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ÖN SÖZ  
 

Bu çalışmanın amacı ergenlerde bağlanma stillerinin saldırganlık 

davranışları ve depresyon düzeyi ile arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Araştırmanın örneklemini 2015 yılında Şırnak ilinde yaşayan 68 kız, 51 

erkek olmak üzere 119 ergen oluşturmaktadır. 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak bağlanma stillerini araştırmak 

amacıyla İlişki Ölçekleri Anketi, saldırganlık davranışlarını araştırmak 

amacıyla Saldırganlık Ölçeği, depresyon düzeyini araştırmak amacıyla 

Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği ve bazı demografik değişkenleri 

araştırmak amacıyla Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. 

 Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre bağlanma stilleriyle 

saldırganlık davranışları arasında ve saldırganlık davranışlarıyla 

depresyon düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, bağlanma stilleri 

ile depresyon düzeyi arasında ise anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Güvensiz bağlanma stillerinden korkulu bağlanma stiline 

sahip olanların depresyon düzeyinin daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Demografik değişkenlere göre elde edilen bulgular ise şu şekilde 

özetlenebilir: Kızlarda erkeklere oranla korkulu bağlanma düzeyi daha 

yüksek, erkeklerde ise kızlara oranla saplantılı bağlanma düzeyi daha 

yüksek bulunmuştur. Erkeklerin kızlara oranla fiziksel saldırganlık 

düzeylerinin daha yüksek, kızların ise erkeklere oran düşmanlık 

eğilimlerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kızların erkeklere 

oranla uygulanan Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği’ ne göre daha yüksek 
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depresyon düzeyine sahip olduğu bulunmuştur. Bireylerin yaşları 

arttıkça korkulu bağlanma, fiziksel saldırganlık, sözel saldırganlık ve 

saldırganlık düzeyleri artmaktadır. Bireylerin ebeveynlerinin eğitim 

düzeyleri yükseldikçe saldırganlık düzeyleri düşmektedir. Ailelerin 

gelir durumu yükseldikçe ergenlerin saplantılı bağlanma düzeyleri 

düşmektedir. Ailelerin gelir durumu arttıkça ergenlerin depresyon 

düzeyi artmaktadır. 

Bu çalışmanın her aşamasında bana destek olup yol gösteren tez 

danışmanım ve değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Samuray ÖZDEMİR başta 

olmak üzere eğitim-öğretim hayatımda üzerimde emeği olan tüm 

hocalarıma sonsuz teşekkür ederim.  

Ayrıca tüm hayatım boyunca her zaman yanımda olup kendimi güçlü 

hissetmemi sağlayan başta babam Ahmet KAHRAMAN olmak üzere 

tüm aileme sonsuz teşekkür ederim.   

Son olarak, bugün hayatımda oldukları gibi bundan sonra da sürekli 

olmasını dilediğim kadim dostum Kahraman GÜLER başta olmak 

üzere tüm değerli dostlarıma teşekkür ederim. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Ergenlik döneminde bireyin ruh sağlığı üzerinde etkiye sahip pek çok 

çevresel etken bulunmaktadır. Ergenlik dönemiyle ilgili bilimsel 

çalışmaların başladığı günden bu yana, araştırmacıların en çok üzerinde 

durduğu konulardan biri, bu dönemdeki problem yaratabilen 

davranışları öngörmek, tahmin etmek ve açıklamak olmuştur. 

Psikolojinin bağımsız bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasından beri 

incelenen en temel konulardan biri ebeveynlerin çocukları üstündeki 

etkileri olmuştur (Aracı, 2012).  

Bayhan (1998) çocukların doğduğu andan itibaren büyüme sürecinde 

ailesi ile kurduğu etkileşimlerden çıkardığı sonuçları özümseyerek 

kişiliğinin ve ruhsal yapısının temellerini oluşturduğunu ve toplumların 

geleceği olan çocukların ve gençlerin tüm yönlerden sağlıklı 

yetiştirilmelerinin kişilik gelişimleri için çok kritik olduğunu ifade 

etmiştir (Deniz, 2006). 

İnsanların kendileri için önemli gördükleri insanlara karşı geliştirmiş 

oldukları güçlü duygusal bağlar olarak ifade edilen bağlanma, uzun 

yıllardır araştırmacılar tarafından incelenmektedir. Bağlanma kuramı, 

hayatın ilk yıllarında oluşturulan bağlanma örüntülerinin içsel çalışan 

modeller aracılığı ile hayatın daha sonraki dönemlerine pek fazla 

değişime uğramadan aktarıldığı öne sürülmüştür (Morsünbül, 2005). 

Sümer ve Güngör (1999) ergenlerin anne-baba ile bağlanma ilişkilerini 

inceleyen çalışmaların, ergenlik döneminde ailesiyle güvenli bağlanma 
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ilişkisi içerisinde olan ergenlerin arkadaşlık ilişkilerinde daha başarılı 

olduklarını, sosyal açıdan kendilerini daha yeterli hissettiklerini daha 

yüksek düzeyde özsaygılarının olduğunu, fiziksel açıdan daha sağlıklı 

olduklarını gösterdiğini ve erken yaşlarda çocuklarının ihtiyaçlarını 

koşulsuz ve tutarlı olarak karşılayan, yakınlık ve sevgisini esirgemeyen, 

destekleyici ailelerin çocukları güvenli bağlanma geliştirdiklerini ifade 

etmişlerdir. Hamarta (2004)’ya göre bireyin doğduğunda annesiyle 

sağladığı iletişim önceleri yalnızca çocuğun biyolojik varlığının 

devamına hizmet ederken daha sonra bu etkileşim şekli (bağlanma) 

içselleştirilerek bireyin yaşamının bütün yönlerini etkileyen bir 

etkileşim biçimi haline gelmektedir (Deniz, 2006). 

Bowlby'e göre bağlanmanın çocuk açısından yaşamsal bir önemi 

bulunmaktadır. Hayvanlar ile ilgili yaptığı gözlemlerden anneye 

yapışmanın ya da takip etmenin bebeğin yaşama şansını arttırdığı 

sonucuna varan Bowlby, insanlarda bağlanmanın bunun ötesinde bir 

fonksiyona sahip olduğunu öne sürer. İnsan yaşamı için bağlanmanın 

üç temel işlevi bulunmaktadır. Bunlar; dünyayı keşfederken geri 

dönülebilecek güvenli bir liman olma, fiziksel ihtiyaçları karşılama, 

hayat ile ilgili bir güvenlik hissi geliştirebilme şansı olarak 

belirtilmektedir. Bowlby, bu ihtiyaçlar yeterli seviyede karşılanmadığı 

zaman, çocukta oluşan öz benlik algısıyla ilişkili olarak patoloji 

gelişebileceğini iddia eder. Bu sürecin ise, "çalışma modelleri" olarak 

adlandırdığı ilkeye dayandığını ifade eder. Bu ilke aslında, Mahler, 

Kohut ve ya Horney'nin öne sürdüğü süreçlerden farklı değildir, buna 

göre; anne tarafından bir ölçüde karşılanan güvenlik hissi çocuğun 
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dünyayı algılayışını belirlemektedir. Bağlanma biçimleri kendisini 

pekiştiren bir özelliğe de sahiptir. Diğer bir söylemle, var olmalarına 

sebep olan karakteristik özellikleri kendi sürekliliklerini de sağlayıcı 

niteliktedir. Öyle ki, yetişkin yaşamda da bu bağlanma biçimlerinin 

uzantılarını gözlemleyebiliriz (Tüzün ve Sayar, 2006). 

     Bağlanma bakış açısından bakılırsa ergenlik bir geçiş evresidir. 

Bağlanma ergenlik döneminde ergenin yeni durumlarla baş etme 

becerileri geliştirmesinde temel rol oynamaktadır. Ergenlik döneminde 

ergen ilk bağlanma figürü olarak gördüğü bakıcısına daha az bağımlı 

olmak için büyük emek harcar. Raja ve arkadaşları ergenlik döneminde 

bağlanma sürecini üç şekilde açıklamışlardır. İlk açıklamaya göre, 

anne-babalardan arkadaşlara yönelmeye doğru bir farklılaşma vardır. 

Bu farklılaşmayla beraber ergenler özerkliklerini kazanmaya çalışır. Bu 

açıklamaya göre anne-babaya ve arkadaşlara bağlanma birbiriyle zıt 

biçimde bağlantılıdır. İkinci açıklamaya göre aile ile arkadaşlar 

ergenler için iki farklı dünya oluşturmaktadır. Anne-babaya bağlanma, 

arkadaşlara bağlanmadan bağımsız gelişebilir ve bu iki dünyanın 

göreceli önemi ergenin kendisini değerlendirmesine sağladığı bağlama 

göre değişiklik gösterir. Üçüncü açıklamaya göre ise anne-babaya ve 

arkadaşlara bağlanma birbiriyle olumlu bir biçimde bağlantılıdır 

(Morsünbül ve Çok, 2011). 

Sosyal bilimcilerin, ergenlik döneminde görülen dışa yönelim 

problemlerinin sebepleri ve tedavileri konusunda farklı bakış açılarına 

sahip oldukları bilinmektedir. Buna rağmen suç işleme, saldırganlık ve 

diğer davranım sıkıntıları gibi konularda tartışmasız kabul gören şey, 
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ergenlerin ve genç erişkinlerin diğer yaş gruplarından çok daha yüksek 

oranda kuralları ihlal ettikleri gerçeğidir. Günümüzde saldırganlık 

davranışlarının tek bir nedene bağlı olmadığını ve bu davranışların 

gerisinde birçok sebep olduğu bakış açısı ağırlık kazanmaktadır. 

Ergenlikte yaşanan kimlik sorunu, cinsel gelişim ile bir arada yaşanan 

hormonal değişiklikler, aileden ayrılarak yaşıtlara yakın olmayı istemek 

gibi çeşitli sebeplerle ergenlerin saldırgan davranışlar gösterebildikleri 

ifade edilmektedir. Bu anlamda saldırgan davranışların gelişmesinde 

kişisel, ailesel ve çevresel etkenlerin etkili olduğu bilinmektedir. 

Saldırgan davranışın gelişiminde bu üç bağlamın önemli olduğunu öne 

süren Bronfenbrenner’in (1979) geliştirdiği “Ekolojik Sistemler 

Kuramı” bu konudaki en önemli kuramlardan biri olarak bilinmektedir. 

Kuram temel alındığında, saldırgan davranışlar birkaç faktörden 

etkilenen bir durum olmaktan çıkıp, kişisel - kişilerarası değişkenlerin 

karşılıklı etkileşiminin bir ürünü haline gelmektedir. Yapılmış bazı 

çalışmalar incelendiğinde saldırganlık ile alakalı önemli faktörlerden 

birinin aile olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda ebeveyn çocuk 

ilişkileri, anne/baba tutumları, aile içinde saldırgan rol modeller, aile içi 

şiddet ve istismar gibi değişkenlerin ergenlerin saldırgan 

davranışlarıyla bağlantılı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Saldırgan 

davranışların, bağlanmayla ilişkisi de incelenen diğer bir konudur. 

Bowlby (1969, 1973, 1980) bağlanmanın niteliğinin çocukluk, ergenlik 

ve erişkinlikteki kişilerarası ilişkiler açısından önemli olduğunu 

bildirmiştir. Bağlanma kuramında, çocukların erken yaşlarda tecrübe 

ettikleri ilişkilerin özellikleri, çocuğun hislerini düzenlemedeki 

gelişimsel süreci içinde de etkili olduğu ve bu sebeple de duygu 
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düzenleme ve duygusal tepkilerinde empatinin birincil rol oynadığı 

belirtilmektedir. Bebeklikte duygusal anlamda ulaşılabilir olan 

bakıcılara sahip olan çocukların, duygularını daha rahat bir biçimde 

ifade edebildikleri ve yeni fikirlere daha açık oldukları belirtilmektedir. 

Volling, Mahoney ve Rauer (2009)’a göre bu durum güvenli bağlanma 

gösteren çocukların duygularını tanımalarını ve duygularını 

düzenlemelerini sağlar. Güvensiz bağlanma gösteren yaşayan 

ergenlerin ise aile ilişkileri problemli olabilmektedir. Aile ile sağlıklı 

iletişim sağlayamayan çocukların, ergenlik döneminde empati 

yeteneğinin gelişemediği ve bu sebeple saldırgan davranışlarda 

bulunabileceği iddia edilmektedir. Kobak, Cole, Ferenz-Gillues, 

Fleming ve Gamble (1993) çalışma sonuçlarına bakıldığında, güvenli 

bağlanan ergenlerin duygu düzenlemede daha başarılı oldukları ve 

çatışma ortamlarında daha az bulundukları görülmektedir. 

Zimmermann (1999) güvensiz bağlanan ergenlerin, duygularının 

baskılarına yenik düştüklerini ve davranışlarını kontrolde zorlandıkları 

bulgularına ulaşmıştır. Davranışlarını kontrol etmekte zorluk çeken 

ergenlerin içsel çalışan modellerinde olumsuz zihinsel temsillerin daha 

ağır basabileceği ve bunun da ergenlerde saldırgan davranışların ortaya 

çıkmasına sebep olabileceği düşünülmektedir. Güvenli olmayan 

ebeveyn-çocuk bağlanma ilişkisi sonucunda çocuğun içsel temsillerinin 

‘düşmanca’ olabileceği ve böylece bireyin ergenlik ve erişkinlikte 

saldırgan davranışlar sergileyebileceği düşünülmektedir. Aksine, 

güvenli anne-çocuk bağlanmasının gelişim üzerinde olumlu etkilerinin 

olduğu ve güvenli bağlanan ergenlerin sosyal yetkinliği ve sosyal 

ilişkilerinde empati kurabilme yeteneğinin daha yüksek olduğu 
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bilinmektedir. Eisenberg ve Miller (1987)’ın araştırmasında yüksek 

empati düzeyine sahip ergenlerin daha az saldırgan davranışlar 

sergiledikleri, daha fazla olumlu sosyal davranışlar ortaya koydukları 

sonucudur (Aksel ve Kaplan, 2013). 

Bağlanma biçimi ve saldırganlık davranışlarıyla ilişkisinin olup 

olmadığının araştırılması amaçlanan diğer bir değişken de 

depresyondur. Öztürk (1998) depresyonu, derin üzüntülü bir 

duygudurum içerisinde düşünce, konuşma ile hareketlerde yavaşlama 

ve durgunluk, değersizlik, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve 

düşünceleri ile fizyolojik fonksiyonlarda yavaşlama gibi belirtileri 

içeren bir sendrom olarak tanımlamıştır. Depresyon, Köroğlu (2004) 

tarafından ise aynı zamanda duygusal durumla, hafıza ve düşünmeyle 

ilgili (bilişsel) değişiklikler, ayrıca davranışsal ve bedensel değişiklikler 

ortaya çıkartan, önemli bir hastalık olarak tanımlanmıştır (Kutlu,  

2011). 

Bowlby’nin çalışmalarından itibaren güvensiz bağlanma biçimi daha 

sonraki yaşam evrelerinde psikopatolojinin belirleyicisi olarak 

düşünülmüşken güvenli bağlanmanın sağlıklı süreçlerle ilişkili olduğu 

belirtilmiştir. Majör depresyon, sosyal kaygı bozukluğu, obsesif-

kompulsif bozukluk ve kronik ağrı bozukluklarının güvensiz bağlanma 

tarzıyla bağlantıları yapılmış araştırmalarda ortaya konulmuştur 

(Sabuncuoğlu, 2006). 

Bowlby, çocuğun gelişimi esnasında anne ve ya anne yerine geçen 

kişilerle kurmuş olduğu bağların, hayatın sonraki senelerinde başka 
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sevgi nesneleri ile kurulacak olan bağların öncüsü olduğunu ifade 

etmiştir. Bununla beraber, nesne kaybı teorisinin depresyon 

etiyolojisindeki rolünü inceleyen deneysel çalışmalar, önem verdiği 

bireylerle güvenli bağlar kuran kişinin çevresiyle uyum sağlamakta 

zorlanmadığını ve bu bağların çözülmesi durumunda depresyon dışında 

pek çok psikopatolojik problemin ortaya çıktığını göstermişlerdir 

(Şireli, 2012). 

Mahler’in tanımladığı, ilk üç yaşta nesne sürekliliğinin oluşmasıyla son 

bulan ayrılma bireyleşme sürecinin ardından, P. Blos tarafından 

ergenlik ikinci ayrılma bireyleşme süreci olarak belirtilmiştir. Bu süreç 

ergen gelişiminin esas özelliğidir. Herhangi bir gelişim aşamasındaki 

ayrılma bireyleşme de bağlanma ile yakından bağlantılıdır. Aileden 

ayrılma ve yeni kimlik oluşum süreci içerisinde ve bağlanmayla 

bağlantılı sorunların ergenlik dönemi depresyonu ve özkıyım ile yakın 

ilişkili olduğu sonucu bulunmuştur (Tamar ve Özbaran, 2004). 

Yukarıdaki araştırmalar ve açıklamalar göz önünde 

bulundurulduğunda, bireylerin hem davranışlarının şekillenmesini hem 

de kişilerarası ilişkilerini etkileyen erken dönem çocukluk 

yaşantılarının birey için ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Bu 

durum ergenler açısından da ciddi bir öneme sahiptir. Ergenlerin günlük 

yaşantılarında, ilişkilerinde veya eğitim öğretim hayatlarındaki 

başarılarında, ilk çocukluk yaşantıları etkili olabilmektedir. Bu 

araştırmanın, ilk çocukluk yaşantılarının, ergenlik dönemindeki kişi 

üzerinde yaratabileceği etkilerin belirlenmesi, bu konuya hem anne-
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babaların hem de eğitimcilerin dikkatlerinin çekilmesi açısından önemli 

katkılar sağlayacağı umulmaktadır. 

1.1. Problem 

Ergenlerde bağlanma stillerinin saldırganlık davranışları ve depresyon 

düzeyi üzerinde etkisi var mıdır? 

Ebeveyn ya da bakım veren ile kurulan erken dönem ilişkilerin daha 

sonraki yaşlarda insan hayatı üzerinde etkili olabileceği yapılan 

çalışmalar tarafından ifade edilmiştir. Bu erken dönem ilişkilerinin 

ergenlerde şiddete eğilim ve depresyon belirtileriyle ne derece ilişkili 

olup olmadığı sorusuna cevap aranmaktadır. 

1.1.1. Alt Problemler 

1.  Ergenlerde bağlanma stillerinin saldırganlık davranışları üzerinde 

anlamlı bir etkisi var mıdır? 

2. Ergenlerde bağlanma stillerinin depresyon düzeyi üzerinde 

anlamlı bir etkisi var mıdır? 

3. Ergenlerde depresyon düzeyi ile saldırganlık davranışlarına 

eğilim arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

1.2.  Tanımlar 

Ergenlik: Latin kökenli olan ergenlik kelimesi “yetişkinliğe doğru 

büyümek” anlamındaki adolescere yükleminden türemiştir. Tüm 

toplumlarda ergenlik, çocukluğun olgunlaşmamışlığından yetişkinin 
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olgunluğuna geçişin, gelecek için hazırlanmanın gerçekleştiği bir 

büyüme evresidir (Steinberg, 2007). 

 Bağlanma: Bowlby bağlanmayı (attachment) insanların kendileri için 

önemli gördükleri kişilere karşı geliştirdikleri güçlü duygusal bağlar 

olarak tanımlamıştır (Morsünbül ve Çok, 2011). 

Saldırganlık: Moustonen ve Pulkinen (1991) saldırganlığı, bir kişinin 

diğerine, kendine, hayvana ya da cansız bir nesneye kazara ya da niyetli 

bir biçimde fiziksel ya da psikolojik zarar vermeye neden olabilecek 

herhangi bir davranış olarak tanımlamıştır (Terzi, 2009). 

Depresyon: Depresyon; derin üzüntülü, bazen de hem üzüntülü hem 

bunaltılı duygu durumla beraber düşünce, konuşma, fizyolojik 

fonksiyonlarda yavaşlama, durgunlaşma bunlarla birlikte değersizlik, 

güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleriyle belirli bir 

sendromdur (Öztürk ve Uluşahin, 2011).  

1.3. Varsayımlar 

1.Araştırmanın örneklem grubunun evreni temsil ettiği 

varsayılmıştır 

2. Araştırmaya katılan ergenlerin, Demografik Bilgi Formu, İlişki 

Ölçekleri Anketi, Saldırganlık Ölçeği ve Çocuklar İçin 

Depresyon Ölçeğinde yer alan soruları içtenlikle ve gerçek 

durumlarını yansıtacak şekilde cevapladıkları varsayılmıştır. 
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3. Araştırmada kullanılan Demografik Bilgiler Formu’nun 

katılımcıların demografik özelliklerini; İlişki Ölçekleri 

Anketi’nin, kişilerin bağlanma ilişkilerini ve bağlanma stillerini; 

Saldırganlık Ölçeği’nin; saldırgan davranışlara eğilimlerini ve 

Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği’nin ise katılımcıların depresyon 

düzeylerini ölçtüğü varsayılmıştır. 

1.4. Sınırlılıklar  

1. Bu araştırma Şırnak ilinde yaşamını devam ettiren ve gönüllülük 

esasına göre rastgele seçilen 115 ergen ile sınırlıdır. 

2. Ergenlerde saldırgan davranışa sebep olan pek çok faktör 

olmasına karşın, bu çalışmada bağlanma stilleri ve depresyon 

olmak üzere iki faktör ele alınmıştır. 

3. Ergenlerde depresyon düzeyinin belirtilerinin görülmesine pek 

çok faktör sebep olmasına karşın, bu çalışmada sadece bağlanma 

stilleri ve saldırganlık eğilimi faktörleri ele alınmıştır. 

4. Araştırmada incelen ergenlerin bağlanma stilleri verileri, yalnızca 

İlişki Ölçekleri Anketi’nin ölçtüğü maddelerle sınırlıdır. 

5.Araştırmada incelenen ergenlerin saldırgan davranışlarının 

verileri, yalnızca Saldırganlık Ölçeği’nin ölçtüğü maddelerle 

sınırlıdır. 
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6. Araştırmada incelenen ergenlerin depresyon düzeyi verileri, 

yalnızca Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği’nin ölçtüğü maddelerle 

sınırlıdır. 

1.5. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma ergenlerin ebeveynleri ya da bakım verenleriyle erken 

dönem çocukluk ilişkilerinde oluşturduğu bağlanma ilişkilerinin, 

çevresiyle olan ilişkilerindeki saldırgan davranışları ve depresyon 

düzeyleri üzerinde ne yönde bir etki yarattığının araştırılmasını 

amaçlamaktadır. 

1.6. Araştırmanın Önemi 

Erken dönemlerde gelişen bağlanma stilleri bireylerin daha sonraki 

yıllarda yaşamları üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. 

Bağlanma, bireylerin kurdukları arkadaşlık ilişkilerini, aile ilişkileri, 

duygusal ilişkiler ve kişilerin ruhsal sağlığını etkileyebilmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında bu araştırma bağlanma stillerinin çevreyle olan 

ilişkilerde saldırganlık eğilimine sebep olup olmadığına ve bireylerin 

yaşamlarını ciddi düzeyde olumsuz etkileyebilen depresyon belirtilerini 

arttırıp arttırmadığını araştırması açısından önemlidir.   
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BÖLÜM II 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. ERGENLİK DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 

Latin kökenli olan ergenlik kelimesi “yetişkinliğe doğru büyümek” 

anlamındaki adolescere yükleminden türemiştir. Tüm toplumlarda 

ergenlik, çocukluğun olgunlaşmamışlığından yetişkinin olgunluğuna 

geçişin, gelecek için hazırlanmanın gerçekleştiği bir büyüme evresidir 

(Steinberg, 2007). 

Tamar (2004)’a göre ergenlik dönemi tüm çocukluk yaşantılarının 

yeniden gözden geçirildiği, çocukluk döneminde oluşan yaralanmaların 

onarılması ve telafisi için bir şansın sunulduğu, olumsuz koşullarda ise 

yeni kırılmalara karşı duyarlı olunan yaşamın en zorlu ve önemli 

evrelerindendir. Hızlı fizyolojik, psikolojik, sosyal değişiklikler gençlik 

döneminde ortaya çıkar. Çatışma ve belirsizlik, yeni deneyimler edinme 

ve idealizm bu dönemde oldukça yoğundur. Ayrılma ve bireyleşmenin 

gerçekleştirildiği dönemdir (Gürçay, 2008). 

Ergenliğin tanımı, onu oluşturan evrelerin sınıflandırılması ve süresi 

yazardan yazara farklılık göstermekle birlikte, bugün gizil dönemin 

sona ermesi ile başlayan evre genel anlamda ergenliğin başlangıcı 

olarak sayılır. Ergenlik, erinliğin getirdiği bedensel değişimlerle karşı 

karşıya kalınması, ebeveynlerden ayrılmanın ilk işaretleriyle birlikte 

ruhsal otonominin elde edilmeye başlanması ve kaybedilen çocukluğun 

yasının tutulması gibi birçok değişimin olduğu bir dönemdir. Bunun 
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yanı sıra, psikanalitik kuramda bir araştırma ve inceleme konusu olarak 

değerlendirilmesinin tarihi oldukça yakın bir döneme denk gelmektedir 

(Öztürk, 2010). 

Freud’a göre cinsel yaşamın gelişimi iki aşamada gerçekleşir. 

Bunlardan ilki yaşamın ilk yıllarında olur ve önemli gelişim adımları 

bu erken çocukluk döneminde atılır. Genital öncesi önemli cinsel 

örgütlenmeler tamamlanır, çeşitli dürtüler gelişir ve etkinlik kazanır. 

Ergenlik dönemi ise, çocukluktaki bu cinsel dönemin zamansal olarak 

en yakın yinelenmesidir. Bedensel, cinsel olgunluğun başlamasıyla 

genital eğilimler ön plana çıkar. Aynı zamanda genital eğilimlerin, 

genital öncesi kısmi dürtüler üzerinde egemenlik kazanması beklenir 

(Öztürk, 2010). 

Gökçe (1984), ergenlik dönemini insan gelişiminde buluğa erme ile 

başlayan fizyolojik ve psikolojik değişimi tanımlayan dönem olarak 

açıklanırken, ‘delikanlılık’ (teenage) döneminin yaş bakımından 

ergenlik dönemine denk geldiğini ifade etmiştir. Kapsamı bakımından 

ise sosyal gelişmeyi içeren ancak sosyal gelişmenin tamamlanmadığı 

bir dönem olduğuna dikkat çekmiştir. Böylece ergenliğin fizyolojik 

giderek psikolojik kökenli, delikanlılığın ise sosyal kökenli bir süreç 

olduğunun belirtmiştir (Yavaş, 2012). 

Peter Blos, ergenlik üzerine yazdığı eserinde bu dönemi beş evreye 

ayırır. Ancak ergenlikte psikolojik hareketin olağanüstü bir esneklik 

gösterdiğini ve onu oluşturan evrelerin süresinin bir zaman şemasına ya 

da belli bir yaşla sınırlanmayacağını vurgulamış, bu nedenle kesin bir 
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yaş aralığı belirtmemiştir. Parman ise, ergenliğin sınırlarının tayininin 

biyolojik, toplumsal ve hukuki olarak ayrı yanıtlar içerdiğini 

belirmiştir. İnsan yaşamının hiçbir döneminde bu ölçüde birbirine zıt ve 

karmaşık tanımlamalar yapılmamaktadır. Parman, kendine özgü bu 

durumun ergenliğin belirsizliği ile de örtüştüğünü ifade eder. Bununla 

birlikte ergenliğin başlamasının sınırı kuramsal bir çerçevede 

belirlenebilir. İkincil cinsiyet karakterlerinin ortaya çıkması, yani 

doğumdan beri var olan cinsel organların erişkinliğe benzer gelişim 

evresine ulaşması, erinlik döneminin başladığını, böylelikle ergenliği 

haber verir (Öztürk, 2010). 

2.1.1. Ergenlik Döneminin Özellikleri 

Sieg ergenliği "insanda bireyin yetişkine özgü ayrıcalıkların kendisine 

verilmediğini hissettiği zaman başlayan ve yetişkinin tüm gücü ve 

toplumsal konumu toplum tarafından bireye verildiği zaman sona eren 

gelişim dönemi" olarak tanımlamıştır. Bu tanımda da anlaşıldığı gibi 

ergen birçok yönüyle yetişkine benzemekte ve toplumda yetişkinin 

sahip olduğu ayrıcalıktan istemektedir. Ancak tüm yetişkin niteliklerine 

sahip olmadığını ve bir süre daha beklemesi gerektiğini de görmektedir. 

Günlük yaşamda da pek çok ergenin sürekli yetişkinler tarafından sık 

sık kullanılan "-büyüdün sen artık" ya da “-sen daha küçüksün” 

biçimindeki ifadelerden yararlandıklarını görmekteyiz (Şimşek, 2013). 

Ergenliğin stresli ve fırtınalı bir dönem olduğunu destekleyen Rutter da 

(1976) ergenin sessiz bir çalkantı içinde olduğu fikrindedir. Bu görüşe 

göre; ergen kendi iç dünyasında, dışarıya yansımayan, ebeveyn ya da 
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öğretmenlerin fark etmediği, bireysel bazı duygusal rahatsızlıklar ve 

sosyal kuşkular yaşamakta, bunun yanı sıra sosyal ya da akademik 

alanlarda işlev bozukluğu yaşamamaktadır. Erikson'un ergenlik 

döneminde kimlik duygusuna karşılık kimlik kargaşası çatışmasının 

yaşandığını ifade etmiştir. Marcia da buradan hareketle, Erikson'un 

bunalım ve bağlanma terimlerini temel alan kimlik süreci konusunda en 

geniş çalışmalardan birini yapmıştır. Ergenlik dönemi gelişimsel 

özelliklerini konu edinen birçok çalışma olmasına rağmen, bu dönemin 

temel özellikleri ve yaş sınırları gibi konularda çok farklı görüşler 

vardır. Normal ergen için birbirinden son derece farklı tanımlar 

verilebilmektedir. Bu tanımların bir tarafında ergenin psikolojik 

problem yaşamasının normal olduğunu savunanlar ile kendisinde bir 

rahatsızlık hissetmeyen, çevresiyle ve ailesi ile ilişkilerinde sorun 

yaşamayan ergenin anormal kabul edilmesi gerektiğini savunan 

görüşler yer almaktadır (Şimşek, 2013). 

Diğer tarafta ise Offer ve arkadaşları çeşitli çalışmalarında ortaya 

koyduğu, ortalama bir ergenin psikopatolojiden tam olarak uzak, 

gelişimsel görevlerini başarı ile tamamlamış, duygularını esnek bir 

biçimde yaşayabilen, çatışmalarına akıllıca çözümler bulabilen, 

yetişkinlerle iyi ilişkiler kurabilen, normlar ve değerlerden haberdar 

olan kişi olduğu görüşü vardır. Elkind, hayali izleyici ya da kişisel mit 

kavramlarının ergen problemlerinin çözümünde yararlı olabileceğini 

savunmaktadır. Elkind'in verdiği örnekler şunlardır; ergenin işlediği 

suç hayali izleyicileri için yaptığı bir eylemdir ya da genç kız kendisinin 

hamile kalmayacağını düşünmektedir bu sebeple de korunmamaktadır. 
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Elkind eğer ergenlikte yaşanan sorunların nedenleri bu iki kavramsa, 

ergenlere gerçeklik ile hayalleri arasında ayrım yapmak için yardım 

edilebileceğini belirtmektedir. Ergen benmerkezciliği diğerinin gerçek 

duygu ve düşüncelerinin fark edilmesiyle kırılmaktadır. Parman 

ergenliğin büyümek ve değişmek olduğunu ifade ederken, bunun bir 

metamorfoz olduğunu savunur ve Fransız psikiyatrisi ve psikanalist 

Françoise Dolto'nun görüşünden hareketle ergenliği ikinci doğum 

olarak açıklar. Doğum, fetüs halinden bebek haline geçişi, ergenlik de 

çocukluktan erişkinliğe geçişi ifade eder. Dolto, ergenlerin de tıpkı 

yaşamın başlangıcındaki bebekler gibi kırılgan ve dayanaksız 

olduklarını belirtir ve ergenleri kabuk değiştiren Istakozlara benzetir. 

