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olduğum Ġstanbul 1. ve 2. Aile mahkemesi Uzmanlarına ve Kamile Beyza Sayın, 
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ÖZET 

 

Bu çalıĢmanın amacı, anne-babası evli ve boĢanma sürecinde olan çocuk ve 

ergenlerin anne ve babalarından algıladıkları kabul ya da red düzeyleri ile kiĢilik 

özellikleri arasındaki iliĢkiyi incelemektir. 

Örneklem grubu, anne-babası evli ve boĢanma sürecinde olan toplam 288 çocuk/ 

ergen oluĢmuĢtur. AraĢtırmada ebeveyn kabul-reddi, Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği 

(EKRÖ) ile çocuk ve ergenlerin kiĢilik özellikleri ise Çocuk/Ergen KiĢilik 

Değerlendirme Ölçeği (Çocuk/Ergen KĠDÖ) uygulanarak değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırmada, anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların anneleri ve babaları 

tarafından red edildikleri algısının,  daha yüksek olduğu ayrıca anne-babası evli olan 

çocukların kiĢilik özelliklerinden Öz Yeterlilik puanlarının daha düĢük olduğu, 

bulunmuĢtur. Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların kiĢisel özelliklerinden 

duygusal duyarlılık arttıkça kabul düzeyi ve red düzeyi de artmaktadır.  

Ek olarak anne ve babası boĢanma sürecinde olan 9-11 yaĢ grubundaki çocukların, 

anne ve babalarına iliĢkin kabul edilme algıları daha olumsuzdur. Anne-babası 

boĢanma sürecinde ve ailesinin ekonomik durumunu “çok iyi” olarak değerlendiren 

çocukların annelerinden algıladıkları kabul edilme algıları daha olumsuzdur. Anne-

babası boĢanma sürecinde ve ailesinin ekonomik durumu ailesinin ekonomik 

durumunu “kötü” olarak değerlendiren çocukların babalarına iliĢkin kabul edilme 

algıları olduğu saptanmıĢtır.   

Ayrıca bu çalıĢma ile anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların anne ve 

babalarını reddedici olarak algıladıkları ve annelerinden algıladıkları kabul veya 

reddin kiĢiliklerine etkisinde babanın aracı rolü olduğunu ortaya koyulmuĢtur. 

Bulgular, ilgili araĢtırma sonuçları doğrultusunda yorumlanmıĢ ve tartıĢılmıĢtır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: BoĢanma süreci, Anne-baba kabul ya da reddi, Çocuğun kiĢilik 

özellikleri, Babanın aracı rolü 
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ABSTRACT 

 

The target group of this study is the children and adolescents whose parents are 

either married or in a state of divorce, and the study aims to analyze the relationship 

between acceptance-rejection the target group percieve from their parents and their 

personality traits.  

 

In this research totally 288 people, whose parents are in the process of divorce, are 

taken as the sample group of study. In the research parental acceptance-rejection has 

been evaluated by applying Parental Acceptance-Rejection Test, and children's and 

adolescents's personality traits have been evaluated by applying 

Infantile/Adolescence Personality Evaluation Test.  

 

In the research it is found out that children whose parents are in the divorce process 

are much more prone to perceive they are being disapproved by their parents than the 

ones whose parents are married. The children whose parents are married have higher 

self-sufficiency regarding to psychological adjustment than the ones whose parents 

are in a divorce process. The children whose parents are in a divorce process develop 

emotional sensitivity as a personal trait and also acceptance-rejection elevation 

increases, too.   

 

Moroever, children between 9-11 age-group whose parents are in a divorce process 

have a more negative perception of approval from their parents. Children whose 

parents are in a divorce process and evaluates their family‟s financial situation as 

“well off” have a more negative perception of approval from their mothers. Children 

whose parents are in a divorce process and who evaluates their family‟s economy as 

“poor” have a more negative perception of approval from their fathers.   

 

 Furthermore, with this study it is proved that children whose parents are in a divorce 

process perceive their parents as disapproving and the mother‟s acceptance-rejection 

has a major effect in their personalities while the father has a mediator role. The 

results of the study has been interpreted and discussed in the light of findings of other 

relevant researches 

 

Key words: Divorce process, parental acceptance - rejection, personality traits of the 

children, the role of the father's tool 
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BÖLÜM I 

GĠRĠġ 

Aile, topluma hazırlanma sürecinin belli bir ölçüde ilk ve etkili biçimde oluĢtuğu, 

eĢler ve anne-babalarla çocuklar arasında belli bir ölçüde içten, sıcak, güven verici 

iliĢkilerin kurulduğu kurumdur (Sayıl, 2000).  

Çocuğun kiĢiliği ve davranıĢları içinde büyüdüğü bu kurum tarafından etkilenir, aile 

içinde ki anne ve babayı rol modeli olarak benimseyip onları taklit ederek ve 

davranıĢlarını kiĢiliklerinin bir parçası haline getirir. Bu nedenle aile içindeki 

iliĢkilerin sağlıklı olması gerekmektedir. Tersine sağlıksız aile ortamında yetiĢen 

çocuklar olumsuz etkilenmektedirler (Bahar, 2002). 

Bu bağlamda ailede çıkabilecek sorunların sonucunda gerçekleĢen boĢanma mevcut 

aile yapısını değiĢtiren en önemli etkenlerden bir tanesidir. BoĢanmanın en çok 

etkilediği kiĢiler ise Ģüphesiz çocuklardır, potansiyel olarak onların geliĢmelerini 

ciddi bir biçimde etkileyecek bir dizi değiĢikliği de beraberinde getirmektedir. 

Elbette bütün etkiler için çocuğun yaĢı, geliĢim derecesi, o yaĢa gelinceye kadar 

yaĢadıkları, içinde bulunduğu kiĢilik durumu önem taĢıyacaktır. Etkilenmenin 

biçimini, derecesini, çocukların buna karĢılık olan tepkilerini değiĢtirecektir 

(Türkaslan, 2007). 

Amato ve Keith (1991) boĢanmıĢ ailelerin çocuklarıyla ilgili yaptıkları araĢtırmada, 

boĢanma sırasında çocuğun yaĢının, çocuğun psikolojik ve sosyal uyumuna ve anne-

baba ile iliĢkileri üzerine en anlamlı etki eden faktör olduğunu saptamıĢlardır. Her 

çocuğun geliĢim hızı aynı olmasa da, aynı yaĢ grubundaki çocuklar benzer özellikler 
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taĢımaktadır. Ailenin dağılması, aynı yetiĢkinlerde olduğu gibi, çocuklarda da bir çok 

değiĢik duygusal tepkiye yol açmaktadır. Çocukların bu duyguları, ileri ki 

yaĢamlarının çeĢitli aĢamalarında tekrar yaĢayabilme olasılıkları da bulunmaktadır. 

Çocukların içinde bulundukları yaĢa göre bazı duygular öne çıkarak yoğun 

yaĢanabilirken, diğerleri geri planda kalıp ileriki yaĢlarda etkisini gösterebilmektedir.  

Çocukların anne ve babasının boĢanmasından etkilenmelerini belirleyen birçok 

faktör vardır. Bunlar genel olarak: yapısal, ekonomik ve duygusal olarak üç grupta 

toplanabilir. BoĢanmayla birlikte, yapısal olarak, aile iki küçük birime ayrılmakta; 

bunun sonucu olarak da ebeveyn-çocuk iliĢkisi değiĢmekte, aile rol ve 

sorumluluklarında değiĢmeler olmaktadır. Ekonomik açıdan, ailenin geliri azalmakta 

ve bunun sonucu olarak, aile bazen yer değiĢtirmek zorunda kalmaktadır. Duygusal 

açıdan da, aile üyeleri arasında öfke ve karmaĢalık yaĢanmaktadır (Tschann ve ark., 

1990; akt. Özen, 1998). Bu sonuçlar da göstermektedir ki her çocuk boĢanma 

olayından aynı Ģekilde etkilenmemektedir. Bu etkiler aileden aileye, çocuktan çocuğa 

değiĢmektedir.  

Birçok araĢtırma bulgularında da çocukların boĢanmadan olumsuz etkilenmelerinin 

sadece boĢanmaya bağlanamayacağını, bir çok faktörün bir araya gelmesi sonucunda 

olumsuz bir etkiden söz edilebileceğini belirtilmiĢtir. Bazı araĢtırma bulguları 

çocuğun yaĢı, cinsiyeti, kiĢilik özellikleri, baĢ etme donanımları, anne-babanın 

psikolojik durumu, anne-babanın boĢanma konusundaki tutumları ve çevrenin 

desteğinin çocukların boĢanmaya verecekleri tepkilerde belirleyici etkisi olduğunu 

göstermektedir (Emery, 1988; akt. Özen, 1998). 

BoĢanmıĢ anne-baba çocukları, anne-babası boĢanmamıĢ çocuklara oranla yaĢına ve 

cinsiyetine bulunduğu sosyo-ekonomik düzeye göre daha fazla sosyal, akademik ve 

davranıĢ problemleri yaĢamaktadırlar (Sargın, 2001). Bununla birlikte, bu olumsuz 
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etkilere neden olan faktörlerin sadece boĢanma olmadığı; boĢanma öncesi, boĢanma 

süreci ve sonrasındaki yaĢantıların da belirleyici etkileri olduğu söylenebilir.  

BoĢanmanın çocuklar üzerindeki etkileri her ne kadar açıklanmaya çalıĢılsa da 

boĢanmanın etkileri konusunda genellemeler yapmanın mümkün olmadığı 

görülmektedir. Çünkü her boĢanma olayı, kendine özgü, karmaĢık ve çok yönlüdür 

(Mangır ve Alisinanoğlu, 1993). 

