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Öz

Abstract

Bağlanma, anne ve bebeği arasında her iki yönde gelişen ve kurulan
bir iletişim ve etkileşim örüntüsüdür. Ruhen ve bedenen sağlıklı bireylerin yetişmesi için, annenin bebeği ile doğum öncesinden başlayan ve doğum sonrası da devam eden uygun bağlanma oluşturması ve sürdürmesi beklenirken, benzer şekilde bebeğin de annesi
ile uygun ve güvenli bağlanma kurması gerekmektedir. Bağlanmayı
etkileyen birçok etmen bulunmaktadır. Bağlanmada sorun yaşayan
çocukların ileriki yaşamlarında sorunlar olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarının, bu etmenlerin farkında
olması ve sağlıklı çocuk izlemlerinde, çocuğu sağlıklı ebeveyn iletişimi ve gelişimi açısından değerlendirilmesi gereklidir. Bu değerlendirme sonucunda, anne-çocuk ikilisine çok disiplinli yaklaşımlar
yapılabilir ve sağlıklı nesiller için çocuğun sağlığı ruhen ve bedenen
korunmuş olur.

Attachment is a pattern of interaction and communication established and developed between mother and baby. For the growth of
mentally and physically healthy individuals, the mother is expected
to create a suitable attachment starting before the birth and to maintain it afterwards. It is also necessary for the baby to establish appropriate and safe attachment towards the mother in a similar manner.
There are several factors that affect the attachment. Also, some studies show that children with attachment problems also have problems in their future lives. Healthcare professionals need to be aware
of these factors and evaluate the child in terms of healthy parental
communication and child development in well-child visits. As a result of these evaluations, multidisciplinary approaches to the mother-child pair can be established and the child’s health is protected
mentally and physically for healthy generations.
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Giriş
Bağlanmanın tanımı ve önemi
İnsan, başka insanlarla bir arada bulunma isteğinden
dolayı topluluk halinde yaşayan bir organizmadır. Diğer
canlıların yavrularından farklı olarak insan yavrusunun,
biyolojik açıdan gözlenen özel durumu nedeniyle, yaşamını sürdürebilmek için, çok daha uzun süre ebeveynlerinin ve ona bakan diğer kişilerin doğrudan yardımına gereksinimi vardır. Bu gereksinimlerin karşılanması
gerekliliği insan yavrusunun, ona bakan kişilere karşı
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bağlanma gereksinimini doğurmuştur. Bağlanma, bebeğin doğumuyla birlikte başlayan, oluşması beklenen
ve duygusal yönü ağır basan bir durumdur (1). Annenin bebeğe ve bebeğin anneye bağlanması şeklinde iki
yönü olan bu kavram için İngilizce ’de iki farklı terim
kullanılmakta olup, annenin bebeği ile olan etkileşimi
ve bağlanması “bonding”, bebeğin anneye bağlanması
ise “attachment” olarak adlandırılmaktadır (2). Dilimizde ise bu iki terimin değişik adlandırılması olmayıp, her
ikisi için de “bağlanma” sözcüğü kullanılmaktadır. Bu iki
bağlanma birbirleriyle ilişkilidir, ancak bu yazıda kulla-
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nılan “bağlanma” kavramı bebek anne bağlanması olan
“attachment” kavramını içermektedir.
Annenin bebeğe bağlanmasının düzeyi, bebeğin anneye
olan bağlanmasını etkilemektedir. Bakım veren ile bebek
arasındaki erken sosyal etkileşimin varlığı, bebeğin bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimini etkiler. Bu etkilenme
ile bebek sonraki yaşamında; sosyal, ailesel ve romantik
ilişkilerini olumlu ya da olumsuz yönde düzenleyebilir
(3). Bebekteki bağlanma davranışı; bağlanma sistemini
harekete geçiren çevresel ve içsel olarak tetiklenen, yabancılama hissi, hastalık, sıkıntı, açlık, tehlike ve korku
gibi duyguların sonucu olarak görülmektedir (4, 5). Bu
deneyimlerle birlikte, bebek bu tehditlere karşı olgunlaşır, güvenliğini ve yaşamını sürdürmek için fiziksel ve
zihinsel korunma yöntemleri geliştirir (6).