Istakozlar kabuk değiştirme döneminde zayıf ve savunmasızdırlar. Eğer 

yaralanırlarsa bu yaranın izini tüm yaşamları boyunca taşırlar. 

Dolayısıyla ergenlik, bireyin zayıf ve savunmasız olduğu tehlikeli bir 

dönemdir (Şimşek, 2013). 

Steinberg, ergenliğin üç özelliğinin döneme tat ve ayrıcalık 

kazandırdığını, bunların erinliğin biyolojik değişimleri, daha ileri 

düşünme yeteneklerinin ortaya çıkışı ve bireyin toplumda yeni rollere 

geçişi olduğunu söylemiştir. 

Saygılı, ergenlik dönemindeki gencin özelliklerini aşağıdaki gibi 

özetlemiştir (Şimşek, 2013): 

Uzlaşma yeteneğinden uzak bir tavır gösterilmektedir. Birey radikal bir 

dogmatizm ve siyah-beyaz düşünce yapısına sahip olup, hayatında gri 

tonlara yer yoktur. Daha sert, daha şiddetli kararlara sahiptir. 
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Bu dönemdeki bireylerin büyüme fantezileri, davranışlarda bir geri 

dönüş gibi algılanmaktadır. 

Psikolojik açıdan keskin bir içe dönüş, kendinden şüphe duyma, 

güvensizlik, aşağılık duygusu, gelecek endişesi, dünyadan sıkılma 

hissi, aile ve arkadaşlardan kendisini çekme özellikleri görülür. 

2.1.2. Ergenliğin Temel Gelişim Görevleri 

Havighurst (1972) “gelişim görevleri” terimini, gelişen gencin bir 

sonraki gelişim düzeyine erişebilmesi için, büyümesinin değişik 

evrelerinde başarması gereken belirli “görevleri” tanımlamak için 

kullanmıştır. Belirli bir büyüme evresiyle ilişkili görevleri başarmadaki 

başarısızlık ise toplum tarafından onaylanmaz ve daha sonraki görevleri 

başarmada zorluğa engel olabilir (Çelik, 2007). 

Ergen bir kız veya erkeği bekleyen temel gelişim görevleri şunlardır 

(Çelik, 2007): 

1) Her iki cinsten akranlarıyla yeni ve daha olgun ilişkilerde başarılı 

olmak 

2) Erkek ve kadın toplumsal rolünü başarmak 

3) Fiziksel görünüşünü kabul etmek ve bedenini etkili bir biçimde 

kullanmak 

4) Anne-baba ve diğer yetişkinlerden duygusal bağımsızlığını 

kazanmak 

5) Ekonomik bağımsızlık güvencesini kazanmak 

6) Bir meslek seçmek ve ona uygun hazırlanmak 
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7) Evlilik ve aile hayatı için hazırlanmak 

8) Yurttaşlık yeterliliği için ihtiyaç duyulan zihinsel becerileri ve 

kavramları geliştirmek 

9) Toplumsal olarak sorumlu davranışı istemek ve yerine getirmek 

10) Davranışa rehber olması için bir değerler takımı ve bir etik sistem 

oluşturmak 

Bir anlamda bu on gelişim görevi, başarılı bir yetişkin yaşamı için ön 

koşul olarak görülmektedir. 

Allen ve Land (2008)’ göre ergenlik, bağlanma ilişkilerini de 

çevreleyen pek çok duygusal, bilişsel ve davranışsal sistemlerin 

dönüşüme uğradığı; ergenin bakım alan durumundan kendine yeten ve 

çevresine, akranlarına, sevgililerine bakım verecek potansiyele vardığı 

bir dönemdir. Türktan ve Savran (2011)’a göre bu dönemde bireyler, 

pek çok gelişim görevini yerine getirmeye çalışırlar. Söz konusu 

gelişim görevleri arasında cinsel rolü kabullenme, duygusal 

bağımsızlığı kazanma, akranlar arasında kabul görme, işbirliği kurma 

ve liderlik becerilerini geliştirme, kendine uygun bir yaşam felsefesi 

oluşturma, meslek seçimi için gerekli ön hazırlıkları yapma, kendi 

benliğini, kimliğini bulma ve kabullenme sayılabilir (Aracı, 2012). 

2.2.  BAĞLANMA  

Bretherton (1992)’a göre kişilik, sosyal biliş ve kişilerarası etkileşimler 

üzerindeki çağdaş psikodinamik kuramlar ve deneysel araştırmalar 

arasında önemli bir köprü oluşturan “Bağlanma Kuramı” başlangıç 

olarak anksiyete, depresyon öfke ve duygusal uzaklaşma, gibi birçok 
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duygusal rahatsızlık ve kişilik bozukluğunu açıklamak nedeniyle John 

Bowlby ve Mary Ainsworth tarafından geliştirilmiş, Freud ve diğer 

psikanalitik düşünürlerden etkilenmiştir. Kuramın temeli 1950 

yıllarının sonlarında, anne-babadan ayrılan çocukların çektiği yoğun 

sıkıntıyı anlamaya çalışan Bowlby (1907-1990) tarafından ortaya 

atılmıştır. Bowlby’in bağlanma kuramı nesne ilişkileri ve psikodinamik 

yaklaşımlar üzerine kurulmuş bir kişilik gelişim kuramıdır (Bretherton, 

1992). 

Bağlanma, insanların yaşamları boyunca kurdukları çok sayıda farklı 

ve önemli duygusal bağın özel bir ürünüdür. Ainsworth (1978) 

bağlanmayı yaşamımızdaki özel insanlar için hissedilen, onlarla 

etkileşim içinde olduğumuzda zevk almamızı sıkıntılı zamanlarımızda 

yakınlıkları ile rahatlamamızı sağlayan güçlü duygusal bir bağ olarak 

açıklamıştır (Kaplan, 2012). 

Bowlby (1973) bağlanmayı, insanların kendileri için önemli gördükleri 

kişilere karşı geliştirdikleri güçlü duygusal bağlar olarak ifade 

etmektedir. Duygusal bağ kurma eğilimi ve gereksinimi yeni 

doğanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli ve gelişimsel 

açıdan işlevsel olan “bağlanma sistemini” açıklar (Morsünbül, 2005).  

Oral (2006)’a göre Bowlby’nin bağlanma kuramını oluşturmasında 

bebeklik dönemlerinden itibaren hastane ya da bakım evlerinde yaşamış 

olan çocukların sosyal, psikolojik ve gelişimsel sorunlarına ilişkin 

çalışmaların önemli katkısı olmuştur. Bowlby bu deneyimlerin 

yetişkinlik dönemi üzerindeki etkilerini incelemiş bebek ve ona bakım 
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veren kişi arasındaki duygusal bağın eksikliğinin bir takım psikolojik 

sorunların (depresyon, umutsuzluk, kayıtsızlık, öfke çıkışları, gibi) 

ortaya çıkışında önemli olduğu görüşünü öne sürmüştür. Bu görüş de 

onun kuramının temel varsayımlarından birini oluşturmuştur (Çubuk, 

2011). 

Bowlby (1973)’e göre bağlanma kuramı, bebeklik dönemindeki 

deneyimlerin, sağlıklı bir kişilik gelişiminde çok önemli bir etkiye sahip 

olduğunu iddia eden ve yaşam boyu geçerliliğini koruyan bir kuramdır. 

Zimmerman ve Becker-Stoll (2002) bu kuramın temelinde, yakın 

ilişkilerin bebeğin gelişimini teşvik eden ve ya engelleyen koşulları ve 

bağlanma deneyimlerinin duygusal gelişim ve kişilik gelişimi 

üzerindeki etkilerini açıklama çabasının olduğunu belirtmiştir. 

Kuramın çıkış noktası ise, annenin bebeğine dış dünyayı 

inceleyebileceği ve gerektiğinde güvenlik duyguları içinde geri 

dönüşler yapabileceği güvenli bir ortam oluşturmasıdır (Sayar ve 

Tüzün, 2006). 

Kobak ve Sceery (1988)’e göre bağlanma kuramının temel fonksiyonu, 

bebeklerle birincil bakıcıları ya da kendileri için önemli diğer kişiler 

arasında neden kuvvetli duygusal bağların geliştiğini ve onlardan 

ayrıldıklarında neden duygusal stres yaşadıklarını ve onlardan kolayca 

kopamadıklarını açıklamaktır. Bağlanma kuram bebek ve çocukların 

birincil bakıcılarından (annelerinden) belli bir süre ayrı kaldıklarında 

temel beslenme ve sağlıkla alakalı gereksinimlerinin karşılanmış 

olduğu durumlarda bile gösterdikleri duygusal tepkilerin gözlenmesi 

sonucu ortaya atılmıştır. Bowlby (1973), çocuklarda anne-babalarına 



BAĞLANMA STİLLERİ, DEPRESYON VE SALDIRGANLIK | 21 

 

 

yakın olma isteğinin olduğunu ve çocukların güvende hissetmelerinde 

bakım verenle yaşanan ilişkinin merkezi öneme sahip olduğunu ortaya 

koymuştur. Bağlanma kuramı çerçevesinde bebeklerin yaşamlarını 

sürdürebilmeleri için yetişkinlere gereksinimleri vardır. Bu ihtiyaç, 

bebeğin refleksi olarak getirdiği bağlanma eğilimi ile doyurulmaktadır. 

Bağlanma eğilimi, bebeğin hayatta kalmasını sağlarken, aynı zamanda 

fiziksel dünya ile temasına olanak sağlamaktadır. Bebeğin dış dünya ile 

teması güvenli bağlanma ilişkisi ile mümkündür. Güvenli bağlanma 

ilişkisi sağlayamadığında, kişi doyurucu temas kurmada zorluklar 

yaşayabilir ve kendini desteklemesi bozulabilir (Eken, 2010). 

Bebek, ihtiyacı olduğunda karşılık verebilecek tanıdık bir koruyucu var 

olduğu sürece, oyunlara katılmak ve ya keşfe çıkmak için kendisini 

güvende hisseder. Herhangi bir tehdit ya da güçlü bir belirsizlik 

yaşadığında da en güvenli tepki olarak dikkat ve enerjisini yakınlığı 

tekrardan sağlamaya yöneltir (Hazan ve Shaver, 1994). Bowlby, bu 

işlevlerin etkili olabilmesi için, bebek ve bağlanma figürü arasındaki 

etkileşimin kaliteli olması ve bağlanma figürünün bebeğin sinyallerine 

duyarlı olması gerektiğini savunur. Bu fonksiyonlar doğrultusunda 

bebek, bakıcısının/bakıcılarının ulaşılır, güvenilir ve ilgili olduğuna 

yönelik bir model geliştirirse, kendisinin de güvenilmeye, ilgilenilmeye 

ve sevilmeye değer bir birey olduğuna yönelik bir model geliştirir. Tersi 

durumda, bağlanma figürü bebeğin gereksinimlerine tepkisiz kalır ve 

ya uygun olmayan cevaplar verirse, bebek bağlanma figürünü reddedici 

olarak, kendisini de sevilmeye, ilgilenilmeye ve güvenilmeye değer 

olmayan, yetersiz biri olarak içselleştirir (Bretherton, 1992). Birinci 
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model güvenli bağlanma sonucu gerçekleşirken, ikinci içsel işleyen 

model bebek ile bakım veren arasında güvensiz bir bağlanmanın 

varlığına işaret eder. Ainsworth’e (1972) göre, bağlanma niteliksel bir 

olgudur ve güven-güvensizlik olmak üzere iki boyuttan oluşur. Erken 

bağlanma ilişkisinde güven son derece önemlidir; çünkü çalışmalar 

güvenli bir bağlanma ilişkisi yaşamış çocukların psikolojik açıdan 

sağlıklı büyümelerinin ve toplumsal olarak yeterli bireyler haline 

gelmelerinin daha mümkün olduğunu gözler önüne sermektedir 

(Steinberg, 2007). 

Bowlby ve Ainsworth bağlanmanın insan motivasyonuna uyum ve 

hayatta kalmayı kolaylaştıran doğuştan gelen bir davranışsal sistem 

tarafından yönlendirildiğini savunmuştur ve bebekle annesi arasındaki 

bağı temel ihtiyaçlar, koruma ve güvenlik açısından açıklamışlardır 

(Shaver ve Mikulincer, 2004). İfade edildiği gibi, bağlanma sistemi, 

çocukların bakıcıları ile ilişkilerinin temelinde gözlenen dört davranış 

örüntüsü ile açıklanabilir. Bu davranış örüntüleri; a) yakınlığı arama ve 

koruma, b) ayrılığı protesto etme, c) keşfetme etkinlikleri için bakıcıyı 

güvenli bir üs olarak kullanma ve son olarak, d) destek ve güvenlik için 

bakıcıyı sağlam bir sığınak olarak kullanma’dır. Ainsworth (1969), 

yakınlığı koruma, mesafeyi azaltma ve sosyal etkileşimde bulunma 

amaçlarına hizmet eden bu davranışların, sağlıklı bağlanmanın 

oluşmasında önkoşul olarak kabul edildiğini ve çocukların çevreye 

uyumunu kolaylaştırdığını belirtmiştir (Eken, 2010). 

Hazan ve Shaver (2000)’a göre Bowlby, bağlanma sürecinin diğer 

sosyal ilişkilerden farklı bir bağlanma ilişkisi içerdiğini; yeni doğan 
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bebeklerin korktuklarında, savunmasız ya da sıkıntılı olduklarında 

güvenlik hissini artırmak ve fiziksel yakınlığı korumak istediklerini 

gösteren davranışlarda bulunduklarını ifade etmiştir. Böylece bebekler 

yakınlık için bağlanma figürünü aramaktadırlar. Bağlanma figürü, 

korktuğunda bebeğe güven ve cesaret veren bir güvence üssü işlevi 

görür. Bowlby ve diğer araştırmacıların yeni doğan bebekler üzerindeki 

gözlemleri, annelerinin yanlarında olduğunu hissettiklerinde onların 

daha sağlıklı, enerjik ve korkusuz göründüklerini ortaya koymuştur. 

Dolayısıyla korkmadan etrafındakilere sıcak ilgi göstermekte ve 

çevrelerini keşfetmeyle ilgilenmektedir. Ayrılıp geri döndüğünde ise 

bağlanma figürü rahatlama, yeniden güvence ve destek için güvenli bir 

sığınak fonksiyonu da görmektedir. Böylece bağlanma sürecinin 

yakınlık, güvence üssü ve güvenli bir sığınak olmak üzere üç önemli 

tanımlayıcı özelliği ve üç temel fonksiyonu vardır (Eken, 2010).  Ancak 

yakınlığın sağlanamadığı durumlarda, ayrılığa karşı geliştirilen tepkiler 

3 temel evrede görülür. Bunlar; protesto, umutsuzluk ve çekilmedir. 

1 – Protesto evresi: Ağlama davranışıyla birlikte bebek, bakıcısı 

dışındaki kişilerin yatıştırma çabalarına direnir ve bu tür 

girişimleri protesto eder. Bu durumda çocuğun davranışının 

amacı anneyi geri getirmektir. 

2 – Umutsuzluk: Bu evrede ağlamanın sıklığı ve tonu azalır ve bebek 

sessiz ve içe dönmüş bir görüntü sergiler. Bu davranışlar çocuğun 

annenin yokluğu karşısında üzüntüsünü ve küçük de olsa anneyi 

geri getirme beklentisini ifade eder. 
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3 – Çekilme ya da bağlanmanın çözülmesi evresi: Bowlby’e göre 

sadece insanlarda görülür ve anne geri geldiğinde savunmacı bir 

görmezden gelme ve anneden kaçmayı kapsar (Hazan ve Shaver, 

1987). Bu evrede çocuk anneye ilgi göstermez, ondan uzaklaşır, 

başka şeylerle ilgilenir. Çekilme, ayrılık süresince çocuğun 

yaşadığı olumsuz duygulara ve anneyi yeniden kaybedebileceği 

olasılığı nedeni ile ortaya çıkan kaygıya karşı savunma işlevi 

görür. Annenin geri dönüşünden bir süre sonra çocuk tutarsız 

tepkiler geliştirmeye başlar, yani hem annesine yakınlık gösterir, 

onu takip eder ve uzaklaşmasına ağlayarak tepki verir, hem de bir 

parça sinirli ve reddedici davranışlar gösterir. Bu süre sonunda, 

çocuk normale döndükten sonra bile beklenmedik durumlarla 

karşılaştığında, kaygı belirtileri gösterir (Saymaz, 2003). 

 Bowlby bağımlılık kavramı ve bağlanma kavramlarını birbirinden 

ayırmaktadır. Bağımlılık kişinin gereksinimleri için bir bakıcısına 

güvenmesidir. Bebek yaşamının ilk haftalarında annesine bağımlıdır, 

ancak annesine halen bağlanmamıştır. Bağlanmada yakınlık 

bozulduğunda diğer bir insana ya da kişilere yakınlığın korunması söz 

konusudur. Ayrıca bir davranışın bağlanma statüsünde 

değerlendirilmesi için bağlanma örüntüsünün bir veya birden fazla özel 

kişi ya da kişilere sahip olması gerekir ve bir durum karşısında 

bağlanılan kişiye verilen tepkinin diğer kişilere verilen tepkiden farklı 

olması gerekir (Ergün, 2008). 

Bağlanma kuramının psikodinamik yönü ise, erken yaşlarda bağlanma 

figürü ve ya birincil bakıcılarla kurulan ilişkinin niteliğinin yaşamın 
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sonraki yıllarında kurulacak yakın ilişkiler için bir esas oluşturduğu 

görüşüne dayanmaktadır (Kılıç, 2007). Bu dönemde annenin rolü çok 

önemlidir. Anne sezgileri ile bebeğin gereksinimlerini karşılar. Bu 

ihtiyaçları karşılarken de bebekle ortaklaşa geliştirdikleri bir düzenleri 

vardır. Bu düzen sayesinde bebek, fizyolojik dengesini belli sınırlar 

çerçevesinde koruyabilir. İhtiyaçları düzenli bir biçimde karşılanan 

bebek dış dünyaya karşı güven duygusu oluşturmaya başlar. Oral 

dönemin başarılı bir şekilde tamamlandığı durumlarda, bebeklerde 

diğer insanlara verme ve onlardan alabilme özelliklerini geliştirir. 

Böylece diğer insanlarla olumlu ilişkiler içerisinde olmaya başlar 

(Kılıç, 2007). 

Miller ve Miller (2002)’e göre bağlanma teorisi, sadece çocukların 

bakıcıları ile olan ilişkilerini değil, hayatları boyunca diğer önemli 

kişiler ile oluşturacakları bağları da açıklamak için de kullanılır. 

Bağlanma figürünün olması, kişiye güçlü güvenlik hissi verir. 

Düşünme, hissetme ve etkileşim şeklinde çocuklukta oluşan bağlanma 

şekli, çocukların gelişimleri süresince çevrelerini anlama şeklini etkiler. 

Bowlby (1988) bağlılık davranışının en açık şekilde çocuklukta 

olmasına rağmen, insanın tüm yaşam döngüsünde gözlemlenebilir bir 

durum olduğunu öne sürmüştür. Bowlby, bireylerin diğerleri ile 

duygusal ilişki kurmak isteğinin insan doğasında olduğunu savunur. 

Aslında başkaları ile yakın bağlar kurabilme ve devam ettirebilme 

becerisi kişiliğin ve akıl sağlığının işlevsel temel özelliğidir (Eken, 

2010) 
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Ainsworth (1969) bağlanmanın tüm yaşam dönemlerini kapsadığını 

belirtmektedir. Bağlanma kullanılan bu anlamı ile hiçbir yaşta 

olgunlaşmamışlık ya da güçsüzlük ile yardıma muhtaçlık anlamına 

gelmemektedir. İlk bağlanma çocuğa bakım veren ile yaşansa da, 

ilerleyen zamanlarda kişinin yaşamında yerini almış bir kısım insan ile 

de yaşanabilmektedir. Bağlanmanın yaşanması, geçici veya durumsal 

ilişkileri değil, sürekliliği ve dayanıklılığı içeren ilişkileri 

kapsamaktadır. Anlık ilişkilerdeki zorunluluğu içeren bağımlılık, bu 

özelliği ile bağlanmadan ayrılmaktadır (Akdağ, 2011). 

Bağlanma stillerini ilk kez Ainsworth (1978) tanımlamıştır. Ainsworth 

(1978) ve arkadaşları Bowlby’nin bağlanma kuramını esas alarak, 

yabancı ortam olarak bilinen bir yöntemle psikoloji laboratuarında 12-

18 aylık çocukları ve annelerin davranışlarını gözlemlediler. Ainsworth 

ve arkadaşlarının amacı çocukların annelerinden ayrıldıklarında ve 

tekrar bir araya geldiklerinde sergiledikleri davranışsal tepkileri 

gözlemek ve çocuk- anne arasındaki bağlanma stillerinin farklılıklar 

gösterip göstermediğini incelenmekti. Çocuğun annesine geri 

dönmesine gösterdiği tepkileri gözleyerek üç farklı bağlanma stilinden 

birinin geliştiğini belirtmiştir. Bunlar; a) güvenli, b) kaygılı/kararsız ve 

c) kaçınan bağlanma stilleridir (Eken, 2010). 

Bağlanma stili yetişkinlerin romantik ilişkilere yaklaşım tarzları 

açısından gözlenen bireysel farklılıkları açıklayan bir kavram olarak da 

kullanılmıştır. Bebeklikte temel bakım veren kişi ile kurulan bağ, 

yetişkin bir birey olduğunda bu ilişkisini diğerleriyle kurduğu ilişkiye 

yansımaktadır. Duygusal bağ kurulan kişinin bebeğin ihtiyaçlarını 
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karşılamadaki tutumu bireyin yetişkin dönemdeki romantik ilişkilerine 

yaklaşım biçimini etkilemektedir. Shaver, Hazan ve Bradshaw(1988), 

bu görüşü esas alarak üç tür bağlanma tarzı belirlemişlerdir (Kaplan, 

2012): 

1. Güvenli Bağlanma: Bebekliğinde temel bakım veren kişiye güvenli 

bağlananlar, genellikle kendileri ve başkaları hakkında olumlu bir 

bakış açısına sahiptirler. Bu kişiler bir eşle duygusal bir yakınlık 

kurmada ve ilişkiyi sürdürmede daha rahattırlar. 

2. Kaçınmacı Bağlanma: Bu bağlanma tarzına sahip bireyler yakınlık 

kurmada zorlanırlar, böyle durumlarda kendilerini tehlikede 

hissederler. Bu kişilerin romantik ilişkilerde bir eşe tamamıyla 

güvenmeleri çok zordur. 

3. Kaygılı Bağlanma: Kaygılı bağlanma tarzına sahip bireyler eşleriyle 

sıkı bir yakınlık kurmak istemelerine rağmen sıklıkla aşık 

oldukları kişiyi kaybetme korkusu yaşamaktadırlar. 

2.2.1. Dörtlü bağlanma modeli 

Bartholomew, 1990; Bartholomew ve Horowitz (1991); Bartholomew 

ve Shaver, (1998) ‘a göre dörtlü bağlanma modeli, bireyin kendi 

benliğini ve diğer bireyler olumlu ya da olumsuz değerlendirmesine 

dayalı olarak ortaya konulmuştur. Bu bakımdan bireyin kendisine 

olumlu-diğerlerine olumlu (güvenli), kendine olumlu - diğerlerine 

olumsuz (kayıtsız), kendine olumsuz - diğerlerine olumlu (saplantılı) ve 
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kendine olumsuz - diğerlerine olumsuz (korkulu) değerlendirmelerini 

içeren dört çeşit bağlanma stili vardır (Arslan, 2008).  

Güvenli bağlanma: Bartholomew ve Shaver (1998)’a göre bu 

bağlanma stili, olumlu benlik modeli ve olumlu başkaları modelinin 

birleşiminden oluşur. Güvenli bağlanmaya sahip bireyler yakın 

ilişkilerde yakınlık konusunda rahattır ve kendileri hakkında değerlik 

duygusunu içselleştirmişlerdir.  Bartholomew ve Horowitz (1991) 

güvenli bağlanmanın, öbür insanların genellikle kabul edici ve uygun 

tepki vereceği beklentisi, sevilebilirlik ve değerlilik duygusunu 

gösterdiğini belirtmişlerdir (Arslan, 2008).  

Kayıtsız bağlanma: Bartholomew ve Shaver (1998) bu bağlanma 

stilinin, olumlu benlik modeli ve olumsuz başkaları modelinin 

birleşiminden oluştuğunu açıklamışlardır. Kayıtsız bireyler olumsuz 

beklentilerinden dolayı sıklıkla yakınlıktan kaçarlar. Fakat yakın 

ilişkilerin önemini savunmacı bir biçimde inkâr etmek yoluyla benlik 

değeri duygusunu devam ettirirler. Bartholomew ve Horowitz, (1991) 

bu bağlanma stilinin, diğer insanlara karşı olumsuz bir tavırla birlikte 

bir sevgi-değerlilik duygusunu ifade ettiğini belirtmişlerdir. Bu 

bağlanma stilindeki bireyler yakın ilişkilerden kaçınarak, özerklik ve 

incitilemezlik duygularını geliştirerek kendilerini hayal kırıklıklarına 

karşı korumaktadırlar (Arslan, 2008).  

Saplantılı bağlanma: Bartholomew ve Shaver (1998) bu bağlanma 

tarzının, olumsuz benlik modeli ve olumlu diğerleri modeli 

birleşiminden oluştuğunu belirtmişlerdir. Saplantılı bireyler diğerleri 
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tarafından güven ve kabul kazanmak konusunda kaygılıdır. 

Bartholomew ve Horowitz (1991) saplantılı bağlanmanın, diğer 

insanların olumlu değerlendirilmesiyle birlikte bir değersizlik 

duygusunu gösterdiğini vurgulamışlardır. Bu bağlanma tarzı özelliği 

gösteren bireyler yakın ilişkilerinde kişisel değerlilik ve kişisel 

yeterliliği bulmak için uğraşırlar (Arslan, 2008). 

Korkulu bağlanma: Bartholomew ve Shaver (1998) bu bağlanma 

tarzının, olumsuz benlik modeli ve olumsuz diğerleri modelinin 

birleşiminden oluştuğunu belirtmişlerdir. Korkulu bireyler diğerleri 

tarafından kabul ve onaylanma düşüncelerinin yüksek olması sebebiyle 

saplantılı bireylere benzerdir. Fakat reddedilme ve kaybetme acısını 

engellemek için yakınlıktan kaçarlar (Arslan, 2008). 

Bartholomew ve Horowitz (1991)’a göre korkulu bağlanma, bireyin 

başkalarının güvenilmez ve reddeden bireyler olacağı düşüncesi ile 

kendisinin sevilmeyeceğine ilişkin beklentileri ve değersizlik 

duygusunu belirtmektedir. Bu tarz, diğer insanlarla yakın olmaktan 

kaçınarak, reddedilme ihtimaline karşı kendilerini koruma çabalarını 

ifade etmektedir (Arslan, 2008). 

Bartholomew ve Horowitz (1991) güvenli ve kayıtsız bağlanmanın, 

benlik kavramı ile olumlu bir ilişkiye sahip olduğunu, bununla birlikte; 

korkulu ve saplantılı bağlanmanın ise; benlik kavramı ile negatif bir 

bağlantı gösterdiğini bulmuşlardır. Ayrıca güvenli ve saplantılı 

bağlanmanın sosyallik ile pozitif bir ilişkiye sahip olduğunu, kayıtsız 
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ve korkulu bağlanma ile sosyallik arasında ise, negatif bir ilişki 

olduğunu belirtmektedirler (Arslan, 2008). 

2.2.2. İçsel Çalışan Modeller 

Bretherton ve Munholland (1999)’ a göre içsel çalışan modeller 

Bowlby’nin kuramının temelini oluşturur. Bağlanma kuramına göre 

çocuklar bakıcılarıyla olan ilişkilerini içselleştirerek kendileri ve diğer 

insanlar hakkında içsel çalışan modeller geliştirirler. Erken yaşlardaki 

bağlanma yaşantıları temelinde oluşan içsel çalışan modeller hem 

kişinin kendisine yönelik beklenti, inanç ve duygularını, özellikle de 

özsaygısını hem de başkalarına duyulan güven ve sosyal ilişkilerde 

hissedilen rahatlık düzeylerini etkilemektedir. İçsel Çalışan modellerin 

en önemli noktası, bireyin diğer insanların tutumlarını tahmin etmesi ve 

davranışını ona göre planlamasıdır. İçsel çalışan modeller bireylerin 

yeni durumlarda, durumu tekrar değerlendirmeye gerek kalmadan, nasıl 

davranacaklarına karar vermelerini sağlayan bağlanma sisteminin bir 

parçasıdır (Eken, 2010). 

Bowlby (1973)’e göre, insanın içsel çalışan modeller kişiler arası 

etkileşimler yardımıyla gelişmektedir. Bu modeller, bireyin diğer 

önemli kişilere bağlanma tarzları (güvenli, korkulu, kayıtsız ve 

saplantılı) ve süreçlerinin nasıl olacağını belirlemekte ve bunun yanı 

sıra sonra ki yıllarında etkili olabilecek bir yapı ortaya 

koyabilmektedirler. Güvenli bağlanma ilişkisinin olduğu durumda 

çocuk, stres yaratan koşulda dahi güvenlik duygusunu koruyabilir. 

Bunun için çocuğun bakıcısının tutarlı, duyarlı ve her aradığında 
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ulaşabileceği biri olması gerekir. Bakıcının böyle biri olmadığı 

durumlarda çocuk kaygılı bağlanma tarzları geliştirebilir (Eken, 2010). 

Rothard ve Shaver (1994)’a göre içsel çalışan modeller tekrarlanan, 

bağlanmayla alakalı deneyimlerin yan ürünleri olarak tanımlanabilir. 

Çalışan modeller; benlik, bağlanma figürleri ve bağlanma ilişkileriyle 

alakalı edinilmiş bilgilerdir. Bu zihinsel temsiller, erken çocukluk 

döneminde esnek ve çevreye göre değişebilirken, tekrarlar deneyimler 

sonucunda sabitlenir ve değişime direnç gösterirler. Bu model, 

Piaget’nin özümseme ve bağdaştırma kavramlarıyla da paralellik 

göstermektedir. Erken gelişim dönemi boyunca, içsel çalışan modeller; 

bağlanma figürleri, çevre ve benlik ile alakalı yeni bilgileri, var olan 

bilgileri ile bağdaştırma (kendilerini bu bilgiler doğrultusunda 

şekillendirme) yönelimi gösterirken, bu modeller bir kez tam anlamıyla 

oturduktan sonra, çocuk yeni bilgileri var olan bilgisine uydurma 

eğilimi gösterir hatta bilgileri, kendi şemasına uydurabilmek için 

bozabilir (Saymaz, 2003). 

2.2.3. Ergenlik Döneminde Bağlanma 

Ainsworth (1989) de ebeveynlerle kurulan bağlanma ilişkisinin 

yalnızca çocukluk dönemini değil, ergenlik ve yetişkinlik dönemini ve 

bu dönemlerde kurulan ilişkileri etkileyen bir süreç olduğunu 

belirtilmiştir. Başka bir şekilde ifade edilirse, ilk yakın ilişkiler, tüm 

yaşam boyunca kullanılan kişilerarası ilişkilerin genel bir modeli olarak 

altyapı sağlama görevi görür. İçsel işleyen modeller olarak adlandırılan 

ilk ilişki temsilleri, bireyin kendini başkalarıyla olan ilişkilerinde 
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güvenli mi yoksa korku içinde mi hissettiğini ve kendisini başkalarının 

sevgisine layık görüp görmediğini belirler. Bu modeller, bireyin 

başkaları ile yakın ilişkiler kurmak için yararlandığı inanç ve 

beklentilerin bütününü kapsar. Bağlanma teorisine göre, bebeklik 

döneminde güvenli bir bağlanma ilişkisi yaşayan bireyler, ergenlik 

dönemlerinde daha olumlu ve sağlıklı bir içsel işleyen modele sahip 

olurken, güvensiz bağlanan bireyler daha olumsuz bir modele sahip olur 

(Kobak ve Sceery, 1988). 

