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İLK
BAĞLANMA

Bağlanma, çocuğun birincil bakıcılarına karşı
geliştirdiği bağlılık ilişkisini tanımlamada
kullanılan, yaşamın ilk yılının ikinci yarısında
gözlemlenebilen ve aşamalı olarak gelişen bir
süreçtir. Bebeklik döneminde gerçekleşen sosyal
gelişimin en önemli yanı, bağlanmanın
gerçekleşmesidir. Bir çocuk ile özel bir birey
arasında gelişen pozitif duygusal bağ  olan
bağlanma, çocuğun başkalarıyla anlamlı duygusal
ilişkiler kurabilme yetisidir. Çoğumuz için,
oluşturduğumuz ilk bağlanma ilişkimiz yaklaşık 6
veya 7 aylıkken ebeveynimizle kurduğumuz
ilişkidir. (1)

Bağlanma teorisi, her gelişim döneminde

gerçekleşen uyumun, önceki dönemdeki işleyişi

temel aldığını ve dönüştürdüğünü savunur.

Bağlanma teorisine göre çocuğun çevre ile sonraki

işlemlerine temel oluşturduğu için erken dönemdeki

yaşam ve deneyimlerin özel bir önemi vardır.

Bebeklik ve çocukluk döneminde en yakın ilişkilerde

duygusal yakınlık deneyimlerine dayanılarak yeni

deneyimler yorumlanır ve oluşturulur. Hassas

oldukları, bilinçli olarak hatırlanamadıkları ve daha

sonraki deneyimlerle daha az kolayca

değiştirilebildikleri için bağlanma gibi ilk deneyimler

oldukça önemlidir. Bağlanma kalitesindeki erken

dönemden itibaren meydana gelen değişiklikler

diğer insanlara güven ve kendi kendine değer verme

duyguları ve özgüvenin temelini oluşturur (1)
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BAĞLANMANIN
NÖROBİYOLOJİSİ

Karşılıklı olarak gerçekleşen yüz
hareketleri ile sosyal iletişim de
başlamış olur. İlk bağlanmanın
yaşandığı bebeklik döneminde bebeğe
bakım veren kişi ve bebek arasında
iletişimin beynin sağ bölümünü yani
Orbital Prefrontal Korteks  bölümünün
gelişiminde önemli rol oynar. Bağlanma
davranışının sağ beyin ile ilişkisi
uzmanlarca açıklanmıştır. 

Son yıllarda sosyal bağlanma ve diğer
insanlarla duygusal ilişkiler kurma
konusunda, beynimizden salgılanan
oksitosin hormonunun etkileri halk
arasında meşhur olacak kadar bilinir
hale geldi.
                                  SİNAN CANAN

İnsan doğuştan itibaren duyu
organları aracılığıyla çevresiyle
etkileşime girer. Dünyaya geldiğimiz
ilk andan itibaren annelerimizin
sesini ve kokusunu ayırt
edebildiğimiz bilimsel araştırmalarla
kanıtlanmıştır. Bebekteki görme
merkezinin etkinleşmesi ile beraber
bağlanmanın beyindeki ilk etkisi
başlar. 
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Sağ yarımküre, sol yarımküreden 
büyük ve ağırdır.
ALLAN N. SCHORE



BAĞLANMA
AŞAMALARI                    

Bowlby’e göre bebeğin ebeveynleri ile ilişkisi

bebeğin yetişkini yanına çağırmada

kullandığı doğuştan getirilen bir dizi sinyalle

başlar. Zamanla hem yeni bilişsel ve

duygusal kapasitenin hem de sıcak ve

duyarlı bir bakım geçmişinin yardımı ile

gerçek bir duygusal bağ oluşur. Bağlanma

dört aşamada gerçekleşir: (1).

1. Bağlanma Öncesi Aşama (Doğumdan 6 aya

kadar):

İlk aşama, aralarında ayrım yapmadan

insanlara yönelme, bebeğin insan kokusu,

insan sesi ve insan yüzünün kaba hatları

hakkındaki tercihi ile başlar . (1)

2. Bağlanmanın Oluşum Aşaması (6 hafta-
6-8 aya kadar): 

İkinci aşamada, bebeğin ortamındaki
belirli insanlara yönelik yönelim, bebeği
düzenli olarak gördüğü ve tanıdığı
insanlara odaklanmasını sağlar. Bebekler
bu dönemde birincil bakıcılar ve diğerleri
arasında ayrım yapmaya başlar. Gülüşler
tanınmaya dayanır ve bebek bakıcıların
yüzünü heyecanla tarar. Bebek bakıcılar
odadan çıktıklarında stres belirtileri
gösterir ve kısa ayrılıkların ardından
karşılaştıklarında gülümser. Bebekler bu
aşamada birincil bağlanma figürlerinden
ayrıldıklarında protesto tepkisi vermezler.
(1)
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3. Bağlılık Aşaması 
(6-8 aydan 18-24 aya kadar):

