970) annenin, çocuðun
yanýnda olmadýðý durumlarda ve çevrede de
yabancýlarýn bulunduðu ortamlarda çocuðun
araþtýrýcý davranýþlarýnda bir azalma olduðunu
belirtmiþlerdir.
Bebeðin, birincil baðlanma objesinden ayrý kaldýðý
sürelerde gösterdiði tepkiler de pek çok araþtýrmacý tarafýndan incelenmiþtir. Bu konuda yapýlmýþ
olan en önemli çalýþma Ainsworth'un düzenlediði
Yabancý Durum Testi’dir (Strange Situation). Testte, bakýcýsý ile birlikte yedi farklý aþamaya tabi tutulan bebeðin baðlanma devinimi hakkýnda bilgi
edinilmektedir. Bowlby'nin kuramý (1988), Ainsworth'un deneysel yaklaþýmý ile desteklenmiþtir.
Ainsworth ve ark., bir yaþýndaki bir bebeðin ailesine
olan baðlýlýk düzeyini belirlemek üzere güvenilir bir
ölçme aracý olan Yabancý Durum Testi'ni geliþtirmiþlerdir (Holmes 1993).
Yabancý Durum Testi, bebeðin bir yabancý ile
karþýlaþtýðý andaki olasý tepkilerini ölçmek amacýyla geliþtirilmiþtir. Testte; anne, çocuk ve araþtýrmacý içinde oyuncaklarýn bulunduðu ve araþtýrýcý
davranýþlarýn rahatlýkla yapýlabileceði bir odada bir
araya gelmektedirler. Uygulamada bebek ve
annesi, araþtýrmacýnýn gözetimi altýnda, üçer
dakikalýk yedi ayrý duruma maruz kalmaktadýrlar.
Birinci durumda, anne ve bebek odaya alýnmakta
ve bebek annesi tarafýndan bir örtünün üzerine
yatýrýlmaktadýr. Ýkinci durumda, araþtýrmacý sadece
gözlemci olarak bu ikiliye eþlik etmektedir. Üçüncü
durumda ise, annenin odadan çýkmasý ile birlikte
araþtýrmacý altý basamaktan oluþan iþlemler dizisine
baþlar. Ýlk olarak, araþtýrmacý, ayakta bebeðin görüþ
alanýna girer, göz iliþkisi kurar, ancak sözlü bir tep94

kide bulunmaz. Ýkinci olarak araþtýrmacý, gülümser,
konuþur ancak bebeðe yakýnlaþmaz. Bir sonraki
aþamada ise araþtýrmacý gülerek ve konuþarak
bebeðe yaklaþýr. Dördüncü aþamada, tensel temas
kurulur; araþtýrmacý bebeðin elini tutar ya da kolunu okþar. Beþinci aþamada araþtýrmacý bebeði
kucaðýna almak için eðilir. Son aþamada ise, bebeði
kucaðýna alýr ve dizlerinin üstüne oturtur. Ölçeðin
puanlanmasýnda korku tepkilerine (aðlama, sýzlanma, feryat etme, dudak titremesi, yüzünü buruþturma, baþka yere bakma ve dönme, geriye çekilme,
baþka yöne hareketlenme, yüzünü saklama) puan
verilmektedir. Verilen tepkiler 6 puan üzerinden
birer birer azaltýlma þeklinde puanlandýrýlmaktadýr.
Dördüncü durumda, anne odaya girerken, araþtýrmacý odadan çýkar. Beþinci durumda, bebek odada
tek baþýna býrakýlýr. Altýncý durumda, araþtýrmacý
içeriye girerek üçüncü durumdaki iþlemleri sýrasý
ile yeniden yapar. Yedinci durumda, araþtýrmacý
odadan çýkarken anne odaya alýnýr. Bebeðin korku
tepkisi verdiði gözlendiðinde bir sonraki aþamaya
geçilir (Goldsmith ve Alansky 1987). Bu arada
çocuðun verdiði tepkiler kayýt edilir. Çocuðun
ayrýlýk durumuna iliþkin tepkileri kayýt edilip deðerlendirildiðinde de temelde üç tür baðlýlýk iliþkisi
türü olduðu görülmüþtür (Ainsworth ve ark. 1978,
Holmes 1993, Main ve Cassidy 1988). Bu baðlýlýk
türleri (Ainsworth ve ark. 1978, Park ve ark. 2004,
Waters ve ark. 2002) aþaðýda verilmiþtir:
Güvenli baðlanma (secure attachment) geliþtiren
bebekler, birincil baðlanma objeleri yanlarýnda
olmadýðý koþullarda, çevreyi araþtýrýp, yakýnlýðý
koruyabilen ve bakýcýsýný güvence üssü olarak kullanabilme becerisine sahiptirler. Ebeveynin
gidiþine tepki gösterirler. Ancak, protesto davranýþý, anne-babanýn geri dönüþüyle birlikte yerini
rahatlama ve araþtýrýcý davranýþlara býrakmaktadýr.
Gerilimli kaçýnan baðlanma (anxious-avoidant
attachment) geliþtiren bebekler, bakýcýlarý ile birlikteyken araþtýrýcý davranýþlara devam edip duygularýný bu kiþi ile paylaþmamaktadýrlar. Ancak,
bakýcýlarý herhangi bir þekilde ortamdan ayrýlýp geri
döndüðünde, hiçbir deðiþiklik olmamýþ gibi meþgul
olduklarý iþe dikkatlerini yöneltirler.
Gerilimli direnç gösteren baðlanma (anxious-resistant attachment) geliþtiren bebekler, bakýcýlarý yanlarýndayken diðer kiþilerle ve çevreleriyle ilgilenirKlinik Psikiyatri 2005;8:88-99
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Tablo 1. Baðlanmanýn oluþmasýnda etkili olan süreçler (Biller 1993)
Çocuðun Kiþilik Özellikleri