Bağlanma, çocuk ile bakımını üstlenen kişi arasında kurulan ilişkide; tutarlı, süreğen ve başlıca kaygı-gerilim
durumlarında ortaya çıkan duygusal bir bağ olarak tanımlanmaktadır (7). Kavlak’a (8) göre, tekrarlayan olumlu anne-bebek ilişkisinin sonucu olarak ortaya çıkan bir
güven duygusudur. “Erken yaşlarda bağlanma figürü
ya da birincil bakıcılarla kurulan ilişkinin niteliği, yaşamın sonraki yıllarında kurulacak yakın ilişkiler için
temel oluşturmaktadır” düşüncesi, kuramın dayandığı
psikanalitik kuramdır (9). Bowlby (5), çocuğun büyüdüğü süreçte, bakım veren kişinin çocuğa verdiği uyaran
ve tepkiler temelinde çocuğun bakım veren kişiye ve
kendisine ilişkin oluşturduğu zihinsel örneklerin ömür
boyu değişmez olduğunu ve tüm dönemlerde kişilerarası ilişkilerin niteliğini belirlediğini öne sürmektedir. Bu
kurulan bağlanma ile çocuğun yaşamda kalma şansını
arttırdığı ve evrimsel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdan korunma olduğu iddia edilmektedir.

Klinik ve Araştırma Etkileri
Bebeklikte ve çocuklukta bağlanma örüntüleri
Bowlby’nin kuramına en önemli katkı yapanlardan birisi
de Ainsworth‘tür. Bu bilim insanı, Ugandalı anne ve bebekler üzerinde yaptığı çalışma ile geliştirdiği “Yabancı
Durum Testi” ile bebeğin çeşitli durumlara verdiği tepkileri değerlendirmiştir. Bu testte, bebeğin yeni girdiği
bir ortamda, üçer dakikalık yedi aşamada, özellikle tek
başınayken, annesi odadayken, yabancı birisi varken nasıl davrandığı ve annenin odaya dönmesine ne tür tepkiler verdiği kaydedilmiştir. Bu çalışma sonucunda üç tip
bağlanma örüntüsü tanımlanmıştır; “güvenli”, “güvensiz/dirençli” ve “güvensiz/kaçınan” (10). Bu üç örüntüye
daha sonra Main ve Solomon (11) tarafından “organize
olamayan (dağınık)” bağlanma örüntüsü eklenmiştir.
Güvenli bağlanan çocukların, anneleri ile odaya girdik-

Şekil 1.

Bağlanma gelişimi (3)

lerinde araştırma ve keşfetme isteklerinin olduğu, anne
odadan ayrıldıktan sonra kaygı ve gerilim yaşadıkları,
anneleri tekrar yanlarına geldiklerinde ise çabucak rahatlayarak tekrar keşfetme ve keşfettiklerini paylaşma
istekleri içinde oldukları saptanmıştır. Güvensiz/dirençli örüntü gösteren çocukların ise anneleri ayrıldığında
keşfetmeyi ve oyun oynamayı kestikleri, yoğun kaygı
ve ruhsal gerilim yaşadıkları, anneleri odaya dönse bile
ruhsal gerilimlerinin azalmadığı ve rahatlayamadıkları
görülmüştür. Güvensiz kaçınmacı bağlanma örüntüsünde ise, bebeğin anne geldiğinde anneden uzak durduğu,
annenin iletişim kurma çabasına direnç gösterdiği saptanmıştır. Güvensiz/dağınık bağlanmış bebekler ise, şaşırmış, endişeli, dikkatsiz davranışlar göstermekte, farklı
yönlere bakarak annelerine gitmektedirler (12).
Bağlanmayı etkileyen etmenler
Bağlanmayı etkileyen etmenler, bebeğin anne karnında
fetüsün oluşumu ile başlayan yolculuğundan başlayarak, doğum sonrası dönemi de kapsayacak şekilde devam eder. Doğum öncesi ve doğum sonrası etkiler ile
bebeğin ilerideki yaşamında bilişsel ve sosyo-duygusal
gelişiminin şekillendiği ortaya konmuştur. Bunlara ek
olarak; bağlanma türünün bebeğin ilerideki yaşamında
sosyal, ailesel ve romantik ilişkilerini ve kendileri ebeveyn olduklarında bebeklerine karşı erken bakım deneyimlerini de etkilediği görülmüştür (3) (Şekil 1).