Birincil bağlanmanın aktif olarak geliştiği bu
aşamada bebek, çevresini keşfederken
motor gelişimi çerçevesinde emekleyebilip
yürümeye başlar. Bakıcılarından
uzaklaşmaya başladıklarında geri dönerek
veya kafasını bakıcıya çevirerek görsel
temasa girerek sık sık bakıcılarını kontrol
ederler. Bakıcısının yakınında olduğunu
bilmek endişe duymadan araştırmasına katkı
sağlar. Çocuğun çevresini araştırma
esnasında bakıcılarıyla geçici olarak bir
araya gelmesi ‘duygusal yakıt ikmali’ olarak
adlandırılır (1)

4. Karşılıklı İlişki Oluşturma Aşaması
(18 ay- 2 yaş ve sonrası): 

Bu dönemde dil ve temsildeki hızlı
gelişmeler, bebeklerin, ebeveynin geliş
ve gidişini etkileyen faktörlerin
bazılarını anlamalarını ve onların geri
döneceğini tahmin etmelerini sağlar. Bu
dönemde ayrılığa daha az tepki verirler.
(1)

Bir anne figürüne bağımlı olmak ve ona bağlı olmak çok farklı
şeylerdir. Bu nedenle yaşamın ilk haftalarında bebek  annesinin

bakımına hiç şüphesiz bağımlıdır fakat henüz ona bağımlı değildir. 
 

JOHN BOWLBY
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BAĞLANMA
TEORİSİ

Bowlby’nin kuramının görgül olarak sınanması
Ainsworth ve arkadaşlarının (1967,1978) “Yabancı
Ortam” yöntemi kullanılarak yaptıkları
çalışmalarla başlamıştır. Bu çalışmalarda erken
yaştaki çocuklar deney ortamında anneden
ayrılma ve yeniden birleşme durumlarına
verdikleri tepkilere göre farklı bağlanma stilleri
içinde sınıflandırılır. 

Ayrılma, birleşme ya da yabancıyla birlikte olmayı
içeren sekiz farklı koşulda yaratılan strese verdikleri
tepkilere göre çocuklar güvenli, kaygılı/kararsız ve
kaçınan olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Bu
gözlemlerde güvenli çocuklar anneden ayrılma
durumunda kaygılansalar da annenin dönüşünde
hemen sakinleştikleri ve anneyle yakınlığı yeniden hızlı
bir biçimde kurdukları bulunmuştur. Buna karşı,
kaygılı/kararsız olarak “güvensiz bağlanma” içinde
sınıflanan çocukların anneleriyle ayrıldıklarında bunu
abartılı bir şekilde protesto ettikleri ve aşırı kaygı
yaşadıkları, annelerinin dönüşüyle de kolayca
sakinleşemedikleri görülmüştür. Bu çocukların anneye
aşırı ihtiyaç duymalarına karşın, karmaşık ve kararsız
davranış ve duygularla, çoğu zaman da öfke
göstererek annelerine yapıştıkları gözlenmiştir.
Güvensiz bağlanan ikinci grup olan kaçınmacı
bağlanan çocukların ise hem anneden ayrılmaya hem
de yeniden birleşmeye karşı kayıtsız kaldıkları,
anneyle yakınlığı tehlike atacak ayrılma ya da
reddedilme olasılığını kendilerini kontrol ederek ve
duygularını bastırarak engellemeye çalıştıkları
gözlenmiştir.