Aile Sistemi

Sosyo-kültürel Etkenler

Doðum öncesindeki ve sonrasýndaki

Annelik ve babalýk rollerinin

Kültürel deðerler

süreçler
Nörolojik ve hormonal iþlevler

benimsenmesi
Anne-babanýn çocukluk öyküleri,

Cinsiyet rolleri

kendi anne-babalarý ile olan
baðlanma iliþkileri, geliþim düzeyleri,
eðitim, iþ ve mizaçlarý
Genetik aktarým

Anne-babanýn birbirleri ile olan

Etnik köken

iliþkilerinin niteliði
Cinsiyet
Mizaç Özellikleri

Anne-babanýn saðlýk durumu

Eðitim

Ailenin çocuðuna olan

Ýþsizlik oraný

sorumluluklarýný (ilgi, sevgi, eðitim,
saðlýk ve parasal kaynaklar)
yerine getirme derecesi
Motor faaliyetler ve biliþsel

Aile büyüklerinin ve çevrenin

Komþuluk ve diðer iliþkiler aðý

faaliyetler

desteði

Etkin güç kaynaklarý

Ailedeki iliþki örüntüleri

(medya, politika, din ve teknoloji)

(anne-baba, anne-çocuk,

Tarihsel yapý (sosyal çevre, barýþ-

baba-çocuk, anne-baba-çocuk)

ler. Ancak, herhangi bir ayrýlýk durumunun hemen
ardýndan hem bakýcýlarý ile bir arada olmak hem
de ondan uzaklaþmak istemektedirler.
Son yýllarda araþtýrmacýlar, daðýnýk/yönü belirsiz
baðlanma (disorganized attachment) adý verilen bir
baðlanma türü üzerinde durmaktadýrlar (Hazan ve
Shaver 1987). Bu örüntüde, kaygýnýn denetiminde
tutarlý bir strateji mevcut deðildir. Kaçýnan ve
kararsýz davranýþlarýn bir araya gelmesiyle oluþan
örüntü, baðlanma iliþkisini yönlendirmektedir.
Araþtýrmalar, bu örüntünün, bebeðin birincil
bakýcýsýnýn depresyonda veya hasta olduðu durumlarda ya da çocuðu istismar edici davranýþlar
sergilediðinde ortaya çýktýðý görüþünü desteklemektedir (Hazan ve Shaver 1987).
Bebeklikte biçimlenen baðlanma örüntüleri yaþam
süresince deðiþmez nitelikte deðildir. Biliþler ve
davranýþlar deðiþtirilebildiðine göre baðlanmayý
harekete geçiren yapýda da esneklik saðlanabilir.
Tüm bu anlatýlanlarýn ýþýðýnda, baðlanmanýn kurulmasýnda ve þekillenmesinde etkili olan pek çok iliþki örüntüsü ve süreç olduðu ortaya çýkmaktadýr.
Klinik Psikiyatri 2005;8:88-99

savaþ ve ekonomi)