Allen ve Land, (2008)’e göre ergenlik dönemi, bağlanma kuramı 

bakımından özel bir öneme sahiptir. Şöyle ki; erken dönemde oluşan 

bağlanma organizasyonunun bireyin kendisi tarafından 

değerlendirilmesi ergenlik dönemi ile birlikte gerçekleşir. Ergenin hızlı 

bir şekilde artan formal operasyonel düşünme ve soyut muhakeme 

becerisi buna olanak sağlar. Bu beceriler, ergenin çoklu bakım vericileri 

ile ilgili ilişki deneyimlerine yönelik daha bütüncül ve genel bir bakış 

açısı edinmesini sağlar. Ek olarak, bilişsel gelişimde yaşanan 

değişimler sayesinde birey kendi ve öteki arasındaki ayrımı daha açık 

bir şekilde yapabilir, bağlanma figürlerini ilişkiler kapsamınsa 

kıyaslayabilir. Bu da, ergenin özellikle anne baba ile olan bağlanmasını 

yeniden gözden geçirmesine; onların hem olumlu hem de olumsuz 

yanlarını görmeye başlamasına neden olur. Bu açıdan bakıldığında, 

ergenlik dönemi bağlanma ilişkilerinde yaşanan dönüşümler 

kaçınılmazıdır (Aracı, 2012).        

Ergenlik döneminde gerçekleşen bir dizi değişim arasında bağlanma 

ilişkilerini etkileyen en önemli değişim, bilişsel manada yaşanan 
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değişimdir. Bu dönemle birlikte ergenler somut işlemsel düşünceden 

soyut işlemsel düşünceye geçiş yaşamaktadır. Soyut düşünme becerisi, 

olaylarla ilgili belirli bir çıkarımda bulunma ve akıl yürütme 

becerilerini içeren bir bilişsel gelişim aşamasını ifade etmektedir. 

Bilişsel anlamda yaşanan bu olgunlaşma, ergenlerin bağlanma 

süreçlerinin onların düşünce ve duygularına bağlı olarak 

izlenebileceğini gözler önüne sermektedir. Yani, daha erken 

dönemlerde bağlanma, ancak bağlanma nesneleriyle ilişkilerdeki somut 

davranışlar üzerinden anlaşılabilirken, ergenlikle birlikte bağlanma 

süreci benlik ve diğerleri algıları, ergenlerin kurdukları ilişkilerle ilgili 

düşünceleri ve bu ilişkilere yönelik duygusal tepkileri üzerinden 

anlaşılabilmektedir. Soyut kavramları düşünebilme, ergenlerin anne ve 

babalarıyla yaşadıkları özgül bağlanma ilişkilerine dair bir senteze 

gitmelerini sağlamaktadır. Düşünmede özelden genele gidişin yanı sıra, 

genelden özele gidiş de söz konusudur. Ergenler bağlanmayla alakalı 

zihinsel temsillerinin yanı sıra bağlanmanın, her bağlanma ilişkisinin 

niteliğine, ilişki kurulan kişinin özelliklerine, tepkilerine ve iletişim 

tarzına göre değişebileceğini fark etmektedir. Bu durumun bir diğer 

nedeni de önceki yıllarda bireylerin sınırlı sayıda bağlanma nesnesiyle 

iletişim kurmalarına karşın, ergenlik döneminde zor duygusal 

durumlarla başa çıkabilmeye yardımcı olacak çok sayıda kişiyle ilişki 

kurulmasıdır. Böylece bu dönemde ebeveynlerin yanı sıra, akrabalar, 

öğretmenler, psikolojik danışmanlar, yakın arkadaşlar ve romantik 

partnerler bağlanma figürleri olarak görev görmektedir. Diğer yandan, 

ergenlik döneminde gelişen bilişsel beceriler sayesinde ergenler 

bağlanma nesneleriyle aralarındaki ilişkiyi daha başarılı bir şekilde 
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değerlendirebilmektedir. Bunun sonucu, ergenin anne babasının ilişki 

biçimlerindeki hataları, eksiklikleri ya da çelişkileri fark edebilmesi ve 

onlarla kurduğu bağlanma ilişkisinin niteliğini yeniden 

değerlendirmesidir. Ebeveynleri ile kurduğu bağlanma ilişkilerini soyut 

biçimde kavramak, ergenlerin, ebeveynlerinin bazı açılardan 

ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını görmelerine neden olarak 

yakınlık ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere ebeveynlerinden 

farklı bireylere yönelmelerine yol açmaktadır. Öte yandan, ben ve öteki 

ayrımının daha fazla belirginleşmesi, ergenlerin kendilerini bağlanma 

nesneleriyle kurdukları ilişkiden bağımsız olarak değerlendirmelerine 

sebep olmakta ve kendilerini ebeveynlerinden ayrı ve bağımsız bireyler 

olarak görmelerini sağlamaktadır (Solmuş 2010). Allen (2010)’a göre 

özellikle ergenliğin erken dönemlerinde, yaşanan hızlı değişimlere 

uyum sağlayana ve denge oluşturana kadar anne-baba ve ergen ilişkileri 

küçük bir sarsıntıdan geçmektedir. Bu sarsıntı, erken ergenlik 

döneminde ergenin bağlanma örüntülerinde halen ilk sırada ebeveynin 

yer bulunmasını değiştirmez; çünkü özerklik henüz kazanılma 

aşamasındadır, oysa ileri ergenlik döneminde ergenin ebeveynle 

ilişkileri daha dengeli, doyumlu ve yakın olmasına karşın özerkliğin 

kazanılmasıyla birlikte yaşıtları ve özellikle romantik partnerleri 

bağlanma ilişkilerinde daha ön sıraları alırlar. Her ne kadar ergenlik 

dönemiyle birlikte yeni ve farklı bağlanma ilişkileri, anne-babayla 

kurulan temel bağlanma ilişkilerinin yerini almaya başlasa da, 

ebeveyne bağlanma süreci bu dönemde birey için halen temel güven ve 

destek kaynağıdır. Ergenin özerkliği ebeveyne bağlanmayı olumsuz 

etkiliyor gibi görünse de, aksine arka planda ergenlik boyunca devam 
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eden güvenli ilişkiler kurmaya yönelme biçiminde kendini gösterir. Bu 

dönemde ebeveynle ilişki bağımlılık üzerinden değil karşılıklı paylaşım 

üzerinden şekillenmektedir (Solmuş 2010). 

Zimmermann (2004) tarafından yapılan bir çalışmada güvenli 

bağlanma stillerine sahip olan ergenlerin, güvensiz bağlanan ergenlere 

göre duygusal anlamda daha yakın arkadaşlıklara sahip oldukları ve 

daha özenli bir arkadaşlık kavramı geliştirdikleri gözlenmiştir. Buna ek 

olarak, güvenli bağlanan ergenlerin geniş akran gruplarına dahil 

olabildikleri, yakın arkadaşları ile çatışma yaşadıklarında uygun duygu-

düzenleme becerileri kullandıkları ve daha az düşmanca tavır 

sergiledikleri bulunmuştur. Kobak ve Sceery de (1988), güvensiz 

bağlanma temsillerine sahip olan ergenlerin, güvenli olanlara göre 

arkadaşları tarafından daha düşmanca ve kaygılı olarak 

değerlendirildiklerini saptamışlardır. Ayrıca, arkadaşlık ilişkilerinde 

sorunlar yaşayan ergenlerin saldırganlık, akademik başarısızlık, kaygı, 

depresyon ve yalnızlık gibi olumsuz yaşantılar bakımından risk 

taşıdıkları bilinmektedir (Ooi ve ark, 2006). Dolayısıyla, ergenlik 

döneminde arkadaşlık ilişkilerinin psikososyal gelişim bakımından 

önemli bir etkiye sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ergenin 

güvenli bağlanma temsilleri geliştirmesi büyük önem taşır (Aracı, 

2012). 

2.2.4. Ergenlerde Bağlanma Bozuklukları 

Son 10 yılda ergenlerde agresyon, dramatik bir biçimde artış 

göstermektedir. Ergenlerdeki bu agresyon genelde tehlikeli antisosyal 
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davranış gösterme, saldırgan davranışa engel koyamama şeklinde 

beliren dürtü denetim bozuklukları şeklinde gözlenmektedir. Bu 

agresyon, çocuğun bağlanma sürecinde ebeveynlerin çocuğa karşı 

çekingen tavırlar sergilemesi ya da ebeveyn tarafından çocuğun geri 

çevrilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır (Waters ve ark., 2000).  

Mikulincer (1991)’e göre ergenlerdeki depresif yapının, kişinin 

benliğine karşı olumsuz inançları, başkaları tarafından sevilmediği, 

başkalarına güvenilmeyeceğine dair düşünceleri ve bağlanma süreci ile 

bağlantılı vardır. Depresyonda gözlenen incinebilirliğin özünde 

güvensiz bağlanma yatmaktadır. Erken ergenlik dönemindeki karamsar 

yapı, sıklıkla ergenlik ilişkilerindeki değişimin doğasından 

kaynaklanmaktadır. Bu geçiş döneminde ergen ailesinden 

bağımsızlaşmak için çaba harcamaktadır. Kaçıngan ergenlerde korkulu 

bağlanma daha fazla gözlenmektedir. Bu kişiler genelde destekten 

yoksun, depresyona eğilimli bir yapı sergilerler (Akdağ, 2011).  

Tepkisel bağlanma bozuklukları, ergenlerde diğer psikiyatrik 

bozukluklarla birlikte bulunabilmektedir. Ciddi bağlanma problemleri 

yeme problemleri, aşırı kilo kaybı, istenmeyen agresif davranışlar ve ya 

içe kapanma ve sosyal izolasyon, sürekli kendini geri çevrilmiş ve stres 

altında hissetme, obsesyonların yoğunlaşması, ümitsizlik, kızgınlık 

şeklinde kendini gösterebilmektedir. Tepkisel bağlanma bozukluğunun 

sebepleri arasında genetik yatkınlık, gebelikte yaşanan maternal 

ambivalans, travmatik prenatal deneyimler, gebelikte alkol kullanımı, 

doğum travması, seksüel veya fiziksel istismar ve ya ihmal, çocukluk 
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döneminde anneden aniden ayrılma, kronik maternal depresyon olarak 

değerlendirilebilir (Lapsley ve ark. 2000). 

2.3.  SALDIRGANLIK 

 Budak (2005)’a göre saldırganlık kavramı “öfke, düşmanlık, rekabet 

engellenme korku gibi durumlardan kaynaklanan ve karşısındakine 

zarar vermeyi, onu durdurmayı ona engel olmayı ya da kendini 

korumayı amaçlayan fiziksel, sözel veya sembolik her türlü davranış” 

olarak tanımlanmaktadır (Ümit, 2010) 

Tarihsel süreçte her zaman yeri olan saldırganlık, nasıl tanımlanırsa 

tanımlansın zarar veren bir davranıştır. Saldırganlık, ‘Bir kişinin 

diğerlerine veya kendine, fiziksel veya psikolojik zarar verme, incitme, 

yaralama amacı güden davranıştır.’ biçiminde tanımlanabilmektedir 

(Güner, 2007). Başoğlu (1998)’na göre bireysel düzeyde pek çok insan 

saldırganca düşüncelere kapılabilir. Sağlıkları ve başka insanlarla 

ilişkileri üzerinde büyük etki yaratan saldırganlık; sözel ya da fiziksel 

bir güç harcayarak, genellikle bir hedefe (kişi ya da nesne) yönelen bir 

eylem olup öfke ve benzeri duyguların motor karşılığı; diğer insanlarda 

fiziksel ve psikolojik sonuçları olan davranış olarak tanımlanabilir 

(Uğur, 2013). 

Berkowitz (1993), saldırganlığı bir başka organizmaya zarar verme 

amacı taşıyan bir davranış şekli olarak tanımlamaktadır. Bandura 

(1973) herhangi bir davranışın saldırgan olarak nitelendirilmesinin, bu 

nitelendirmeyi yapanların ya da içinde yaşanılan toplumun değer 

yargılarına bağlı olduğunu ifade etmiştir. Saldırganlığı “toplumsal 
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bakımdan saldırgan olarak nitelendirilen zarar verici ve yıkıcı 

davranışlar” olarak ifade etmiştir (Gökbüzoğlu, 2008). 

Saldırganlıkla birlikte incelenen kavramlar arasında şiddet, zorbalık, 

kızgınlık-öfke gelmektedir. Şiddet kavramı, fiziksel saldırıyı da içeren, 

olumsuz duyguların yoğun olarak yer aldığı durumlar olarak tanımlanır. 

Çoğu zaman bu iki kavram birbiri yerine kullanılabilmektedir. Şiddet, 

“yaralamak ya da zarar vermek niyetiyle kullanılan fiziksel güç” ya da 

“güç ve kuvvetin, başkalarını birtakım haklardan mahrum edebilecek 

şekilde adaletsiz bir biçimde kullanılması” olarak tanımlanmaktadır 

(Morrison ve Morrison, 1994).  Morrison ve Morrison’a göre şiddet, 

fiziksel gücün kullanıldığı ve fiziksel yaralama ile sonuçlanan olayların 

yanı sıra, başkalarını bazı haklardan mahrum etmeyi de kapsayan bir 

kavram olarak tanımlarlar (Öğülmüş, 1995). 

Saldırganlık, öfke duygusunu bir ifade tarzı olarak düşünüldüğü için, 

literatür incelendiğinde, öfke ve saldırganlık kavramlarının genellikle 

birlikte kullanıldığı görülür. Öfke ve saldırganlık kavramlarının sürekli 

bir arada kullanılması bu iki kavramın uzun bir süre birbiriyle 

karıştırılmasına ve es anlamlı kavramlar gibi algılanmasına sebep 

olmuştur. Bu iki kavram incelendiğinde öfke kavramının kişinin belirli 

bir saldırı, eleştiri ya da engellenme durumunda yasadığı, içsel, 

olumsuz ve evrensel bir duygu şeklinde tanımlamaktadır. Öfke 

kavramının bir duyguyu, saldırganlık kavramının ise daha çok bir 

davranışı ifade ettiği görülmektedir (Özmen, 2004). 
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Zorbalık da çoğu insanın fazlaca kullandığı bir kavram olmakla birlikte 

insanlar bu kavramı farklı anlamlar yükleyerek kullanmaktadır. Çoğu 

zaman, öfke ve saldırganlık davranışları zorbalık davranışıyla eş 

anlamlı olarak kullanılmaktadır (Koç, 2006). Pişkin (2002) zorbalığı, 

bir ya da birden fazla kişinin kendilerinden daha güçsüz olan kişileri 

kasıtlı ve sürekli bir biçimde fiziksel olarak (tekme atma, tokat vurma, 

itme, çekme vb.), sözel olarak (istismar, sataşma, alay etme, dalga 

geçme, kızdırma, lakap takma, küçük düşürme) asılsız iddialar 

bulunarak, kurbanın eşyalarını zorla alarak ve zarar vererek ya da 

arkadaş grubundan izole ederek, kurbanı yaşam boyu etkileyecek 

olumsuz sonuçlar doğuran bir saldırganlık türü olarak tanımlamıştır 

(Uğur, 2013). 

Yapılan çalışmalara bakıldığında, saldırganlığın farklı 

sınıflandırmalarının yapıldığı görülmektedir. En genel sınıflandırmalar 

arasında saldırganlık türleri; dolaylı- dolaysız, aktif-pasif, sözel-

fiziksel, planlı- plansız ve bireyin kendine ya da başkasına yönelttiği 

saldırganlık şeklinde yer almaktadır (Özmen, 2004). 

Saldırganlık;  

1- Zevk için saldırganlık,  

2- Savunma için saldırganlık,  

3- Bir amaca varmada araç olarak saldırganlık,  

4- Kültürel bir öğe olarak saldırganlık, 
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5- Fiziksel ve sözel saldırganlık, 

6- Etkinci ve tepkisel saldırganlık, 

 olmak üzere 6 şekilde sınıflandırılabilir (Terzi, 2009). 

2.3.1. Saldırganlığı Etkileyen Faktörler 

Lorenz (1996), saldırganlığın temelinde ve gelişiminde ne tür kişilik 

özelliklerinin olduğunu ve hangi tür toplumsal ve çevresel etmenlerle 

etkileşime girdiğini incelemenin oldukça zor olduğunu ifade etmiştir. 

Ancak bilinen şudur ki, diğer tüm insan davranışlarında olduğu gibi, 

insandaki saldırganlık ve bunun şiddete dönüşmesi kişinin psikolojik ve 

toplumsal gelişiminin, nörolojik ve hormonal yapısının etkileşimiyle 

ortaya çıkmaktadır (Gökbüzoğlu, 2008). 

Aral ve ark. (2004)’ göre saldırganlığı etkileyen faktörler arasında en 

baskın olanı aileye ait olanlardır. Sosyalleşme süreci ailede başlar ve 

hayat boyunca devam eder. Ebeveynlerin çocuğun davranışlarını 

sebepsiz yere engellemesi, çocuğun istek ve davranışlarını eleştirmesi 

ve sık sık cezalandırması, çocuğun her isteğine boyun eğmesi veya 

çocuğu ihmal etmesi, çocukta saldırgan davranışa sebebiyet 

vermektedir. Ebeveyn tutumlarının yanı sıra, sosyoekonomik düzey, 

cinsiyet, anne-baba öğrenim ve çalışma durumu, evlilik içi sorunlar, 

boşanma, işsizlik, hastalıklar gibi etkenler de saldırgan davranışların 

ortaya çıkmasına rol oynamaktadırlar (Aracı, 2012). 

Simons, Paternite ve Shore (2001) bağlanma ve saldırganlık arasındaki 

kuramsal ilişkinin Bowlby’nin çalışmalarında ortaya çıktığını 
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belirtmiştir. Bowlby, bebek ve bakıcısı arasındaki ilişki kalitesinin, 

bebeğin, gelecek yıllarda kendisi ve diğerlerine dair geliştireceği 

temsili içsel işleyen modellerin oluşumu için bir temel işlevi gördüğünü 

söyler. Güvenli bağlanan çocuk, bakım vericisini sevilebilir ve duyarlı 

olarak, kendisini de değerli ve sevilmeye layık bir kişi olarak görür. 

Böyle bir çocuk da, yeni sosyal ilişkilere ve deneyimlere güvenle ve 

olumlu beklentilerle yaklaşır. Ancak güvensiz bağlanma ilişkisi söz 

konusuysa, bireyin kendine ve diğerine dair uyumsuz ve sağlıksız 

fikirlere sahip olması durumu ortaya çıkar. Bu durum da, saldırganlık, 

bağımlılık, dürtü kontrol problemleri gibi sonuçların ortaya çıkma 

ihtimalini artırır. Bunun yanı sıra, Bowlby’e (1984) göre, çocuk 

yakınlık ihtiyacını karşılamak ve kendini güvende hissetmek için 

davranışlar gösterdiğinde anne, çocuğun bu girişimlerine duyarsız kalır 

ve çocuğu reddederse çocuk, anneye olan yakınlığı korumak ve ondan 

uzaklaşmak arasında kararsızlık yaşar ve bu durum da çocukta öfke 

duygusunu, beraberinde de saldırgan davranışı ortaya çıkarabilir. 

(Aracı, 2012). 

 Greenberg ve arkadaşları 1993 yılında yaptıkları bir literatür 

taramasında yıkıcı davranış bakımından çocuğu riske atan dört faktör 

olduğunu savunmuştur: a) biyolojik, b) aile ekolojisi, c) ebeveynin 

yönetim ve sosyalleşme becerileri, d) bebeklik ve çocukluktaki 

bağlanma ilişkileri. Dördüncü faktör olan bağlanma ilişkilerinin üç 

muhtemel mekanizma aracılığı ile saldırgan davranışı açıkladığını 

belirtmiştir. Buna göre: 1) güvensiz bağlanan bir çocuk bütün 

kişilerarası ilişkilerinde ihmal edileceğine ve reddedileceğine dair bir 
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içsel işleyen model geliştirir (bu durum da diğerine karşı öfke ve aşırı 

tetikte olmanın eşlik ettiği tepkisel saldırganlığı doğurur); 2) bakım 

verme davranışını düzenleyen bağlanma stratejilerindeki bozulmalar 

çocukta saldırgan davranışa neden olabilir; 3) güvenli ya da güvensiz 

bağlanma olumlu ya da dirençli bir sosyal yönelimi teşvik edebilir 

(Aracı, 2012). 

2.3.2. Saldırganlığı Açıklayan Kuramlar 

Saldırganlık psikoloji, sosyal psikoloji, toplumbilim ve siyaset bilim 

gibi bir çok bilim dalının araştırma konularından biridir. Psikologlar, 

uzun yıllar boyunca insanlardaki saldırganlık eğilimlerinin kökenini 

bulmaya çalışmışlardır. Aslında saldırganlığın ne olduğunu tanımlama 

çabasıyla birlikte onu doğuran sebeplere odaklanmak da cevabı 

aranması gereken önemli sorulardan biridir. Çeşitli kuramlara göre 

saldırganlık ve nedenleri incelendiğinde farklı görüşlerle 

karşılaşılmaktadır. Saldırganlığı ve nedenlerini açıklayan kuramlar iki 

başlıkta toplanabilmektedir. Bunlar saldırganlığı dürtülerle açıklayan 

içgüdü kuramcıları ve saldırganlığı öğrenme kuramları, engellenme, 

pekiştirme ve sosyal öğrenme kuramları ile açıklayan davranışçı 

kuramlardır (Güner, 2007). 

İçgüdü kuramcıları; Psikoanalitik Kuram ve Etiolojik Kuramlar olarak 

iki baslıkta görülmektedir. Her iki kuram da saldırganlığı içgüdülere 

göre açıklamakta, insanın diğer hayvanlar gibi kendisini saldırgan 

davranışlarda bulunmaya eğilimli kılan bir saldırganlık içgüdüsüyle 

doğduğunu öne sürmektedirler. İçgüdü kuramcıları saldırganlığı 
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doğuştan gelen içgüdülerle açıklamakta ve saldırganlığın 

azaltılabileceğine ilişkin bir umut taşımamaktadır. Ancak Psikoanalitik 

yaklaşımcılarından Adler ve Horney, bu kuramın kurucusu kabul edilen 

Freud’un saldırganlığın doğuştan geldiği görüşüne karşı 

çıkmaktadırlar. Adler, saldırganlığı bireyin organ sisteminden 

kaynaklanan bir dürtü değil, kendi ihtiyaçlarını karşılama isteğinden 

kaynaklanan ve engellemeler, yerine getirilemeyen sorumluluklar 

karşısında başvurduğu akılcı olmayan davranış biçimleri bir dürtü 

olarak incelenmektedir (Gümüş, 2000). 

Etiyolojik yaklaşım saldırganlıkla alakalı iki önemli noktayı 

vurgulamaktadır. Bu önemli noktalardan ilki, saldırganlığın dış 

uyarıcılardan bağımsız, içgüdüsel enerji kaynağına sahip bir davranış 

olması yani sadece saldırgan olunduğu için saldırgan davranılmasıdır. 

İkinci nokta ise, türler arasında değil türler içinde olan bir saldırganlık 

söz konusudur. Toplumsal sistemin başlıca düzenleyicilerindendir ve 

türün birleşmesini, üremesini yayılmasını ve evrimini kolaylaştıran bir 

etkiye sahiptir. Bu görüşte saldırganlık tıpkı hidrolik bir madde gibi 

uygun çıkış noktası bulana kadar yoğunlaşmakta ve ileriki ortaya 

çıkmaktadır (Tuzgöl, 1998). 

Biyolojik kuramlar, saldırganlığın sebebini biyolojik nedenlere bağlar 

ve kendilerinden önce gelen içgüdü kuramlarından, bireyleri 

saldırganlığa götüren spesifik biyolojik mekanizmaları tanımlaması ve 

bu mekanizmaların önemini vurgulamasıyla ayrılır. Yapılan 

araştırmalar, beyin ile merkezi sinir sisteminin, şiddet içeren ve 

saldırgan davranışlara sebep olan hormonlar salgılandığını 
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göstermektir. Bazı bulgular erkeklik hormonu olan androjen ile 

saldırganlık arasında ilişki olduğunu da ortaya koymaktadır. Androjen 

beynin işleyişini etkilemekle birlikte kas gelişimini ve fiziksel 

büyümeyi de etkileyerek dolaylı olarak saldırganlığa neden olmaktadır. 

Örneğin bazı hayvanların çiftleşme dönemlerinde androjen hormon 

düzeylerinin yükselmesi sonucu erkekler arasında saldırgan ve kavgacı 

davranışlar ortaya çıkmaktadır (Gümüş, 2011). 

Uzun süreli fiziksel ve organik rahatsızlıkların hormonal değişimden 

kaynaklı kadınların regl dönemlerinde saldırganlık düzeylerinin arttığı 

savunulmaktadır. Organik beyin sendromları, kafa travmaları, akıl 

hastalıkları, iç salgı bezleri düzensizlikleri, doğum zorlukları, beyindeki 

bazı toksikasyon ve enfeksiyon halleri de saldırganlık sebebi olabilir 

(Şahan, 2007). 

Saldırganlığı içgüdülerle açıklamak, kişiler arası ilişkilerde sorun olan 

bu davranışı olağan görmek manasına geldiğinden, bu kurama özellikle 

sosyal öğrenme kuramcıları tarafından yoğun eleştiriler gelmektedir. 

İnsan davranışlarını sadece içgüdü modeli ile açıklamanın doğru 

olmayacağını daha sonra kabul edilmiştir. Davranışlar sadece içgüdü 

modeliyle açıklanabilseydi saldırganlığa özel bir anlatım ve özür 

bulunmuş olurdu (Dağ ve ark., 2005). 

Davranışçı yaklaşımda saldırganlık bir kişilik değişkeni olarak ve 

öğrenilmiş bir davranış olarak gözlenmiştir. Bu yaklaşımdaki farklı 

kuramcılar saldırganlığı; engellenme, sosyal öğrenme ve pekiştireç 

kavramlarıyla açıklamışlardır. Engellenme- Saldırganlık kuramında; 
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saldırganlığı açıklayan enerji modellerindeki içgüdülerin yerini 

dürtülerin aldığı görülmektedir. Bu duruma göre; kişi saldırgan 

davranışa doğuştan değil de, engellenmenin sebep olduğu bir dürtü 

tarafından güdülenir. Engellenme-saldırganlık kuramında, amaca 

yönelik bir davranışın engellenmesinin saldırganlık dürtüsüne yol 

açacağı, bunun da yöneldiği kişiye zarar verici bir davranışı başlatacağı 

varsayılmıştır (saldırı yönelttiği kişiyi incitmeyi amaçlayan bir davranış 

olarak tanımlanmıştır). Kısaca, kişinin istediği bir şeyi yapmasının 

engellenmesi, saldırganlığa yol açtığı ve engellenmenin kişinin 

çevresinden kaynaklanabileceği gibi kendi iç dünyasındaki çelişki ve 

çatışmalardan da kaynaklanabileceği belirtilmiştir (Güner, 2007). 

Bu kurama yapılan eleştiriler ise; engellenmenin kaçınılmaz olarak 

saldırganlığa yol açmadığı ve saldırganlığın her seferinde 

engellenmenin ardından gelmediğidir. Bununla birlikte kuram sosyal 

ödül elde etmek için yapılan araçsal saldırganlık ya da kendini 

savunmak için yapılan saldırganlık gibi engellenme olmaksızın yapılan 

saldırgan davranışları açıklamakta da yeterli olmamaktadır. Şiddet 

eylemlerini insan etmeninden soyutlayarak salt çevresel etmenlere 

dayandırarak açıklamak sorunun çözümüne fazla yardım 

sağlamamaktadır. Çünkü çevre ve insan birbirinden ayrılmaz bir 

biçimde bir sorunlar yumağı olarak şiddet eylemlerine katkıda bulunur. 

İnsan tepkilerini dış uyaranların, ruhsal yapısında sebep olduğu 

etkilerin özellikleri doğrultusunda gösterir. Bu etkilerden biri olan 

engellenme tek başına saldırganlığa neden olmaz. Bu konularda 

çalışmalar yapan bilim adamlarına göre engellenme genellikle öfke 
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olarak nitelendirilen duygusal bir tepkiye yol açmakta ve bu tepkide 

kişiyi saldırgan davranışlar sergilemeye hazır hale getirmektedir (Dağ 

ve ark., 2005). 

Sosyal Öğrenme kuramı; saldırganlığın sebebini içgüdü ya da dürtüler 

değil çevreden gelen uyarıcılar olarak tanımlamıştır. İnsan çevre ile 

etkileşim halindedir. Kişi ve çevrenin etkileşimleri davranışları 

oluşturur. Çevre etkinlikleri davranışları biçimlendirirken ayı zaman da 

davranışlarda da etkilenir. Bu dinamik görüşler insanın saldırganlığını 

diğer sosyal davranışlar gibi hem çevreden kaynaklanan uyaran ve 

pekiştiricilerin etkisi hem de bilişsel kontrol etkisiyle öğrenildiğini 

ifade eder. Bu kuram, saldırgan davranışların kaynaklarının çok çeşitli 

olduğunu, geçmiş deneyim ve öğrenmeden, dış durumsal etmenlere 

kadar yayılan çok kapsamlı bir yelpaze içinde değerlendirilmesi 

gerektiğini, ayrıca saldırganlık ve şiddetin, nesiller boyunca öğrenilmiş 

bir davranış kalıbı olarak geçtiğini de savunmaktadır. Geçmişteki 

deneyimlerin saldırganlığın ne zaman, ne  tür durumlarda ve de ne 

aralıkla ortaya çıkacağını belirlediğini, çocukların model aldıkları ana 

babalarının davranışlarından, nasıl davranmak gerektiğini 

öğrendiklerini, aile ve dış çevreden edindikleri saldırgan modellere 

özenerek saldırgan davranışlarda bulunduklarını ileri sürmektedir (Dağ 

ve ark.,2005). 

Sosyal Öğrenme Kuramının temel ilkesi, tüm sosyal davranışların 

öğrenilmiş olduğu iddiasıdır. Bu kuramına göre saldırganlık, gözlem ya 

da taklit yoluyla öğrenilir ve ne kadar sık pekiştirilirse o kadar sık 

gerçekleşir. Burada kişinin saldırganlığı nasıl değerlendirdiği de 
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önemlidir. Bu kuram, saldırganlığı kavramsallaştırması açısından, 

psikanalitik kuramlardan (engellenme-saldırganlık varsayımı) nasıl 

farklılaştığını göstermektedir (Avcı, 2006). 

Sosyal öğrenme kuramı; 

(a) Saldırganlığın, engellenme deneyimine gösterilebilecek çeşitli 

tepkilerden yalnızca biri olduğunu, 

(b) Saldırganlığın, dürtü benzeri özellikleri olmayan ve sonuç olarak 

davranışın beklenen sonuçlarından etkilenen bir tepki olduğunu 

belirtmektedir (Avcı, 2006). 

Bandura’ya (1973) göre, insanlar bir saldırganlık içgüdüsü ile 

doğmamaktadırlar. Ne zaman, kime karşı ve hangi biçimde saldırgan 

davranışlarda bulunacaklarını, sosyalleşme süreci içinde sonradan 

öğrenmektedirler. Bu öğrenme, esas olarak pekiştirme ve taklit olmak 

üzere iki mekanizma yoluyla gerçekleşmektedir. Bandura ve Walters’a 

(1959) göre, önceleri anne-babanın pekiştirmesi ile şekillenen saldırgan 

davranışlar, daha sonra arkadaş, öğretmen ve diğer bireylerden oluşan 

çevre tarafından pekiştirilerek bir davranış biçimini almaktadır (Terzi, 

2009). 

2.4.  DEPRESYON 

Depresyon; derin üzüntülü, bazen de hem üzüntülü hem bunaltılı duygu 

durumla beraber düşünce, konuşma, fizyolojik fonksiyonlarda 

yavaşlama, durgunlaşma bunlarla birlikte değersizlik, güçsüzlük, 
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isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleriyle belirli bir sendromdur 

(Öztürk ve Uluşahin, 2011).  