Dolayısıyla araĢtırma bulguları dikkate alınarak, boĢanmanın çocuklar üzerindeki 

etkileri konusunda kesin bir sonuca varmanın güç olduğu görülmektedir. Bununla 

birlikte çocuklar açısından bakıldığında, boĢanma sonrasında anne ve babasıyla 

birlikte yaĢayamayacağını anlayan çocuk için, bu durumu kabullenmek çok zordur. 

Çocukların gelecek hakkındaki belirsizlik ve güvensizlik duygularının yanı sıra anne-

babadan birisini kaybetmiĢ gibi kendilerini boĢlukta hissetmeleri kaçınılmazdır 

(Trueman, 1989; akt. Çelikoğlu, 1997).  

Özellikle boĢanma sürecinde bu kaybı ilk defa yaĢaması nedeniyle bu süreç, ayrılık 

ve boĢanma sonrasına göre daha zor ve stresli dönemdir.  Çünkü ebeveynler yasal 

sorunlar ve giderler ile yüzleĢmekte, anne ve baba olarak rollerini yeniden 

tanımlamak gibi bu aĢamada birçok sorun ile karĢı karĢıya kalmaktadırlar.  

Çocuklarda boĢanma sürecinde ev, anne-babasının iliĢkilerindeki değiĢiklik, özellikle 

baba ile görüĢebilme imkanları, etkileĢimleri, yakın iliĢkilerindeki azalma gibi 

yaĢamını değiĢtiren bir çok değiĢikliğe alıĢmaya çalıĢmaktadır (Maccoby ve 

Mnookin, 1992) .  

BoĢanma sürecinde anne babaların çocuklarına gösterdiği davranıĢları çocuklar  

reddedici bir tavır olarak algılayabilirler ve bu durum çocuğun kiĢiliğini etkileyebilir. 

Bu süreçte çocuğun babasından algıladığı ilginin önemli olduğunu destekleyen 

bulgulardan yola çıkarak bu araĢtırmanın konusunu: anne-babası evli ve boĢanma 
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sürecinde olan farklı cinsiyetteki çocuk ve ergenlerin algıladıkları anne kabul ya da 

red düzeyleri ile çocukların kiĢilik özellikleri arasındaki iliĢki ve bu iliĢkide babadan 

algılanan kabul ya da red ilgisinin aracı rolünün incelenmesi oluĢturacaktır.   

Bu araĢtırmadan elde edilen bulgular anne ve babası boĢanma sürecinde olan 

çocukların yaĢamında ebeveyn kabul ya da reddinin ve bu süreçteki baba ilgisinin 

son derece önemli olduğunu ortaya koyacaktır.  

 

1. 1.  AĠLE  

1.1.Ailenin ĠĢlevi  

Aile; birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen karı-koca, ebeveyn-çocuk ve 

kardeĢler alt sistemlerinden oluĢmakta olup toplumun tüm özelliklerini yansıtan en 

küçük birimdir. Toplumun temel kurumlarından olan aile, evlilik kurumu aracılığıyla 

kurulmaktadır. Ġnsan hayatının en önemli adımlarından olan evlenme, evrensel hale 

gelmiĢ bir toplumsal bir kurum olarak aileye kapı açmaktadır (Erdentuğ, 1990). 

Aile kavramı yüzyıllar boyunca tüm toplumlarda toplumun temelini oluĢturan sosyal 

bir kurum olarak algılanmıĢtır. Ailenin temel fonksiyonu, yeni doğan çocukların, 

bakılıp büyütülmesi ve sosyalleĢtirilmesidir (Calvin ve Brommel, 1991; akt. Bulut, 

1990). Sosyal ve ekonomik birçok değiĢim, ailenin yerine getirdiği bazı 

fonksiyonları yeni oluĢturulan kurumlara devretmesine neden olmuĢtur. Ancak, 

ailenin çocuk yapma ve yetiĢtirme yoluyla toplumun sürekliliğini sağlama gibi 

toplumsal görevini hiçbir kurum ve kiĢi, aile kadar sağlıklı yerine getirememektedir. 

Bu yüzden, çocuk yetiĢtirmek ve onu sosyal yaĢama hazır hale getirmek, ailenin 

yerine getirdiği en önemli fonksiyon olarak kabul önemini korumaktadır (Pringle, 

1975; akt. ġentürk, 2006).  
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Çocuğun kiĢiliği ve davranıĢları, içinde büyüdüğü aile tarafından Ģekillenir. 

Ġnsanlarla iliĢkiler, ahlak ve görgü kuralları, toplumsal uyum,  çocuğa anne-baba ve 

yakın aile bireyleri tarafından öğretilir. Çocuğun yetiĢmesinde ve kiĢiliğinin 

geliĢmesinde anne, baba, kardeĢler, büyük anne ve büyük babanın rolleri büyük 

ölçüde etkilidir. Bunların yanı sıra ailenin sosyo-ekonomik durumu, kültürel yapısı, 

aile bireylerinin kiĢilikleri ve aralarındaki iliĢkiler, çocuğun tek evlat olup olmadığı, 

kaçıncı çocuk olduğu, ailenin en büyük veya en küçük çocuğu oluĢu da kiĢilik 

oluĢumunu etkileyen etmenlerdir (Asagem, 2002). Benzer Ģekilde Satir (1990) aileyi; 

üyelerinin birbirlerini desteklediği, kiĢiler arası etkileĢimle oluĢan dinamik bir sistem 

olarak görmüĢtür. Bu nedenle anne-babanın çocuğa karĢı tutumları ve birbirleriyle 

olan iliĢkilerinin çocuğa yansıması, çocuğun kiĢiliğinin geliĢiminde ve baĢkalarına 

karĢı geliĢtirdiği duygu, tutum ve davranıĢlarında belirleyici olmaktadır. Tüm bu 

etmenler ailenin sağlam bir yapıda olmasının önemini ortaya koymaktadır 

(Cüceloğlu, 1994).  

KarakuĢ (2003) çocuğun birlikte yaĢadığı ailenin, onun her yönden sağlıklı 

geliĢiminde, fiziksel ve ruhsal gereksinimlerini karĢılayan temel bir kurum olduğunu 

belirtirken;  Aslan (1996) çocuğun kendini gerçekleĢtirmesi ve baĢarılı olmasının, 

aile içinde duygusal ve sosyal gereksinimlerinin karĢılanmasına bağlı olduğunu 

söylemektedir.  

ÇağdaĢ (2002) ise anne, baba ve çocuk arasındaki iliĢkilerin olumlu olabilmesinin, 

öncelikle anne babanın kendi aralarındaki iliĢkinin doyumlu olmasına bağlı olduğunu 

ve çocuğun sağlıklı bir kiĢilik geliĢtirmesinde, içinde bulunduğu ortama uyum 

sağlamasında, anne-baba-çocuk iliĢkisinin öneminin her geçen gün daha iyi 

anlaĢılmakta olduğunu vurgulamaktadır. 

Nazlı (2000) ailenin yerine getirmesi gereken görevleri Ģu Ģekilde sıralamaktadır: 
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1.  Her ailenin, aile bireylerinin kimlik geliĢimine yardımcı olması gerekir. Bunlar 

genelde, aile değerlerine anlam verme, cinsellik ve cinsiyet gibi konularda aile 

üyelerini sosyalleĢtirme  Ģekline sıralanabilir. 

2.  Sınırları düzenleme: Ailenin, aile üyeleriyle dıĢarısı arasında etkileĢim stratejileri 

kurma, bireylerin özerkliği için fiziksel çevresini yönlendirme gibi dıĢsal 

sınırlamaları düzenlemenin yanı sıra, aile bireylerinin özerklik ve bireyselliğini 

koruma seklinde, içsel sınırlamaları düzenleme görevleri de vardır. 

3.  Ailenin Duygusal Atmosferini Yönetme: Aile üyelerine, her koĢulda 

desteklendiği ve dayanıĢma içinde olunduğu duygularını hissettirebilmelidir. 

4.  Aile Yapısında Meydana Gelen DeğiĢmeleri Yönetme: Ailenin, aile içinde 

zaman zaman gerçekleĢebilecek değiĢim ve stresli olaylar konusunda dengeyi 

sağlayıcı bir görevi vardır. 

5.  Ev halkının devamlılığını sağlama: Aile besin, barınma, eğitim gibi temel 

ihtiyaçları karĢılayarak, ailenin devamlılığını korumakla sorumludur (Nazlı, 

2003). 

Bu bakımdan aile etkili bir eğitim kurumu olarak çalıĢır ve kiĢilik ilk olarak aile 

ortamında Ģekillenir. Çocuğun içinde yaĢadığı toplumla uyumlu bir birey olarak 

yaĢaması, önce aile çevresinde sağlanır. Bu nedenle aile içindeki iliĢkilerin çocuklar 

üzerinde çok önemli etkileri vardır (Calvin ve Brommel, 1991; akt. Bulut, 1990). 

Aile içi iliĢkilerin bozuk olması, aile üyelerinin psikolojik sorunlar yaĢamalarına yol 

açabilir. Çünkü bu sistem içinde tüm üyeler arasında karĢılıklı bir etkileĢim 

olduğundan, aile bireylerinden birinin yaĢadığı bir sorun tüm aileyi etkilemektedir 

(Palmo, 1996;  akt. Sayın, 1990).  



7 
 

Ruhsal açıdan değerlendirildiğinde aile birliğinin bozulması, ailenin bölünmesine ya 

da bütünüyle dağılmasına yol açan ve tüm aile üyelerini hatta yakın çevredeki kiĢileri 

dahi sarsabilen karmaĢık bir olgudur. Bu süreçten en çok etkilenenler çocuklardır. 

KuĢkusuz bir çocuk fiziksel ve psikolojik geliĢimini en güzel Ģekilde ailesinin 

yanında tamamlar. Çocuk hem annenin hem de babanın ilgisine, sevgisine, Ģefkatine 

muhtaç bir varlıktır. 