İnsanlarda yapılan çalışmalarda, bağlanma ilişkisinin
doğum öncesi dönemden başladığı ileri sürülmekte
olup; özellikle yirmi altıncı haftada fetüsün algılama,
tepki ve yakalama yeteneği ile annenin duygularına
yanıt verdiği bildirilmektedir (13, 14). Anne-bebek bağlanması, bebekteki sosyo-duygusal düzenlemeyle ilgili
nöral yolakları şekillendirir. Annenin ruhsal gerilimi,
bununla ilgili metabolik değişikliklere yanıt vermede
zorlanması ve annenin sağlığını etkileyecek fizyolojik
durumlar annenin kendi sosyo-duygusal düzenlemesinde ve dengesinde etkilidir. Bunun sonucunda, anne-bebek ilişkisi ile bebeğin sosyo-duygusal düzenlen77
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mesinde ve dengesinde etkisi görülmektedir. Bebeğin
sosyo-duygusal dengesi, bu etki ile yaşamı boyunca
sabit kaldığı düşünülmektedir. Genetik etmenler için
örneğin mizaç ve annenin ruhsal gerilimi ortaya çıkaran durumlara karşı dayanıksız ve yanıtsız olması yer
alırken, çevresel etmenler için de anne-baba kaynaklı
etkileşimler örnek verilebilir (15).
Anne-bebek ilişkisi sürecinde, bebeğin ve ebeveynin birbirlerine karşılıklı yanıtlarına ek olarak kortikal ve subkortikal düzenlenmelerin de etkili olduğu düşünülmektedir.
Mogi’nin (16) hayvan deneylerinde, sinaptik terminal
maturasyonunun ve ultrasonik ses dalgalarının, bağlanmada etkili olabileceği gösterilmiştir. Sosyal etkileşimin
düzenlenmesinde, erken dönemde annenin bebek ile
olan etkileşimi ve bağlanma deneyimlerinin, ergenlik ve
erken çocukluk döneminde fizyolojik ve hormonal yanıtlara neden olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır.
Japonya ve İtalya çalışmaları, kültürel bazda bağlanma
ile genetik ilişki olabileceğini göstermektedir. Oksitosin
reseptör gen polimorfizmi ve serotonin transport gen
polimorfizminin annede bebeğine karşı olumlu tutuma
neden olduğu gösterilmiştir (3, 17). Menardo ve ark. (18),
bakım veren ile çocuk arasındaki ilişki ve genetik yapının
araştırıldığı çalışmalarında çevresel etmenlerin, örneğin
sosyo-kültürel düzeyin, bağlanmada etkili olduğunu bildirmişlerdir. Annenin çocuğu ile ilişkisini düzenlerken
kullandığı etmenlerden biri olan beyin yanıt mekanizmalarının, annenin içinde bulunduğu sosyoekonomik
durumdan güçlü şekilde etkilendiği belirtilmiştir (19).
Bebeklerdeki bağlanma tipi, annede ruhsal gerilim yaratan durumlardan etkilenir. Sosyoekonomik durum, en
önemli konu başlıklarından birisidir. Fakirlik içinde yaşayan çocuklar, yüksek ekonomik düzeydekilere göre daha
sık güvensiz bağlanma göstermektedir (20). Ebeveynlerin, evlilikleri boyunca yaşadıkları sorunların da, güvenli
bağlanmayı etkilediği düşünülmektedir. Tutarlı ebeveyn
davranışı güvenli bağlanmayı arttırırken, ruhsal gerilimli
durumlar güvenli bağlanmayı azaltmaktadır (21).