Beck (1972), depresyonda duygusal belirtilerin, kederli duygu durum, 

kendinden hoşnutsuzluk, doyumsuzluk, ilgi azalması, ağlama nöbetleri 

ve neşesizliği içerdiğini ifade etmektedir. Köknel (1989) 

depresyonlarda ortak olan ve sık görülen esas bozuklukların; kederli 

duygu durum, keder doğrultusunda artmış olan duygulanım, 

karamsarlık, kötümserlik, sıkıntı, umutsuzluk, yalnızlık gibi tedirgin 

duygu durumu, zihinsel fonksiyonlarda azalma, yavaşlama, buna 

paralel olarak hareketlerde yavaşlama, ruhsal etkinliklerde azalma ve 

yavaşlama olduğunu belirtmiştir. Depresyon, ruhsal ve bedensel 

etkinliklerde genel bir yavaşlama, günlük yapılan olağan işlere karşı 

yüreksizlik ve iş yapma gücünü bulamama olarak ifade edilebileceği 

belirtilmektedir (Korkmaz, 2006). 

Öztürk (2001) duygulanımda üzüntü ve acı duyma biçiminde artma 

olduğu ve sık ağlama nöbetleri görüldüğünü ifade etmekte ve kimi 

hastalarda üzüntü ile birlikte ağır bunaltı da olabileceğine dikkat 

çekmektedir. Bununla beraber, depresif kişinin derin bir acı içindeyken 

sevdiklerine karşı tüm duygularını yitirmiş gibi hissetme biçiminde 

duygulanım azalması belirtileri gösterebileceği; ailesine, eşine, 

yakınlarına, dostlarına eski ilgisini kaybedebileceği; kendisinden 

hoşnut olmaması ve kendisine güvenmemesi sebebiyle çevresindeki 

insanlara daha çok bağımlı olacağı, onların desteği ve yardımı olmadan 

doğru düşünüp karar veremeyeceğini düşüneceği ifade edilmektedir 

(Öztürk ve Uluşahin, 2011). 
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Depresyonun fiziksel ve bedensel belirtilerinin, iştahsızlık, uyku 

bozukluğu, cinsel dürtü kaybı ile yorgunluğu içerdiği belirtilmektedir. 

Hastaların çoğunda yeme isteğinin azalıp kısa zamanda kilo vermenin 

olduğu, yemeklere ve yemek kokularına karşı bir tiksinme olduğu, daha 

seyrek olarak aşırı yeme ile kilo alma görülebildiği ve genel olarak 

enerji azlığı, güçsüzlük, halsizlik ve çabuk yorulmaktan yakınma 

olduğu bildirilmektedir. Uykuya geçişte güçlük, uykunun sık sık 

bölünmesi ve ya erken uyanma -kimi hastalarda uyku bozukluğu, 

uykuya aşırı eğilim- biçiminde olarak görülebilmektedir. Belirtilerinin 

yanında, bunaltılı depresyonlarda sabah erken uyanma ve uyanır 

uyanmaz ağır bir sıkıntı, sorunun en kaygılandırıcı belirtisi -hastalığın 

biyolojik belirtilerinden biri- olarak belirtilmektedir (Öztürk ve 

Uluşahin, 2011). 

Kabakçı (2001)’ya göre depresyonun gelişmesindeki en önemli etken, 

bireyin kişilik özellikleri ile eşleşen stresli yaşam olaylarıyla karşı 

karşıya kalmasıdır. Bu durumda yalnızca kişilik özelliklerine karşılık 

gelen yaşam olayları depresyona yatkınlık yaratacak ve tetikleyici 

olabilecekler, diğer olayların önemli bir etkisi olmayacaktır. Buna 

karşılık olarak, yaşam olaylarının kişilik ile yapılan eşleşmelerinin 

önemli olmadığı, belirli kişilik özelliklerine karşılık gelsin ya da 

gelmesin, çok farklı yaşam olayları sonucunda depresyon 

geliştirilebileceği ifade edilmektedir (Yiğit, 2008). 

Birçok psikolojik ve sosyolojik faktörler depresyonun oluşmasına 

neden olmaktadır. Bunlar anne babanın vefatı, kişilerarası ilişkilerde 

problemler, çevresel etkenler vb. durumlardır.  
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Depresyonun sebepleri ile ilgili çok sayıda görüş öne sürülmüştür genel 

görüş ise depresyonun sebeplerinin çoğul faktörlü olduğu ile ilgilidir. 

Çoğu olguda genetik, biyolojik ve psikososyal faktörlerin birbirini 

etkilemesi olasıdır. Örneğin bir yakınını kaybetmiş kişide bilişsel 

süreçlerin bozulması, bu bağlamda nörotransmitterlerde değişiklik 

oluşması ve genetik yatkınlık da varsa depresyonun görülmesi gibi 

(Yemez ve Alptekin,1988). Cinsiyet, aile öyküsü, stresli yaşam 

olayları, düş kırıklıkları, aile işlev bozuklukları, yetersiz anne-baba 

bakımı ve ilgisi, erken olumsuz yaşam olayları, bağımlı ve obsesif 

özellikler gibi kişilik özellikleri, güvensiz bağlanma stilleri, kronik 

psikiyatrik ve fiziksel hastalık, sosyal destek azlığı gibi faktörler 

depresyonun oluşumuna öncülük eder ve hastalığın sonucunda etkili 

olurlar (Ünal ve ark., 2002).  

2.4.1. Depresyon ile İlgili Kuramsal Yaklaşımlar 

Depresyonu açıklayan kuramsal yaklaşımlar aşağıda başlıklar halinde 

açıklanmıştır. 

2.4.1.1. Psikoanalitik Yaklaşım 

Psikoanalitik anlayışa göre, sevgi nesnesinin yitimi bireyde yas tutmaya 

sebep olur. Bu sırada bireyde derin bir üzüntü, sıkıntı, ağlama, uyku 

bozukluğu gibi belirtiler görülmektedir. Hastada sevdiği ve değer 

verdiği birey tarafından terkedilmiş olma gibi bir yitim duygusu 

oluşmaktadır. Bu duyguyla beraber “sevdiğimi kaybettim, ben artık 

sevilmiyorum, ben artık kötüyüm” duyguları ve bunlara bağlı olarak 

özsaygı (self-esteem) kaybı gerçekleşir. Ama yas durumunda yakınını 
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kaybeden bireyin “ben kötüyüm” duygusu öz-saygıyı yitirmesine sebep 

olmaz (Öztürk ve Uluşahin, 2011). 

Freud, yas ve melankoli bildirisinde depresyonu olan kişilerin 

özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır (Korkmaz, 2006): 

1. Bireyin üst benliği cezalandırıcıdır. 

2. İkili duygular (ambivalans) ilişkilerde hâkimdir. 

3. Hayal kırıklığı ve engellemeler vardır. 

4. Kendi kendini aşırı değerlendirme vardır. 

5. Sürekli düşmanlık ile öfke vardır. 

6. Birey katı üst benlik yüzünden kin ve nefreti kendi kendine yöneltir. 

7. Oral dönemdeki saplantı ve yakınmalar vardır. 

8. Özsever doyum arayan kişilik yapısı vardır. 

9. Suçluluk hissi ve cezalandırma vardır 

2.4.1.2. Davranışçı Yaklaşım 

Depresyonun davranışçı çözümlemesini yapan Skinner (1957), sosyal 

çevrenin olumlu olarak pekiştirdiği davranışların durdurulması 

sonucunda kişinin davranışında oluşan zayıflamayı, depresyon olarak 

açıklamıştır. Fester (1966) ise depresyona ani çevre değişiklikleri, 

cezalandırılma, itici denetleme ve pekiştirmedeki değişikliklerin sebep 
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olduğunu öne sürmektedir. Lewinsohn (1982) depresyonun 

mekanizmasını pekiştirme süreçleri ile açıklamıştır. Lewinsohn’a göre, 

tepkiye dönük düşük oranlı olumlu pekiştirme, yeterli olmayan 

pekiştireçler ve yüksek oranlı cezalandırıcı yaşantılar; depresyona 

sebep olmaktadır. Lewinsohn, olumlu olan cinsel yaşantıları, 

ödüllendirici olan toplumsal etkileşimleri, eğlendirici aktiviteleri 

olumlu pekiştirici olaylar olarak; evlilikteki anlaşmazlıkları, 

işyerindeki zorlukları ve etraftaki diğer bireylerden olumsuz tepkiler 

almayı da cezalandırıcı olaylar olarak değerlendirmektedir (Korkmaz, 

2006). 

2.4.1.3. Bilişsel Yaklaşım 

Bilişsel yaklaşım depresyonu açıklama anlamında önemli bir konuma 

sahiptir. Bilişsel yaklaşım, depresyonun nedenlerinin dışarıdan 

geldiğini düşünmez. Depresyonun duygulanımdan çok bir düşünce 

bozukluğu olduğunu ifade eden Beck (1967), benliğin değersiz, 

dünyanın manasız ve geleceğin umutsuz görülmesinin depresyon 

oluşumunda esas olgu olarak açıklamıştır. Beck’e göre, olumsuz, 

bozulmuş düşünme tarzları, fikirler, simgeler depresyonun köklerini 

oluşturur. Bilişsel yaklaşıma göre depresyonda olan birey kendini 

değersiz, yeterli değilmiş gibi hisseder, olumsuz olaylardan kendisinin 

sorumlu olduğunu ve diğer insanlar tarafından beğenilmediğini 

düşünür. Çevresiyle olan ilişkilerini ve yaşantılarını olumsuz olarak 

algılar, dünyanın aşılamayacak zorluklarla dolu olduğunu düşünür. 

Geleceği karanlık, başarısızlık beklentisi içinde ve umutsuz bir durum 

olarak düşünür (Yiğit, 2008). 
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Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan bilişsel kurama göre, 

depresyonun sebebi temel olarak bilişsel bir bozukluktur. Beck (1979), 

depresyonun oluşumunda üç önemli bilişsel etkenden söz etmektedir 

(Mutallimova, 2014).  

1- Kişinin Kendine Olumsuz Bakışı: Depresyonu olan birey kendiyle 

bağlı olarak yoksun, yetersiz, yenilgiye uğramış ve değersiz olarak 

hisseder. Sevilmediğine inancı vardır ve beğenilmediğini hisseder ve 

kendinde olduğunu düşündüğü yetersizliklerden dolayı kendini 

reddeder.  

2-Deneyimlere Olumsuz Bakış: Depresyonu olan birey çevresi ile 

etkileşiminde yenilmiş ve yetersiz hisseder.  

3- Geleceğe Olumsuz Bakış: Birey geleceğini ümitsiz, sonu belirsiz, 

yoksun ve engellenmiş olarak görür.  

Aaron Beck (1979), depresif belirtiler gösteren kişilerin mantıksız 

düşünme şekillerine dikkat çekmektedir. Bu mantıksız düşünceler 

“keyfi çıkarsama, seçici soyutlama, aşırı genelleme, kişiselleştirme, 

aşırı büyütme ve aşırı küçültme, mutlakiyetçi düşünme” başlıklarıyla 

açıklanmaktadır (Bozkurt, 2003): 

Keyfi Çıkarsama: Depresif belirtiler gösteren okul çağındaki çocuk 

sınıftaki en başarısız öğrencinin kendisi olduğunu düşünmektedir. 
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Seçici Soyutlama: Çocuk bu süreçte okuldan nefret etmeye başlayarak 

okulla alakalı bu olumsuz hislerini okulda hiç arkadaşının olmamasına 

bağlamaktadır. 

Aşırı Genelleme: Çocuk bu süreç içerisinde kimse tarafından sevilen 

biri olmadığını düşünmektedir. 

Kişiselleştirme: Çocuk bu süreçte okulda gösterdiği başarısızlık için 

kendini suçlu görmektedir. 

Aşırı Büyütme ve Aşırı Küçültme: Bu düşünce süreci içerisinde 

kötümserlik ön plana çıkmakta olup çocuk başarılarını görmezden 

gelmeye başlar ve başarısızlıkları üstüne odaklanır. Örneğin, çocuk 

başarılı olduğu derslerini görmezden gelirken; başarısız olduğu 

derslerini ise takıntı haline getirir. 

Mutlakiyetçi Düşünme: Çocuğun bu dönemde her zaman başarılı 

olma ya da hiç başaramama gibi iki uç noktada bulunan düşünceleri 

bulunmaktadır. Bu düşüncelere sahip olması sebebiyle de çocuk, 

olayları değerlendirirken kesin ve katı sonuçlara ulaşmaktadır. 

Beck (1979) depresyonun alt boyutlarından biri olarak bilişsel şemaları 

ve şemaların doğrultusunda gelişebilen bilişsel çarpıtmaları 

belirtmiştir. Şema bireyin daha evvelki yaşantılarının ve 

öğrenmelerinin bir sonucu olarak belirlenen, kişinin karşı karşıya 

kaldığı uyarıcıları ayıklama, ayırt etme ve kodlama yoluyla 

şekillendirerek bilişleri oluşturan zihinsel etkinlikler örüntüsüdür. 

Şema oldukça yerleşik bir oluşumdur ve biliş ve ya düşünce süreçlerini 
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yönlendirmektedir. Birey dış dünyadan gelen uyarıcılara bu belli 

şemalar çerçevesinde yanıt vermektedir. Bu yolla çevresinden gelen 

uyarıcıları ayıklar ve dış çevreyle uyumlu bir ilişki sağlamaya 

çalışmaktadır. Depresif birey, olumsuz şemaları aşırı kullanması 

sebebiyle çevresiyle bu uzlaşmayı gerçekleştiremez. Bireyin 

depresyonu ilerledikçe bilişsel çarpıtmalar artar. Birey dış uyarıcıları 

olduklarından daha farklı şekilde algılar ve kendisiyle ilgili olumsuz 

düşünmeye ve buna uygun şekilde davranışlar göstermeye başlar 

(Yiğit, 2008). 

2.4.1.4. Kişilerarası İlişkiler Kuramı 

Psikodinamik yaklaşımda olduğu gibi, kişilerarası ilişkiler yaklaşım da 

depresyonun insanların yakın ilişkileri ve onların bu ilişkilerdeki 

rolleriyle alakalı olduğu, bu karmaşanın yakın bir zamanda yaşanmış 

olabileceği gibi geçmişte de yaşanmış olabileceği ve rollerdeki bu 

karmaşanın depresyonun temel kaynağı olabileceğini de belirtmektedir. 

Kişilerarası ilişkiler yaklaşımcıları, bağlılık teorisinden yola çıkarak 

tecrübesiz çocukların ve gençlerin güvenilir, sorumlu ve sıcak olarak 

gördükleri bakıcılarına gelecekteki tüm ilişkilerini etkileyen güvenli 

olmayan bir sevgi bağı geliştirdiklerini, güvenli olmayan ilişkileri 

kendisinin ve diğer kişilerin olumsuz işleyiş tarzı modelleri olarak 

algılayabileceği gibi, depresyonun kişinin kendi öz değeri için 

çevresindeki diğer insanların desteğinin eksikliğini hissetmesi 

kaygısından dolayı ortaya çıkabildiği, desteğin var olması arzusu ve 

kuralının da bu bağımlılığı pekiştirdiğinden zamanla depresyonu 

tetikleyebileceği iddia öne sürmektedir. Bowlby (1982), “Biri 
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tarafından sevilmeyen bir kişiysem, hiçbir şeyim.” gibi olumsuz öz 

değer düşünceleri geliştirebilen gençlerin, zamanla benlik yıkımı 

yaşayabilecekleri, bu yargıların bilişsel becerilerde ketlenmeye yol 

açacağı ve öz değer kaybıyla depresyonun üzerinde etkili olabileceğini 

ifade etmektedir. Üniversitede eğitim gören öğrenciler üzerinde yapılan 

bir çalışma, gençlerin bir endişe yaşantısı sonucu olarak güvensiz 

bağlılık üslubu geliştirebileceğini, bir uzvun görevini yapamaması gibi 

olumsuz davranışları sonradan daha çok geliştirdiğini daha düşük 

düzeyde özsaygı ve daha fazla depresif belirtiler gösterdikleri sonucuna 

ulaşmıştır (Korkmaz, 2006). 

2.4.2. Ergenlerde Depresyon 

Depresif olan ergenlerde ümitsizlik, karamsarlık, ilgi yitimi, anhedoni, 

sosyal içe çekilme, yorgunluk, özkıyım düşüncesi ve girişimi daha fazla 

ve şiddetli görülmektedir. Ağlama ve uyku bozukluklarına genel 

anlamda kızlarda daha çok rastlanmıştır. Ergen kızlarda, erkek 

ergenlere oranla iştah kaybı ve özkıyım girişiminin daha fazla olduğu 

bulunmuştur (Erdoğan ve ark., 2002). 

Lewinsohn ve ark., (1994) 14-18 yaş ergenlere yönelik yapılan 

çalışmalarında, depresyonla alakalı başlıca risk etkenlerinden depresif 

olan ergenlerin depresif olmayanlara göre özellikle karamsarlık ve 

benlik saygısı gibi bilişsel değişkenlerde farklılık gösterdiklerini 

bulmuşlardır (Çakır, 2006). 

Depresif olan ergenlerin, olmayanlara oranla anne ve babalarıyla 

ilişkilerinden daha fazla hoşnutsuz oldukları, ana-babalarının çeşitli 
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kural ve sınır koymalarla yaşamlarını mahvedebileceklerine ve onlara 

kolayca haksızlık yapabilecekleriyle ilgili abartılı inançlara bağlı 

oldukları saptanmıştır. Depresif olmayan ergenlerin ise, olanlara oranla 

mükemmel bir evlat olmaya dair abartılı inançlara daha çok sahip 

oldukları görülmüştür. Çocuğu depresif olan ana-babalar, olmayanlara 

oranla, daha çok depresyon, çocuklarıyla olan ilişkilerinde daha çok 

çatışma ve anlaşmazlık olduğunu ifade etmişlerdir. Ergen, ana-

babaların depresyon puanları, ergen-ebeveyn anlaşmazlıkları, aile 

ilişkileriyle alakalı çarpıtılmış inançları ve ana-babaların işlevsel 

olmayan tutumlara bağlılıkları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler 

ortaya çıkmıştır. Ergenlerin anne ve babalarının sınırlamaları ile 

yaşamlarının mahvolacağıyla ilgili inançları, ebeveyn ile ergen 

çatışması ve işlevsel olmayan tutumlara bağlılıkları; annelerin depresif 

olup çocuklarının sorunlarından dolayı kendilerini suçlamaları ve 

çocukları için düşük mükemmeliyetçi çizgilere sahip olmaları; 

babaların ise ergen çocukları ile ilişkilerinde çatışma belirtmeleri, 

depresif olan gençleri olmayanlardan ayıran değişkenler olduğu sonucu 

bulunmuştur (Eryüksel ve Akün, 2003). 

Erim (2001) ergenlerde depresyon üzerine yapılmış olan birçok 

araştırmada, depresyon belirtilerinin ve depresyon bozukluğunun 

kızlarda erkeklere göre daha sık görüldüğü, çocukluktan ergenliğe 

geçişle birlikte fazlalaştığını, ebeveyn ilişkileri, çevresel değişkenler, 

hayat olayları; akademik başarı, aile içi problemler, depresyon geçmişi, 

sosyo-ekonomik düzey gibi pek çok değişkenin ergenlerdeki 

depresyonla ilişkili olduğunu ifade etmiş ve depresyonun yalnızlık ve 
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terk edilmişlik duygularını da beraberinde getirebileceğini belirtmiştir 

(Çakır, 2006). 

Depresyonu olan ergenlerde düşünsel, duygusal, davranışsal ve 

fizyolojik problemlerin oluşabileceği belirtilmiştir. Weller ve Weller, 

(1991)’e göre depresif olan çocuklar, düşünce bozukluklarını 

depresyonun bir sonucu olarak yaşamaktadırlar. Duru (1995)’e göre 

düşünce bozukluklarına temel olan olumsuz aile şartlarında yetişen 

çocuklar ise kendi içlerine yönelerek bireysel özellikleri ve sosyal 

konumları ile uğraşmaya başlamaktadırlar. Erdoğan (2002)’a göre 

davranışsal inhibisyonu olduğu, utangaç olduğu, kaygılı olduğu, 

bulunduğu ortamda popüler olmadığı, kendine güvensiz olduğuyla ilgili 

devamlı düşünce uğraşları olan çocuklarda depresif olma riskinin arttığı 

görülmektedir. Miller (2002)’e göre depresif durumun en belirgin 

özelliği, kişinin her gün moral bozukluğu yaşamasıdır. Moral 

bozukluğu yaşayan çocuklarda ise görülen yersiz ağlama krizleri 

depresyon belirtilerinden biri olarak görülmektedir. Ağlama krizi 

yaşayan çocuğun düşüncelerinde ki çarpıtılmalar ve bozulmalar onun 

hislerini de olumsuz olarak etkilemektedir. Bu sebeple düşüncelerde 

oluşan bozulmalar, duygularda oluşan bozulmalara sebep olur. Bu süreç 

içerisinde çocuk eğlenceli aktivitelerden de haz almamaktadır. 

Yapmakta olduğu aktivitelerden haz almayan çocuğun yüz ifadesi 

sürekli mutsuzdur ve çevresinde mutlu olaylar yaşansa bile çocuğun 

üzgün ruh hali değişmemektedir. Miller (2002)’e depresif durum 

esnasında çocuğun, kendisini devamlı huzursuz ve rahatsız hissetmesi 

sebebiyle psikomotor ajitasyon ve ya klasik uyuşukluk, pasif olan 
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davranışlar ve motivasyon eksikliği yaşadığı görülmektedir. Bütün 

bunlar ise çocuğun psikomotor geciktirme durumu yaşamasına sebep 

olmaktadır. Aysev ve Taner (2007)’e göre depresyon tanısı konulan 

çocuklarda, tanı konulmadan önce görülen davranış bozukluklarının 

dikkatlice gözlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Erdoğan (2002)’a 

göre çocuğun evden dışarı çıkmak istememesi, hiçbir şeyle 

ilgilenmemesi, moralinin devamlı bozuk olması ve mutsuz tutumlar 

depresif olan çocuklarda sık olarak karşılaşılan bozulmuş 

davranışlardır. Konuşmama durumları (mutizm), ağlama nöbetleri, 

donuk, kararmış ve mutsuz yüz ifadeleri ise depresif olan çocukların 

karakteristik yüz ifadelerini oluşturmaktadır. Bu özelliklerle birlikte 

depresif olan çocukların, devamlı olarak kendilerini yorgun ve halsiz 

hissetme, baş ve karın ağrısı yaşama gibi bedensel yakınmalarda 

bulunarak mutsuz ruh hallerini de bedenselleştirdiklerinin görüldüğü 

belirtilmektedir. Miller (2002)’e göre depresif çocuklarda görülen 

temel fizyolojik fonksiyon bozuklukları, depresyonun yalnızca çevresel 

etkenlerden kaynaklanmadığını, biyolojik etkenlerin de söz konusu 

olduğunu göstermektedir. Fizyolojik olarak görülebilen belirtiler iştah 

kaybı, aşırı yorgunluk ve bitkinlik gibi durumlardır. Bu rahatsızlık 

sürecinde, çocuklarda sürekli kendisinin yorgun olduğunu düşünme, 

günlük yaşam ile ilgili motivasyonu sağlayamama ve vücudunda 

şiddetli ağrı ve sızılar hissettiği görülmektedir (Yarapsanlı, 2011). 

2.4.3.  Bağlanma ve Depresyon 

Bağlanma; depresyona kişilerarası bir eğilim olarak, Bowlby (1979) 

tarafından belirtilmiştir. Çocukla bakım verenler arasındaki erken 
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dönem bağlanma örüntüleri, hem normal hem de anormal gelişimde çok 

önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Çeşitli kesitsel araştırmalarda, ergen 

örneklemindeki depresif belirtilerle güvensiz bağlanma arasında 

korelasyon olduğu ortaya konmuştur. Lise son sınıf öğrencisi kızların 

bir yıl boyunca gözlendiği bir araştırmada, güvensiz bağlanmanın 

depresif belirtilerde artışla ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, 

güvensiz bağlanma örüntüsü gösteren ergen kızlarda yüksek düzeyde 

kişilerarası strese bağlı olarak depresif belirtilerde artış olduğu 

bulunmuştur. Diğer bir araştırmada, güvensiz bağlanma örüntüleri 

gösteren ergenlerde ana-babaların depresif belirtilerindeki artışı takiben 

depresif belirtilerde artış olduğu saptanmıştır (Şireli, 2012). 

Beck, depresyonun birincil bir mizaç hastalığı olmadığını ama bireyin 

kendi, dünya ve gelecek ile ilgili hasta düşüncelerinin bir sonucu 

olduğunu ifade etmiştir. Bowbly, depresyona yatkınlık gösteren 

bireylerin negatif bilişsel şemalarının gelişimine gelince Beck ile 

tartışmıştır. Beck’ten farklı olarak bu şemalar birincil bakıcı ile 

karşılıklı etkileşim ve iletişimde çocuğun deneyimlerinin anlaşılan bir 

sonucu olarak gelişim göstermektedir. Güvensiz bağlanma ve 

özgüvenin azalmasına sebep olan ve depresif belirtileri çoğaltan 

işlevsel olmayan davranışlar arasında anlamlı korelasyon bulunmuştur. 

Anne ve çocuk arasındaki ilişkinin örnekleri senkronize ve asenkronize 

olarak tanımlanabilir. Senkronize ilişkide annelerin işaretleri 

okunabilir, bebeğin gereksinimleri adlandırabilir ve yaklaşık olarak 

yanıt verir ve okunabilir işaretler yollayabilir. Bir bebeğin güveni 

hissedilen annenin ilgisiyle oluşmaktadır. Çocuğun gelişimi üzerinde 
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anne, çocuğu ve çevre arasındaki ilişki etkili olmaktadır. Pesonen, ve 

arkadaşları 319 anne-bebek 173 baba-bebeği kapsayan araştırmalarında 

annelerin depresyon skalalarını babalarınkinden daha yüksek olarak 

bulmuşlardır. Babalar kendilerini daha fazla güvensiz/kaçınan 

bağlanmaya sahip olarak bildirirken, kaygılı ve kaçınan bağlanma 

boyutları iki grup içinde de standart olarak çıkmaktadır. Ailenin 

bağlanma stili depresif belirtilerle anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur. 

Daha depresif olan aileler daha fazla güvensiz bağlanma stili 

bildirmişler. Araştırmacılar güvensiz bağlanma stillerine sahip olan 

kişilerin daha çok depresif belirti bildirme eğiliminde olduğunu ve çift 

ilişkilerinde güvenli bağlanma stiline sahip kişilere oranla daha az 

memnuniyet, güven, iletişim bildirdikleri sonucunu bulmuşlardır. 

Mikulincer, ve arkadaşlarının çalışmasına göre güvenli bağlanma 

semptomatoloji oluşumuyla zıt yönlü korelasyonlu iken kaygılı ve 

kaçınan bağlanma pozitif olarak ilişkili bulunmuştur. Güvenli 

bağlanma uyumu kolaylaştırıp iyi olmayı sağlamaktadır. Mikulincer ve 

Florian’a göre bu uyumun işlevi 3 kaynağa ayrılarak ifade edilebilir. 

Birincisi; yaşama karşı iyimser davranan güvenli kişiler, beklenilmeyen 

sıkıntılara karşı bir kalkan gibi görev yapmaktadırlar. İkincisi; olumlu 

bakış açısına sahip güvenli kişiler kendiliğe fayda duygusuyla yaşam 

sorunlarına karşı durmaktadırlar. Üçüncüsü; güvenli kişiler yeni 

bilgilere ve yeni bilgilerle yüzleşmeye açıklardır ve daha gerçekçi başa 

çıkma yöntemleri geliştirebilirler. Yapılan araştırmalarda depresif 

kadınların depresif olmayan kadınlara oranla daha fazla güvensiz 

olduğu sonucu bulunmuştur. Murphy ve Bates’e göre negatif kendilik 

temsilleri (korkulu ve kaygılı bağlanma) depresyon ile ilişkili 



62 | Dr. Sait KAHRAMAN 

 

olmaktadır. Yani korkulu ve kaygılı bağlanma stiline sahip kişilerin 

depresif olma ihtimali daha yüksektir. Kaçınan ve kaygılı/kararsız 

kişilerde güvenlilere göre daha fazla kaygı ve daha fazla hostil 

bulmuşlardır (Yıldız, 2005). 
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BÖLÜM III 

3. YÖNTEM 

3.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Bu araştırma “tarama modeli” olarak tasarlanmıştır. Tarama modelleri, 

geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekilde 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu 

olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme 

çabası gösterilmez (Karasar, 2009). 

3.2. EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evrenini Şırnak ilinde yaşayan ergenlik çağındaki bireyler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi Şırnak ilinde tesadüfî 

örneklem yoluyla seçilen 115 kişi oluşturmaktadır. 

3.3.  VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

3.3.1.  Kişisel Bilgi Formu (KBF) 

Kişisel Bilgi Formu (KBF) araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. 

KBF’de katılımcıların cinsiyet, yaş, anne eğitim durumu ve baba eğitim 

durumuna, evdeki birey sayısı gibi katılımcının sosyodemografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. KBF Ek 1’de 

verilmiştir. 
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3.3.2.  İlişki Ölçekleri Anketi-Ergen (İÖA-E) 

Bartholomew ve Horowitz tarafından geliştirilen, Türkçe geçerlilik ve 

güvenilirlik çalışması Sümer ve Güngör tarafından yapılan bu ölçek 

ergenlerin bağlanma stillerini ölçmek için kullanılmıştır. Ölçeklerin iç 

tutarlılığı 0.82’dir. Ölçek 17 maddeden oluşmakta, yakın duygusal 

ilişkilerden kastedilen arkadaşlık, dostluk ve benzerlerini ve bağlanma 

stillerini tanımlamayı amaçlamaktadır. Korkulu, kayıtsız, güvenli, 

saplantılı bağlanma olmak üzere 4 farklı derecede değerlendirme 

yapmaktadır. Ölçekteki her madde 1-7 arasında puanlanmaktadır. 

Korkulu bağlanmayı gösteren sorular 1, 4, 9, 14; kayıtsız bağlanmayı 

gösteren sorular 2, 5, 12, 13, 16; güvenli bağlanmayı gösteren sorular 

3, 7, 8, 10, 17; saplantılı bağlanmayı gösteren sorular 5 (ters yüklü), 6, 

11, 15. sorulardır. Ölçekte yer alan bir madde (5. madde) hem kayıtsız 

hem de saplantılı bağlanma stili için kullanılmaktadır. Ölçekteki ters 

maddeler 5, 7, 17. maddelerdir. Güvenli bağlanma boyutu dışındaki 

etkenlerde puan artışı sağlıksız bağlanmayı göstermektedir. Ölçekten 

toplam puan elde edilmemekte, faktör puanları değerlendirilmektedir 

(Akdağ, 2011). 

Bireylere uygulanan bağlanma stilleri envanterinin alt ölçeklerinin 

genel güvenirliği; 

➢ Korkulu bağlanma ölçeğinin genel güvenirliği α=0.359 olarak 

güvenilir bulunmamıştır.  

➢ Kayıtsız bağlanma ölçeğinin genel güvenirliği α=0.482 olarak 

düşük derecede güvenilir bulunmuştur. 



BAĞLANMA STİLLERİ, DEPRESYON VE SALDIRGANLIK | 65 

 

 

➢ Güvenli bağlanma ölçeğinin genel güvenirliği α=0.298 olarak 

güvenilir bulunmamıştır. 

➢ Saplantılı bağlanma ölçeğinin genel güvenirliği α=0.133 olarak 

güvenilir bulunmamıştır. 

Cronbach’s Alpha Katsayısının değerlendirilmesinde kullanılan 

değerlendirme kriteri (Özdamar, 2004); 

0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir. 