Çocuğun ruhsal ve zihinsel açıdan sağlıklı olmasının en önemli koĢullarından biri, 

elbette ki kiĢiliğinin ideal bir aile tarafından kazandırılmasıdır (Türkarslan, 2007). 

Ġdeal aile ortamında yetiĢen çocuk anne-babayı rol modeli olarak benimseyip onları 

taklit edecek ve davranıĢlarını kiĢiliğinin bir parçası haline getirecektir. Ayrıca 

huzurlu bir aile ortamında yetiĢen çocuklar kendi kuracakları aile ortamında huzurlu 

olacaklardır (Gökçe, 1991). Tersine huzursuz bir aile ortamını paylaĢan bireyler de 

bu durumdan olumsuz etkilenmektedirler (Bahar, 2002).  

Huzursuz aile ortamında anne-babanın iletiĢimsizliği, kiĢisel sorunları, tartıĢmaları, 

çatıĢmaları, çocuklara derece derece yansır. ÇekiĢmelerin, küslüklerin, karĢılıklı 

suçlamaların, kavga ve Ģiddetin sürekli olduğu evlerde çocuklar sarsıcı bunalımlara 

düĢer, bu durum onlarda derin izler bırakabilir (Yörükoğlu, 2000). Oysa ki aile 

sürekli olarak değiĢen ve yeniden yapılanan bir sistemdir. Aynı zamanda aile daha 

geniĢ sosyal sistemlerle de sürekli etkileĢim halindedir. Aile sistemi, aile üyeleri 

arasındaki iliĢki formlarının, güç iliĢkisinin, aile üyelerinin tavırlarının, duygularının, 

değerlerinin ve davranıĢlarının toplamından meydana gelmektedir. Sağlıklı ailelerin 

özelliklerinin ortaya konulabilmesi için, tüm bu özelliklerin dikkate alınması 

gerekmektedir (Gladding, 2002).  

Gladding (2002) ‟e göre sağlıklı ailenin genel karakteristiklerini aĢağıdaki gibi 

özetlemek mümkündür. 
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1. Aile üyelerinin birbirlerine ve aileye bağlı olması. 

2. Aile üyelerinin birbirlerine minnettarlık duyuyor olması. 

3. Birlikte zaman geçirmeye istekli olmaları. 

4. Aile içerisinde etkili iletiĢim örüntülerinin varlığı. 

5. Kriz durumlarında pozitif davranabilme yeteneği. 

6. Aile üyelerinin birbirlerini cesaretlendirmeleri, desteklemeleri. 

7. Aile üyelerinin birbirlerinin rol beklentilerine uygun davranabilmeleri. 

Dolayısıyla aile ortamında anne-baba iliĢkisinin sağlıklı olması,  çocuğun fiziksel ve 

ruhsal geliĢimine çok olumlu etki eder. 

 

1. 1. 2.  Ailenin Çocuğun GeliĢimine Etkisi 

Çocuk aile içinde anne-baba iliĢkisini her yönüyle gözlemlemekte ve 

etkilenmektedir. Anne babanın çocuğa karĢı tutumları ve birbirleriyle olan 

iliĢkilerinin çocuğa yansıması, çocuktaki ilk kiĢiler arası duygu, tutum ve 

davranıĢların oluĢmasında büyük önem taĢımaktadır. Bu nedenle ailenin sağlıklı 

olması son derece önemlidir (Cüceloğlu, 1994). 

Sağlıklı aile; öz-değerleri yüksek olan bireylerinin aralarında açık, dürüst, doğrudan 

bir iletiĢim ve etkileĢimin olduğu ve bireylerin değerli olduklarını, ailelerine ait 

olduklarını hissettikleri ortam yaratabilen bir ailedir (Satir, 2001). Sağlıklı ailede her 

bireyin kendine özgü bir kiĢiliği olduğu bilinir ve kabul edilir. Böylece her bireyin 

farklılığı korunmuĢ olur (Dönmezer, 1999). 

Sağlıksız aile ortamı içinde yetiĢen kiĢiler ise duygu ve düĢüncelerine güveni 

olmayan, sürekli baĢkaları tarafından güdülenmeye ihtiyaç duyan, “dıĢtan denetimli”, 
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“güvensiz” kiĢiler olurlar. Sağlıksız aile içinde yetiĢen kiĢilerin en belirgin özelliği 

“dıĢtan denetimli” olmalarıdır. Sağlıksız ailede kendi gerçeğinin sürekli, inkar 

edilmesi sonucu, çocuk kendi algı, duygu ve düĢüncelerine güvenemez. BaĢkalarının 

algılamalarıyla, duygularıyla ve kanılarıyla var olmaya çalıĢır. Böylece, sağlıksız 

ailede yetiĢen çocuk, dıĢtan denetimli bir kiĢilik oluĢturur. DavranıĢlarının temelinde 

“BaĢkaları ne der?” endiĢesi yer eder. Zamanla, kendi duygu ve düĢüncelerinden 

kopar ve kendine yabancılaĢır (Cüceloğlu, 1996).    

Çocuk anne ve babasının kiĢilik ve cinsiyet modellerine öykünerek, sosyal normları 

ve ahlaki değerleri öğrenerek, karĢılıklı bir etkileĢim içinde büyür.  Bu etkileĢimde 

sorun yaĢayan çocuklar saldırgan ya da bağımlı davranıĢlar sergileyebilmekte ve 

düĢük bir öz güvenle yetiĢmektedirler.  Olumlu etkileĢimin en belirgin koĢulu çocuğu 

onaylamak, olduğu gibi kabul etmektir (Wolff, 1986;  çev. Oral ve Kara, 2004). 

Ebeveynin çocuğu kabul etmesini Baumrind (1978), ebeveynsel kabul ve ebeveynsel 

kontrol olmak üzere iki Ģekilde tanımlamıĢtır. Baumrind bu kabulleri; otoriter, 

disipliner ve serbest olarak adlandırılan anne-baba tutumlarını tanımlamak için 

kullanmıĢtır  

Anne-baba tutumu; anne-babaların çeĢitli durumlarda gösterdikleri yaklaĢım, 

uygulama ve sözel olmayan ifadelerinin bir bütünüdür. Bu açıdan bakıldığında anne-

baba tutumu, ailenin toplumsallaĢması ve çocukların bu tutumları ne ölçüde 

benimsediği meselesine kaynaklık eder (Darling ve Steinberg, 1993). 

Kabullenme ve reddedilme birey tarafından öznel olarak yaĢanılan durumlardır. 

Sıcak ve ilgili ailelerde bile çocuk bazen reddedileceğini düĢünebileceği gibi, anne 

babanın çocuğunu ihmal ettiği durumlarda çocuk reddedilme duygusunu 

yaĢamayabilir. Önemli olan çocuğun o sırada kendisini nasıl hissettiğidir (ġendil ve 

Kaya, 2005).  
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Kabul edici ebeveynler sevgilerini ve tepkilerini; öpme, kucaklama, koruma, okĢama 

gibi sözel ve bedensel biçimlerde gösterebilmektedirler (Kitahara, 1987). Kabul 

edilen çocuk ise, kendine güvenen, kendi değerini her zaman ispatlayan ve kendini 

koruma ihtiyacı duymayan, duygularında kendini özgür hisseden çocuktur (Hortaçsu, 

1997). 

Reddedici ebeveynler ise tepkilerini çocuğuna karĢı saldırgan tavırlar ve ihmal ile 

göstermektedir. Bu ihmal fiziksel açıdan çocuktan uzak durma, çocuğun 

ihtiyaçlarıyla ilgilenmeme Ģeklinde gerçekleĢebilir. Reddedici tutumla yetiĢtirilen 

çocuklarda ileriki yıllarda saldırganlık, kiĢilere bağımlılık, düĢük öz güven, düĢük öz 

yeterlilik, karamsarlık, duygusal anlamda katı olmak, duygusal tepkisizlik, duygusal 

belirsizlik görülebilmektedir (Kitahara, 1987). Bunun sonucunda birçok reddedilmiĢ 

çocuk, daha fazla reddedilmekten korunabilmek için kendisini duygusal olarak 

kapatır. Diğer bir deyiĢle, duygusal açıdan daha tepkisiz olurlar. Bu durumda, sevgi 

gösterebilme, sevgi göstermeyi isteme, nasıl sevgi göstereceğini bilme ve 

baĢkalarının kendisine gösterdiği sevgiyi kabul etmede sık sık sorun yaĢanır (Rohner, 

1998). 

Dolayısıyla anne-babaları tarafından kabul edilmek veya reddedilmek çocukları 

etkileyen çok önemli deneyimlerden biridir. Birçok araĢtırma anne-baba tarafından 

kabul veya reddedilmenin çocukların hem duygusal, davranıĢsal ve sosyal-biliĢsel 

geliĢimini hem de yetiĢkinlikteki psikolojik uyumlarını etkilediğini göstermiĢtir ki, 

bu durumu en iyi ebeveyn kabul ya da red kuramı (EKAR) açıklamaktadır. 
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1. 1. 3. Babanın Çocuğun GeliĢimine Etkisi 

Çocuğun büyümesinde ve geliĢmesinde babanın çok önemli bir rolü vardır. Etkin bir 

baba rolü, çocuğun her türlü geliĢimine olumlu yönde etki etmektedir. Alanda 

yapılmıĢ araĢtırma sonuçlarına göre babanın çocuğu ile iliĢki kurma biçimi, çocuğun 

kiĢiliğini etkiler. Babasından ilgi ve sevgi gören çocukların arkadaĢları ile 

iliĢkilerinde daha uyumlu, liderlik özellikleri geliĢmiĢ, yetenekleri artmıĢ çocuklar 

olduğu gözlenmiĢtir. Anne ve babanın birbirine uyumlu ve dengeli olması, çocuğun 

yetiĢtirilmesinde tüm gereksinimlerin karĢılanmasında sorumluluk alması, çocuğun 

kendisiyle ve dünya ile barıĢık, mutlu bir birey olmasına katkıda bulunur. Ayrıca 

ebeveynin kabul ya da reddi ile ilgili yapılan araĢtırmaların sonuçları da babanın 

ilgisinin ve davranıĢlarının çocuğun üzerinde olumlu ve olumsuz bir çok davranıĢa 

neden olduğunu göstermektedir. 