Tablo 1'de baðlanmanýn oluþmasýnda etkili olan
süreçler gösterilmiþtir.
Hayatýn ilk üç yýlýnda ortaya çýkan çoðu psikopatolojik durumun kaynaðý bebek ile birincil bakýcýsý
arasýndaki iliþkiden doðmaktadýr. Bu iliþkideki herhangi bir aksaklýk patolojik bir yapýnýn oluþmasýnda
etkili olabilir.
DSM-IV'de (APA 1994) bebeklik ya da küçük
çocukluk döneminde görülen bozukluklarýn
içerisinde "Bebeklik ya da Erken Çocukluk
Dönemindeki Tepkisel Baðlanma Bozukluðu"
baþlýðý altýnda belirtilen patolojinin, beþ yaþýndan
önce baþlamasý gerekmektedir. Bozukluðun en
önemli belirtisi, bebeðin ya da küçük çocuðun
yaþamýndaki pek çok alanda önemli ölçüde bozulma ve geliþim dönemine göre uygunsuz toplumsal
iliþki kurma biçiminin olmasýdýr. Ayrýca, kalýcý
baðlanmanýn kurulmasýný önleyici þekilde birincil
bakýcýnýn sýk sýk deðiþmesi ya da çocuðun temel
gereksinimlerinin, sosyal ve duygusal gereksinimlerinin sürekli gözardý edilmesi de bozukluðun
ölçütleri içerisinde yer almaktadýr. Bozukluðun iki
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alt tipi vardýr: Ketlenmiþ tip; Bu alt tipte, toplumsal
etkileþimi baþlatmada ve geliþim düzeylerine uygun
olarak bu etkileþimlerin çoðuna yanýt vermede
sürekli bir yetersizlik vardýr. Aþýrý derecede ketlenmiþ, uyarýlmýþ ya da ambivalandýr. Ketlenmemiþ
tip; ön plandaki bozukluk, uygunsuz ve belirgin
olmayan toplumsal iletiþimler ve baðlandýðý kiþilerin tercihinde belirli bir seçicilik gösterememedir.
Rastgele ve uygunsuz toplumsal iliþkiler vardýr.
SONUÇ

akranlarýna ve öðretmenlerine karþý saldýrgan,
uyumsuz, depresif, imgeleme gerektiren oyunlarda baþarýsýz olduklarý ve sorumluluklarýný yerine
getiremedikleri gözlenmiþtir. Gerilimli direnç
gösteren çocuklarýnsa, sýklýkla fiziksel þiddet uyguladýklarý, düzeni bozucu davranýþlar sergiledikleri,
kurallara düþünmeden karþý çýktýklarý ve aniden
öfkelendikleri belirlenmiþtir. Gerilimli kaçýnan
baðlanma geliþtiren çocuklarýnsa, çevrelerindeki
kiþileri denetimleri altýna alma eðiliminde olduklarý ve öfkelerini doðrudan ifade edemedikleri
belirlenmiþtir.

Bir bebeðin huy ve alýþkanlýklarýnýn belirlenmesinde baðlanmanýn saðlýklý bir þekilde kurulmasýnýn payý büyüktür. Cynthia ve ark. (1993),
baðlanma iliþkisinin en erken dönemde, doðumdan
sonraki saatlerde ve günlerde oluþtuðunu belirtmektedirler. Bebeðin ve annenin, ilk temastan ve
daha sonraki birliktelikten uzak kalmalarý baðlanmanýn niteliðini etkilemektedir. Baðlanmanýn
temelini oluþturan ve iliþkide en önemli rolü üstlenen annenin ruhsal durumunun hamileliðin baþýndan itibaren önemli rol oynadýðý ve bu durumun
doðumdan sonraki bir yýl içinde de devam ettiði
belirtilmektedir. Bu noktada, ebeveynin duygu
durumunun ve demografik özelliklerin bebek
üzerindeki etkilerinin irdelenmesinin gerekliliði
ortaya çýkmaktadýr.