Lerum ve ark. (22), anne-bebek bağlanmasını etkileyen
durumları gebelik döneminde incelemişler, gebeliğin
planlı olup olmaması, hane gelir düzeyi, ultrason ile bebeğin görülmesi ve fetal hareketlerin bağlanmada etkili
olduğunu saptamışlardır. Doğum öncesi depresyon ve
kusma gibi hoş olmayan gebelik deneyimlerinin bağlanmayı olumsuz etkilediği gösterilmiştir (23, 24). Annelik davranışlarının ve yetersiz bağlanma etkileşiminin,
doğum sonrası anksiyete ve depresyon ile ilişki olduğu
bildirilmiştir (25, 26).
Bağlanmada kültürel etkilenim de önemli bir etmen
olup, anne-bebeğin yaşadığı toplum yapısı bağlanma ti78
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pini belirler. İsrail’de komün köyleri kibutzlarda yaşayan
ebeveynlerle yapılan bir çalışmada, ebeveynlerin kendi
çocuklarını gün içerisinde görmelerine karşın, bakan
kişilerin farklı olmasından kaynaklı, ortak büyütülen bu
çocuklarda güvenli bağlanmanın azaldığı saptanmıştır.
Bu çocuklar 11–14 aylıkken yabancı ortama sokulduklarında yalnızca %37’sinin güvenli bağlanma gösterdiği
gözlenmiştir (27). Onnis ve ark. (28), çalışmasında ise
anne-bebek etkileşiminde anadilin etkisinin olduğu ve
genetik kökenli dil iletişiminin bağlanmada aracı olabileceği bildirilmiştir. Bağlanma oluşumunu etkileyen
koşullar Tablo 1’de verilmiştir.
Bağlanmayı olumsuz etkileyen durumlar birçok çalışmada araştırılmıştır. Anne-baba ve çocuk arasındaki
ilişkiyi olumsuz etkileyen bir durum aşırı ağlamadır.
İlk aylarında aşırı ağlayan ve kucağa alınmaya da yanıt
vermeyen bebeklerde göz teması ve gülümsemenin geç
kaldığı ve üçüncü ayın sonunda da annelerin bu bebekleri reddettiği saptanmıştır (30). Ainsworth ve ark. (31),
anneler bebeklerin ağlamalarına aldırmadıklarında, bebeklerin daha çok ağladığını belirtmişlerdir. Aşırı ağlamaya tepkisiz kalan ya da kendisinin başarısız olduğunu düşünerek yatıştırmayı bırakan anneler aldırmıyor
göründüğü için kısır döngü ortaya çıkmış ve bebeğin,
buna yanıt olarak daha fazla ağladığı görülmüştür. Fakat
üç aylık olan bebeklerinin ağlamalarına hemen yanıt veren annelerin, 12. ayda bebekleriyle güvenli bağlandıkları saptanmıştır (31). Abbasoğlu ve ark. (32) anne bebek
bağlanması ile infantil kolik arasında ilişki olmadığını
saptamışlardır. Depresyonun anneleri etkileyebildiği,
bu etkilenim sonucunda bebeğin artan ağlamasına karşı
annenin gösterdiği yanıtta bozulma sonucunda ebeveyn
güdülenmesinde ve ebeveynlerin çocuklarının sağlığı
için yapması gereken yaşam uyumlarında sorun yaşayabildikleri gözlenmiştir (33).
Bağlanmayı etkileyebilecek diğer bir durum ise bebeklik depresyonudur. Bir çalışmada gündeme gelen
bu durum, anne-bebek etkileşiminin kısa ya da uzun
süreli kesilmesinin sonucu olarak iki şekilde tanımlanmaktadır; Kısa süreli anne yoksunluğu (anaklitik depresyon) ve uzun süreli anne yoksunluğu (psişik hospitalizasyon) (34).
Bir çalışmada tutarlı, devamlı ve sorumlu ebeveyn davranışının yanı sıra, bu davranışa yanıt verebilecek bebeklere gereksinim olduğu bildirilmiştir (35). Bu karşılıklı ilişkide, bir taraf verirken diğer tarafın alması
gerekmektedir. Oyuncaklar ve nesneler ile oynamayı
annesi ile sosyal ilişki kurmaya tercih eden bebekler,
ilerideki yaşamlarında daha az güvenli bağlanma göstermektedirler.