Nitekim, Rohner (1998)‟in baba sevgisinin çocuk geliĢimi üzerine etkilerini 

incelediği makalesinde, babaların sevgi ifadeleriyle ilgili davranıĢlarının öneminin, 

annelerin sevgisine kıyasla uzun yıllar boyunca ihmal edildiğini, çocuk geliĢiminde 

annenin etkisi kadar ve bazen de annenin etkisinden bağımsız olarak oldukça önemli 

olduğunu ve baba sevgisinin çocuğun kiĢiliği üzerinde özgün sonuçları 

yordayabileceğini belirtmektedir. Baba sevgisini EKAR Kuramı çerçevesinde, 

çocuğun babasına yönelik algıladığı kabul ve red olarak tanımlayan Rohner, 1970‟li 

yıllara dek babaların çocuk yetiĢtirme sürecinde etkisiz kabul edildiğini ancak 

1970‟lerden 1990‟lara gelindiğinde, yapılan çalıĢmalarla bu bakıĢ açısının değiĢmeye 

baĢladığını belirtmiĢtir. 

Rohner ve Veneziano (2001), çocuktaki olumlu sonuçları öngörmede doğrudan 

etkileĢim, ulaĢılabilirlik ve çocuk için sorumluluk duymak gibi konularda baba çocuk 
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iliĢkisinin kalitesinin önemli olduğu vurgulamaktadırlar. Rohner ve Brothers (1999), 

baba çocuk iliĢkisinin aynı zamanda yetiĢkinin kiĢilik bozukluğu ya da borderline 

kiĢilik organizasyonunu etiyolojisinde de önemli bir yere sahip olduğunu 

savunmaktadırlar. 

Ayrıca Lamb‟ın (2000) çalıĢmasında çocuklarıyla ilgili babaların, çocuklarına ilgisiz 

olanlara kıyasla biliĢsel ve sosyal düzeyde daha baĢarılı, psikolojik açıdan uyumlu ve 

daha sempatik oldukları bulunmuĢtur. Literatürdeki bir çok yayın, babanın yokluğu 

ve ilgisizliğinin çocukta anti sosyal davranıĢlar ve yetiĢkin olduklarında da yakın 

iliĢki kurmada ve sürdürmede güçlüklerle karĢılaĢan kiĢiler oldukları yönündedir. 

Ayrıca diğer bazı çalıĢmalarda (Cole ve McPherson, 1993; Barrera ve Garrison-

Jones, 1992) annenin etkisinin dıĢlanarak yapılan analizler de, baba sevgisinin çocuk 

ve gençlerde gözlenen depresif belirtilerle iliĢkili olduğu ve çocuğun genel uyumunu 

doğrudan etkilediği belirtilmektedir (akt. Rohner, 1998). 

Benzer biçimde Lamb (2000) de kültürler arasında farklılaĢan rolüne rağmen 

babaların çocuk geliĢimi üzerinde önemli bir yere sahip olduklarını savunmaktadır. 

Amato (1994), baba sevgisinin hem kız, hem erkek çocukların yaĢam doyumları, 

kendilerini iyi hissetmeleri ve psikolojik uyumlarıyla iliĢkili olduğunu belirtmektedir. 

Hoffman (1994), babanın davranıĢlarının kız çocukların ruhsal geliĢiminde, 

psikolojik akademik ya da kariyer uyumunda ve cinsel rol geliĢimini etkileyerek 

karĢı cinsle iliĢki kurmasında, evlilik iliĢkisinde önemli olduğunu savunmaktadır. 

Cinsiyet rol geliĢiminde çocuk küçük yaĢlardan itibaren anne modelinin yanı sıra bir 

de baba modeline ihtiyaç duymaktadır. Baba modeline sahip olan çocuk, annesinden 

farklı bir modelin var olduğunu, annesinin dıĢında bir dünya olduğunu 

öğrenmektedir. Çocuğun gözünde baba, dıĢ dünyanın simgesidir. Baba çocuğa 
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annenin dıĢındaki dünyada geçerli olan kuralları hak ve sorumlulukları öğretmekte, 

ona saygı, itaat ve otorite kavramlarını kazandırmakta ve gelecek yıllarda yakın ve 

uzak çevresi ile kuracağı iliĢkilerinde etkili olmaktadır. Çocuğun hayatından baba 

modelinin tamamen çıkması onun içine kapanık, gergin, kaygılı kiĢilik geliĢtirmesine 

neden olabilmektedir (Atilla 1989, Özmen 1989;  akt. Aral, 1995). 

Çocuğun hayatından baba modelinin tamamen çıkması ile çocuğun kaygı puanları 

arasındaki farkın önemli olmadığı saptanmasına rağmen, babadan ayrılık yaĢı 5-10 

yaĢ ve üstünde olan çocukların kaygı puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

5-12 yaĢlar, bağımsızlaĢmanın baĢladığı bir dönem olduğundan anneye duyulan 

ihtiyaç yavaĢ yavaĢ azalmakta okul çağında babanın rolü ön plana çıkmaktadır. 

Duygusal desteğin yanı sıra otorite ve güven temsilcisi olan baba, uygun davranıĢ 

biçimlerinin oluĢmasında çocuğa model oluĢturmaktadır. Bu nedenle babanın varlığı 

çocuğun sağlıklı kiĢiliğe sahip olmasında önemli rol oynamaktadır (Bille,r 1970; 

Akyüz 1978, ġahbaz 1994). 

Literatürdeki çalıĢmaları derlediği yazısında Rohner ve Veneziano (2001), özellikle 

erkek çocukların cinsiyet rolüyle ilgili çalıĢmalar, maskülen babaların sıcak ve ilgili 

olduğu durumlarda çocuğun erkek rolüyle barıĢık olduğunu gösterdiğini 

belirtmiĢlerdir. 

Babanın, kız çocuğun geliĢiminde anne kadar önemli rol oynadığı, yapılan ölçümler 

sonucunda baba ile olumlu iliĢkiler içinde olan kız çocuğunun sosyal geliĢiminin 

daha iyi olduğu görülmüĢtür. Babadan ayrı olmanın kız çocuklarında saldırganlık, 

kendine zarar verme, kaygı duyma, cinsiyet rolü ile ilgili uyum problemleri, karĢı 

cinsle uyum kurmakta zorlanma gibi, kiĢilik bozuklukları oluĢturduğu gözlenmiĢtir. 

Baba-oğul iliĢkisinin olmadığı veya bu iliĢkinin düĢmanlık ve iticilikle dolu olduğu 

durumlarda, erkek çocukların, pasif saldırgan kiĢilik geliĢtirdikleri, daha az rekabetçi, 
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sporla daha az ilgili ve baĢkalarına bağımlı oldukları ve babadan ayrı yetiĢen 

çocuklarda, özgüven kavramının yetersiz kaldığı gözlenmiĢtir. Baba ile birlikte olan 

erkek çocukların ise, sorumluluk taĢıdıkları ve lider pozisyonda oldukları 

saptanmıĢtır. Erkek çocuklar sorumluluk, baĢarı, babalık, diğer insanlarla geçinme, 

karsı cinsle iliĢki kurma ve saldırgan davranıĢlarını kontrol etme gibi konularda 

uygun erkek davranıĢlarını da babalarından öğrenirler (Çelikel, 2006). 

Tüm bu çalıĢmalar, uzun süre ihmal edilen baba sevgisinin çocuk ve yetiĢkinlerin ruh 

sağlığıyla iliĢkili olduğunu; aynı zamanda psikolojik ve davranıĢsal sorunları 

öngörmede önemli olduğunu göstermektedir. 

Çocuk, olumlu aile tutumları ve sağlam aile iliĢkileri olduğu sürece mutludur. Aile 

iliĢkilerinin çeĢitli nedenlerle bozulması, hafif bir tartıĢmadan boĢanmaya kadar 

çeĢitli çatıĢmalara yol açabilir. Anne-babanın boĢanması ise, hiç kuĢkusuz hem 

çocuklar hem de ebeveynler için oldukça zor ve stresli bir süreçtir. Çocuk açısından 

düĢünülecek olursa, o güne kadar en fazla bağlı olduğu iki kiĢiye bundan sonra eĢit 

olarak ulaĢamayacak ve dünyası bir anlamda bölünecektir (Amato, 1994; Benedek ve 

Brown, 1995; Butler, 2003; Furstenberg ve Kiernan, 2001; Isaacs, 2002; Lamb, 

Sternberg ve Thompson, 1997; Madden-Derdich ve Leonard, 2000). 