Kiþinin ilerideki iliþki biçimlerinin belirlenmesinde
yaþamýn ilk günlerinde kurulan baðlanma örüntüsünün etkisi tartýþýlmaz bir gerçektir. Yaþamýn ilk
aylarýndan itibaren þekillenen baðlanma ileride
karþý cinsiyetle olan iliþkileri ve eþ seçimini de etkilemekte midir? Günümüzde araþtýrmacýlarýn
baðlanma konusunda araþtýrdýklarý diðer bir
sorudur. Öyle ki, erken baðlanma iliþkisinin gelecekteki sevgi iliþkilerinin prototipi olduðu ileri
sürülmektedir (Waters ve ark. 2002). Bu nedenle,
bebeklik döneminde yaþanan patolojik baðlanma
örüntülerinin gelecekteki iliþkiler üzerindeki etkisi
(anne-babadan akranlara, akranlardan eþ seçimine
kadar baðlanma örüntülerinde meydana gelen
deðiþiklikler) günümüzde önemini koruyan bir
konu niteliðindedir.

Geliþim dönemlerinin baþlangýcýnda yeterli sevgi ve
bakým göremeyen bebeklerin, limbik sistemdeki
hücrelerinin yeterli geliþimi gösteremedikleri belirlenmiþtir. Bunun sonucunda, bu merkezde anormallikler görülmektedir (Joseph 1992). Çocuðun
duygusal anlamda baðlandýðý kiþilerden ayrýlmasý
sosyal becerilerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Hayatýnýn ilk üç yýlýnda anne-babasýna güvensiz bir þekilde baðlanan çocuklarýn, okul öncesi
dönemde problem çözme konusunda güvenli
baðlanma geliþtiren çocuklara göre daha sorunlu
bir dönem yaþadýklarý görülmüþtür (Zeanah ve ark.
1997). Baðlanma iliþkisinin niteliði konusunda okul
öncesi çocuklarla yapýlan çalýþmalarýn sonuçlarý
incelendiðinde; güvenli baðlanma geliþtiren çocuklarýn yaþýtlarýna göre sosyal becerilerinin yüksek,
olumlu duygulanýmlarýnýn olumsuz duygulanýma
göre daha fazla olduðu, yetiþkinlerle iþbirliði ve
uyum içerisinde bulunabildikleri görülmüþtür.
Güvensiz baðlanma geliþtiren çocuklarýn ise sosyal
izolasyona eðilimli, sinirli, rahatsýz, huzursuz,

Son dönemde geliþimsel araþtýrmalarda baðlanma
kuramý giderek önem kazanmýþtýr. Bu konudaki
araþtýrmalar gözden geçirildiðinde þu ana eðilimler
belirlenebilir; bazý çalýþmalar erken güvensiz
baðlanma iliþkisinin daha sonraki psikopatoloji için
yüksek risk oluþturduðunu belirtir. Baðlanma
çocukluk ve ergenlik psikopatolojilerinin deðiþik
þekillerinin ortaya çýkýþýnda ve tedavilerinde kullanýlacak yöntemler için baþvurulan bir kavramdýr.
Bulgular kiþinin iþlevleri içindeki sosyal iliþkilerinin
önemi üzerinde durmaktadýr. Ancak bu alandaki
en önemli sorun bu baðlanma kavramýnýn deneysel
kalmasýdýr. Baðlanmanýn özellikleri tüm iliþkileri
de yansýtmayabilir. Bowlby, baðlanma özelliklerini
iliþkilerin diðer görünümlerinden ayýrmýþtýr.
Güvensiz baðlanma psikopatolojinin belirleyicisi de
olmayabilir. Burada önemli olan güvensiz baðlanma iliþkinin psikopatolojide oynadýðý rolü saptamaktýr.
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Beklenenin dýþýnda bir çevrede geliþen çocuklarýn
güvenli ya da güvensiz baðlanma iliþkisi nasýl olacaktýr? Bu çocuklarýn deðerlendirildikleri ortam
araþtýrma laboratuvarlarý deðil, kendi çevreleri
olmalýdýr. Bu çocuklarýn deðerlendirilmelerinde
hem görüþmeler hem de gözlemler yapýlmalýdýr.
Yetiþtirme yurdundan evlat edinilen kiþiler
"yabancý durum" ile ayýrt edilemeyen bir dostluk
örüntüsü göstermiþler.
Geliþim içinde kritik dönemler vardýr. Önceden
çok üzerinde durulmayan bu konuda son zamanlarda çalýþmalar baþlanmýþtýr. Bu dönemler ve strese
duyarlýk çalýþýlmaya baþlanmýþtýr. Özellikle bebeklik döneminde yurtlara yerleþtirilen bebekler erken
çocukluk döneminde böyle bir ortamda yaþayanlara göre sosyal iliþkilerde antisosyal davranýþlarý
daha fazla sergilemektedir. Yaþ ne kadar küçükse
risk o kadar artmaktadýr. Duyarlý bir dönem
olduðunun iþaretidir. Erken dönemdeki baðlanmayý ne kadar iyi anlayabilirsek yaþamýn diðer
dönemlerindeki sosyal iliþkileri de o kadar iyi
anlayabileceðiz. Ancak bu baðlanma iliþkisini de
analiz etmek çok zordur. Biyolojik ailesi ile
büyüyen, evlat edinilen, kendi ailesinde kalmýþ kötü
ortamda yetiþmiþ ya da tersi ortamda büyümüþ
çocuklarýn baðlanma örüntüleri tam olarak gösterilememiþtir. Bir diðer görüþ de bu kavramýn
yetiþkin yaþamýna nasýl yansýdýðýdýr. Sevgi iliþkisindeki eksiklik erken bebeklik döneminde yaþanabilmekte bunun yaþamýn tüm evrelerinde risk
yarattýðý ileri sürülmektedir. Bu konuda yapýlan
çalýþmalar erken çocukluk dönemindeki ikili
iliþkiye yönelik ölçümlere dayanmaktadýr. Ancak
yaþamýn diðer dönemlerinde kiþinin bir çok iliþkisini de göz önüne almak gerekmektedir.
Annenin eriþkinlerle iliþkisinin de bebeðin baðlanmasýnda yordayýcý olabileceði düþünülmüþ, ancak
bu alanda da yanýtlanmasý gereken sorular bulunmaktadýr. Ayný annenin çocuklarýnýn iliþkisindeki
güven farklýlýðý bu alanda araþtýrýlmasý gereken
konulardýr.