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Tablo 1. Bağlanmanın oluşmasında etkili olan süreçler (29)
Çocuğun kişilik özellikleri
• Doğum öncesindeki ve sonrasındaki süreçler
• Nörolojik ve hormonal işlevler
• Genetik aktarım
• Cinsiyet
• Mizaç özellikleri
• Motor ve bilişsel etkinlikler
Aile sistemi
• Annelik ve babalık rollerinin benimsenmesi
• Anne-babanın çocukluk öyküleri, kendi anne-babaları
ile olan bağlanma ilişkileri, gelişim düzeyleri, eğitim,
iş ve mizaçları
• Anne-babanın birbirleri ile olan ilişkilerinin niteliği
• Anne-babanın sağlık durumu
• Ailenin çocuğuna olan sorumluluklarını (ilgi, sevgi,
eğitim, sağlık ve parasal kaynaklar) yerine getirme
derecesi
• Aile büyüklerinin ve çevrenin desteği
• Ailedeki ilişki örüntüleri (anne-baba, anne-çocuk,
baba-çocuk, anne-baba-çocuk)
Sosyo-kültürel etkenler
• Kültürel değerler
• Cinsiyet rolleri
• Etnik köken
• Eğitim
• İşsizlik oranı
• Komşuluk ve diğer ilişkiler ağı
• Etkin güç kaynakları (medya, politika, din ve teknoloji)
• Tarihsel yapı (sosyal çevre, barış-savaş ve ekonomi)
Doğum sonrası erken dönemde bağlanmayı etkileyen
ve anne-bebek bağlanmasını kolaylaştıracak uygulamalar; 1- Erken ten tene temas 2- Kanguru yöntemi 3- Odanın paylaşılmasıdır. Anne doğum sonrası ilk anlardan
itibaren gözlemlenmeli ve gösterdiği uygun bağlanma
davranışları desteklenmelidir. Bebeğin yatıştırılması,
kucaklanması, okşanması, cinsiyeti ile seslenilmesi, konuşulması, göz göze temas kurulması ve emzirilmesi ya
da emzirilemiyorsa uygun beslenme yönteminin kullanılması bağlanmayı destekler ve geliştirir (36). Ten tene
temas, duyusal uyaranları tetiklemesine ek olarak annede oksitosin salınımın artışına yol açar. Oksitosin artışı
ile anne sakinleşir ve sosyal duyarlılığı artar, ebeveynlik
tutumlarını geliştirerek bağlanmaya destek olabilir (37).
Annenin bebeğini kanguru yöntemi ile kucağına almasıyla, fiziksel ve duygusal olarak ilişkilerin desteklendiği,
etkileşimin arttığı görülmüştür (38). Doğum sonrası da
odanın paylaşımı önemlidir. Aslında anne ile bebeğin
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her ayrılışı her ikisi için de ruhsal gerilimli bir durumdur ve tıbbi bir zorunluluk olmadıkça anne-bebek aynı
oda içinde kalmalıdır. Bu uygulama ile erken temas sağlanabilir, süt üretimi artar ve bebeğin daha etkili emmesi
için annenin öz güven artışı ile sonuçlanabilir (39).
Bebeklik dönemindeki bağlanma, kişilerin sosyal, romantik ve bireysel yaşantılarının biçimlenmesinde
önemlidir. Bu etkilerine ek olarak güvenli bağlanma
sağlanamadığında, kişilerin yaşamlarında sağlık sorunları da (riskli ergen davranışları v.b) görülebilmektedir.
Bebek ile anne bağlanmasının kurulması, gebelik öncesinden başlamakla birlikte, gebelik, doğum ve doğum sonrası gibi geniş bir dönemden etkilenmektedir.
Güvenli bağlanmaya genetik etmenler dahil etki eden
birçok durum vardır ve sağlık çalışanları, bu dönemler
içerisinde bağlanmayı etkileyecek durumların farkında
olmalıdırlar. Saptanan risk etmenine uygun, etkin ve
multidisipliner olarak değerlendirilmesi ve gerekliliklerin yapılması anne ve bebeğe uygun desteğin verilebilmesi amaçlanmalıdır.
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