Fergusson ve Belsky (2000), Ģimdiye kadar yapılan çalıĢmalarda, çoğu evlilik 

çatıĢmaları ve boĢanmanın; çocuklardaki anksiyete, saldırganlık, davranıĢ bozukluğu 

gibi birçok uyumsuzluk, sosyal, biliĢsel yetersizlik ve düĢük ders baĢarısı ile iliĢkili 

olduğunun ortaya çıktığını belirtmiĢlerdir. Bu nedenle “boĢanma” olgusu birçok 

çalıĢmanın ve araĢtırmanın odak noktası haline gelmiĢtir. BoĢanmanın tanımı, 

nedenleri ve etkilerinin araĢtırılması ile bu olgunun yol açtığı diğer sorunlara çözüm 

getirmek amaçlanmıĢtır. 
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1. 2. BOġANMA   

Aile iliĢkilerinin bozulması sonucu oluĢan boĢanma, evlilik anlaĢmasının sona 

erdiğini belirten bir olgudur. Çocuğun sağlıklı aile iliĢkilerinden mahrum kalması, 

onun ruhsal, bedensel ve zihinsel geliĢimini olumsuz yönde etkilemekte ve çocuğun 

ayrılık olarak ifade edilen kaygı dolu bir deneyim yaĢamasına neden olmaktadır 

(Yorburg, 1983; Kaynaroğlu 1984; Yavuzer, 1986;  akt.  Aral, 1998). 

Kaygı, "tehlikeyle baĢetmek için uyum sağlayıcı bir mekanizma, temel bir insan 

duygusu ve çok yönlü bir duygu durumu" olarak tanımlanabilmektedir. Kaygının 

geliĢimi genetik ve biyolojik eğilimlerden önceki öğrenme ve deneyimlerden ve 

kiĢinin içinde bulunduğu sağlıksız ortamdan etkilenerek ortaya çıkmaktadır (Özusta, 

1995). Sağlıksız aile koĢulları çocuğun kaygıyı yoğun yaĢamasına neden 

olabilmektedir. Anne ve babasının sürekli tartıĢtığına ve boĢanma olayına tanık olan 

çocuk kaygı dolu bir kiĢilik yapısı geliĢtirebilmektedir. 

En küçük toplumsal kurum olan ailenin, yasalarla ve geleneklerle belirlenen çeĢitli 

iĢlevleri arasında, çocukları ruh ve bedenen sağlıklı yetiĢtirme ve kiĢiliklerinin 

geliĢimini sağlama iĢlevi de önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle çocuk, ailenin 

sevgi, ilgi ve rehberliğinden yoksun kaldığında psikolojik geliĢimi kolaylıkla 

bozulabilmektedir (Nazik, 1988; Aral, 1997). 

Ebeveyn-çocuk iliĢkisi ve ebeveyn davranıĢları da çocuğun kiĢilik geliĢiminde son 

derece önemli bir rol oynamaktadır. BoĢanma gibi sarsıcı bir durum sonrası çocuğun 

yeni duruma ve değiĢen iliĢki biçimine uyum sağlaması gerekmektedir. Çocuğun 

bakıĢ açısından, boĢanma sonrası olası en iyi durum, anne-babanın açıkça birbirlerine 

düĢmanlık göstermedikleri, çocuk için birbirleriyle iliĢkiler kurdukları ve çocukla 

iliĢkilerini güçlü ve olumlu bir Ģekilde sürdürebildikleri durumdur (Gindes, 1998; 

Koemer, Wallace, Lehman ve Raymond, 2002).  Ancak boĢanma sonrasında veya 
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boĢanma sürecinde gerek eĢlerin birbirleri ile olan iliĢkileri, gerekse anne-babanın 

çocukları ile olan iliĢkileri değiĢmektedir. Bu nedenle giderek daha sık görülen ve 

birey, aile ve toplum açısından çeĢitli sorunlara yol açabilen bir olgu olarak boĢanma, 

aile hukukunun en çok tartıĢılan, aynı zamanda kamuoyunun ilgisini çeken bir 

konudur.  

BoĢanma, eĢler henüz hayatta iken, bir eĢin kanunda öngörülmüĢ olan nedenlerden 

birine dayanarak açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son 

verilmesi olarak tanımlanmaktadır (Akıntürk, 2003). Yeni yaĢam koĢullarına uyumu 

gerektiren bir süreç olmasıyla da hem hukuki hem psikolojik, hem de sosyal bir 

olgudur. BoĢanma çoğu kültürde olumsuzlukla karĢılanmasına rağmen yine de her 

zaman var olan bir olgu olarak karĢımıza çıkmakta, hatta boĢanma oranı her yıl 

artmaktadır.  

 

1. 2. 1. BoĢanma Nedenleri ve Sayısal Veriler 

BoĢanma oranlarına bakıldığında batı ülkelerinde ve geliĢmiĢ ülkelerde bu oranlar 

sürekli artıĢ göstermektedir. ABD‟de 1900-1985 yılları arasında boĢanma oranları 

yüzde 700 artıĢ göstermiĢtir. Özellikle ABD‟de 1915 yılında her on evlilikten biri 

boĢanma ile biterken, 1974 yılında her on evlilikten biri boĢanma ile sonuçlanmıĢtır 

(Yörükoglu, 1992). Aynı tarihlerde Fransa‟da da her dört evlilikten biri boĢanma ile 

sonlanmaktadır. Bu oran ülkenin büyük Ģehirlerinde yüzde 50‟yi bulmaktadır. 

Ġngiltere‟de ise Batı Avrupa‟nın en yüksek boĢanma oranları görülmektedir. Son 20 

yılda Ġngiltere‟de boĢanma oranları dörde katlamıĢ olup en yüksek boĢanma oranına 

sahip ülkelerin ABD baĢta olmak üzere Litvanya ve Letonya olduğu görülmektedir 

(Asagem, 2009).  
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Türkiye ise, boĢanma oranı bakımından geliĢmiĢ ülkelere göre oldukça geride 

olmasına rağmen son yıllarda ülkemizde de bu oran gittikçe artmaktadır. Sosyo-

ekonomik ve kültürel düzey, evlilik rolleri, kadının çalıĢma yaĢamına katılması, eĢler 

arası iletiĢim ve evlilikten beklentiler gibi konularda ortaya çıkan değiĢikliklerin 

boĢanmaların artmasında önemli bir rol oynadığı söylenebilir (Bilir ve Dabanlı, 

1981). 

Devlet Ġstatistik Enstitüsü‟nün (DĠE) belirlemiĢ olduğu boĢanma istatistiklerine 

bakıldığında; 1930 ve 1941 yılları arasında boĢanma sayısının 2127‟den 4028‟e 

çıktığı görülmüĢtür. Bu oranın 1955-1960 yılları arasında yüzde 44 ile yüzde 40 

arasında değiĢtiği, 1970 yılında yüzde 27‟ye düĢtüğü görülmüĢtür. DüĢen boĢanma 

oranının 1997 yılında tekrar yükselerek yüzde 52‟ye ulaĢtığı saptanmıĢtır. 1999 

yılında ise bu oran biraz düĢmüĢ ve  yüzde 49 olarak belirlenmiĢtir. DĠE‟nin 2001-

2009 yılları arasındaki verilerine göre 2001 yılında 91 994,  2002 yılında 95 323, 

2003 yılında 91 022, 2004 yılında 95 895,  2006 yılında 93 489,  2007 yılında 94 

219, 2008 yılında 99 663,  2009 yılında 114 162 sayıda boĢanmanın gerçekleĢtiği 

görülmektedir. Oranlara bakıldığında son 9 yılda boĢanma davalarının yüzde 72 

oranında arttığı görülmüĢtür (Devlet Ġstatistik Enstitüsü [DĠE], 2009). 

AraĢtırmalar kapsamında boĢanmıĢ çiftlerin yüzde 25‟i bir çocuk, yüzde 17,5‟i iki 

çocuk, yüzde 7‟si 3 çocuk sahibidir. BoĢanma oranları bölgelere göre incelendiğinde, 

Ege Bölgesi'nin binde 1.9 ile en yüksek boĢanma oranına sahip olduğu 

görülmektedir. BoĢanma oranının en düĢük olduğu bölge ise binde 0.4 ile Kuzeydoğu 

Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgesidir. Evlilik süresine göre boĢanma oranı 

incelendiğinde, Türkiye'de boĢanmaların yüzde 42.6'sının evliliğin ilk 5 yılı içinde 

meydana geldiği görülmektedir  (Devlet Ġstatistik Enstitüsü [DĠE], 2009).  
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Bu oranların artıĢında birbirinden bağımsız bir çok nedenin yer almasının yanı sıra 

içinde bulunduğumuz dönemde toplumda boĢanma olayına daha fazla hoĢgörüyle 

yaklaĢılmasının da bu artıĢa etkisi olduğu düĢünülebilir (Yazıcıoğlu, 1995).   

BoĢanmanın en sık görülen nedenleri arasında, sosyo-ekonomik statü farklılıkları, 

evlenme yaĢı, ırk, din gibi değiĢkenler sayılmaktadır. Son zamanlarda, boĢanmanın 

toplum tarafından daha fazla kabul edildiği ve artık boĢanan kiĢilerin toplumsal çevre 

tarafından etiketlenmediği, bu sayede boĢanma kararını daha kolay alabildikleri 

gözlenmektedir.  Aileyi oluĢturan bireylerin ruhsal yapıları, davranıĢ biçimleri, 

beklentileri ve etkileĢimleri aile içi sorunlara neden olabilmektedir. Ailedeki birey 

sayısının çokluğu da ortaya daha fazla ve çeĢitte sorun çıkmasına yol açabilmektedir. 

Aile bireylerinden birisinin kendi iç sorunu ya da iki birey arasındaki sorun tüm 

aileyi bulaĢıcı bir hastalık gibi sarabilmektedir (Özgüven, 2000). 

YaĢanan bu aile içi sorunlar, aile bireylerinin problem çözme becerisine yeterince 

sahip olmamasından dolayı aile birliğinin sonlandırılmasına, kısacası boĢanmaya 

neden olabilmektedir. Kadınların toplumsal rollerinin değiĢmesi ve dıĢarıda ki 

çalıĢma yaĢamına daha aktif katılmalarıyla birlikte, ekonomik özgürlüklerinin 

artması da boĢanma oranındaki artıĢta önemli bir rol üstlenmektedir. 