0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 

0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

3.3.3.  Saldırganlık Ölçeği (SÖ) 

Yetişkinlerde ve ergenlerde kullanılmak amacıyla Buss ve Durkee 

(1957) tarafından geliştirilip Buss ve Perry (1992) tarafından gözden 

geçirilen saldırganlık ölçeği, fiziksel saldırganlık, sözel saldırganlık, 

öfke ve düşmanlık olmak üzere 4 farklı alt boyuttan oluşmaktadır. 

Sümer (2003) tarafından Türkçeye uyarlanan saldırganlık ölçeği ilk 

olarak yetişkinlere yapılan bir çalışmada kullanılmıştır. Toplam 22 

maddeden oluşan ölçek 5 dereceli Likert tipi (1-tamamen doğru; 5-

tamamen yanlış) bir ölçektir. Ölçeğin orijinalinin test-tekrar test 

güvenirliği .80, ölçeğin fiziksel, sözel, öfke ve düşmanlık boyutları için 

iç tutarlılık katsayıları ise sırasıyla .85, .72, 83 ve .77 olarak 

saptanmıştır (Buss ve Perry, 1992). Sümer (2003) tarafından yapılan 
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çalışmada ise sözel saldırganlık (.58) dışında kalan diğer alt boyutların 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayılarının .72 ile .77 arasında değiştiği ve 

bunun yeterli düzeyde olduğu ifade edilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin 

Cronbach alfa katsayısı .83’tür (Kaplan, 2012). 

Bireylere uygulanan saldırganlık ölçeğinin genel güvenirliği α=0.766 

olarak oldukça güvenilir bulunmuştur. 

Cronbach’s Alpha Katsayısının değerlendirilmesinde kullanılan 

değerlendirme kriteri (Özdamar, 2004); 

0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir. 

0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 

0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

3.3.4.   Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ):  

Ölçeğin özgün formu Kovacs (1981) tarafından 6-17 yaş arası çocuk ve 

ergenlere depresyonu ölçmek üzere hazırlanmıştır. ÇDÖ, kendini 

değerlendirme ölçeği olup, bireysel veya grup olarak 

uygulanabilmektedir. Ölçeğin uygulanmasında belirtilmiş bir zaman 

sınırlaması bulunmamaktadır. Ölçek toplam 27 maddeden oluşmaktadır 

ve her 73 maddede çocuğun son iki haftasını değerlendirerek, aralarında 

seçim yapacağı üç cümle bulunmaktadır. Her cümle seti, çocukluk 

depresyonunun belirtilerine ilişkin ifadeler içermektedir. Her madde 

belirtinin şiddetine göre 0, 1 ya da 2 olarak puanlanmaktadır. Ölçeğin 
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patoloji kesim noktası 19 puan olarak saptanmıştır. Türkçe formu Öy 

(1990) tarafından uyarlanmış olan ölçeğin güvenirlik ve geçerliğini 

belirlemek üzere yapılan analizlere göre, iç tutarlılık katsayısı .86; dört 

hafta arayla yapılan test-tekrar test güvenirliği ise .72 olarak 

hesaplanmıştır (Yarapsanlı, 2011). 

Bireylere uygulanan depresyon ölçeğinin genel güvenirliği α=0.437 

olarak düşük derecede güvenilir bulunmuştur. 

Cronbach’s Alpha Katsayısının değerlendirilmesinde kullanılan 

değerlendirme kriteri (Özdamar, 2004); 

0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir. 

0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 

0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

3.4. VERİLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, 

yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır.  

Saldırganlık ölçeği ile kayıtsız bağlanma alt ölçeği normal 

dağılmaktadır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup 

arasındaki farkı Bağımsız Örneklem T Testi kullanılmıştır. Depresyon 
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ölçeği, korkulu bağlanma alt ölçeği, saplantılı bağlanma alt ölçeği, 

güvenli bağlanma alt ölçeği normal dağılım göstermemektedir ayrıca 

örneklem sayımız 30’dan küçük olan değişkenler de niceliksel verilerin 

karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı Mann Whitney-U testi, 

ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplararası 

karşılaştırmalarında Kruskal Wallis H-Testi kullanılmıştır 

Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkiyi 

Spearman korelasyon ile test edilmiştir. Bağımlı ve bağımsız 

değişkenler arasındaki korelasyon ilişkileri aşağıdaki kriterlere göre 

değerlendirilmiştir (Kalaycı, 2006); 

R İlişki 

0,00-0,25 Çok Zayıf 

0,26-0,49 Zayıf 

0,50-0,69 Orta 

0,70-0,89 Yüksek 

0,90-1,00 Çok Yüksek 

Elde edilen bulgular %95 güven aralığında %5 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir. 
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BÖLÜM IV 

4. BULGULAR 

Bu bölümde, araştırma doğrultusunda örneklem grubundan toplanan 

verilerin çözümlenmesiyle elde edilen sonuçların tabloları, yorumları 

ile birlikte sunulmuştur. Örneklem grubuna uygulanan “Kişisel Bilgi 

Formu” ile elde edilen veriler grubun genel özellikleri frekans ve yüzde 

dağılımları şeklinde tablolaştırılmıştır. 

Tablo 4.1. Araştırmaya Katılan Bireylerin Çeşitli Değişkenlere İlişkin Dağılımı 
(n=119) 

 F % 

Cinsiyet  

Kız                                 51 42.9 

Erkek                              68 57.1 

Yaş  

14 yaş ve altı            13 10.9 

15 yaşında                       27 22.7 

16 yaşında                       36 30.3 

17 yaşında                        28 23.5 

18 yaş ve üstü                  15 12.6 

Eğitim durumu  
ortaokul mezunu ve altı   105 88.2 

lise mezunu ve alt             14           11.8 

Kaç kardeş oldukları  

4 kardeş ve altı                  22 18.5 

5 kardeşler                         18 15.1 

6 kardeşler                         15 12.6 
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7 kardeşler                         15 12.6 

8 kardeşler                         23 19.3 

9 kardeşler                          14 11.8 

10 kardeş ve üstü                 12 10.1 

Doğum sırası  

İlk çocuk                             26 21.8 

Ortanca çocuk                     81 68.1 

Son çocuk                            12 10.1 

Anne ve baba birlikteliği  
Birlikteler                            117 98.3 

Hayır / boşandılar                2 1.7 

Samimi arkadaş sayısı  
5 arkadaş ve altı                  74 62,2 

6 arkadaş ve üstü                  45 37,8 

Evdeki birey sayısı  

5 birey ve altı                  12 10.1 

6 birey                             11 9.2 

7 birey                              14 11.8 

8 birey                              15 12.6 

9 birey                              13 10.9 

10 birey                            24 20.2 

11 birey ve üstü              30 25.2 

Annelerin eğitim düzeyi  
Okur yazar ve altı             86 72.3 

İlkokul mezunu ve üzeri   33 27.7 

Babaların eğitim düzeyi  
Okur yazar değil               20 16.8 

Okur yazar                         14 11.8 
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İlkokul mezunu                  56 47.0 

Ortaokul mezunu                 15 12.6 

Lise mezunu ve üzeri          14 11.8 

Anne ve baba çalışma durumu  

Her ikisi de çalışıyor            4 3.4 

Her ikisi de çalışmıyor        18 15.1 

Yalnızca baba çalışıyor        97 81.5 

Gelir düzeyi  

Düşük                                   12 10.0 

Orta                                       66 55.5 

iyi ve üstü                   41          34.5 

Okul başarısı  

Düşük                                    15 12.6 

Orta                                        42 35.3 

İyi ve üstü                    62          52.1 

Arkadaşlık kurarken zorluk 

çekme durumu  

Evet                                        10 8.4 

Bazen                                      61 51.3 

Hayır                                       48 40.3 

Evde karar verilirken kendisine 

sorulma durumu  

Evet                                          28 23.5 

Bazen                                        69 58.0 

Hayır                                         22 18.5 

Annelerden algılanan tutum  
İçten, sevgi dolu ve anlayışlı 106 89.1 

Otoriter, kuralcı                      13 10.9 

Babalardan algılanan tutum 

İçten, sevgi dolu ve anlayışlı    95 79.8 

Soğuk, sevgisiz ve ilgisiz         3 2.6 



72 | Dr. Sait KAHRAMAN 

 

Otoriter, kuralcı                       21 17.6 

Davranış  

Sakin                                        67 56.2 

Saldırgan                                   9 7.6 

Girişken                                   19 16.0 

Çekingen                                  24 20.2 

 

Araştırma dâhilinde KBF’yi ve kullanılan diğer ölçekleri yanıtlayan 

119 bireyin 68’i (%57.1) kızlar ve 51’i (%42.9) erkekler 

oluşturmaktadır.  

Bireylerin yaş ortalaması 16.05±1.24 (en düşük 13 yaşında, en yüksek 

19 yaşında) olduğu görülmüştür. 

Bireylerin 105’i (%88.2) ortaokul mezunu ve altı, 14’ü (%11.8) lise 

mezunu ve üstü olduğu görülmüştür.  

Bireylerin kaç kardeş olduğunun ortalaması 6.61±2.26 (en düşük 1 

kardeş, en yüksek 11 kardeşler) olduğu görülmüştür. 

Bireylerin 81’i (%68.1) ortanca çocuk, 26’sı (%21.8) ilk çocuk ve 12’si 

(%10.1) son çocuk olduğu görülmüştür.  

Bireylerin 117’sinin (%98.3) annesi-babası birlikte ve 2’sinin (%1.7) 

annesi-babası boşanmış olduğu görülmüştür.  
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Bireylerin 74’ünün (%62.2) samimi olduğu arkadaş sayısı 5 ve altı, 

45’inin (%37.8) samimi olduğu arkadaş sayısı 6 ve üstü olduğu 

görülmüştür.  

Bireylerin evinde kaç birey olduğunun ortalaması 9.06±2.97 (en düşük 

3 birey, en yüksek 25 birey) olduğu görülmüştür. 

Bireylerin 86’sının (%72.3) annesi okur yazar ve altı, 33’ünün (%27.7) 

annesi ilkokul mezunu ve üstü olduğu görülmüştür.  

Bireylerin 56’sının (%47.0) babası ilkokul mezunu, 20’sinin (%16.8) 

babası okul yazar değil, 15’inin (%12.6) babası ortaokul mezunu, 

14’ünün (%14.0) babası okur yazar ve 14’ünün (%11.8) babası lise 

mezunu ve üstü olduğu görülmüştür. 

Bireylerin 97’sinin (%81.5) sadece babası çalışmakta, 18’inin (%15.1) 

hem annesi hem babası çalışmıyor ve 4’ünün (%3.4) hem annesi hem 

de babası çalışmakta olduğu görülmüştür. 

Bireylerin 66’sının (%55.5) ailesinin geliri orta, 41’inin (%34.5) 

ailesinin geliri iyi ve üstü, 12’sinin (%10.0) ailesinin geliri düşük 

olduğu görülmüştür. 

Bireylerin 62’sinin (%52.1) okul başarısı iyi ve üstü, 42’sinin (%35.3) 

okul başarısı orta ve 15’inin (%12.6) okul başarısı düşük olduğu 

görülmüştür. 
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Bireylerin 61’i (%51.3) arkadaşlık kurarken bazen zorlandığı, 48’i 

(%40.3) arkadaşlık kurarken zorlanmadığı ve 10’u (%8.4) arkadaşlık 

kurarken zorlandığı görülmüştür. 

Bireylerin 69’una (%58.0) evde karar alınırken bazen kendisinin fikri 

alındığı, 28’ine (%23.5) evde karar alınırken kendisinin fikri alındığı ve 

22’sine (%18.5) evde karar alınırken kendisinin fikri alınmadığı 

görülmüştür. 

Bireylerin 106’sı (%89.1) annesinden algıladığı tutumun içten, sevgi 

dolu, anlayışlı tutum ve 13’ü (%10.9) annesinden algıladığı tutumun 

otoriter, kuralcı tutum olduğu görülmüştür.                 

Bireylerin 95’i (%79.8) babasından algıladığı tutumun içten, sevgi 

dolu, anlayışlı tutum, 21’i (%17.6) babasından algıladığı tutumun 

otoriter, kuralcı tutum ve 3’ü (%2.6) babasından algıladığı tutumun 

soğuk, sevgisizi ilgisiz olduğu görülmüştür. 

Bireylerin 67’si (%56.2) sakin karakterde, 24’ü (%20.2) çekingen 

karakterde, 19’u (%16.0) girişken karakterde ve 9’u (%7.6) saldırgan 

karakterde olduğu görülmüştür.  
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Tablo.4.2. Bireylerin Bağlanma Sitilleri Envanterinin Alt Ölçeklerinden Aldıkları 
Puan Ortalamalarının Gruba Göre Dağılımı  

Ölçekler  Ort. ve  SD 

Korkulu bağlanma alt ölçeği 16.23±4.72 

Kayıtsız bağlanma alt ölçeği 22.25±5.98 

Güvenli bağlanma alt ölçeği 16.47±5.41 

Saplantılı bağlanma alt ölçeği  14.56±4.33 

 

Bireylerin korkulu bağlanma alt ölçeğinin ortalaması (16.23±4.72) 

olduğu saptanmıştır. Bireylerin kayıtsız bağlanma alt ölçeğinin 

ortalaması (22.25±5.98) olduğu saptanmıştır. Bireylerin güvenli 

bağlanma alt ölçeğinin ortalaması (16.47±5.41) olduğu saptanmıştır. 

Bireylerin saplantılı bağlanma alt ölçeğinin ortalaması (14.56±4.33) 

olduğu saptanmıştır. Ortalama değere baktığımızda grubun kayıtsız 
bağlanma stiline sahip olduğu görülmüştür.  

Tablo.4.3. Bireylerin Saldırganlık Envanterinin Alt Ölçeklerinden ve Depresyon 
Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamalarının Gruba Göre Dağılımı 

Ölçekler  Ort. ve  SD 

Fiziksel saldırganlık alt ölçeği 24.14±5.86 

Öfke alt ölçeği 17.91±4.85 

Sözel saldırganlık alt ölçeği 15.58±3.83 

Düşmanlık alt ölçeği 5.76±2.04 

Saldırganlık Ölçeği 63.41±12.44 

Depresyon Ölçeği 25.72±3.95 
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Bireylerin fiziksel saldırganlık alt ölçeğinin ortalaması (24.14±5.86) 

olduğu saptanmıştır. Ortalama değere baktığımızda grubun düşük 

düzeyde fiziksel saldırganlık eğilimi göstermekte olduğu görülmüştür. 

Bireylerin öfke alt ölçeğinin ortalaması (17.91±4.85) olduğu 

saptanmıştır. Ortalama değere baktığımızda grubun düşük düzeyde 

öfke eğilimi göstermekte olduğu görülmüştür. Bireylerin sözel 

saldırganlık alt ölçeğinin ortalaması (15.58±3.83) olduğu saptanmıştır. 

Ortalama değere baktığımızda grubun düşük düzeyde sözel saldırganlık 

eğilimi göstermekte olduğu görülmüştür. Bireylerin düşmanlık alt 

ölçeğinin ortalaması (5.76±2.04) olduğu saptanmıştır. 

Bireylerin saldırganlık ölçeğinin ortalaması (63.41±12.44) olduğu 

saptanmıştır. Ortalama değere baktığımızda grubun düşük düzeyde 

saldırganlık eğilimi göstermekte olduğu görülmüştür. 

Bireylerin depresyon ölçeğinin ortalaması (25.72±3.95) olduğu 

saptanmıştır. Ortalama değere baktığımızda grubun depresyonlu 

olduğu görülmüştür.  

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde ilk olarak “Bireylerin 

cinsiyetleri ile bireylerin bağlanma envanterinin alt ölçeklerinin 

puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna yanıt 

aranmaktadır.  
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Tablo 4.4. Bireylerin Cinsiyetleri İle Bağlanma Envanterinin Alt Ölçeklerinin 
Puanları Açısından “Mann Whitney U” Testi ve “Bağımsız Örneklem T” Testi 
İle Karşılaştırılması 

Korkulu 

bağlanma  
Kız            

Erkek  

51    

68 

17.96±4.96

14 

.94±4.11 

73,09 

50,18 

1066.50 

.000* 

Güvenli 
bağlanma  

Kız                     

Erkek  

51    

68 

15.96±5.54    

16.86±5.31 

55,96 

63,03 

1528.00 .267 

Saplantılı 

bağlanma  

Kız                     

Erkek  

51    

68 

13.45±4.09    

15.39±4.34 

51,38 

66,46 

1294.50  

.018* 

Kayıtsız 
bağlanma   

Kız                     

Erkek  

51    

68 

23.41±6.81    

21.38±5.16 

1.77          .079 

*p<0.05 

Tablo 4.4’de görüldüğü gibi; bireylerin güvenli bağlanma ve kayıtsız 

bağlanma alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamalarının cinsiyet 

değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U-Testi ile Bağımsız 

Örneklem T-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.      U      P 

Ölçek  Grup     N X ± SS                 T      P 
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Bireylerin cinsiyetleri arasında korkulu bağlanma alt ölçeği puanı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). 

Buna göre korkulu bağlanma alt ölçeği cinsiyet değişkenine göre 

farklılık yaratmaktadır. Korkulu bağlanma alt ölçeği puanları açısından 

kızların aleyhine anlamlı bir fark vardır [U=1066.50,  p=.000]. Kızların 

erkeklere oranla korkulu bağlanma düzeylerinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

Bireylerin cinsiyetleri arasında saplantılı bağlanma alt ölçeği puanı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). 

Buna göre saplantılı bağlanma alt ölçeği cinsiyet değişkenine göre 

farklılık yaratmaktadır. Saplantılı bağlanma alt ölçeği puanları 

açısından erkeklerin aleyhine anlamlı bir fark vardır [U=1294.50 ;  

p=.018]. Erkeklerin kızlara oranla saplantılı bağlanma düzeylerinin 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde ikinci olarak “Bireylerin 

cinsiyetleri ile bireylerin saldırganlık envanterinin alt ölçeklerinin 

puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna yanıt 

aranmaktadır.  
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Tablo 4.5. Bireylerin Cinsiyetleri ile Sadırganlık Envanterinin Alt Ölçeklerinin 
Puanları Açısından “Mann Whitney U” Testi ve “Bağımsız Örneklem T” Testi 
ile Karşılaştırılması 

Fiziksel 

saldırganlık  
Kız                     

Erkek  

51    

68 

22.15±5.20    

25.63±5.92 

48.82 

68.38 
1164.00  .002* 

Düşmanlık  Kız                     

Erkek  

51    

68 

6.21±2.07   

5.42±1.96 

67.13 

54.65 
1370.50  .048* 

Sözel 
saldırganlık  

Kız                     

Erkek  

51    

68 

15.52±3.82   

15.63±3.87 

59.11 

60.67 
1688.50  .806 

Saldırganlık 
ölçeği   

Kız                     

Erkek  

51    

68 

62.37±11.5

7    

64.19±13.0

8 

-.788           .432 

Öfke alt ölçeği  Kız                     

Erkek  

51    

68 

18.47±4.

53    

17.50±5.

07 

     1.08   

.283 

 

Tablo 4.5’de görüldüğü gibi; bireylerin cinsiyetleri arasında fiziksel 

saldırganlık alt ölçeği puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmaktadır (p<0.05). Buna göre fiziksel saldırganlık alt ölçeği 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.      U     P 

Ölçek  Grup      N X ± SS                   T        P 
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cinsiyet değişkenine göre farklılık yaratmaktadır. Fiziksel saldırganlık 

alt ölçeği puanları açısından erkeklerin aleyhine anlamlı bir fark vardır 

[U=1164.00; p=.002]. Erkeklerin kızlara oranla fiziksel saldırganlık 

eğilim düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Bireylerin cinsiyetleri arasında düşmanlık alt ölçeği puanı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). Buna göre 

düşmanlık alt ölçeği cinsiyet değişkenine göre farklılık yaratmaktadır. 

Düşmanlık alt ölçeği puanları açısından kızların aleyhine anlamlı bir 

fark vardır [U=1370.50; p=.048]. Kızların erkeklere oranla düşmanlık 

eğilim düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Bireylerin öfke alt ölçeğinden, sözel saldırganlık alt ölçeğinden ve 

saldırganlık ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarının cinsiyet 

değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U Testi ve Bağımsız 

Örneklem T-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde üçüncü olarak “Bireylerin 

cinsiyetleri ile bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları puanları 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır.  
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Tablo 4.6. Bireylerin Cinsiyetleri ile Depresyon Ölçeğinden Puanları Açısından 
“Mann Whitney U” Testi ile Karşılaştırılması 

Depresyon 

Ölçeği   
Kız                     

Erkek  

51    

68 

26.27±2.95    

25.30±4.53 

68.28 

53.79 

1311.50  

.023* 

*p<0.05 

Tablo 4.6’da görüldüğü gibi; bireylerin cinsiyetleri arasında depresyon 

ölçeği puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır 

(p<0.05). Buna göre depresyon ölçeği cinsiyet değişkenine göre 

farklılık yaratmaktadır. Depresyon ölçeği puanları açısından kızların 

aleyhine anlamlı bir fark vardır [U=1311.50; p=.023]. Kızların 

erkeklere oranla depresyon düzeylerinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde dördüncü olarak “bireylerin 

yaşları ile bireylerin bağlanma envanterinin alt ölçeklerinden aldıkları 

puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusuna yanıt 

aranmaktadır. 

 

 

 

 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.      U      P 
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Tablo 4.7. Bireylerin Yaşları ile Bağlanma Envanterinin Alt Ölçeklerinin Puanları 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçekler  Yaş  

Korkulu bağlanma alt ölçeği 
R -.192 

P .037* 

Kayıtsız bağlanma alt ölçeği 
R -.034 

P .717 

Güvenli bağlanma alt ölçeği 
R .022 

P .813 

Saplantılı bağlanma alt ölçeği 
R .173 

P .061 

*p<0.05 

Tablo 4.7’de görüldüğü gibi; bireylerin yaşları ile kayıtsız bağlanma, 

güvenli bağlanma ve saplantılı bağlanma alt ölçeklerinin puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05).  

Bireylerin yaşları ile korkulu bağlanma alt ölçeğinin puanları arasında 

istatistiksel olarak düşük seviyede negatif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin yaşı arttıkça korkulu bağlanma 

ölçeğinden alınan puan da düşmektedir.  

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde beşinci olarak “bireylerin 

yaşları ile bireylerin saldırganlık envanterinin alt ölçeklerinden 

aldıkları puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusuna yanıt 

aranmaktadır. 
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Tablo 4.8. Bireylerin Yaşları ile Saldırganlık Envanterinin Alt Ölçeklerinin Puanları 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçekler  Yaş  

Fiziksel saldırganlık  
R .310 

P .001* 

Öfke  
R .101 

P .273 

Düşmanlık  
R -.115 

p .212 

Sözel saldırganlık  
r .241 

p .008* 

Saldırganlık Ölçeği  
r .232 

p .011* 

*p<0.05 

Tablo 4.8’de görüldüğü gibi; bireylerin yaşları ile fiziksel saldırganlık 

alt ölçeğinin puanları arasında istatistiksel olarak düşük seviyede pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin yaşı arttıkça 

fiziksel saldırganlık alt ölçeğinden alınan puan da artmaktadır. 

Bireylerin yaşları ile sözel saldırganlık alt ölçeğinin puanları arasında 

istatistiksel olarak düşük seviyede pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin yaşı arttıkça sözel saldırganlık alt 

ölçeğinden alınan puan da artmaktadır. 

Bireylerin yaşları ile öfke ve düşmanlık alt ölçeklerinin puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). 
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Bireylerin yaşları ile saldırganlık ölçeğinin puanları arasında 

istatistiksel olarak düşük seviyede pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin yaşı arttıkça saldırganlık ölçeğinden 

alınan puan da artmaktadır.  

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde altıncı olarak “bireylerin 

yaşları ile bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları puanları arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır. 

Tablo 4.9. Bireylerin Yaşları ile Depresyon Ölçeğinden Puanları Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

Ölçekler  Yaş 

Depresyon Ölçeği  
r -.160 

p .083 

  

Tablo 4.9’da görüldüğü gibi; bireylerin yaşları ile depresyon ölçeğinin 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır 

(p>0.05).  

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde yedinci olarak “bireylerin 

kaç kardeş oldukları ile bireylerin bağlanma envanterinin alt 

ölçeklerinden aldıkları puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” 

sorusuna yanıt aranmaktadır. 
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Tablo 4.10. Bireylerin Kaç Kardeş Oldukları İle Bağlanma Envanterinin Alt 
Ölçeklerinin Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçekler  Kardeş sayısı   

Korkulu bağlanma alt ölçeği 
r -.168 

p .068 

Kayıtsız bağlanma alt ölçeği 
r -.102 

p .270 

Güvenli bağlanma alt ölçeği 
r .059 

p .527 

Saplantılı bağlanma alt ölçeği 
r .154 

p .095 

  

Tablo 4.10’da görüldüğü gibi; bireylerin kaç kardeş oldukları ile 

korkulu bağlanma, kayıtsız bağlanma, güvenli bağlanma ve saplantılı 

bağlanma alt ölçeklerinin puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05).  

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde sekizinci olarak “bireylerin 

kaç kardeş oldukları ile bireylerin saldırganlık envanterinin alt 

ölçeklerinden aldıkları puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” 

sorusuna yanıt aranmaktadır. 
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Tablo 4.11. Bireylerin Kaç Kardeş Oldukları ile Saldırganlık Envanterinin Alt 
Ölçeklerinin Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçekler  Kardeş sayısı   

Fiziksel saldırganlık  
r -.025 

p .787 

Öfke  
r -.068 

p .462 

Düşmanlık  
r -.180 

p .050 

Sözel saldırganlık  
r -.127 

p .268 

Saldırganlık Ölçeği  
r -.120 

p .193 

  

Tablo 4.11’de görüldüğü gibi; bireylerin kaç kardeş oldukları ile 

saldırganlık envanterinin alt ölçeklerinin puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde dokuzuncu olarak 

“bireylerin kaç kardeş oldukları ile bireylerin depresyon ölçeğinden 
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aldıkları puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusuna yanıt 

aranmaktadır. 

Tablo 4.12. Bireylerin Kaç Kardeş Oldukları ile Depresyon Ölçeğinden Puanları 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçekler  Kardeş sayısı   

Depresyon Ölçeği  
r -.124 

p .180 

  

Tablo 4.12’de görüldüğü gibi; bireylerin kaç kardeş oldukları ile 

depresyon ölçeğinin puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmamıştır (p>0.05).  

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde onuncu olarak “Bireylerin 

kaçıncı çocuk oldukları ile bireylerin bağlanma envanterinin alt 

ölçeklerinin puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna 

yanıt aranmaktadır.  
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Tablo 4.13. Bireylerin Kaçıncı Çocuk Oldukları İle Bağlanma Envanterinin Alt 
Ölçeklerinin Puanları Açısından “Kruskal Wallis H” Testi İle Karşılaştırılması 

Korkulu 

bağlanma  

İlk çocuk  

Ortanca çocuk   

Son çocuk 

26    

81     

12 

16.07±4.63     

16.43±4.75     

15.25±4.95 

59.71   

60.91   

54.50 

.365    .833 

Kayıtsız 
bağlanma  

İlk çocuk 

Ortanca çocuk   

Son çocuk 

26    

81     

12 

22.00±5.41     

22.11±6.06     

23.75±6.86 

57.96   

59.43  

68.25 

.802      .670 

Güvenli 
bağlanma  

İlk çocuk  

Ortanca çocuk   

Son çocuk 

26    

81     

12 

17.38±5.95     

16.02±5.14     

17.58±6.02 

63.33  

57.89  

67.04 

1.05      .591 

Saplantılı 
bağlanma  

İlk çocuk    

Ortanca çocuk   

Son çocuk 

26    

81     

12 

14.07±4.44   

14.56±4.29     

15.58±4.52 

55.42  

60.40  

67.25 

1.00    .605 

Tablo 4.13’de görüldüğü gibi; bireylerin korkulu bağlanma, kayıtsız 

bağlanma, güvenli bağlanma ve saplantılı bağlanma alt ölçeklerinden 

aldıkları puan ortalamalarının doğum sırası değişkenleri açısından 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.     k-w   P 
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yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde on birinci olarak “Bireylerin 

kaçıncı çocuk oldukları ile bireylerin saldırganlık envanterinin alt 

ölçeklerinin puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna 

yanıt aranmaktadır.  

Tablo 4.14. Bireylerin Kaçıncı Çocuk Oldukları ile Saldırganlık Envanterinin Alt 
Ölçeklerinin Puanları Açısından “Kruskal Wallis H” Testi ile Karşılaştırılması 

Fiziksel 

saldırganlık  

İlk çocuk  

Ortanca çocuk  

Son çocuk 

26    

81     

12 

23.65±5.06     

24.13±5.89     

25.25±7.53 

59.52  

59.59  

63.79 

.162       .922 

Öfke   İlkçocuk  

Ortanca çocuk  

Son çocuk 

26    

81     

12 

17.19±4.08    

18.25±5.17     

17.16±4.15 

54.23  

62.72  

54.17 

1.58      .454 

Düşmanlık   İlk çocuk  

Ortanca çocuk    

Son çocuk 

26    

81     

12 

5.15±1.54    

5.93±2.16     

5.91±1.97 

48.85  

63.01  

63.83 

3.56       .168 

Sözel 
saldırganlık  

İlk çocuk  

Ortanca çocuk  

Son çocuk 

26    

81     

12 

15.26±2.80    

15.53±4.16     

16.66±3.47 

56.85  

59.70  

68.83 

1.02       .601 

Saldırganlı

k Ölçeği  

İlk çocuk  

Ortanca çocuk 

Son çocuk 

26    

81     

12 

61.26±8.16     

63.86±13.51    

65.00±12.87 

55.60    

61.07   

62.29 

.556     .757 

 

Ölçek  Grup    N X ± SS                 S. Ort.     k-w      P 
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Tablo 4.14’de görüldüğü gibi; bireylerin saldırganlık envanteri ve alt 

ölçeklerinden aldıkları puan ortalamalarının doğum sırası değişkenleri 

açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde on ikinci olarak “Bireylerin 

kaçıncı çocuk oldukları ile bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları 

puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna yanıt 

aranmaktadır.  

Tablo 4.15. Bireylerin Kaçıncı Çocuk Oldukları ile Depresyon Ölçeğinden Puanları 
Açısından “Kruskal Wallis H” Testi ile Karşılaştırılması 

Depresyon 

Ölçeği  
İlk çocuk  

Ortanca çocuk  

Son çocuk 

26    

81     

12 

25.00±2.74     

26.18±4.33      

24.16±2.88 

55.21   

63.55  

46.42 

3.25     .196 

Tablo 4.15’de görüldüğü gibi; bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları 

puan ortalamalarının doğum sırası değişkenleri açısından anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal 

Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde on üçüncü olarak “bireylerin 

evde kaç kişi yaşadıkları ile bireylerin bağlanma envanterinin alt 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.    k-w    P 
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ölçeklerinden aldıkları puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” 

sorusuna yanıt aranmaktadır. 

Tablo 4.16. Bireylerin Evde Kaç Kişi Yaşadıkları ile Bağlanma Envanterinin Alt 
Ölçeklerinin Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçekler  Evdeki birey sayısı   

Korkulu bağlanma alt ölçeği 
r -.064 

p .492 

Kayıtsız bağlanma alt ölçeği 
r -.066 

p .474 

Güvenli bağlanma alt ölçeği 
r -.036 

p .695 

Saplantılı bağlanma alt ölçeği 
r .077 

p .407 

          

Tablo 4.16’da görüldüğü gibi; bireylerin evde kaç kişi yaşadıkları ile 

korkulu bağlanma, kayıtsız bağlanma, güvenli bağlanma ve saplantılı 

bağlanma alt ölçeklerinin puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05).  