Her üç grupta da çocuklar davranışlarını “işlevsel
olarak” bir amaca yönlendirmekte ve temelde onlara
bakanlarla yakınlıklarını korumayı ya da daha da fazla
uzaklaşmalarını engellemeyi amaçlayan davranış
stratejileri izlemektedirler. (2)
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GÜVENLİ BAĞLANMA

 Yüksek özgüven ve başkalarıyla yakın
bağları kurma ve sürdürme yeteneği ile
karakterize edilir. (1)

SAPLANTILI BAĞLANMA

Kendine
olumsuz,
diğerlerine
olumlu bakış
açısı

Benlik değerinin düşük olması,
başkalarının yakın ilişkilerde
sevgisine ve onayına aşırı
bağımlılık ve aşırı talepkâr
kişilerarası bir tarz ile
karakterizedir. (1)

BAĞLANMA              
TÜRLERİ

Erken dönemden itibaren oluşmaya ve
gelişmeye devam eden bağlanmada
kültürel özellikler, aile stresi, bakımın
niteliği ve bebeğin mizacı, anne-baba
(bakım verenin) kendi bağlanma tarzı,
bakım verenin duygusal durumu gibi
faktörler önemli rol oynamaktadır. (1)

Kendine ve
başkalarına
olumlu bakış açısı

KORKULU BAĞLANMA

Düşük öz saygı ve reddedilme
korkusundan dolayı aktif yakınlıktan
kaçınma ile karakterizedir. Bununla
birlikte, bu korku, sosyal temas ve
onaylanma isteğiyle birleşmekte, bu
da yakınlık ve mesafenin çelişkili
ihtiyaçlarıyla sonuçlanmaktadır. (1)

Kendine ve
başkalarına
olumsuz bakış
açısı KAYITSIZ BAĞLANMA

Zorlayıcı bir özgüven ve yakın ilişkilere
önem vermeme ile karakterize edilir. (1)

Kendine olumlu,
diğerlerine
olumsuz bakış
açısı

JOHN BOWLBY'NİN
BAĞLANMA TEORİSİ
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İyiye aşırı
bağlanmak, 

en büyük kötülük
haline gelebilir.

S L A V O J  Z İ Z E K
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Çocuklarda görülen okul fobisi çocukların okula
gitmek istememe ve gitmeme durumudur. Bu durum
okul çağındaki bir çocuğun okula gitmeyi reddetmesi
ve bu güçlüğün bütün gün devam etmesini kapsar. Bu
da çocuğun okula giderken ya da okulda bulunduğu
zaman dilimi içinde yaşadığı duygusal sıkıntı ve
huzursuzluk olarak kendini gösterir. Bu sorun çocuğun
evden ayrılarak okula gitmeyi reddetmesi, buna
zorlandığında kaygı duymasını, okula gitmesi ancak
daha sonra derslerine devam etmeyip okuldan
ayrılmasını, okul günlerinde psikosomatik yakınmalar
ve ya öfke patlamaları gibi davranış sorunlarının
olmasını, okula gitmek yerine bakım verenleriyle evde
kalmasınıda içerir.  (3)

OKUL FOBİSİ 

''KARNIM AĞRIYOR ANNE,
OKULA GİDEMEYECEĞİM.''

Psikanalitik yaklaşım ise, okul fobisinin oluşmasında
annenin rolüne atıf yapmaktadır. Kendini yakın bir
simbiyotik ilişki ile de belli eden karşılıklı bağımlılık
şeklinde  bir anne-çocuk ilişkisi söz konusudur. Bu
durum annenin, kendi annesi ile duygusal anlamda
yetersiz bir ilişki kurması ve bu durum ile başa
çıkmada güçlük yaşaması ile ilgilidir. (3)

Okul Fobisinin nedeni anne ve bebek arasında kurulan
güvenli bağlanma ilişkisine kadar uzanır. Anne ve çocuk
arasındaki bağlanma örüntüsünün ne derece sağlıklı
kurulduğu ilk resmi ayrılık olan okula başlama ile test
edilebilir. Okul Fobisi hakkında araştırma yapan ilk
teorisyenler bu kavramı güçlü anne-çocuk bağlanması ve
çocuk için güvenli bir ortam olan evden ayrılmayı
reddetme şeklinde tanımlamışlardır. Ev ortamının bu
şekilde okuldaki koşullara tercih edilmesi ''ayrılık
kaygısı'' adını da almıştır. Aslında okul fobisinin
temelinde bir bir ayrılma sorunu belki de ayrılamama
söz konusudur. (3)
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Annenin çocuğa karşı aşırı koruyucu-kollayıcı bir
tutum içinde olması,
Herhangi bir hastalık ya da tatil nedeni ile okuldan
uzak kalma
Aile üyelerinden herhangi birisinde kaygı
bozukluklarından birinin olması
Aile içinde sıkıntı ya da gerginlik yaratacak
olayların varlığı
Okulda arkadaşlık ilişkilerin bozulması,
Okul ya da öğretmen değişikliği
Göçle yapılan çevre değişikliği
Yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi
Okulda sıkıntı verecek olayların varlığı
Çocuğun cinsel ya da fiziksel bir tacizle karşı
karşıya kalması olarak sıralanabilir.(3)