BoĢanma nedenleri arasında, eĢler arasındaki çatıĢma, yakınma/Ģikayetler, eĢlerin 

duygu ve bakıĢ açılarının değiĢmesi gibi kiĢiler arası veya kiĢisel birçok sorun 

sayılmaktadır (Hortaçsu, 1991; Hopper, 2001; Johnson ve Wu, 2002; Walzer ve Oles, 

2003). BoĢanmanın nedenleri üzerine yapılan araĢtırmalarda pek çok sebep 

bulunmakla birlikte, en sık rastlanan ve en önemli olanlar; eĢin hayatına müdahale 

etme, aldatma, kaba davranıĢlar, terk etme, uyumsuzluk, aile büyükleri ile aynı evde 

oturma, aile büyüklerinin veya kocanın, kadını hizmet etmesi gereken kiĢi olarak 

görmesi, eĢler arasındaki cinsel sorunlar, çok çalıĢma, eĢlerin birbirlerine yeteri kadar 
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zaman ayıramaması, iĢsizlik, din ve mezhep farklılıkları, alkol, kumar ve Ģans 

oyunlarına düĢkünlük, eĢlerden birinin psikolojik sorunlarının olmasıdır (Özkan, 

2004).  

Türk Medeni Kanunu‟na (2001) göre ise, boĢanmanın sebepleri; zina, cana kast ve 

kötü muamele, suç ve onur kırıcı davranıĢlar, terk, ruh hastalığı, sürekli geçimsizlik 

halleridir. Medeni Kanun‟da belirtilen bu nedenlerden ilk beĢi “özel”, sürekli 

geçimsizlik ise “genel” boĢanma nedeni olarak kabul edilmektedir. Evlilikte ki 

sorunlar giderilmediği durumunda evliliği sonlandırmak adına eĢler den biri ya da 

her ikisi yasal iĢlemlerin baĢlatıldığı boĢanma sürecini baĢlatmaktadır. 

1. 2. 2. BoĢanma Süreci 

BoĢanma sürecindeki çiftler, artık evlilik birliği içindeki paylaĢımları bırakıp, 

birbirlerine uzak durma ya da hiç bir paylaĢımda bulunmama gibi davranıĢlar içine 

girebilmektedir. Evlilikteki umutların boĢa çıkıp boĢanma sürecine kadar gelmek, 

mutsuz olmak, eĢleri önce çatıĢma ve anlaĢmazlık durumlarıyla karĢı karĢıya 

bırakmakta,  sonraki evrelerde sorunların çözümlenmesi durumunda ise, boĢanma bir 

seçenek olarak taraflardan birinin ya da ikisinin düĢüncesinde yer almaya 

baĢlamaktadır (Asagem, 2002).  

BoĢanma sonrasında ise, boĢanma sürecinde yaĢanan birtakım sorunların çözüme 

kavuĢtuğu görülmektedir. Ancak bu süreci yaĢayan çocukta derin ve 

çözümlenemeyecek problemler ortaya çıkabilmektedir. 

Bu nedenle  boĢanma sürecinde yaĢanan olayların niteliği önemlidir. Eğer boĢanma 

sürecinde Ģiddet ve çatıĢmalar yoğun yaĢanmıĢ ise, çocuklar bozuklukları daha 

Ģiddetli yaĢamakta ve uzun süreli etkilere daha yatkın olmaktadırlar (Wallerstein ve 

Kelly 1980).  
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BoĢanma süreci kompleks ve çok boyutlu bir fenomen olup, uzun periyotta 

gerçekleĢen psikolojik ve sosyal bir süreç olarak her bireyde farklı seyrettiğinden, 

teorisyenler ve araĢtırmacılar boĢanma sürecini açıklayabilmek için çeĢitli modeller 

geliĢtirmiĢtir (Kessler,1975; akt. Özgüven, 2001). Bu modeller Ģöyle sıralanabilir: 

1. 2. 2. 1. BoĢanma Süreci Modelleri  

MODEL I: Bir Yas Süreci Olarak BoĢanma 

(Divorce as a Process of Mourning)  

MODEL II: BoĢanmanın 6 (Altı) Ġstasyonu 

(The six stations of Divorce) 

MODEL III: Psikososyal Süreç Olarak BoĢanma 

(Divorce as Psychological Process)  

MODEL IV: BoĢanma ve Erikson'un GeliĢim Teorisi 

MODEL I: Bir Yas Süreci Olarak BoĢanma 

Bu modelde; boĢanma, bir aile bireyinin ölümünü takiben oluĢan duruma 

benzeyen bir psikolojik kriz olarak varsayılmaktadır.  

Wiseman (1975) bu süreci 5 evreye ayırmıĢtır: 

1.       Ġnkar  

2.       Kayıp ve depresyon  

3.       Kızgınlık ve ambivalans  

4.       Yeni yaĢam tarzı ve kimliğe uyum sağlama  

5.       Kabul ve yeniden iĢlev görme  
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Ġnkar :Evliliğin bozulmasına yol açan sıkıntı verici faktörler tam olarak açığa 

çıkıncaya dek bu evre sürer. Bu evrede evlilik, baskı ve sıkıntılı tarzda devam eder. 

Ġnkar sıklıkla evliliği devam ettirmeyi amaçlayan bir mekanizmadır (Kessler, 1975;  

akt. Özgüven, 2001).   

Kayıp ve Depresyon: Stres kaynağı ister iç, ister dıĢ odaklı olsun eĢlerde, " evlilikte 

bir Ģeyler çok ciddi Ģekilde yanlıĢ gidiyor" düĢüncesi oluĢur. Bu evrede kiĢi, 

sıkıntılarının evliliğiyle iliĢkili olduğunun farkına vardığında, tipik reaksiyonlar 

olarak; anlam kaybı, üzüntü, depresyon, yalnızlık hissi ve diğer insanlarla iletiĢimden 

çekilme gibi duyguları yaĢar (Kessler,1975; akt. Özgüven, 2001).  

Kızgınlık ve ambivalans: BoĢanma daha gerçekçi bir düĢünce halini almaya 

baĢlayınca, kızgınlık hisleri daha da artar. Bu kızgınlık; çocukların velayeti, nafaka, 

çocuklarla görüĢmenin ayarlanması ve diğer konular hakkında kararların alındığı 

zamanda sıklıkla artar  (Kessler,1975; akt. Özgüven, 2001). 

Yeni yaĢam tarzı ve kimliğe uyum sağlama : Bu evrede boĢanma tamamen 

gerçeklik olarak algılanır ve her bir birey bu yeni gerçekle baĢa çıkmanın en etkin 

yolunu bulmaya çalıĢır.. BoĢanma sürecini yaĢayan kiĢinin temel görevi; evlilik, 

kiĢilik, meslek, cinsel ve toplumsal alanlarda yeni bir kimlik geliĢtirmektir. Bu 

evrenin en belirgin özelliği, eski kimlikte çözümlenmemiĢ sorunların yeniden 

açılması ve yeniden çözülme fırsatının oluĢmasıdır (Kessler,1975; akt. Özgüven,  

2001). 

Kabul ve yeniden iĢlev görme: Kabul, yeterli sosyal, cinsel ve mesleki düĢünce ve 

kimliğe sahip olmaya baĢlayınca, bir süre sonra geliĢir. Bu evrede, yeni oluĢmuĢ baĢa 

çıkma yöntemleri pekiĢir. Yeni iliĢkilere karĢı korku ve endiĢeler yatıĢarak, ikinci 

evlilik için fırsatlar doğar. Ġkinci bir evlilikte baĢarı, her bir önceki evrelerde 
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çatıĢmaların baĢarılı bir Ģekilde çözümlenmesine bağlıdır  (Kessler,1975; akt. 

Özgüven,  2001).   

MODEL II: BoĢanmanın 6 (Altı) Ġstasyonu (The six stations of Divorce) 

Bohannan (1970); boĢanmanın 6 paralel süreçten (istasyondan) geçtiği görüĢündedir. 

Bu aĢamalarda yaĢanan güçlükler, farklı zamanlarda ve farklı Ģiddetlerde 

oluĢmaktadır. Bu 6 yaĢantı veya istasyon Ģunlardır: (Baruch ve Miller, 1992; akt. Ay, 

2000) 

Duygusal boĢanma (Emotional divorce)  

Hukuki boĢanma (Legal divorce)  

Ekonomik boĢanma (Economic divorce)  

Anne-baba olarak (ebeveyn) boĢanma (Co-parental divorce)  

Toplumsal boĢanma (Community divorce)  

Ruhsal boĢanma (Psychic divorce)  

Duygusal boĢanma: Emosyonel boĢanma evliliğin çözülme sürecidir. Bu ilk evrede 

en azından eĢlerden birinde, karı-koca iliĢkisine yönelik duygusal isteklilik ve arzular 

azalır. Aile birliği iĢlev görmesine rağmen iliĢkinin niteliği iyi değildir. EĢlerin 

birinde bilinçli ya da bilinçsiz çekilme ve umursamazlık vardır. Evlilik yaĢantısında 

beliren rutin zorluklar genellikle olduğundan daha güç olarak algılanmaktadır 

(Baruch ve Miller, 1992;  akt. Ay, 2000) . 

Hukuki boĢanma: Evlilik birliğinin, mahkeme kararının kesinleĢmesi ile son 

bulmasıdır. BoĢanma, yasalar çercevesinde yapılmıĢ bir evliliğin yasal olarak sona 

erdirilmesi ve kadın ile erkeğin yeni bir evlenme yapacak Ģekilde hukuki bir kararla 

evliliklerin tamamen sona erdirilmesidir (Baruch ve Miller, 1992; akt. Ay, 2000). 
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Ekonomik boĢanma: Aile aynı zamanda ekonomik bir birimdir, çoğunlukla karı ve 

kocanın mülkiyetlerinin birleĢiminden oluĢur. BoĢanma durumunda bunların 

bölünmesi kararı ortaya çıkar (Baruch ve Miller, 1992; akt. Ay, 2000) .  