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde on dördüncü olarak 

“bireylerin evde kaç kişi yaşadıkları ile bireylerin saldırganlık 

envanterinin alt ölçeklerinden aldıkları puanları arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır. 
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Tablo 4.17. Bireylerin Evde Kaç Kişi Yaşadıkları İle Saldırganlık Envanterinin Alt 
Ölçeklerinin Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçekler  Evdeki birey sayısı   

Fiziksel saldırganlık  
r -.029 

p .751 

Öfke  
r -.090 

p .331 

Düşmanlık  
r -.179 

p .052 

Sözel saldırganlık  
r -.181 

p .049* 

Saldırganlık Ölçeği  
r -.143  

p .121 

  

Tablo 4.17’de görüldüğü gibi; bireylerin evde kaç kişi yaşadıkları ile 

fiziksel saldırganlık alt ölçeği, öfke alt ölçeği, düşmanlık alt ölçeği ve 

saldırganlık ölçeğinin puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmamıştır (p>0.05). 

Bireylerin evde kaç kişi yaşadıkları ile sözel saldırganlık alt ölçeğinin 

puanları arasında istatistiksel olarak düşük seviyede negatif yönde 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin yaşı arttıkça sözel 

saldırganlık alt ölçeğinden alınan puan da düşmektedir. 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde on beşinci olarak “bireylerin 

evde kaç kişi yaşadıkları ile bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları 

puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusuna yanıt 

aranmaktadır. 
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Tablo 4.18. Bireylerin Evde Kaç Kişi Yaşadıkları İle Depresyon Ölçeğinden Puanları 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçekler  Evdeki birey sayısı    

Depresyon Ölçeği  
r -.033 

p .720 

  

Tablo 4.18’de görüldüğü gibi; bireylerin evde kaç kişi yaşadıkları ile 

depresyon ölçeğinin puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmamıştır (p>0.05).  

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde on altıncı olarak “Bireylerin 

annelerinin eğitim düzeyleri ile bireylerin bağlanma envanterinin alt 

ölçeklerinin puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna 

yanıt aranmaktadır.  

Tablo 4.19. Bireylerin Annelerinin Eğitim Düzeyleri ile Bağlanma Envanterinin Alt 
Ölçeklerinin Puanları Açısından “Mann Whitney U” Testi ve “Bağımsız Örneklem 
T” Testi ile Karşılaştırılması 

Korkulu 

bağlanma  
Okur yazar ve altı 
İlkokul mezunu ve 

üstü 

86   

33 

15.58±4.23    
17.93±5.51 

56.26 

69.74 1097.50 .056 

Güvenli 
bağlanma  

Okur yazar ve 

altı İlkokul 
mezunu ve üstü 

86   

33 

16.56±5.39    
16.24±5.52 

60.24 

59.36 1398.00  .901 

Saplantılı 
bağlanma  

Okur yazar ve 

altı İlkokul 
mezunu ve üstü 

86   

33 

14.46±4.04    
14.81±5.05 

59.33 

61.74 

1361.50  .732 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.       U      P 
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Kayıtsız 
bağlanma   

Okur yazar ve 

altı İlkokul 
mezunu ve üstü 

86    

33 

22.67±6.03       
21.15±5.80 

1.24     .215 

*p<0.05 

Tablo 4.19’da görüldüğü gibi; bireylerin korkulu bağlanma, kayıtsız 

bağlanma, güvenli bağlanma ve saplantılı bağlanma alt ölçeklerinden 

aldıkları puan ortalamalarının annelerinin eğitim düzeyi değişkenleri 

açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney U-Testi ile Bağımsız Örneklem T-

Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde on yedinci olarak “Bireylerin 

annelerinin eğitim düzeyleri ile bireylerin saldırganlık envanterinin alt 

ölçeklerinin puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna 

yanıt aranmaktadır.  

Tablo 4.20. Bireylerin Annelerinin Eğitim Düzeyleri ile Saldırganlık Envanterinin 
Alt Ölçeklerinin Puanları Açısından “Mann Whitney U” Testi ve “Bağımsız 
Örneklem T” Testi ile Karşılaştırılması 

Fiziksel 

saldırganlık  
Okur yazar ve 

altı İlkokul 
mezunu ve üstü 

86   

33 

25.30±5.74    
21.12±5.11 

66.63 

42.71 848.50    .001* 

Düşmanlık  Okur yazar ve 

altı İlkokul 
mezunu ve üstü 

86   

33 

5.77±1.87    
5.72±2.45 

61.03 

57.30 1330.00   .593 

Sözel 
saldırganlık  

Okur yazar ve 

altı İlkokul 
mezunu ve üstü 

86   

33 

16.00±3.75    
14.51±3.89 

63.63 

50.53 1106.50   .062 

Ölçek  Grup     N X ± SS                T P 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.      U    P 
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Saldırganlı

k Ölçeği   

Okur yazar ve 

altı İlkokul 

mezunu ve üstü 

86    33 65.48±11.6

3    

58.00±13.0

0 

  3.04       .003* 

Öfke  Okur yazar ve 

altı  

 

İlkokul mezunu 

ve üstü 

86    

 

33 

18.40±4.6

0     

 

16.63±5.3

2 

    1.79     

.075 

*p<0.05 

Tablo 4.20’de görüldüğü gibi; bireylerin annelerinin eğitim düzeyleri 

arasında fiziksel saldırganlık alt ölçeği puanı açısından istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). Buna göre fiziksel 

saldırganlık alt ölçeği annelerin eğitim düzeyi değişkenine göre 

farklılık yaratmaktadır. Fiziksel saldırganlık alt ölçeği puanları 

açısından annesi okuma yazma bilmeyen ve okuma yazma bilen 

bireylerin aleyhine anlamlı bir fark vardır [U=848.50;  p=.001]. Annesi 

okuma yazma bilmeyen ve okuma yazma bilen bireylerin diğer 

bireylere oranla fiziksel saldırganlık düzeylerinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

Bireylerin öfke alt ölçeği, sözel saldırganlık alt ölçeği ve düşmanlık alt 

ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarının annelerinin eğitim düzeyi 

değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U-Testi ile Bağımsız 

Ölçek  Grup     N X ± SS                  T      P 
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Örneklem T-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

 Bireylerin annelerinin eğitim düzeyleri arasında saldırganlık ölçeği 

puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır 

(p<0.05). Buna göre saldırganlık ölçeği annelerin eğitim düzeyi 

değişkenine göre farklılık yaratmaktadır. Saldırganlık ölçeği puanları 

açısından annesi okuma yazma bilmeyen ve okuma yazma bilen 

bireylerin aleyhine anlamlı bir fark vardır [t=3.04;  p=.003]. Annesi 

okuma yazma bilmeyen ve okuma yazma bilen bireylerin diğer 

bireylere oranla saldırganlık düzeylerinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde on sekizinci olarak 

“Bireylerin annelerinin eğitim düzeyleri ile bireylerin depresyon 

ölçeğinden aldıkları puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” 

sorusuna yanıt aranmaktadır.  

Tablo 4.21. Bireylerin Annelerinin Eğitim Düzeyleri ile Depresyon Ölçeğinden 
Puanları Açısından “Mann Whitney U” Testi ile Karşılaştırılması 

Depresyon 

Ölçeği   
Okur yazar ve 

altı İlkokul 

mezunu ve üstü 

6   

33 

25.69±4.31    

25.78±2.82 

58.77  

63.21 1313.00  .527 

*p<0.05 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.      U        P 
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Tablo 4.21’de görüldüğü gibi; bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları 

puan ortalamalarının annelerinin eğitim düzeyi değişkenleri açısından 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Mann Whitney U-Testi ile Bağımsız Örneklem T-Testi 

sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde on dokuzuncu olarak 

“Bireylerin babalarının eğitim düzeyleri ile bireylerin bağlanma 

envanterinin alt ölçeklerinin puanları arasında anlamlı bir farklılık var 

mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır.  

Tablo 4.22. Bireylerin Babalarının Eğitim Düzeyleri İle Bağlanma Envanterinin Alt 
Ölçeklerinin Puanları Açısından “Kruskal Wallis H” Testi İle Karşılaştırılması 

Korkulu 

bağlanma  
Okur yazar değil 
Okur yazar   

İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 

Lise mezunu ve 

üstü 

20 

14  

56 

15 

14  

15.75±3.55   
16.50±3.73     

16.26±4.92    
16.40±6.15   
16.35±5.10 

57.08 

63.04  

59.14 

62.20 

62.21 

.408     .982 

Kayıtsız 
bağlanma  

Okur yazar değil 
Okur yazar 

İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 

Lise mezunu ve 

üstü 

20 

14  

56 

15 

14  

22.30±6.61    
19.71±6.23    

22.62±5.56    
23.13±7.13    
22.28±5.28 

59.88 

47.25  

61.74 

63.40 

62.32 

2.27      .686 

Güvenli 
bağlanma  

Okur yazar değil 
Okur yazar  

20 

14  

16.70±5.25   
17.35±5.21    

64.08 

66.57  
1.23     .873 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.     k-w    P 
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İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 

Lise mezunu ve 

üstü 

56 

15 

14  

16.01±4.81    
17.33±8.15    
16.21±5.08 

57.66 

56.33 

60.89 

Saplantılı 
bağlanma  

Okur yazar değil 
Okur yazar  

İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 

Lise mezunu ve 

üstü 

20 

14  

56 

15 

14  

15.10±3.72   
14.64±3.31    

15.03±4.36   
13.13±4.92    
13.35±5.18 

64.05     

61.64  

63.96 

50.50 

46.93 

4.22     .376 

Tablo 4.22’de görüldüğü gibi; bireylerin korkulu bağlanma, kayıtsız 

bağlanma, güvenli bağlanma ve saplantılı bağlanma alt ölçeklerinden 

aldıkları puan ortalamalarının babalarının eğitim düzeyi değişkenleri 

açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde yirminci olarak “Bireylerin 

babalarının eğitim düzeyleri ile bireylerin saldırganlık envanterinin alt 

ölçeklerinin puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna 

yanıt aranmaktadır.  
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Tablo 4.23. Bireylerin Babalarının Eğitim Düzeyleri İle Saldırganlık Envanterinin Alt 
Ölçeklerinin Puanları Açısından “Kruskal Wallis H” Testi İle Karşılaştırılması 

Fiziksel 

saldırganlık  
Okur yazar değil 
Okur yazar İlkokul 
mezunu Ortaokul 

mezunu Lise mezunu 

ve üstü 

20 

14 

56 

15 

14  

24.70±5.51   
22.42±4.71   
24.96±6.12    
21.40±5.70    
24.71±6.04 

62.40 

50.36 

64.05 

44.47 

66.64 

5.55     .235 

Öfke   Okur yazar değil 
Okur yazar İlkokul 
mezunu Ortaokul 

mezunu Lise mezunu 

ve üstü 

20 

14 

56 

15 

14  

18.50±4.40   
17.92±4.96   
17.73±4.99   
17.46±5.09    
18.28±5.13 

65.13 

58.86 

58.91 

58.10 

60.21 

.561     .967 

Düşmanlık   Okur yazar değil 
Okur yazar İlkokul 
mezunu Ortaokul 

mezunu Lise mezunu 

ve üstü 

20 

14 

56 

15 

14  

6.05±1.93   
5.00±1.83    
5.66±2.15    
5.86±1.84    
6.42±2.10 

66.43 

47.64 

58.13 

60.60 

70.00 

3.92      .417 

Sözel 
saldırganlık  

Okur yazar değil 
Okur yazar İlkokul 
mezunu Ortaokul 

mezunu Lise mezunu 

ve üstü 

20 

14 

56 

15 

14  

15.35±4.74    
15.64±3.02   
15.91±3.81   
14.20±3.94   
16.07±3.14 

7.70 60.68 

62.54 

48.83 

64.39 

2.21    .696 

Saldırganlık 
Ölçeği  

Okur yazar değil 
Okur yazar İlkokul 
mezunu Ortaokul 

mezunu Lise mezunu 

ve üstü 

20 

14 

56 

15 

14  

64.60±9.34    
61.00±11.57   
64.26±13.30   
58.93±13.58   
65.50±12.46 

63.83 

53.46 

61.61 

49.23 

66.18 

2.78     .595 

Tablo 4.23’de görüldüğü gibi; bireylerin saldırganlık envanteri ve alt 

ölçeklerinden aldıkları puan ortalamalarının babalarının eğitim düzeyi 

değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 

grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde yirmi birinci olarak 

“Bireylerin babalarının eğitim düzeyleri ile bireylerin depresyon 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.    k-w   P 
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ölçeğinden aldıkları puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” 

sorusuna yanıt aranmaktadır.  

Tablo 4.24. Bireylerin Babalarının Eğitim Düzeyleri ile Depresyon Ölçeğinden 
Puanları Açısından “Kruskal Wallis H” Testi ile Karşılaştırılması 

Depresyon 

Ölçeği  

Okur yazar değil 

Okur yazar 

İlkokul mezunu 

Ortaokul mezunu 

Lise mezunu ve 

üstü 

20 

14 

56 

15 

14  

25.70±3.55   

28.14±7.16   

24.98±2.74   

26.66±3.77   

25.28±3.85 

61.48 

71.54 

54.82 

69.63 

56.75 

4.20     .379 

 

Tablo 4.24’de görüldüğü gibi; bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları 

puan ortalamalarının babalarının eğitim düzeyi değişkenleri açısından 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde yirmi ikinci olarak 

“Bireylerin ailelerinin gelir düzeyleri ile bireylerin bağlanma 

envanterinin alt ölçeklerinin puanları arasında anlamlı bir farklılık var 

mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır.  

 

 

Ölçek  Grup    N X ± SS                 S. Ort.    k-w    P 
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Tablo 4.25. Bireylerin Ailelerinin Gelir Düzeyleri ile Bağlanma Envanterinin Alt 

Ölçeklerinin Puanları Açısından “Kruskal Wallis H” Testi ile Karşılaştırılması 

Korkulu bağlanma  Düşük                     
Orta         

İyi ve 
üstü 

12    

66   

41 

15.16±4.04    
15.68±4.22   
17.43±5.47 

52.83 

56.95 

67.00 
2.73     .254 

Kayıtsız bağlanma  Düşük                     
Orta         

İyi ve 
üstü 

12    

66   

41 

19.91±6.09    
22.34±5.84   
22.78±6.16 

46.92 

60.42 

63.15 
2.08      .352 

Güvenli bağlanma  Düşük                     
Orta         

İyi ve 
üstü 

12    

66   

41 

19.33±5.21   
16.59±5.61    
15.46±4.90 

78.54 

60.86 

53.18 
5.13     .077 

Saplantılı bağlanma  Düşük                     
Orta         

İyi ve 
üstü 

12    

66    

 

41 

16.75±4.35    
15.07±3.77    

 

13.09±4.77 

75.88 

64.58  

 

47.98 

8.75       .013* 

*p<0.05 

Tablo 4.25’de görüldüğü gibi; bireylerin korkulu bağlanma, kayıtsız 

bağlanma ve güvenli bağlanma alt ölçeklerinden aldıkları puan 

ortalamalarının babalarının ailelerin gelir düzeyi değişkenleri açısından 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bireylerin ailelerinin gelir düzeyleri arasında saplantılı bağlanma alt 

ölçeği puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.   k-w   P 
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(p<0.05). Buna göre saplantılı bağlanma alt ölçeği gelir değişkenine 

göre farklılık yaratmaktadır. Saplantılı bağlanma alt ölçeğinin puanları 

açısından ailesinin geliri düşük olan bireylerin aleyhine anlamlı bir fark 

vardır [k-w=8.75 ;  p=.013]. Ailesinin geliri düşük olan bireylerin diğer 

bireylere oranla saplantılı bağlanma düzeylerinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde yirmi üçüncü olarak 

“Bireylerin ailelerinin düzeyleri ile bireylerin saldırganlık envanterinin 

alt ölçeklerinin puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” 

sorusuna yanıt aranmaktadır.  

Tablo 4.26. Bireylerin Ailelerinin Gelir Düzeyleri İle Saldırganlık Envanterinin Alt 
Ölçeklerinin Puanları Açısından “Kruskal Wallis H” Testi İle Karşılaştırılması 

Fiziksel 

saldırganlık  
Düşük            Orta                   
İyi ve üstü 

12    

66   

41 

24.50±6.34   
24.63±6.02   
23.24±5.49 

60.21 

62.58 

55.79 

.983     .612 

Öfke   Düşük            Orta                   
İyi ve üstü 

12    

66   

41 

18.00±4.97   
18.28±5.27   
17.29±4.11 

63.46 

61.65 

56.33 

.739     .691 

Düşmanlık   Düşük            Orta                   
İyi ve üstü 

12    

66   

41 

5.16±2.24   
5.75±2.19   
5.95±1.71 

53.46 

59.80 

62.24 

.621      .733 

Sözel 
saldırganlık  

Düşük            Orta                   
İyi ve üstü 

12    

66   

41 

13.50±4.87    
15.71±3.56    
16.00±3.84 

44.79 

61.05 

62.77 

2.68      .262 

Saldırganlı
k Ölçeği  

Düşük            Orta                   
İyi ve üstü 

12    

66   

41 

61.16±14.43   
64.39±12.68   
27.12±4.76 

55.25 

61.98 

58.21 

.556    .757 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.    k-w   P 
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Tablo 4.26’da görüldüğü gibi; bireylerin saldırganlık envanteri ve alt 

ölçeklerinden aldıkları puan ortalamalarının ailelerinin gelir düzeyi 

değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 

grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde yirmi dördüncü olarak 

“Bireylerin ailelerinin gelir düzeyleri ile bireylerin depresyon 

ölçeğinden aldıkları puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” 

sorusuna yanıt aranmaktadır.  

Tablo 4.27. Bireylerin Ailelerinin Gelir Düzeyleri ile Depresyon Ölçeğinden Puanları 
Açısından “Kruskal Wallis H” Testi ile Karşılaştırılması 

Depresyon 

Ölçeği  
Düşük            Orta                   
İyi ve üstü 

12    

66   

41 

25.41±3.23   
24.90±3.27   
27.12±4.76 

57.33  

52.83 

72.33 
8.25     .016* 

*p<0.05 

Tablo 4.27’de görüldüğü gibi; bireylerin ailelerinin gelir düzeyleri 

arasında depresyon ölçeği puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmaktadır (p<0.05). Buna göre saplantılı bağlanma alt ölçeği 

gelir değişkenine göre farklılık yaratmaktadır. Depresyon ölçeğinin 

puanları açısından ailesinin geliri iyi ve çok iyi olan bireylerin aleyhine 

anlamlı bir fark vardır [k-w=8.25 ;  p=.016]. Ailesinin geliri iyi ve çok 

iyi olan bireylerin diğer bireylere oranla depresyon düzeylerinin daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. 

Ölçek  Grup    N X ± SS                 S. Ort.   k-w    P 
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Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde yirmi beşinci olarak 

“Bireylerin okul başarısı düzeyleri ile bireylerin bağlanma envanterinin 

alt ölçeklerinin puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” 

sorusuna yanıt aranmaktadır.  

Tablo 4.28. Bireylerin Okul Başarısı Düzeyleri ile Bağlanma Envanterinin Alt 
Ölçeklerinin Puanları Açısından “Kruskal Wallis H” Testi ile Karşılaştırılması 

Korkulu bağlanma  Düşük                     
Orta         

İyi ve 
üstü 

15   

42  

62 

16.26±7.14   
16.07±3.94   
16.33±4.57 

61.77 

59.83 

59.69 
.046    .977 

Kayıtsız bağlanma  Düşük                     
Orta         

İyi ve 
üstü 

15   

42  

62 

23.93±6.36    
22.11±6.08   
21.93±5.85 

69.93 

60.29 

57.40 
1.60     .448 

Güvenli bağlanma  Düşük                     
Orta         

İyi ve 
üstü 

15   

42  

62 

18.26±6.18    
16.45±5.52   
16.06±5.14 

68.53 

59.60 

58.21 
1.09     .578 

Saplantılı bağlanma  Düşük                     
Orta         

İyi ve 
üstü 

15   

42  

62 

15.06±6.36    
14.66±4.35    
14.37±3.76 

59.40 

61.51 

59.12 
.127     .939 

Tablo 4.28’de görüldüğü gibi; bireylerin korkulu bağlanma, kayıtsız 

bağlanma ve güvenli bağlanma alt ölçeklerinden aldıkları puan 

ortalamalarının okul başarısı değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-

Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.05). 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.    k-w   P 
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Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde yirmi altıncı olarak 

“Bireylerin okul başarısı düzeyleri ile bireylerin saldırganlık 

envanterinin alt ölçeklerinin puanları arasında anlamlı bir farklılık var 

mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır.  

Tablo 4.29. Bireylerin Okul Başarısı Düzeyleri ile Saldırganlık Envanterinin Alt 

Ölçeklerinin Puanları Açısından “Kruskal Wallis H” Testi ile Karşılaştırılması 

Fiziksel 

saldırganlık  
Düşük            Orta                   
İyi ve üstü 

15   

42  

62 

23.26±5.07   
25.50±5.12   
23.43±6.41 

54.77 

68.07 

55.80 

3.58      .167 

Öfke   Düşük            Orta                   
İyi ve üstü 

15   

42  

62 

17.73±3.71   
18.52±5.37   
17.54±4.75 

58.80 

63.85 

57.69 

.823      .663 

Düşmanlık   Düşük            Orta                   
İyi ve üstü 

15   

42  

62 

6.80±1.93   
5.95±1.87   
5.38±2.09 

75.73 

62.29 

54.65 

4.90      .086 

Sözel 
saldırganlık  

Düşük            Orta                   
İyi ve üstü 

15   

42  

62 

15.20±3.14   
15.97±4.27   
15.41±3.70 

57.50 

64.18 

57.77 

.962       .618 

Saldırganlı
k Ölçeği  

Düşük            Orta                   
İyi ve üstü 

15   

42  

62 

63.00±8.86    
65.95±11.68     
61.79±13.50   

59.20 

68.00 

54.77 

.3.69     .158 

Tablo 4.29’da görüldüğü gibi; bireylerin saldırganlık envanteri ve alt 

ölçeklerinden aldıkları puan ortalamalarının okul başarısı değişkenleri 

açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Ölçek  Grup    N X ± SS                 S. Ort.    k-w     P 
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Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde yirmi yedinci olarak 

“Bireylerin okul başarısı düzeyleri ile bireylerin depresyon ölçeğinden 

aldıkları puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna 

yanıt aranmaktadır.  

Tablo 4.30. Bireylerin Okul Başarısı Düzeyleri ile Depresyon Ölçeğinden Puanları 
Açısından “Kruskal Wallis H” Testi İle Karşılaştırılması 

Depresyon Ölçeği  Düşük           

Orta              

İyi ve üstü 

15   

42  

62 

24.86±3.18    

25.59±3.50    

26.01±4.39 

56.03 

59.80 

61.10 

.265       .876 

Tablo 4.30’da görüldüğü gibi; bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları 

puan ortalamalarının okul başarısı değişkenleri açısından anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal 

Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde yirmi sekizinci olarak 

“bireylerin samimi olduğu arkadaş sayısı ile bireylerin bağlanma 

envanterinin alt ölçeklerinden aldıkları puanları arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır. 

 

 

 

Ölçek  Grup    N X ± SS                 S. Ort.     k-w     P 
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Tablo 4.31. Bireylerin Samimi Olduğu Arkadaş Sayısı ile Bağlanma Envanterinin Alt 

Ölçeklerinin Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçekler  Arkadaş sayısı   

Korkulu bağlanma alt ölçeği 
r -.233 

p .011* 

Kayıtsız bağlanma alt ölçeği 
r .132 

p .152 

Güvenli bağlanma alt ölçeği 
r -.029 

p .752 

Saplantılı bağlanma alt ölçeği 
r -.217 

p .018* 

*p<0.05 

Tablo 4.31’de görüldüğü gibi; bireylerin samimi olduğu arkadaş sayısı 

ile kayıtsız bağlanma ve güvenli bağlanma alt ölçeklerinin puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05).  

Bireylerin samimi olduğu arkadaş sayısı ile korkulu bağlanma alt 

ölçeğinin puanları arasında istatistiksel olarak düşük seviyede negatif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin samimi 

olduğu arkadaş sayısı arttıkça korkulu bağlanma alt ölçeğinden alınan 

puan da düşmektedir. 

Bireylerin samimi olduğu arkadaş sayısı ile saplantılı bağlanma alt 

ölçeğinin puanları arasında istatistiksel olarak düşük seviyede negatif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin samimi 

olduğu arkadaş sayısı arttıkça saplantılı bağlanma alt ölçeğinden alınan 

puan da düşmektedir. 
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Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde yirmi dokuzuncu olarak 

“bireylerin samimi olduğu arkadaş sayısı ile bireylerin saldırganlık 

envanterinin alt ölçeklerinden aldıkları puanları arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır. 

Tablo 4.32. Bireylerin Samimi Olduğu Arkadaş Sayısı ile Saldırganlık Envanterinin 
Alt Ölçeklerinin Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçekler  Arkadaş sayısı   

Fiziksel saldırganlık  
r .068 

p .464 

Öfke  
r -.122 

p .186 

Düşmanlık  
r -.155 

p .092 

Sözel saldırganlık  
r -.064 

p .489 

Saldırganlık ölçeği  
r -.055 

p  .554 

  

Tablo 4.32’de görüldüğü gibi; bireylerin samimi olduğu arkadaş sayısı 

ile saldırganlık envanteri ile alt ölçeklerinin puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde otuzuncu olarak “bireylerin 

samimi olduğu arkadaş sayısı ile bireylerin depresyon ölçeğinden 

aldıkları puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusuna yanıt 

aranmaktadır. 
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Tablo 4.33. Bireylerin Samimi Olduğu Arkadaş Sayısı ile Depresyon Ölçeğinden 
Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçekler  Arkadaş sayısı   

Depresyon ölçeği  
r -.215 

p  .019* 

 *p<0.05

  

Tablo 4.12’de görüldüğü gibi;  bireylerin samimi olduğu arkadaş sayısı 

ile depresyon ölçeğinin puanları arasında istatistiksel olarak düşük 

seviyede negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

Bireylerin samimi olduğu arkadaş sayısı arttıkça depresyon ölçeğinden 

alınan puan da düşmektedir.  

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde otuz birinci olarak 

“Bireylerin arkadaşlık kurarken zorluk çekip çekmediği ile bireylerin 

bağlanma envanterinin alt ölçeklerinin puanları arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır.  
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Tablo 4.34. Bireylerin Arkadaşlık Kurarken Zorluk Çekip Çekmediği ile Bağlanma 
Envanterinin Alt Ölçeklerinin Puanları Açısından “Kruskal Wallis H” Testi ile 

Karşılaştırılması 

Korkulu bağlanma  Evet 

Bazen 

Hayır 

10   

61   

48 

19.80±6.08    
16.34±4.51     
15.35±4.40 

82.40 

60.93 

54.15 
5.67      .058 

Kayıtsız bağlanma  Evet 

Bazen 

Hayır 

10   

61   

48 

25.60±3.80    
21.80±6.01     

22.12±6.18 

81.20 

57.32 

58.99 
4.20     .122 

Güvenli bağlanma  Evet 

Bazen 

Hayır 

10   

61   

48 

17.30±4.05    
17.14±5.11   
15.45±5.93 

66.95 

64.55 

52.77 
3.59      .166 

Saplantılı bağlanma  Evet 

Bazen 

Hayır 

10   

61   

48 

14.70±5.88   
15.44±3.77   
13.41±4.46 

56.65 

67.62 

51.01 
6.38       .041* 

*p<0.05 

Tablo 4.31’de görüldüğü gibi; bireylerin korkulu bağlanma, kayıtsız 

bağlanma ve güvenli bağlanma alt ölçeklerinden aldıkları puan 

ortalamalarının arkadaşlık kurarken zorluk çekip çekmeme değişkenleri 

açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bireylerin arkadaşlık kurarken zorluk çekip çekmemeleri arasında 

saplantılı bağlanma alt ölçeği puanı açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). Buna göre saplantılı bağlanma alt 

ölçeği arkadaşlık kurarken zorluk çekip çekmeme değişkenine göre 

farklılık yaratmaktadır. Saplantılı bağlanma alt ölçeğinin puanları 

açısından arkadaşlık kurarken bazen zorluk çekmekte olan bireylerin 

aleyhine anlamlı bir fark vardır [k-w=6.38 ;  p=.041]. Arkadaşlık 

Ölçek  Grup    N X ± SS                 S. Ort.     k-w     P 
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kurarken bazen zorluk çekmekte olan bireylerin diğer bireylere oranla 

saplantılı bağlanma düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde otuz ikinci olarak 

“Bireylerin arkadaşlık kurarken zorluk çekip çekmediği ile bireylerin 

saldırganlık envanterinin alt ölçeklerinin puanları arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır.  

Tablo 4.35. Bireylerin Arkadaşlık Kurarken Zorluk Çekip Çekmediği İle Saldırganlık 
Envanterinin Alt Ölçeklerinin Puanları Açısından “Kruskal Wallis H” Testi İle 
Karşılaştırılması 

Fiziksel 

saldırganlık  
Evet                

Bazen             

Hayır 

10   

61   

48 

25.50±5.14   

24.72±6.02   

23.12±5.75 

66.30 

62.86 

55.05 

1.74     .417 

Öfke   Evet                

Bazen             

Hayır 

10   

61   

48 

18.60±2.98    

18.45±5.37    

17.08±4.40 

66.50 

64.33 

53.15 

3.22     .199 

Düşmanlık   Evet                

Bazen             

Hayır 

10   

61   

48 

7.20±1.68    

5.85±1.97    

5.35±2.07 

82.65 

61.93 

52.82 

6.73      .035* 

Sözel 
saldırganlık  

Evet                

Bazen             

Hayır 

10   

61   

48 

17.10±3.10   

15.44±4.12   

15.45±3.58 

75.85 

59.13 

57.80 

2.36      .306 

Saldırganlık 
ölçeği  

Evet                

Bazen             

Hayır 

10   

61   

48 

68.40±9.22   

64.47±13.75   

61.02±10.87 

74.50 

62.99 

53.18 

4.10      .128 

*p<0.05 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.    k-w    P 
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Tablo 4.35’de görüldüğü gibi; bireylerin fiziksel saldırganlık alt ölçeği, 

öfke alt ölçeği, sözel saldırganlık ölçeği ve saldırganlık ölçeğinden 

aldıkları puan ortalamalarının arkadaşlık kurarken zorluk çekip 

çekmeme değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi 

sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.05). 

Bireylerin arkadaşlık kurarken zorluk çekip çekmemeleri arasında 

düşmanlık alt ölçeği puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmaktadır (p<0.05). Buna göre düşmanlık alt ölçeği arkadaşlık 

kurarken zorluk çekip çekmeme değişkenine göre farklılık 

yaratmaktadır. Düşmanlık alt ölçeğinin puanları açısından arkadaşlık 

kurarken zorluk çekmekte olan bireylerin aleyhine anlamlı bir fark 

vardır [k-w=6.73 ;  p=.035]. Arkadaşlık kurarken zorluk çekmekte olan 

bireylerin diğer bireylere oranla düşmanlık düzeylerinin daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde otuz üçüncü olarak 

“Bireylerin arkadaşlık kurarken zorluk çekip çekmediği ile bireylerin 

depresyon ölçeğinden aldıkları puanları arasında anlamlı bir farklılık 

var mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır.  
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Tablo 4.36. Bireylerin Arkadaşlık Kurarken Zorluk Çekip Çekmediği ile Depresyon 

Ölçeğinden Puanları Açısından “Kruskal Wallis H” Testi ile Karşılaştırılması 

Depresyon ölçeği  Evet             

Bazen           

Hayır 

10   

61   

48 

25.30±2.58    

26.24±4.71     

25.14±2.96 

58.80 

63.35 

55.99 

1.25     .525 

Tablo 4.36’da görüldüğü gibi; bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları 

puan ortalamalarının arkadaşlık kurarken zorluk çekip çekmeme 

değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 

grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde otuz dördüncü olarak 

“Bireylerin evde karar alınırken kendilerinin fikirlerinin alınıp 

alınmadığı ile bireylerin bağlanma envanterinin alt ölçeklerinin 

puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna yanıt 

aranmaktadır.  