Okul fobisini tetikleyen bazı olaylar olduğu
düşünülmektedir. Bunlar ;

Anne ya da kronik anksiyeteden yakınmakta ve
kendilerine bir şey olacağından korkmaktadırlar.
Anne-baba çocuğuna yolda bir şey olacağından
korkmaktadırlar.
Anne ya da baba genel tutumlarında çocuğun
kendilerine bağlı ve bağımlı kalmasını istemekte ve
desteklemektedir.
Çocuk kendi yokluğunda anne ve ya babasına bir şey
olacağından ya da kendisini bırakıp gideceğinden
korkmaktadırlar.
Çocuk anne ve babasının yokluğunda kendisine bir
şey olacağından korkmaktadır.  (3)

Öztürk' e göre çocuklarda görülen bu durum esasında bir
aile nevrozudur.  Okul fobisi yaşayan çocuğun aile
bireyleri de birbirine bağımlıdır. Bireyler kendisine ya da
aileden başka birilerine bir şeyler olacağı korkusunu
yaşarlar. 5 temel aile etkileşimi en sık görülendir. 

Ne kadar kaçmak ve
uzaklaşmak arzusu ile dolu
isem o kadarda bağlanmak,

kalmak, bağdaş kurup oturmak
istiyorum. 

 
SAİT FAİK ABASIYANIK

Okul fobisinin altında yatan sebeplerin
belirlenmesi ve güvenli bağlanma için
profesyonellerden destek alınmalıdır. 
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Yetişkin bağlanma davranışlarını GÜVENLİ , KAÇINGAN , KAYGILI olarak 3 grupta inceleyebiliriz. Bu bağlanma
stillerini incelerken ilişkilerdeki belirgin davranış örüntülerine değineceğiz.

GÜVENLİ BAĞLANMA : Güvenli bağlanan bireyler istikrarlı davranışlar sergilerler. Kararları partnerleriyle birlikte
alırlar. İlişkilere dair görüşleri esnek olup tartışmalarda uzlaşmacı tavır sergilerler. Bağlılık ve bağımlılıktan
korkmadıkları gibi ilişkide yakınlıktan endişe duymazlar. Hislerini doğallıkla ifade edebilirler. 

KAÇINGAN BAĞLANMA : Kaçıngan bağlanan bireyler anlaşılması zor mesajlar verirler. Bağımsızlıklarına düşkün
oldukları gibi ilişkide katı kuraları ve taviz vermeyeceği görüşlere sahiptirler. Eski partnerlerine ve mevcut
partnerlerine dair kolayca olumsuz düşüncülere kapılabilirler. İlişki kurmaya ve sürdürmeye dair çekinceleri
olduğu için uzaklaştırma taktikleri uygulayabilirler. Bir ilişkinin nasıl olması gerektiğine dair gerçekçi olmayan
bakış açıları vardır. Partnerleri tarafından suistimal edileceğine dair kaygıları yüksektir. Bu nedenle ilişkide
niyetleri açıkça ifade etmekten çekinirler. Narsistik yapılanmanın altında incelenen kaçıngan bağlanan bireylerde
değersizlik duygusu yoğun olarak görülür. 

KAYGILI BAĞLANMA : Güvenli bağlanan bireylerin ilişkide çok fazla yakınlık beklentileri vardır. Partnerlerine dair
güvensizliklerinden bahsederler ve reddedilme korkuları vardır. İlişki içerisinde olmadığında kendilerini mutsuz
hissederler ve partnerlerinin dikkatini canlı tutmak için oyunlar oynayama davranışı gösterebilirler. Partnerlerine
sık sık tavır alma davranışını sergileyebilirler.  İlişkide bazı şeyleri kişisel algılayabilirler.  İlişkinin sorumluluğu
partnerlerine yükleyebilirler.  İlişkiye dair çok fazla şüpheleri vardır. 

YETİŞKİNLİKTE
BAĞLANMA

YARARLANDIĞIMIZ KAYNAKLAR
1. Evlat Edinilen Çocuklarda Bağlanma, Akdeniz Üniversitesi Temmuz 2019
2.Çocuğun Gelişiminde Bağlanma, İlgi-Bakım ve Aile Dinamiklerinin Etkisi, Ocak 2009
3.Annelerin Bakış Açısından Okul Fobisi, İnönü Üniversitesi 2010
4.Bağlanma , RACHEL HELLER-AMIR LEVINE
5. Psikeart, Bağlanma Sayı 26
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