Anne-baba olarak (ebeveyn) boĢanma: Belki de boĢanmanın en acı verici yönü 

ebeveyn olarak boĢanmadır. Ebeveyn boĢanması anne babanın birbirinden 

boĢanmasıdır, yoksa çocuklardan boĢanmaları demek değildir. Bu durum çocukların 

velayeti bir tarafa verilse bile geçerlidir (Baruch ve Miller, 1992; akt. Ay, 2000).  

Çocuğun eğitimi ve yetiĢtirilmesi konusunda karar alma aĢamasında boĢanmıĢ eĢler 

bir araya geldiklerinde büyük sorunlar yaĢanmaktadırlar. Baba sıklıkla, annenin 

çocuklarını kendisinden ayırmaya ve uzaklaĢtırmaya çalıĢtığını ve çocuklarında 

kendisine benzeyen yönlerini körelttiğini düĢünür. Diğer yandan anne, kararlar alma 

hakkına sahip tek sorumlu kiĢinin kendisi olduğuna inanıp, kocasının, çocuklarına 

karĢı kendi otoritesini zayıflattığını düĢünür. BoĢanmıĢ annelerin çoğu, yanlarında, 

kendilerine yol gösterecek fakat eleĢtirmeyecek, destekleyecek ve sorumluluklarını 

paylaĢacak birisinin olmasını isterler. Anne-babanın birbirlerine karĢı Ģüpheleri ya da 

güvensizliklerinin olması çocuklarla iletiĢimlerinde zorluklara, sürtüĢmelere ve 

acılara yol açmaktadır (Baruch ve Miller, 1992; akt. Ay, 2000).  

Toplumsal boĢanma: BoĢanma toplumsal yaĢantıda çok büyük değiĢikliklerin 

tetikleyicisi olabilir. BoĢananların çoğu evlilik dönemlerinde oluĢturdukları dıĢarı 

arkadaĢ iliĢkilerinde büyük hayal kırıklıkları yaĢadıklarını ifade etmektedirler. Bu zor 

dönemlerinde arkadaĢlarının yanlarında bulunmadığını ve terk edildiklerini 

hissederler (Baruch ve Miller, 1992; akt. Ay, 2000).  

Ruhsal boĢanma: BoĢanmanın bu evresinde, eĢiyle büyük ölçüde bütünleĢtiğini 

duyumsayan kiĢi ayrılığın gerçekleĢmesiyle kendini bağımsızlaĢtırmaya, eĢinden 

ayrıĢtırmaya yönelir.  Bu süreç, boĢanmıĢ kiĢinin tekrar otonomi kazanmasına ve 
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tamamen bağımsız bir hal kazanıncaya kadar sürer. Bütün boĢananlarda, özellikle 

zaafları doğrultusunda eĢ seçimi yapmıĢ olanlarda ruhsal boĢanma çok güç olmasına 

karĢın, kiĢilik geliĢimi için büyük bir fırsattır. Ruhsal boĢanma, boĢanma sürecinin en 

önemli evrelerinden biridir. Bu evrede yeni ayrıĢmıĢ olan eĢlerin her biri, yeterlilik 

ve bağımsızlıklarını geliĢtirmeye çalıĢırlar. Her bir eĢ, eĢinin desteği olmaksızın, 

birbirlerinden bağımsız tarzda, baĢarısızlıkları ve yanlıĢları için suçlayacak birini 

bulmaksızın, tek baĢına yaĢamayı öğrenmelidir. BoĢanan kiĢiler önceleri problemleri 

çözmek için önceden kullandıkları yöntemleri denerler, oysa ki boĢanma sonrasında 

iĢe yaramayan eski baĢa çıkma yollarından vazgeçip yeni çözüm yolları için 

çabalamalıdırlar (Baruch ve Miller, 1992; akt. Ay, 2000) .  

MODEL III: Psikososyal Süreç Olarak BoĢanma 

BoĢanmanın psikososyal analizi en ayrıntılı bu modelde yapılmıĢtır. Kessler'in 

analizleri (Kessler, 1975; akt. Özgüven, 2001) çeĢitli evreleri yaĢayan yetiĢkinlerde 

yaptığı klinik çalıĢmalara dayanmaktadır. Kessler boĢanmayı psikolojik süreç olarak 

7 emosyonel evreye (aĢamaya) ayırmıĢtır: 

1. Gözünü açmak, tatsız olan gerçeği görmek (Disillusionment)  

2. Erozyon (Eresion)  

3. AyrıĢma (Detachment)  

4. Fiziksel ayrılık (Physical separation)  

5. Yas (Mourning)  

6. Ġkinci ergenlik (Second Adolescence)  

7. AraĢtırma ve sıkı çalıĢma (Exploration and hard working)  

Bu süreçteki evrelerin baĢlangıç ve bitiĢ noktaları açık değildir. Bu evrelerin süreleri, 

kiĢilerin karakter yapılarına göre değiĢmektedir.  
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Gözünü açmak, tatsız olan gerçeği görmek: Emosyonel boĢanma balayının 

bitmesiyle baĢlar. Ġlk oluĢan romantik duygular kaybolduğunda, uyumsuzluklar ve 

güçlükler fark edilmeye baĢlandığında kiĢinin gözü açılmaya baĢlar. Problemlere 

karĢı ilgisiz kalma, eĢlerde, iliĢkinin olumsuz yönlerine odaklanmalarına ve 

düĢünmelerine yol açar. Gözün açılması, herhangi bir iliĢkinin aslında tamamlayıcı 

evresidir. Bu süreç iliĢkinin bozulmasının sebebi olabileceği gibi, iliĢkinin 

derinleĢmesi ve güçlenmesinin anahtarı da olabilmektedir. Bu evre; eĢlerin 

birbirlerinden beklentilerinden feragat edip, gerçekle tanıĢma, yüzleĢme zamanıdır 

(Kessler, 1975; akt. Özgüven, 2001).  

Bu evrede farklılıklar açığa çıkar ve eĢler realite ile zihinlerindeki ideal eĢ algısı 

arasındaki ayırımı yapma dönemine girerler. Algılamanın derecesi gelecekteki hayal 

kırıklıklarının Ģiddetini belirler. Realite, eĢlerin birbirlerini zayıflıkları ve güzel 

taraflarıyla birlikte kabullenmesi ve sevmesi fikrine dayanmaktadır (Kessler, 1975;  

akt. Özgüven, 2001). 

BaĢlarda gözünü açma belirgin ve bilinçli Ģekilde olmayabilir. Fakat zamanla 

olumsuzluklar üzerine odaklanma ve farkındalık, sorunlar üzerinde yoğunlaĢmaya 

yol açar. KiĢi, eĢ idealizasyonu ve hayal kırıklıkları arasında mekik dokur. Bundan 

böyle enerjisinin çoğunu eĢinin ve iliĢkinin olumsuz yönlerine harcar. Eğer bu evre 

geçilemezse, iliĢki azalarak diğer evreye geçilir (Kessler, 1975; akt. Özgüven, 2001).  

Erezyon: Çok az kiĢi gözünü açma evresini baĢarıyla halleder. Sıklıkla bu dönemi 

erozyon takip eder. Bir önceki evrede baskılanmıĢ olan acı, hayal kırıklıkları ve 

kızgınlıklar açığa çıkmaya baĢlar. KiĢi eĢiyle ilgili hayal kırıklıklarının ve 

hoĢnutsuzlukların bilinçli olarak farkına varmaya baĢlar. Bu evrede eĢler, iletiĢimleri 

olumsuz olsa bile, birbirlerine sürekli müdahale etmeye kalkıĢırlar. Özensiz 
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davranıĢlar gösterirler, birbirlerine karĢı derin yaralar açacak tarzda incitici 

davranıĢlar sergilerler. (Kessler 1975;  akt. Özgüven, 2001). 

AyrıĢma: AyrıĢma evliliğe yatırımın anlamlı derecede azaldığı anlamına gelir. 

Buradaki baskın tavır umursamazlıktır. Bu evre, çatıĢmalar üzere yoğunlaĢmadan 

ziyade ilgisizlikle karakterize edilir. EĢlerin eylemleri baĢka alanlara kaymaya baĢlar. 

Bu ayrıĢma eĢlerin birinde daha baskın olarak yaĢanır. EĢler veya eĢlerden biri artık 

boĢanma sonrası yaĢam hakkında düĢünmeye ve tek baĢına yaĢama hakkında düĢler 

ve planlar kurmaya baĢlamıĢtır (Kessler, 1975; akt. Özgüven, 2001)  .  

Fiziksel ayrılık:"Duygusal boĢanma sürecinin en travmatik evresi fiziksel ayrılıktır" 

(Kessler, 1975). EĢler yalnızlık, anksiyete ve karmaĢık düĢünceler içine girerler, yeni 

kimlik oluĢturma gereksinimi hissederler. BoĢanmanın baĢlaması sıklıkla eĢlerde 

suçluluk ve yetersizlik hislerinin oluĢmasına yol açar, bu duygular kolaylıkla 

kızgınlık duygularına dönüĢebilmektedir. Suçluluk duyguları; eĢine ve çocuklarına 

ayrılığın verdiği incinme ve acıdan sorumlu olduğu düĢüncesine dayanmaktadır. 