Tablo 4.37. Bireylerin Evde Karar Alınırken Kendilerinin Fikirlerinin Alınıp 
Alınmadığı İle Bağlanma Envanterinin Alt Ölçeklerinin Puanları Açısından “Kruskal 

Wallis H” Testi İle Karşılaştırılması 

Korkulu bağlanma  Evet 

Bazen 

Hayır 

28   

69   

22 

16.85±4.88   

15.92±4.43    

16.40±5.49 

64.23 

59.04 

57.61 

.583     .747 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.    k-w   P 

Ölçek  Grup    N X ± SS                 S. Ort.     k-w    P 
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Kayıtsız bağlanma  Evet 

Bazen 

Hayır 

28   

69   

22 

22.21±6.07    

21.72±6.13    

23.95±5.29 

61.21 

56.45 

69.59 

2.47      .290 

Güvenli bağlanma  Evet 

Bazen 

Hayır 

28   

69   

22 

16.64±6.84    

16.59±4.67     

15.90±5.73 

59.23 

61.93 

54.91 

.714       .700 

Saplantılı bağlanma  Evet 

Bazen 

Hayır 

28   

69   

22 

14.17±4.56   

14.85±4.39    

14.13±3.93 

56.64 

62.25 

57.23 

.706      .703 

Tablo 4.37’de görüldüğü gibi; bireylerin korkulu bağlanma, kayıtsız 

bağlanma, güvenli bağlanma ve saplantılı bağlanma alt ölçeklerinden 

aldıkları puan ortalamalarının evde karar alınırken kendilerinin 

fikirlerinin alınıp alınmaması değişkenleri açısından anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal 

Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde otuz beşinci olarak 

“Bireylerin evde karar alınırken kendilerinin fikirlerinin alınıp 

alınmadığı ile bireylerin saldırganlık envanterinin alt ölçeklerinin 

puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna yanıt 

aranmaktadır.  
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Tablo 4.38. Bireylerin Evde Karar Alınırken Kendilerinin Fikirlerinin Alınıp 
Alınmadığı ile Saldırganlık Envanterinin Alt Ölçeklerinin Puanları Açısından 
“Kruskal Wallis H” Testi ile Karşılaştırılması 

Fiziksel 

saldırganlık  
Evet                

Bazen             

Hayır 

28   

69   

22 

23.60±5.32    

24.46±6.23    

23.81±5.49 

58.21 

61.23 

58.41 

.211      .900 

Öfke   Evet                

Bazen             

Hayır 

28   

69   

22 

18.75±4.82    

17.76±4.86    

17.31±4.96 

65.61 

59.32 

55.00 

1.23      .539 

Düşmanlık   Evet                

Bazen             

Hayır 

28   

69   

22 

5.96±1.99   

5.84±2.03   

5.27±2.14 

62.96 

61.54 

51.39 

1.75       .416 

Sözel 
saldırganlık  

Evet                

Bazen             

Hayır 

28   

69   

22 

16.35±3.45   

15.34±4.08    

15.36±3.49 

67.66 

56.88 

60.02 

1.96       .375 

Saldırganlık 
ölçeği  

Evet                

Bazen             

Hayır 

28   

69   

22 

64.67±11.56    

63.42±12.61   

61.77±13.32 

63.95 

60.02 

54.91 

.079    .961 

Tablo 4.38’de görüldüğü gibi; bireylerin saldırganlık envanteri ve alt 

ölçeklerinden aldıkları puan ortalamalarının evde karar alınırken 

kendilerinin fikirlerinin alınıp alınmaması değişkenleri açısından 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde otuz altıncı olarak 

“Bireylerin evde karar alınırken kendilerinin fikirlerinin alınıp 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.    k-w     P 
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alınmadığı ile bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları puanları 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır.  

Tablo 4.39. Bireylerin Evde Karar Alınırken Kendilerinin Fikirlerinin Alınıp 
Alınmadığı ile Depresyon Ölçeğinden Puanları Açısından “Kruskal Wallis H” Testi 
İle Karşılaştırılması 

Depresyon ölçeği  Evet             

Bazen           

Hayır 

28   

69   

22 

25.96±5.00   
25.66±3.61    
25.59±3.60 

58.59 

60.70 

59.59 
.846     .655 

Tablo 4.39’da görüldüğü gibi; bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları 

puan ortalamalarının evde karar alınırken kendilerinin fikirlerinin alınıp 

alınmaması değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi 

sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde otuz beşinci olarak 

“Bireylerin karakter özellikleri ile bireylerin bağlanma envanterinin alt 

ölçeklerinin puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna 

yanıt aranmaktadır.  

 

 

 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.    k-w    P 
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Tablo 4.40. Bireylerin Karakter Özellikleri ile Bağlanma Envanterinin Alt 
Ölçeklerinin Puanları Açısından “Kruskal Wallis H” Testi ile Karşılaştırılması 

Korkulu bağlanma  Sakin 

Saldırgan 

Girişken 

Çekingen 

67    

9  

19   

24 

15.82±4.34   

17.11±6.54   

17.42±4.51     

16.12±5.23 

57.54 

63.67 

67.92 

59.21 

1.46       .690 

Kayıtsız bağlanma  Sakin 

Saldırgan 

Girişken 

Çekingen 

67    

9  

19   

24 

21.97±5.97   

22.22±5.58   

23.57±6.46   

22.00±5.99 

57.84 

59.56 

68.32 

59.63 

1.37        .711 

Güvenli bağlanma  Sakin 

Saldırgan 

Girişken 

Çekingen 

67    

9  

19   

24 

15.59±5.35 

17.11±4.62   

16.15±5.11   

18.95±5.57 

54.09 

65.33 

57.84 

76.21 

7.59        .055 

Saplantılı 
bağlanma  

Sakin 

Saldırgan 

Girişken 

Çekingen 

67    

9  

19   

24 

14.55±4.15   

14.11±5.15   

13.47±4.01   

15.62±4.75 

61.19 

53.56 

50.53 

66.58 

2.72        .436 

Tablo 40’da görüldüğü gibi; bireylerin korkulu bağlanma, kayıtsız 

bağlanma, güvenli bağlanma ve saplantılı bağlanma alt ölçeklerinden 

aldıkları puan ortalamalarının karakter değişkenleri açısından anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki 

fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde otuz altıncı olarak 

“Bireylerin karakter özellikleri ile bireylerin saldırganlık envanterinin 

Ölçek  Grup    N X ± SS                S. Ort.     k-w      P 
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alt ölçeklerinin puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” 

sorusuna yanıt aranmaktadır.  

Tablo 4.41. Bireylerin Karakter Özellikleri ile Saldırganlık Envanterinin Alt 
Ölçeklerinin Puanları Açısından “Kruskal Wallis H” Testi ile Karşılaştırılması 

Fiziksel 

saldırganlık  
Sakin 

Saldırgan 
Girişken 
Çekingen 

67    

9  

19   

24 

23.47±5.82    
29.44±4.63   
25.21±6.35   
23.16±5.08 

55,55 

90.89 

67.76 

54.69 

9.90        .019* 

Öfke   Sakin 

Saldırgan 
Girişken 
Çekingen 

67    

9  

19   

24 

17.05±5.33  
19.55±3.24   
18.26±4.18   
19.41±4.04 

53.87 

72.94 

62.24 

70.48 

5.70         .127 

Düşmanlık   Sakin 

Saldırgan 
Girişken 
Çekingen 

67    

9  

19   

24 

5.34±1.87   
7.00±1.32   
6.05±2.04   
6.25±2.43 

52.77 

83.22 

64.97  

67.54 

8.76        .033* 

Sözel 
saldırganlık  

Sakin 

Saldırgan 
Girişken 
Çekingen 

67    

9  

19   

24 

14.82±3.51   
18.00±3.96   
17.84±3.43   
15.04±4.11 

53.10 

80.00 

79.37 

56.44 

12.06      .007* 

Saldırganlık 
ölçeği  

Sakin 

Saldırgan 
Girişken 
Çekingen 

67    

9  

19   

24 

60.70±12.70   
74.00±9.84    
67.36±10.17    
63.87±11.71 

52.15 

89.56 

72.76 

60.73 

12.70     .005* 

Tablo 4.41’de görüldüğü gibi; Bireylerin karakter özellikleri arasında 

saldırganlık ölçeği puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmaktadır (p<0.05). Buna göre saldırganlık ölçeği karakter 

değişkenine göre farklılık yaratmaktadır. Saldırganlık ölçeğinin 

puanları açısından saldırgan yapılı bireylerin aleyhine anlamlı bir fark 

vardır [k-w=12.70; p=.005]. Saldırgan yapılı olan bireylerin diğer 

bireylere oranla saldırganlık düzeylerinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

Ölçek  Grup    N X ± SS                 S. Ort.    k-w     P 
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Bireylerin karakter özellikleri arasında fiziksel saldırganlık alt ölçeği 

puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır 

(p<0.05). Buna göre fiziksel saldırganlık alt karakter değişkenine göre 

farklılık yaratmaktadır. Fiziksel saldırganlık alt ölçeğinin puanları 

açısından saldırgan yapılı bireylerin aleyhine anlamlı bir fark vardır [k-

w=9.90;  p=.019]. Saldırgan yapılı olan bireylerin diğer bireylere oranla 

fiziksel saldırganlık düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Bireylerin karakter özellikleri arasında düşmanlık alt ölçeği puanı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). 

Buna göre düşmanlık alt karakter değişkenine göre farklılık 

yaratmaktadır. Düşmanlık alt ölçeğinin puanları açısından saldırgan 

yapılı bireylerin aleyhine anlamlı bir fark vardır [k-w=8.76;  p=.033]. 

Saldırgan yapılı olan bireylerin diğer bireylere oranla düşmanlık 

düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Bireylerin karakter özellikleri arasında sözel saldırganlık alt ölçeği 

puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır 

(p<0.05). Buna göre sözel saldırganlık alt karakter değişkenine göre 

farklılık yaratmaktadır. Sözel saldırganlık alt ölçeğinin puanları 

açısından saldırgan yapılı bireylerin aleyhine anlamlı bir fark vardır [k-

w=12.06;  p=.007]. Saldırgan yapılı olan bireylerin diğer bireylere 

oranla sözel saldırganlık düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde otuz yedinci olarak 

“Bireylerin karakter özellikleri ile bireylerin depresyon ölçeğinden 
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aldıkları puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna 

yanıt aranmaktadır. 

Tablo 4.42. Bireylerin Karakter Özellikleri ile Depresyon Ölçeğinden Puanları 
Açısından “Kruskal Wallis H” Testi ile Karşılaştırılması 

Depresyon ölçeği  Sakin 

Saldırgan 

Girişken 

Çekingen 

67    

9  

19   

24 

25.86±4.51   

24.88±1.90   

25.47±3.30  

25.83±3.38 

58.63 

53.39 

58.76 

67.29 

1.55     .671 

Tablo 4.42’de görüldüğü gibi; bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları 

puan ortalamalarının karakter değişkenleri açısından anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal 

Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde otuz sekizinci olarak 

“bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları puanlar ile bireylerin 

bağlanma envanterinin alt ölçeklerinden aldıkları puanları arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır. 

 

 

 

 

Ölçek  Grup    N X ± SS                 S. Ort.   k-w   P 
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Tablo 4.43. Bireylerin Depresyon Ölçeğinden Aldıkları Puanlar ile Bağlanma 
Envanterinin Alt Ölçeklerinin Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçekler  Depresyon Ölçeği   

Korkulu bağlanma alt ölçeği 
R .324 

P .000* 

Kayıtsız bağlanma alt ölçeği 
R -.067 

P .470 

Güvenli bağlanma alt ölçeği 
R -.077 

P .405 

Saplantılı bağlanma alt ölçeği 
R -.025 

P .790 

*p<0.05 

Tablo 4.43’de görüldüğü gibi; bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları 

puanlar ile kayıtsız bağlanma, güvenli bağlanma ve saplantılı bağlanma 

alt ölçeklerinin puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (p>0.05).  

Bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları puanlar ile korkulu bağlanma 

alt ölçeğinin puanları arasında istatistiksel olarak düşük seviyede pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin korkulu 

bağlanma alt ölçeğinden aldıkları puanlar arttıkça depresyon 

ölçeğinden alınan puan da artmaktadır. 

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde kırkıncı olarak “bireylerin 

saldırganlık ölçeğinden aldıkları puanlar ile bireylerin bağlanma 

envanterinin alt ölçeklerinden aldıkları puanları arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır. 
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Tablo 4.44. Bireylerin Saldırganlık Ölçeğinden Aldıkları Puanlar ile Bağlanma 

Envanterinin Alt Ölçeklerinin Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçekler  Saldırganlık Ölçeği   

Korkulu bağlanma alt ölçeği 
R .149 

P                .106 

Kayıtsız bağlanma alt ölçeği 
R .160 

P .083 

Güvenli bağlanma alt ölçeği 
R .115 

P .212 

Saplantılı bağlanma alt ölçeği 
R -.008 

P .934 

 

Tablo 4.44’de görüldüğü gibi; bireylerin saldırganlık ölçeğinden 

aldıkları puanlar ile korkulu bağlanma, kayıtsız bağlanma, güvenli 

bağlanma ve saplantılı bağlanma alt ölçeklerinin puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05).  

Bu araştırmanın genel amacı çerçevesinde kırk birinci olarak 

“bireylerin saldırganlık ölçeğinden aldıkları puanlar ile bireylerin 

depresyon ölçeğinden aldıkları puanları arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır?” sorusuna yanıt aranmaktadır. 
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Tablo 4.45. Bireylerin Saldırganlık Ölçeğinden Aldıkları Puanlar ile Depresyon 

Ölçeğinden Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçekler  Saldırganlık Ölçeği   

Depresyon ölçeği 
r -.094 

p                 .312 
 

Tablo 4.45’de görüldüğü gibi; bireylerin saldırganlık ölçeğinden 

aldıkları puanlar ile depresyon ölçeğinden puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05).  

➢ Bireylerin cinsiyetleri arasında korkulu bağlanma alt ölçeği puanı 

açısından anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). Korkulu 

bağlanma alt ölçeği puanları açısından kızların aleyhine anlamlı 

bir fark vardır. Kızların erkeklere oranla korkulu bağlanma 

düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

➢ Bireylerin cinsiyetleri arasında saplantılı bağlanma alt ölçeği 

puanı açısından anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). Saplantılı 

bağlanma alt ölçeği puanları açısından erkeklerin aleyhine 

anlamlı bir fark vardır. Erkeklerin kızlara oranla saplantılı 

bağlanma düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

➢ Bireylerin cinsiyetleri arasında fiziksel saldırganlık alt ölçeği 

puanı açısından anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). Fiziksel 

saldırganlık alt ölçeği puanları açısından erkeklerin aleyhine 

anlamlı bir fark vardır. Erkeklerin kızlara oranla fiziksel 

saldırganlık eğilim düzeylerinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. 



124 | Dr. Sait KAHRAMAN 

 

➢ Bireylerin cinsiyetleri arasında düşmanlık alt ölçeği puanı 

açısından anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). Düşmanlık alt 

ölçeği puanları açısından kızların aleyhine anlamlı bir fark vardır. 

Kızların erkeklere oranla düşmanlık eğilim düzeylerinin daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. 

➢ Bireylerin cinsiyetleri arasında depresyon ölçeği puanı açısından 

anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). Depresyon ölçeği puanları 

açısından kızların aleyhine anlamlı bir fark vardır. Kızların 

erkeklere oranla depresyon düzeylerinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

➢ Bireylerin yaşları ile korkulu bağlanma alt ölçeğinin puanları 

arasında düşük seviyede negatif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin yaşı arttıkça korkulu bağlanma 

ölçeğinden alınan puan da düşmektedir.  

➢ Bireylerin yaşları ile fiziksel saldırganlık alt ölçeğinin puanları 

arasında düşük seviyede pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin yaşı arttıkça fiziksel 

saldırganlık alt ölçeğinden alınan puan da artmaktadır. 

➢ Bireylerin yaşları ile sözel saldırganlık alt ölçeğinin puanları 

arasında düşük seviyede pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin yaşı arttıkça sözel saldırganlık 

alt ölçeğinden alınan puan da artmaktadır. 

➢ Bireylerin yaşları ile saldırganlık ölçeğinin puanları arasında 

düşük seviyede pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p<0.05). Bireylerin yaşı arttıkça saldırganlık ölçeğinden alınan 

puan da artmaktadır.  
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➢ Bireylerin evde kaç kişi yaşadıkları ile sözel saldırganlık alt 

ölçeğinin puanları arasında düşük seviyede negatif yönde anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin yaşı arttıkça sözel 

saldırganlık alt ölçeğinden alınan puan da düşmektedir. 

➢ Bireylerin annelerinin eğitim düzeyleri arasında fiziksel 

saldırganlık alt ölçeği puanı açısından anlamlı fark bulunmaktadır 

(p<0.05). Fiziksel saldırganlık alt ölçeği puanları açısından annesi 

okuma yazma bilmeyen ve okuma yazma bilen bireylerin 

aleyhine anlamlı bir fark vardır. Annesi okuma yazma bilmeyen 

ve okuma yazma bilen bireylerin diğer bireylere oranla fiziksel 

saldırganlık düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

➢ Bireylerin annelerinin eğitim düzeyleri arasında saldırganlık 

ölçeği puanı açısından anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). 

Saldırganlık ölçeği puanları açısından annesi okuma yazma 

bilmeyen ve okuma yazma bilen bireylerin aleyhine anlamlı bir 

fark vardır. Annesi okuma yazma bilmeyen ve okuma yazma 

bilen bireylerin diğer bireylere oranla saldırganlık düzeylerinin 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

➢ Bireylerin ailelerinin gelir düzeyleri arasında saplantılı bağlanma 

alt ölçeği puanı açısından anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). 

Saplantılı bağlanma alt ölçeğinin puanları açısından ailesinin 

geliri düşük olan bireylerin aleyhine anlamlı bir fark vardır. 

Ailesinin geliri düşük olan bireylerin diğer bireylere oranla 

saplantılı bağlanma düzeylerinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. 
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➢ Bireylerin ailelerinin gelir düzeyleri arasında depresyon ölçeği 

puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır 

(p<0.05). Depresyon ölçeğinin puanları açısından ailesinin geliri 

iyi ve çok iyi olan bireylerin aleyhine anlamlı bir fark vardır. 

Ailesinin geliri iyi ve çok iyi olan bireylerin diğer bireylere oranla 

depresyon düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

➢ Bireylerin samimi olduğu arkadaş sayısı ile korkulu bağlanma alt 

ölçeğinin puanları arasında düşük seviyede negatif yönde anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin samimi olduğu 

arkadaş sayısı arttıkça korkulu bağlanma alt ölçeğinden alınan 

puan da düşmektedir. 

➢ Bireylerin samimi olduğu arkadaş sayısı ile saplantılı bağlanma 

alt ölçeğinin puanları arasında düşük seviyede negatif yönde 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin samimi 

olduğu arkadaş sayısı arttıkça saplantılı bağlanma alt ölçeğinden 

alınan puan da düşmektedir. 

➢ Bireylerin samimi olduğu arkadaş sayısı ile depresyon ölçeğinin 

puanları arasında düşük seviyede negatif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin samimi olduğu arkadaş sayısı 

arttıkça depresyon ölçeğinden alınan puan da düşmektedir.  

➢ Bireylerin arkadaşlık kurarken zorluk çekip çekmemeleri 

arasında saplantılı bağlanma alt ölçeği puanı açısından anlamlı 

fark bulunmaktadır (p<0.05). Saplantılı bağlanma alt ölçeğinin 

puanları açısından arkadaşlık kurarken bazen zorluk çekmekte 

olan bireylerin aleyhine anlamlı bir fark vardır. Arkadaşlık 

kurarken bazen zorluk çekmekte olan bireylerin diğer bireylere 
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oranla saplantılı bağlanma düzeylerinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

➢ Bireylerin arkadaşlık kurarken zorluk çekip çekmemeleri 

arasında düşmanlık alt ölçeği puanı açısından anlamlı fark 

bulunmaktadır (p<0.05). Düşmanlık alt ölçeğinin puanları 

açısından arkadaşlık kurarken zorluk çekmekte olan bireylerin 

aleyhine anlamlı bir fark vardır. Arkadaşlık kurarken zorluk 

çekmekte olan bireylerin diğer bireylere oranla düşmanlık 

düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

➢ Bireylerin karakter özellikleri arasında saldırganlık ölçeği puanı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır 

(p<0.05). Saldırganlık ölçeğinin puanları açısından saldırgan 

yapılı bireylerin aleyhine anlamlı bir fark vardır. Saldırgan yapılı 

olan bireylerin diğer bireylere oranla saldırganlık düzeylerinin 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

➢ Bireylerin karakter özellikleri arasında fiziksel saldırganlık alt 

ölçeği puanı açısından anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). 

Fiziksel saldırganlık alt ölçeğinin puanları açısından saldırgan 

yapılı bireylerin aleyhine anlamlı bir fark vardır. Saldırgan yapılı 

olan bireylerin diğer bireylere oranla fiziksel saldırganlık 

düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

➢ Bireylerin karakter özellikleri arasında düşmanlık alt ölçeği puanı 

açısından anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). Düşmanlık alt 

ölçeğinin puanları açısından saldırgan yapılı bireylerin aleyhine 

anlamlı bir fark vardır. Saldırgan yapılı olan bireylerin diğer 
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bireylere oranla düşmanlık düzeylerinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

➢ Bireylerin karakter özellikleri arasında sözel saldırganlık alt 

ölçeği puanı açısından anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). 

Sözel saldırganlık alt ölçeğinin puanları açısından saldırgan yapılı 

bireylerin aleyhine anlamlı bir fark vardır.  Saldırgan yapılı olan 

bireylerin diğer bireylere oranla sözel saldırganlık düzeylerinin 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

➢ Bireylerin depresyon ölçeğinden aldıkları puanlar ile korkulu 

bağlanma alt ölçeğinin puanları arasında düşük seviyede pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin korkulu 

bağlanma alt ölçeğinden aldıkları puanlar arttıkça depresyon 

ölçeğinden alınan puan da artmaktadır. 
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BÖLÜM V 

5. TARTIŞMA VE YORUM 

Bu araştırmanın temel amacı ergenlerde bağlanma stillerinin 

saldırganlık davranışları ve depresyon düzeyi arasındaki ilişkinin 

araştırılması ve ayrıca bu değişkenlerin sosyo-demografik özellikler 

açısından incelenmesidir. Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın temel 

hedefine ulaşmak üzere yanıtı aranan araştırma sorularına uygun olarak 

yapılan analizlerden elde edilen bulgular, ilgili yazın çerçevesinde 

tartışılmaktadır. 

Araştırma verileri incelendiğinde araştırma yapılan grubun ortalama 

değer olarak kayıtsız bağlanma stiline sahip olduğu, kullanılan 

Saldırganlık Ölçeği puanlarına göre düşük düzeyde saldırganlık 

eğilimine sahip olduğu ve grubun Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği 

puanlarına göre depresyon düzeyinin yüksek olduğu sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Bu araştırma sonuçları üzerinde araştırmanın yapıldığı 

Şırnak ilinin kültürel etkenlerinin ve toplumsal yapısının etkili 

olabileceği düşünülmektedir. Araştırmaya katılanların ortalama değer 

olarak kayıtsız bağlanma stiline sahip olmasında araştırma yapılan 

bölgede genellikle çocuk sayısının fazla olmasından dolayı 

ebeveynlerin çocuklarıyla güvenli bir bağlanma ilişkisi geliştirmesinin 

zorlaşmasının etkili olabileceği düşünülmektedir. Ülkemizde bağlanma 

stilleriyle ilişkili olarak yürütülen birkaç çalışmada, bağlanma 

stillerinin dağılımında buna benzer sonuçlar görülmektedir. Örneğin 

Güroğlu (2002)’nun ve Güngör (2000)’ün çalışmalarında en yaygın 
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bağlanma stilinin kayıtsız stil olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada 

kayıtsız bağlanma stilini sırasıyla korkulu, saplantılı ve güvenli 

bağlanma stillerinin izlediği belirtilmiştir (Akdağ, 2011).  

Bireylerin cinsiyetleri ile bağlanma stilleri arasındaki ilişki 

incelendiğinde kızların erkeklere oranla korkulu bağlanma düzeyinin 

daha yüksek olduğu, erkeklerin ise kızlara oranla saplantılı bağlanma 

düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyet 

olarak kadın toplum genelinde daha fazla ev içerisinde durmakta 

iletişim kurma anlamında daha fazla geri durmak zorunda 

bırakılmaktadır. Bir kız çocuğu içinde ilk ve en büyük rol model hem 

cinsi olan annesidir.  Çocuğun genel ilişki tazı ve bağlanma gelişimi de 

rol model olan anne-babadan etkilenebilir. Bu anlamda gerek toplum 

gerekse aile içerisinde kadın cinsiyet kimliğinin güçlü ve güvenli 

iletişim konusunda biraz daha geride kalmasının kızların bağlanma 

stillerinin daha çok korkulu bağlanma olarak gelişmesini etkileyebildiği 

düşünülebilir. Cinsiyet rolleri gereği kızlar erkeklere oranla iletişim 

kurma anlamında daha az cesaret gösterebilmektedir. Erkeklerin 

saplantılı bağlanma düzeyinin daha yüksek çıkmasının da gene aynı 

şekilde toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili olduğu düşünülebilir. 

Ataerkil toplum yapısında erkek sahip olma ve sahip olunanın elden 

gitmesi konusunda oldukça hassas yaklaşabilmektedir. Bu anlamda 

ilişkilerini de mülk edinme gibi bir anlayışla hareket edebilen erkekler 

bunların kaybı konusunda daha çok kaygılı yaklaşabileceklerini 

düşünebiliriz. Bu toplum yapısında yetişen çocukların da bu doğrultuda 

bağlanma tarzı geliştirebilmesi de muhtemel sonuçlar olabileceğini 
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düşünebiliriz. Bu alanda yapılan bazı çalışmalar incelendiğinde cinsiyet 

ile bağlanma stilleri arasında hem bu sonuçlara benzer hem de bu 

sonuçlardan farklı bazı verilere ulaşıldığı görülmektedir. Akdağ (2011) 

çalışmasında cinsiyetin ergenlerde bağlanma stilleriyle ilişkisinde, 

güvenli bağlanmanın cinsiyetler arasında anlamlı farklılık 

sergilemediği, güvensiz bağlanma kategorilerinden sadece korkulu 

bağlanmanın kızlarda erkek ergenlere göre daha yüksek oranda olduğu 

sonuçlarına ulaşmıştır (p<0.01).  Morsünbül (2005) lise ve üniversite 

öğrencilerin üzerinde yaptığı çalışmasında kızlarda korkulu bağlanma 

stili puanlarının erkek öğrencilerden anlamlı derecede yüksek olduğunu 

bildirilmiştir. Onur (2006) üniversite öğrencileriyle yaptığı 

araştırmasında güvenli bağlanma stili puanlarının erkeklerde daha 

yüksek iken, korkulu, kayıtsız ve saplantılı bağlanma puanlarının ise 

kız öğrencilerde daha yüksek olduğunu saptamıştır. Hazan ve Shaver 

(1987), araştırmalarında üçlü bağlanma stilinin (güvenli, 

kaygılı/kararsız, kaçınan) dağılımı ile cinsiyetler arasında anlamlı bir 

farklılık sergilemediğini belirtmişlerdir. Bartholomew ve Horowitz 

(1991) ise bu araştırmacılardan farklı olarak bağlanma stillerini dörtlü 

bağlanma modeli üzerinde sınıflandıran, cinsiyet değişkenini ele 

aldıkları çalışmalarında, kadınlarda saplantılı bağlanma stilinin 

erkeklerden anlamlı düzeyde yüksek olduğunu bulmuşlardır (Akdağ, 

2011).  Çelik (2006) araştırmasında kızların korkulu bağlanma 

puanlarının erkeklerinkinden anlamlı derecede yüksek olduğunu, buna 

karşın güvenli bağlanma tarzında ise, erkeklerin güvenli bağlanma 

puanlarının, kızların puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğunu 

ortaya koymuştur.  Onur (2006) liseli ergenler üzerinde yaptığı 
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araştırmada bağlanma stillerinin cinsiyete göre farklılaşmadığını 

bulmuştur. Batur ve diğerleri (2005), yeme tutumunun (yeme tutum 

sorunu gösteren/göstermeyen) ve cinsiyetin (kız/erkek) biçimleri 

üzerindeki etkisini incelemiş oldukları araştırmada cinsiyet ve 

bağlanma biçimleri arasında ilişkiye rastlanmadığı sonucuna 

varmışlardır (Akmaz, 2009). 

Araştırmaya katılan ergenlerin cinsiyetleri ile saldırganlık eğilimleri 

arasındaki ilişkiye bakıldığında cinsiyetler arasında toplam saldırganlık 

puanları açısından anlamlı bir fark bulunmadığı fakat saldırganlık alt 

ölçeklerine göre erkeklerin kızlara oranla fiziksel saldırganlık 

düzeyinin daha yüksek olduğu, kızların ise erkeklere oranla düşmanlık 

eğilim düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir (p<0.05). Bu 

sonuçlara göre cinsiyetlerin toplumsal konum ve rolleri gereği 

erkeklerin saldırganlıklarını daha kolay bir şekilde dışa yansıttıkları, 

kızların ise cinsiyet rolü olarak daha naif davrandıkları öfkelerini dışa 

yansıtmaktan ziyade bunu daha çok düşmanca eğilim olarak ifade 

ettiklerini düşünebiliriz. Çelik (2006) çalışmasında cinsiyet 

değişkenine göre, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin toplam, fiziksel, 

sözel, ve dolaylı saldırganlıklarının farklılaştığı (erkeklerin lehine), 

buna karşın öfke ve düşmanca saldırganlık puanlarının 

farklılaşmadığını ortaya koymuştur. Aktaş ve Güvenç (2004) yılında 

yaptıkları çalışmalarında erkeklerin kızlara oranla fiziksel saldırganlık 

alt boyutundan daha yüksek puan aldıklarını saptamışlardır (Terzi, 

2009). 
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Araştırma sonuçlarına göre bireylerin cinsiyetleri ile depresyon düzeyi 

arasındaki ilişkiye bakıldığında kızların erkeklere oranla daha 

depresyonlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır. İlgili bazı literatür 

çalışmaları incelendiğinde bu sonuçlara benzer sonuçların bulunduğu 

görülmektedir. Broomberger ve Mathews‟in (1996) yaptığı araştırmada 

kızların erkeklere göre daha depresif oldukları yönünde bulgulardan söz 

edilebildiği gibi, depresyon belirtilerinin cinsiyete göre farklılık 

göstermediğine ilişkin araştırma bulgularına da sıklıkla rastlanıldığı 

görülmektedir (Yarapsanlı, 2011). Bu çalışma sonuçlarına benzer 

olarak Çakır (2006) anadolu öğretmen liselerinde okuyan öğrencilerin 

depresyon ve motivasyon düzeylerini arasındaki ilişkiyi incelediği 

çalışmasında kız öğrencilerin depresyon ortalamalarının erkeklere 

oranla daha yüksek olduğunu saptamıştır.  Araştırmanın yapıldığı 

Şırnak ilinde kızların vakitlerini daha çok evde geçirmelerinin, okul 

dışında çok fazla sosyal aktivitelere katılamamalarının, aile içerisinde 

kendilerini ifade edebilmelerinin ve yaşamak istediklerini diledikleri 

gibi yaşayamamanın etkili olabileceği, bu faktörlerin kızların içsel 

olarak kendilerini huzurlu hissedebilmelerini zorlaştırabileceği ve bu 

yüzden de kızlarda depresif belirtilerin erkeklere oranla ortaya çıkma 

ihtimalinin daha çok olabileceğini düşünebiliriz. 