Sonuçta baðlanma ile ilgili yapýlan çalýþmalar normal geliþimde kullanýlan çalýþmalarla bozukluklar
üzerindeki çalýþmalar þeklinde ayrý ayrý ele alýnmaktadýr. Bu araþtýrma sonuçlarýnýn da bir araya
getirilmesi önerilmektedir. Ancak bu bir araya
gelmede baðlanma bozukluklarýnýn sýnýrlarýný ve
anlamýný deðerlendirmede belirsizlikler sürmektedir. Ne zaman normal ne zaman baðlanma bozukluðu tanýsý konulmasý gerektiði ile ilgili belirsizlik
sürmektedir. Geliþimsel olarak gözlediðimiz sýnýrlarý net olmayan dostluk örüntüsü tepkisel baðlanma bozukluðunun ketlenmemiþ tipine oldukça
yakýn bir kavramdýr. Diðer tipteki baðlanma bozukluðu (ketlenmiþ tip) ile ilgili çok daha az araþtýrma
bulunmakta ve bu konuda araþtýrmalara gereksinim vardýr. Geleneksel olarak bu baðlanmadaki
güvenliðin ölçümü kategorik kalmýþtýr. Altýnda pek
çok boyut yer almaktadýr. Bu davranýþ üzerindeki
etkisinin sürekli ya da kesintili olup olmadýðýný
belirleyebilmek için diðer boyutlarýn da ölçülmesine gerek vardýr.
Bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki ruhsal
geliþime ilgi giderek artmaktadýr. Baðlanma ile
ilgili araþtýrmalar ise en önemli bölümünü oluþturmaktadýr. Baðlanma, sadece bebeklik dönemini
deðil, erken çocukluk, geç çocukluk, ergenlik ve
eriþkinlik dönemlerini de etkilemektedir.
Baðlanma; þiddete eðilim, kendine zarar verme,
madde kötüye kullanýmý ve baðýmlýlýðý, ihmal ve
istismar etme ya da edilme gibi psikopatolojilerle
iliþkili olabilmektedir. Bu anlamda erken dönem
anne-bebek ve çevre-bebek iliþkisinin deðerlendirilmesi, danýþmanlýk ve destek verilmesi,
iliþkisel sorunlarýn erken belirlenmesi ve ele alýnmasý koruyucu ruh saðlýðý açýsýndan önemlidir.
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