Araştırmada bireylerin yaşları ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkiye 

bakılmış ve bireylerin yaşlarıyla ile saplantılı, kayıtsız ve güvenli 

bağlanma alt ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Korkulu bağlanma alt ölçeğine göre ise bireylerin yaşları arttıkça 

korkulu bağlanma alt ölçeğinden aldıkları puanın düştüğü sonucuna 
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ulaşılmıştır. Onur (2006), lise ergenlerinin bağlanma stillerinin yaş 

gruplarına göre farklılaştığını saptamıştır. 18 yas ve üstü ergenlerin 

korkulu bağlanma, saplantılı ve kayıtsız bağlanma davranışı 

gösterdiğini bulmuştur (Akmaz, 2009). 

Ergenlerin yaşları ile saldırganlık ölçeğinden aldıkları puanlar 

karşılaştırılmış ve araştırmaya katılan ergenlerin yaşları arttıkça 

Saldırganlık Ölçeği, Fiziksel Saldırganlık Alt Ölçeği ve Sözel 

Saldırganlık Alt Ölçeğinden aldıkları puanların arttığı saptanmıştır. 

Araştırma bulguları incelendiğinde bu sonuca benzer sonuçların ortaya 

çıktığı görülmektedir. Olmuş (2001)’un çalışmasında öfkenin dışa 

vurulma davranışına göre 17 yas ergenler için anlamlı bir fark 

bulunmuş, bu farka göre 17 yas ergenler için 15 ve 16 yas grubu 

ergenlerinden daha fazla olarak öfkelerini dışa yansıtmakta oldukları 

saptanmıştır. (Akmaz 2009).  Cairns ve arkadaşları (1989) erkeklerin 

daha saldırgan olmalarının yanı sıra saldırganlığı gelişimsel açıdan 

inceleyen çalışmaların saldırganlığın yaş ile birlikte arttığını 

gösterdiğini belirtmişlerdir. Bu çalışmada saldırgan davranışların yaşla 

birlikte arttığı bulgusu literatür bilgileri ile tutarlılık göstermektedir. Bu 

durum zorlu ergenlik dönemi ile açıklanabilir. Yaşının ilerlemesi ile 

birlikte bir kimlik oluşturabilme çabasında olan genç, ailesinden 

ayrılabilmekte ve arkadaşları ile daha fazla yakın ilişki kurmaktadır. Bu 

bağlamda saldırganlığın yaş ile birlikte artması, davranışlarında daha 

özgür olan yaşları daha büyük ergenlerin aile tarafından kontrolünün, 

küçük yaşlardaki çocuklara oranla daha zor olması ile açıklanabilir. 

Ayrıca bu yaş grubu ergenlerin saldırgan akran gruplarına katılabileceği 
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düşünüldüğünde saldırganlığın ergenlik döneminde yaş ile birlikte artış 

göstermesi beklenen bir sonuçtur (Kaplan ve Aksel, 2013). 

Bireylerin evde kaç kişi yaşadıkları ile saldırganlık ölçekleri arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Evde yaşayan birey sayısı arttıkça 

saldırganlık ölçeğinden alınan puan düşmektedir (p<0.05). Bu 

çalışmanın başlangıcında evde yaşayan birey sayısının artmasının 

anlaşmazlıkları arttırabileceği ve bunun saldırganlık davranışlarına 

eğilimi arttırabileceği düşünülmekteydi. Sonucun beklenenden farklı 

çıkmasında araştırmaya katılan ergenlerin bu durumu avantaja 

dönüştürebilmesinin etkili olabileceği düşünülebilir. Evde yaşayan 

birey sayısının artmasının araştırmamıza katılan ergenlerde evde bir 

arada yaşamanın birlikte uzlaşma içerisinde yaşayabilme becerisi 

geliştirme konusunda katkıda bulunabildiği ve ergenlerin bu beceriyi 

yaşamlarının diğer alanlarına da aktardıklarından kaynaklanabileceği 

düşünülebilir. 

Ebeveynlerinin eğitim düzeylerinin bağlanma, saldırganlık ve 

depresyon düzeyi ile ilişkisi araştırılmıştır. Bağlanma ve depresyon 

düzeyinin ebeveynlerin eğitim düzeyleri ile aralarında anlamlı bir ilişki 

bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Annenin eğitim düzeyinin ise 

saldırganlık ölçeğinden alınan puanları etkilediği saptanmıştır. Annenin 

eğitim düzeyi düştükçe saldırganlık davranışlarına eğilimin arttığı 

sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05). Lounds ve diğerleri (2005)  çocuk ve 

anne arasında güvenli bağlanma ilişkisinin oluşumunda etkili 

olabilecek değişkenler arasında; annenin almış olduğu eğitimden 

ziyade, annenin erken yaşta çocuk sahibi olup olmaması (ergen 
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annelik), çocuğa karşı olumlu ve olumsuz davranışları, istismar, çocuğu 

kabullenip kabullenmemesi, annenin duygu düzenlemesi vb. faktörlerin 

daha etkili olabileceğini ifade etmişlerdir. Tuzgöl (1998), Gümüş 

(2000), Demirhan (2002), Gürsoy (2002), Dizman (2003)’ın 

araştırmalarından elde edilen bulgular saldırganlık ve ebeveynlerin 

eğitim düzeyi arasındaki ilişki açısından bu araştırmanın bulgularını da 

destekler niteliktedir. Buna karşın Ersoy (2001), araştırmasında 

çocukların toplam saldırganlık düzeyleri bakımından annenin eğitim 

durumunun farklılığa yol açtığı sonucunu elde etmiştir. Tuzgöl (1998), 

Gümüş (2000), Demirhan (2002), Gürsoy (2002), saldırganlık 

tepkilerinin babanın eğitim düzeylerine göre farklılaştığı sonucuna ve 

buna ek olarak, Ersoy (2001) ve Başar (1996), baba eğitim değişkenine 

göre çocukların toplam saldırganlık düzeylerinin farklılaştığını 

bulmuşlardır (Çelik, 2006). Özfırat ve arkadaşları (2006) da Malatya il 

merkezinde yaptıkları çalışmalarında anne ve babanın öğrenim 

durumlarıyla depresyon düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olmadığını 

bulmuşlardır (Mutallimova, 2014). 

Ailenin gelir durumuna göre değişkenler incelendiğinde saldırganlık 

davranışlarının ailenin gelir durumundan etkilenmediği fakat ailenin 

gelir durumunun ergenlerin bağlanma biçimi ve depresyon düzeylerini 

etkilediği görülmektedir. Ailenin gelir durumu düştükçe ergenlerin 

daha fazla saplantılı bağlanma özellikleri gösterdiği anlaşılmaktadır 

(p<0.05). Ailesinin gelir durumu yüksek olan ergenlerin depresyon 

düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Yapılan 

çalışmalar bu durumun farklı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Sosyo-
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ekonomik düzey bağlamında, yüksek gelir düzeyine sahip kişilerin 

güvensiz bağlanmayı gerçekleştirerek, yakın duygusal ilişkiler içerisine 

girmedikleri; kendi kendilerine yetme ve bağımsız olma eğilimleri 

taşıdıkları; başkalarına güvenmek ve ya güvenilmenin onlar için önemli 

olmadığı ifade edilebilir. Leondari ve Kiosseoglou (2000)'nun 

araştırmalarında da güvensiz bağlanma üzerinde, sosyo-ekonomik 

düzeyi yüksek olanlardan yana farklılığa rastlanmıştır (Atılgan 

Erözkan).  İlgili literatür çalışmaları kapsamında sosyoekonomik 

düzeyi düşük olan aile yapıları incelendiğinde, çocukların maddi ve 

manevi olanaklarının kısıtlı tutulması nedeniyle isteklerini 

gerçekleştirememeleri sonucu geleceğe karşı umutsuz düşündükleri ve 

kendilerini çaresiz hissettikleri belirtilmektedir. Bu olumsuz duyguların 

çocuklarda hemen her gün moral bozukluğuna neden olması sonucunda 

ise iştahta azalma, uykusuzluk, psikomotor ajitasyon ve reterdasyon 

gibi belirtilerin ortaya çıkarak depresif yakınmaların arttığı 

gözlenmektedir  (Yarapsanlı, 2011). Gökçakan (1997)’ araştırmasında 

depresyonun en çok düşük sosyo-ekonomik düzeyli öğrencilerde onu 

takiben ortanın üstü sosyoekonomik düzeyli öğrencilerde en az da orta 

sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerde olduğu sonucunu bulmuştur 

(Yiğit, 2008). Bu araştırmada sonuçların farklı çıkmasında araştırmaya 

katılanların sorulan sorulara doğru cevap vermemiş olabilmeleri ve 

toplumsal ve kültürel farklılıkların etkili olabileceği düşünülebilir. 

Çalışmamızda samimi arkadaşa sahip olmanın saldırganlık 

davranışlarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan bazı 

araştırmalar yakın akran grubuna sahip olmanın saldırganlık 
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davranışları ile ilişkisi konusunda bu araştırmaya hem benzer hem de 

farklı sonuçlar bulmuşlardır. Kaplan ve Aksel (2013) çalışmalarında 

yakın arkadaşlık ilişkilerinin saldırganlık üzerinde etkili olmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Moran ve Duboias (2002), arkadaşlarıyla güçlü 

yakın ilişkiler kuran ergenlerin daha az antisosyal davranışlar 

gösterdiklerini ve algılanan sosyal desteğin problem davranışlarının 

azalmasında etkili olduğunu belirtmişlerdir. Ancak ergenlerin yakın 

arkadaşlarının olumsuz sosyal davranışlar içerisinde olması veya 

arkadaşlık ilişkilerinin çatışmalı ya da reddedici olması ergenlerin 

saldırganlık, risk alma, madde kullanma ve suça yönelme gibi olumsuz 

sosyal davranışlarıyla ilişkilidir (Kaplan ve Aksel, 2013). Samimi 

olunan arkadaş sayısı arttıkça saplantılı ve korkulu bağlanma biçiminin 

puanı düşmektedir. Kaplan ve Aksel (2013) yakın arkadaş grubuna 

sahip olmanın bağlanma biçimiyle ilişkili olmadığı sonucunu 

bulmuştur. Ortaya çıkan bulguların farklı çıkmasında katılımcıların 

diğer araştırmalara göre daha fazla bireysel farklılıklar gösterme 

ihtimallerinin ya da sorulan soruları doğru cevaplandırmamış 

olabilmelerinin etkili olduğu düşünülebilir. 

Araştırmanın birinci temel amacı çerçevesinde, ergenlerin bağlanma 

biçimleri ile saldırganlık davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Araştırma bulgularına göre bireylerin bağlanma biçimleri ile 

saldırganlık davranışları arasında bir ilişki bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda güvenli bağlanma stiline sahip 

ergenlerin saldırganlık eğilimlerinin düşük; korkulu, saplantılı ve 

kayıtsız bağlanma stillerine sahip ergenlerin ise saldırganlık eğiliminin 
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yüksek olacağı sonucu beklenmekteydi. Yapılmış bazı araştırmalar 

incelendiğinde genel olarak bu sonucun tersi sonuçların ortaya çıktığı 

görülmektedir. Çelik, (2006) araştırmasında üniversite birinci sınıf 

öğrencilerinin toplam saldırganlık puanı ile tüm güvensiz bağlanma 

tarzları (korkulu, kayıtsız ve saplantılı) arasında doğrusal ve anlamlı bir 

ilişki bulunurken, buna karşın güvenli bağlanma tarzı ile aralarında ters 

yönlü bir ilişki saptamıştır. Bulgularından elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde, güvenli bağlanma stili dışında kalan tüm güvensiz 

bağlanma stillerinin toplam saldırganlık üzerinde anlamlı bir 

yordayıcılıkları olduğu sonucuna ulaşılmıştır Fiziksel saldırganlığın 

bağlanma tarzlarına göre yordanıp yordanmadığına dair bulgular 

incelendiğinde korkulu ve güvenli bağlanma tarzı dışında kalan kayıtsız 

ve saplantılı bağlanma tarzlarının, fiziksel saldırganlık üzerinde anlamlı 

bir yordayıcılıkları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı amaç 

doğrultusunda sözel saldırganlığın, bağlanma tarzlarına göre yordanıp 

yordanmadığına ilişkin bulgular incelendiğinde, sadece kayıtsız ve 

saplantılı bağlanma tarzının sözel saldırganlık üzerinde anlamlı bir 

yordayıcılığının olduğu, buna karşın korkulu ve güvenli bağlanma 

tarzların sözel saldırganlık üzerinde anlamlı bir yordayıcılığının 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öfke’nin bağlanma tarzlarına göre 

yordanmasına ilişkin bulgular incelendiğinde, öfke üzerinde; kayıtsız, 

saplantılı bağlanma tarzlarının doğrusal, buna karşın güvenli bağlanma 

tarzının ise ters yönde bir yordayıcı etkiye sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Düşmanca saldırganlığın, bağlanma tarzlarına göre 

yordanmasına ilişkin bulgular incelendiğinde tüm bağlanma tarzlarının 

düşmanca saldırganlık üzerinde (saplantılı, kayıtsız, korkulu bağlanma 
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tarzlarının doğrusal, güvenli bağlanma tazının ise ters yönde) yordayıcı 

bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Son olarak düşmanca 

saldırganlığın bağlanma tarzlarına göre yordanıp yordanmadığına dair 

bulgular incelendiğinde; kayıtsız ve saplantılı, bağlanma stillerinin 

dolaylı saldırganlık üzerinde anlamlı bir yordayıcılıkları olduğu buna 

karşın korkulu ve güvenli bağlanma tarzlarının önemli bir yordayıcı 

etkiye sahip olmadığı sonucu elde edilmiştir. Akmaz (2009) 

çalışmasında korkulu bağlanma ile kayıtsız bağlanma, saplantılı 

bağlanma, sürekli öfke, öfkeyi dışa vurma ve öfkeyi içe atma arasında 

doğrusal ve anlamlı bir ilişkiye rastlanırken, korkulu bağlanma 

gösterenlerin öfke kontrol alt boyutuyla arasında ters yönde ve anlamlı 

bir ilişki olduğunu bulmuştur. Kaplan ve Aksel (2013) ergenlerde 

bağlanma ve saldırganlık arasındaki ilişkiyi inceledikleri 

çalışmalarında güvensiz bağlanma gösteren ergenlerin saldırganlık 

davranışlarının daha yüksek, güvenli bağlanma gösteren ergenlerin ise 

saldırganlık davranışlarının daha düşük olduklarını saptamışlardır. 

Kaplan (2012) benzer şekilde liseli öğrenciler üzerinde yaptığı 

çalışmasında güvenli bağlanmanın saldırganlık eğilimi ile ilişkili 

olduğu sonucunu bulmuş ev güvenli bağlanmanın saldırganlık eğilimini 

düşürdüğünü saptamıştır. Araştırma bulgularının farklı çıkmasının 

çalışmaya katılan ergenlerin soruları cevaplarken sosyal kabul kaygısı 

taşıyabileceklerinden dolayı sorulara bu doğrultuda kabul görmeyi 

güçlendirici şekilde cevaplamalarının ve araştırmaya alınan kişilerin 

115 kişiyle sınırlı olmasının etkili olabileceği düşünülmektedir.  
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Araştırmanın ikinci temel amacı çerçevesinde bağlanma stilleri ile 

depresyon düzeyi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmaya katılan 

ergenlerde kayıtsız, saplantılı ve güvenli bağlanma stillerinin depresyon 

düzeyini etkilemediği sonucu bulunmuştur. Ancak bireylerin korkulu 

bağlanma stiline sahip olması ile depresyon düzeyi arasında pozitif bir 

ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre korkulu bağlanma depresyon 

düzeyini arttırmaktadır. Yapılmış çalışmalar araştırma bu bulgusunu 

destekler niteliktedir.  Carnelley ve ark (1994), depresif ve depresif 

olmayan üniversite öğrencileri üzerinde yürütmüş oldukları bir 

çalışmada, saplantılı ve korkulu bağlanma biçimine sahip bireylerin 

olumsuz bir kendilik zihinsel temsiline sahip oldukları ve depresif 

belirtiler gösterdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Yazarlar, özellikle 

korkulu bağlanma biçiminin depresyona yatkınlıkla oldukça ilişkili 

olduğunu ve bu biçimin depresyon için bir yatkınlık faktörü 

oluşturduğunu belirtmektedirler. Daha yakın dönemde Murphy ve 

arkadaşlarının (1997) yürütmüş oldukları bir çalışmada diğerleri 

hakkındaki zihinsel temsilleri göz önünde bulundurulmaksızın, kişinin 

negatif bir kendilik modeline sahip olmasının depresyonla ilişkili 

olduğunu ifade etmektedir. Çalışma sonuçlarında; literatür bilgisine 

göre bağlanma stillerinin kaygı ve kaçınma boyutları ile depresyon 

arasında anlamlı bir ilişki beklenirken, istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılık bulunmamıştır (Çubuk 2011). Sabuncuoğlu (2006) 

bağlanma biçimi ile doğum sonrası depresyon düzeylerini araştırdığı 

çalışmasında güvensiz bağlanma alt boyutlarıyla depresyon puanları 

arasında anlamlı bir korelasyon bulmuştur. Ayrıca depresif belirtileri 
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olan annelerin güvensiz bağlanma puanlarının depresif  belirtileri 

olmayan annelere göre daha yüksek olduğunu saptamıştır. 

Araştırmada saldırganlık davranışları ile depresyon düzeyi arasındaki 

ilişki araştırılmış ve araştırmaya katılan ergenlerde bu değişkenlerin 

birbirini etkilemedikleri sonucuna ulaşılmıştır.  Depresyonun kişinin 

kişisel ruh haliyle daha fazla ilintili olmasının depresif belirtiler 

gösteren bireylerin daha çok iç dünyalarına yönelmesinin bu sonucun 

üzerinde etkili olduğunu düşünebiliriz.   
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EKLER 

EK-1: KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

 Elinizdeki form, bireylerin kendilerini nasıl algıladıklarına ilişkin bilgi 

toplamak ve bilimsel bir araştırmaya ışık tutmak amacı ile hazırlanmıştır. 

Sorulara vereceğiniz cevaplar Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında yürütülecek olan yüksek lisans 

tez çalışmasında kullanılacak ve gizli tutulacaktır. Formdaki soruların doğru 

veya yanlış cevapları yoktur. Araştırmanın doğru sonuçlara ulaşabilmesi 

açısından vereceğiniz cevapların samimi ve güvenilir olması ve soruların 

yanıtsız bırakılmaması önem taşımaktadır. Yardımlarınız ve ayırdığınız 

zaman için çok teşekkür ederim.              

1. Cinsiyet 

  Kız            Erkek 

2.Yaşınız:…………….. 

3.Eğitim durumunuz nedir? 

   İlkokul mezunu          Ortaokul mezunu         Lise mezunu              

    Diğer ………….      Okur yazar                  Okur yazar değil 

4.Kaç kardeşsiniz?..................... 

5.Kaçıncı çocuksunuz? 

  İlk çocuk           Ortanca çocuk           Son çocuk   

6.Evdeki toplam birey sayısı nedir? …………………… 
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7. Anne-Baba birlikte mi yaşıyor? 

 Evet                 Hayır/ Boşandılar  Diğer 

8. Annenizin eğitim durumu nedir? 

Okur-yazar değil      Okur -yazar              İlkokul mezunu       Ortaokul 

mezunu      Lise mezunu             Üniversite mezunu    Yükseklisans/Doktora 

ve üzeri 

9.Babanızın eğitim durumu nedir? 

  Okur-yazar değil       Okur -yazar        İlkokul mezunu       Ortaokul mezunu       

   Lise mezunu            Üniversite mezunu  Yüksek lisans/Doktora ve üzeri 

10.Annenizin ve babanızın çalışma durumu nedir?   

Her ikisi de çalışıyor                 Her ikisi de çalışmıyor 

Yalnızca annem çalışıyor           Yalnızca babam çalışıyor 

11. Ailenizin ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Düşük      Orta       İyi      Çok iyi    

12. Okul başarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?  

  Düşük         Orta          İyi        Çok iyi    

13. Samimi olduğunuz arkadaş sayınız: …………………………. 

14. Arkadaşlık kurarken zorluk çeker misiniz? 

     Evet        Bazen         Hayır   
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15. Aile içinde karar verilirken size de  sorulur mu? 

    Evet       Bazen      Hayır   

16.Annenizden algıladığınız tutum nedir? 

İçten, sevgi dolu ve anlayışlı 

Soğuk, sevgisiz ve ilgisiz 

  Otoriter, kuralcı 

 Diğer ( Belirtiniz)………..  

17.Babanızdan algıladığınız tutum nedir? 

İçten, sevgi dolu ve anlayışlı 

Soğuk, sevgisiz ve ilgisiz 

  Otoriter, kuralcı 

 Diğer ( Belirtiniz)……….. 

18.Aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi size uymaktadır? 

Sakin        Saldırgan      Girişken      Çekingen     Diğer (Belirtiniz)……….. 
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EK-2: İLİŞKİ ÖLÇEKLERİ ANKETİ 

Aşağıda yakın duygusal ilişkilerinizde kendinizi nasıl hissettiğinize ilişkin 

çeşitli ifadeler yer almaktadır. Yakın duygusal ilişkilerden kastedilen 

arkadaşlık, dostluk, romantik ilişkiler ve benzerleridir. Lütfen her ifadeyi bu 

tür ilişkilerinizi düşünerek okuyun ve her bir ifadenin sizi ne kadar 

tanımladığını aşağıdaki 7 aralıklı ölçek üzerinde değerlendiriniz. 

1.Başkalarına kolaylıkla güvenemem. 
 1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç  Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor tanımlıyor  beni tanımlıyor 

2.  Kendimi bağımsız hissetmem benim için çok önemli. 
1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç   Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor  tanımlıyor  beni tanımlıyor 

3.  Başkalarıyla kolaylıkla duygusal yakınlık kurarım. 
1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç   Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor tanımlıyor  beni tanımlıyor 

4.  Başkalarıyla çok yakınlaşırsam incitileceğimden korkuyorum. 
1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç  Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor tanımlıyor  beni tanımlıyor 

5.  Başkalarıyla yakın duygusal ilişkilerim olmadığı sürece oldukça rahatım. 
1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç   Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor  tanımlıyo  beni tanımlıyor 
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6.  Başkalarıyla tam anlamıyla duygusal yakınlık kurmak istiyorum. 

1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç   Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor  tanımlıyor  beni tanımlıyor 

7.  Yalnız kalmaktan korkarım. 

 1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç   Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor  tanımlıyor  beni tanımlıyor 

8.  Başkalarına rahatlıkla güvenip bağlanabilirim. 

1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç   Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor  tanımlıyor  beni tanımlıyor 

9.  Başkalarına tamamıyla güvenmekte zorlanırım. 

1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç   Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor  tanımlıyor  beni tanımlıyor 

10.  Başkalarının bana dayanıp bel bağlamasında oldukça rahatımdır. 

1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç   Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor  tanımlıyor  beni tanımlıyor 

11.  Başkalarının bana, benim onlara verdiğim değer kadar değer vermediğinden 

kaygılanırım. 
1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç   Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor  tanımlıyor  beni tanımlıyor 

12.  Kendi kendime yettiğimi hissetmem benim için çok önemli. 
 1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç   Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor  tanımlıyor  beni tanımlıyor 
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13.  Başkalarının bana bağlanmamalarını tercih ederim. 

1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç   Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor  tanımlıyor  beni tanımlıyor 

14.  Başkalarıyla yakın olmak beni rahatsız eder. 

1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç   Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor  tanımlıyor  beni tanımlıyor 

 

15.  Başkalarının bana, benim istediğim kadar yakınlaşmakta gönülsüz 
olduklarını düşünüyorum. 
1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç   Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor  tanımlıyor  beni tanımlıyor 

16.  Başkalarına bağlanmamayı tercih ederim. 
1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç   Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor  tanımlıyor  beni tanımlıyor 

17.  Başkaları beni kabul etmeyecek diye korkarım. 
1----------------2----------------3---------------4--------------5--------------6------------7 

Beni hiç   Beni kısmen  Tamamıyla 

Tanımlamıyor  tanımlıyor  beni tanımlıyor 
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EK-3: SALDIRGANLIK ÖLÇEĞİ (SÖ) 

 

Agression(Saldırganlık Ölçeği): Lütfen aşağıdaki ifadelerin, sizin için ne oranda doğru ya da yanlış 
olduğunu ilgili rakamı daire içerisine alarak belirtiniz. 

T
a
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m
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1. Arada bir başka birisine vurma isteğimi 
kontrol edemem. 

        1 2 3 4 5 

2. Biraz tahrik edildiğimde başka birisine 
vurabilirim. 

1 2 3 4      5 

3. Birisi bana vurursa ben de ona vururum. 1 2 3 4 5 

4. Çoğu insandan daha fazla kavga ederim. 1 2 3 4 5 

5. Haklarımı korumak için şiddet zorunda 

kalırsam bunu yaparım. 
1 2 3 4 5 

6. Bana sataştığı için yumruk yumruğa geldiğim 
çok insan olmuştur. 

1 2 3 4 5 

7. Birine vurmayı gerektirecek geçerli bir neden 
düşünemiyorum. 

1 2 3 4 5 

8. Tanıdığım insanlara gözdağı verdiğim 
olmuştur. 

1 2 3 4 5 

9. Çok kızgın olduğumda kırıp döktüğüm 
olmuştur. 

1 2 3 4 5 

10. Arkadaşlarımla aynı görüşte olmadığım 
zaman bunu açıkça belirtirim. 

1 2 3 4 5 

11. Sıklıkla başka insanlarla aynı görüşte olmam. 1 2 3 4 5 

12. İnsanlar canımı sıktıklarında onlar hakkında 
ne düşünüyorsam söyleyebilirim. 

1 2 3 4 5 

13. Benimle aynı görüşte olmayan insanlarla 
tartışmaktan kendimi alamam. 

1 2 3 4 5 

14. Arkadaşlarım biraz fazla tartışmacı biri 
olduğumu söylerler. 

1 2 3 4 5 

15. Çabuk parlarım ama kızgınlığım çabuk geçer. 1 2 3 4 5 

16. Sinirlendiğim zaman rahatsızlığımı 
gösteririm. 

1 2 3 4 5 

17. Bazen, kendimi patlamaya hazır bir bomba 
gibi hissederim. 

1 2 3 4 5 

18. Çabuk yatıştırılabilen biriyim. 1 2 3 4 5 

19. Kimi arkadaşlarım benim öfkeli birisi 
olduğum kanısındalar. 

1 2 3 4 5 

20. Bazen, hiç sebep yokken birdenbire 
öfkelenirim. 

      1       2       3       4       5 

21. Öfkemi kontrol etmekte zorlanırım.       1       2       3       4        5 

22. Bazen, olup bitenler hakkında neden çok 
kızgın olduğumu merak ederim. 

      1       2       3       4       5 
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EK-4: ÇOCUKLAR İÇİN DEPRESYON ÖLÇEĞİ 

Aşağıda gruplar halinde bazı cümleler yazılıdır. Her gruptaki cümleleri dikkatlice 

okuyunuz. 

Her grup içinden, bugün de dahil olmak üzere, son iki haftadır yaşadıklarınızı en iyi 

şekilde tanımlayan cümleyi seçip, yanındaki numarayı daire içine alınız. 

A. 0. Kendimi arada sırada üzgün hissederim. 

     1. Kendimi sık sık üzgün hissederim. 

     2. Kendimi her zaman üzgün hissederim. 

B. 0. İşlerim hiçbir zaman yolunda gitmeyecek. 

     1. İşlerimin yolunda gidip gitmeyeceğinden emin değilim. 

     2. İşlerim yolunda gidecek. 

C. 0. İşlerimin çoğunu doğru yaparım. 

     1. İşlerimin çoğunu yanlış yaparım. 

     2. Her şeyi yanlış yaparım. 

D. 0. Birçok şeyden hoşlanırım. 

     1. Bazı şeylerden hoşlanırım. 

     2. Hiçbir şeyden hoşlanmam. 

E.  0. Her zaman kötü bir çocuğum. 

     1. Çoğu zaman kötü bir çocuğum. 

     2. Arada sırada kötü bir çocuğum. 

F. 0. Arada sırada başıma kötü bir şeylerin geleceğini düşünürüm. 

    1. Sık sık başıma kötü şeylerin geleceğinden endişelenirim. 

    2. Başıma çok kötü şeylerin geleceğinden eminim. 

G. 0. Kendimden nefret ederim. 

     1. Kendimi beğenmem. 

     2. Kendimi beğenirim. 

H. 0. Bütün kötü şeyler benim hatam. 

     1.Kötü şeylerin bazıları benim hatam. 

     2. Kötü şeyler genellikle benim hatam değil. 
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I.  0. Kendimi öldürmeyi düşünmem. 

    1. Kendimi öldürmeyi düşünürüm ama yapmam. 

    2. Kendimi öldürmeyi düşünüyorum. 

İ.  0. Her gün içimden ağlamak gelir. 

     1. Birçok günler içimden ağlamak gelir. 

     2. Arada sırada içimden ağlamak gelir. 

J. 0. Her şey her zaman beni sıkar. 

    1. Her şey sık sık beni sıkar. 

    2. Her şey arada sırada beni sıkar. 

K. 0. İnsanlarla beraber olmaktan hoşlanırım. 

     1. Çoğu zaman insanlarla birlikte olmaktan hoşlanmam. 

     2. Hiçbir zaman insanlarla birlikte olmaktan hoşlanmam. 

L. 0. Herhangi bir şey hakkında karar veremem. 

     1. Herhangi bir şey hakkında karar vermek zor gelir. 

     2. Herhangi bir şey hakkında kolayca karar veririm. 

M. 0. Güzel, yakışıklı sayılırım. 

      1. Güzel, yakışıklı olmayan yanlarım var 

      2. Çirkinim. 

N. 0. Okul ödevlerimi yapmak için her zaman kendimi zorlarım. 

     1. Okul ödevlerimi yapmak için çoğu zaman kendimi zorlarım. 

     2. Okul ödevlerimi yapmak sorun değil. 

O. 0. Her gece uyumakta zorluk çekerim. 

     1. Birçok gece uyumakta zorluk çekerim. 

     2. Oldukça iyi uyurum. 

Ö. 0. Arada sırada kendimi yorgun hissederim. 

      1. Bir çok gün kendimi yorgun hissederim. 

      2. Her zaman kendimi yorgun hissederim. 

P. 0. Hemen her gün canım yemek yemek istemez. 

    1. Çoğu gün canım yemek istemez. 

    2. Oldukça iyi yemek yerim. 

R. 0. Ağrı ve sızılardan endişe etmem. 



BAĞLANMA STİLLERİ, DEPRESYON VE SALDIRGANLIK | 161 

 

 

     1. Çoğu zaman ağrı ve sızılardan endişe ederim. 

     2. Her zaman ağrı ve sızılardan endişe ederim. 

S. 0. Kendimi yalnız hissetmem. 

    1. Çoğu zaman kendimi yalnız hissederim. 

    2. Her zaman kendimi yalnız hissederim. 

Ş. 0. Okuldan hiç hoşlanmam. 

    1. Arada sırada okuldan hoşlanırım. 

    2. Çoğu zaman okuldan hoşlanırım. 

T. 0. Birçok arkadaşım var. 

     1. Birkaç arkadaşım var ama daha fazla olmasını isterdim. 

     2. Hiç arkadaşım yok. 

U. 0. Okul başarım iyi. 

     1. Okul başarım eskisi kadar iyi değil. 

     2. Eskiden iyi olduğum derslerde çok başarısızım. 

Ü. 0. Hiçbir zaman diğer çocuklar kadar iyi olamıyorum. 

     1. Eğer istersem diğer çocuklar kadar iyi olurum. 

     2. Diğer çocuklar kadar iyiyim. 

V. 0. Kimse beni sevmez. 

     1. Beni seven insanların olup olmadığından emin değilim. 

     2. Beni seven insanların olduğundan eminim. 

Y. 0. Bana söyleneni genellikle yaparım. 

     1. Bana söyleneni çoğu zaman yaparım. 

     2. Bana söyleneni hiçbir zaman yapmam. 

Z. 0. İnsanlarla iyi geçinirim. 

    1. İnsanlarla sık sık kavga ederim. 

    2. İnsanlarla her zaman kavga ederim. 
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