OluĢan yalnızlık, eĢleri yeni iliĢkilere iter (Kessler 1975; akt. Özgüven, 2001)  

Yas: "Yas; kızgınlık, incinme, yalnızlık ve çaresizlik duygularını içerir" (Kessler, 

1975). Yasta kayıp'ın verdiği psikolojik süreç iĢler. EĢlerin birbirlerinin psikolojik 

varlıklarından kendilerini özgürleĢtirme çabalarını içermektedir. Önceki iliĢkilerin 

anıları yeni bağımsızlığın baĢlangıcında kiĢiyi tehdit eder. Anılar, içeriği ister iyi ister 

kötü olsun, kiĢinin güvenini sarsar ve hareketlerini kısıtlamasına yol açar. Kızgınlık 

ve depresyon, yas sürecinin ana unsurlarıdır. Eğer kızgınlık, evlilik döneminde 

yaĢanan acılara yönelik ise yıkıcı olabilmektedir. Eğer bağımsızlık oluĢturma ve yeni 

iliĢkiler geliĢtirmeye yönelik ise yapıcıdır (akt. Özgüven, 2001).  

Depresyon yas sürecinin önemli unsurlarındandır. Bu kızgınlığı yansıtan baĢka bir 

durumdur. Suçluluğun dıĢarıya yansıtılan tarzı kızgınlık, içe yönelik tarzı 
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depresyondur. Ayrılık tamamen gerçekleĢir gerçekleĢmez depresyona, ardından 

hüzne yol açar. Depresyonun önlenmesine rağmen, hüzün önlemez. Yıkıcı 

kızgınlıktan yapıcı kızgınlığa geçiĢ ve depresyonun hüzne dönüĢmesi ruhsal iĢleyiĢin 

devam etmesi için gereklidir (Kessler, 1975; akt. Özgüven, 2001). 

Ġkinci ergenlik: Bu evre kendini rehabilite etmek için sıçrama tahtası olabilir. Bu 

aĢamada iyileĢme duygusu ve özgürlük için yeterlilik ve hazırlık yaĢanmaya baĢlanır. 

BoĢanmaya ait kızgınlığın yerini objektif bakıĢ almıĢtır. Günlük evlilik yaĢamının ve 

boĢanma sürecinin verdiği sıkıntılardan kurtulma, kiĢinin geleceğe yönelik daha 

iyimser ve gerçekçi bakmasını sağlamaya baĢlamıĢtır. Bu evrede geleceğe yönelik 

kurulan heyecan verici ve büyüleyici düĢünceler ergenlikteki yaĢantıyı 

andırmaktadır. BaskılanmıĢ arzu ve istekler yeniden alevlenmiĢtir. Buradaki tepkiler 

aĢırı bir nitelik kazanabilir fakat sonra dengeye ulaĢır (Kessler, 1975; akt. Özgüven, 

2001). 

AraĢtırma ve sıkı çalıĢma (Exploration and hard working): Bu evrede tekrar oto 

kontrol oluĢur. Kendine ve baĢkalarına karĢı oluĢan içgörü, ilave giriĢim ve 

araĢtırmalar için cesaret verir (Kessler, 1975; akt. Özgüven, 2001). Önceden 

tanımlanan amaçlar Ģimdi özgün ve gerçekçi hal alır. ĠliĢkilerde yeterlilik, pasiflik 

yerini aktif katılıma bırakmıĢtır. Bu evreye ulaĢmıĢ kiĢiler artık rahatsızlık duymadan 

geçmiĢe bakabilirler. 

MODEL IV: BoĢanma ve Erikson'un GeliĢim Teorisi 

Smart (1977) tarafından geliĢtirilen bu modelde, boĢanma sürecine Erikson'un kiĢilik 

geliĢimi bağlamından bakılmaktadır. Erikson (1963) çocuğun geliĢimini 

değerlendirirken, her bir evrenin bir krizle karakteristik olduğunu, çocuğun sağlıklı 

bir kiĢilik geliĢtirmesi için bu dönemlerdeki krizleri çözmesi gerektiğini öne 

sürmüĢtür. Daha sonraları oluĢan krizlerde baĢarı ile çözümlenmemiĢ evrelere 
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regresyon olur. Bu regresyonlar, söz konusu problemlere daha yüksek seviyede 

çözümler oluĢturma fırsatı vermesine karĢın, daha yoğun krizlerde olumsuz biçimde 

artıĢa da yol açabilmektedir. Smart'a göre boĢanma böyle bir krizdir ve kiĢi 

regresyona uğrar.  EĢlerin boĢanma olayında gösterdikleri tepkilere benzer tepkileri 

çocuklar da göstermektedir. 

BoĢanma sürecinin çocuklar üzerindeki yansımaları, yaĢları ve geliĢimsel 

düzeylerine bağlı olmakla birlikte her durumda psikolojik bir bozukluğa yol açtığı 

söylenemez (Billick ve Perry, 1994). Ayrılığın hemen arkasından çocukların 

gösterdikleri duygusal ve davranıĢsal tepkiler, özellikle okul öncesi çocukların 

ayrılma anksiyetesi, anne babalar tarafından çocukların ayrılığa karĢı verdiği 

duygusal bir tepki olarak algılanmaktan çok, diğer tarafla kurulan temasa karĢı 

verilen tepki olarak görülür ve bu tepkiler aĢama aĢama kendini gösterir (Verduyn ve 

Carlton Smith, 1995). 

 

1. 2. 2. 2. Çocuk Açısından BoĢanma Süreci AĢamaları 

BoĢanma süreci ile ilgili modellere bakıldığında boĢanma birden bire değil, süreç 

içerisinde olumsuz etkenlerin birikimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. BoĢanma, eĢler 

için de kolay bir karar olmamaktadır. Her boĢanma için geçerli olmasa da çoğunlukla 

her eĢ boĢanmadan olumsuz biçimde etkilenmektedir. BoĢanma süreci sorunların en 

ağır yaĢandığı dönemdir. Özellikle eĢlerin psikolojik olarak boĢanmaya hazır olmama 

durumunda boĢanma, eĢlerde Ģok etkisi yaratabilir. EĢlerden biri bile boĢanmaya 

hazır değilse boĢanmadan sonra depresyon, öfke, ĢaĢkınlık ve duygusal kararsızlık 

yaĢayabilirler (Mackinnon, 1989, akt. Fiyakalı,  2008). Bireyler tıpkı ölüm gibi yas 

sürecine girebilirler. Ġlk aĢamada hislerin donması ve Ģok hali, ardından kaybedilen 

kiĢiyi arama ve özlem çekme, üçüncü aĢamada kiĢisel organizasyonun sarsıntıya 
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uğraması, kendini organize edememe görülür. Dördüncü aĢamada umutsuzluk, 

beĢinci aĢamada ise bir dereceye kadar yeniden organize olma baĢlar. Yas sürecine 

eĢlik eden depresyonun çocuklu ebeveynde belirgin bir ruhsal çöküntü yaratması 

çevresindekilere, doğal olarak da çocuklarına ilgi ve duyarlılığın azalmasına yol açar 

(Akar, 2005). Bu durum aynı zamanda boĢanmıĢ anne-babaların çocuklarına karĢı bir 

kayıtsızlık yaĢamalarına da neden olabilir ve çocuklarıyla istenilen düzeyde 

ilgilenmelerini engelleyebilir (Cohen ve Dottan, 2005). EĢlerin boĢanma olayından 

sonra gösterdikleri tepkilere benzer tepkiler çocuklarda da görülmektedir. Çocuklarda 

görülen bu tepkilerin aĢamalarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

1. BoĢanmanın kabul edilmeyip inkar edilmesi 

2. BoĢanmayı yaratan nedenlere öfke duyulması 

3. Ebeveynleri birleĢtirme çabası içine girilmesi 

4. Depresyon ve çöküntü yaĢanması 

5. BoĢanma durumunun kabul edilmesi (Özgüven, 2000). 

Çocuklar bu aĢamalardan geçerken karmaĢık ve yoğun bir çok duyguyu aynı anda iç 

içe yaĢayabilirler. Üzüntü, kaygı, öfke, gücenme, korku ve suçluluk bunlar arasında 

sayılabilir (Weyburne, 2000). Ayrıca çocukların boĢanmadan sonra stresli bir döneme 

girdikleri, bunun sonucunda da geliĢimsel, duygusal ve davranıĢsal gerilik 

gösterdikleri gözlemlenmiĢtir (Spigelman, 1991). Çünkü çocuğun ailesinde ve 

çoğunlukla çocuğun yaĢam koĢullarında bir düzen değiĢikliği meydana gelir. Yine de 

boĢanma ve ayrılığın çocuk üzerindeki stres boyutları tam olarak anlaĢılamamaktadır 

(Shapiro, 1997). 

BoĢanma süreci ve boĢanmadan sonraki süreç çocukların yaĢantılarını ve 

geliĢimlerini olumsuz yönde etkilemektedir (Hetherington, Stanley-Hagan ve 
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Anderson, 1989; Robson, 1991; Wills, Blechman ve McNamara, 1996; akt. Özcan, 

2005). Çocukların çoğu, anne babalarının boĢanma süreçlerini stresli bir Ģekilde 

yaĢamaktadır. Çocukların anne-babalarının boĢanmalarına verdikleri tepkiler farklılık 

göstermektedir. Bazıları mücadele ederek bu geçiĢle baĢ edecek becerileri 

geliĢtirirken, bazılarında ise geliĢimsel gerilikler ve rahatsızlıklar görülebilmektedir. 

Bazı çocukların bu geçiĢlere erken yaĢlarda uyum sağladıkları görülürken, aynı 

çocuklarda ergenlik dönemlerinde gerilikler görülebilmektedir. Bu geçiĢlerle ilgili 

uzun vadeli etkiler çocuğun geliĢimsel dönemine, cinsiyetine, karakterine, ev ve aile 

çevresinin kalitesine, çocuk ve anne baba için var olan desteklere ve kaynaklara bağlı 

olarak değiĢmektedir (Hetherington, Stanley-Hagan ve  Anderson, 1989;  akt. Özcan, 

2005).  

BoĢanmanın ardından çocuğun baba ile görüĢme sıklığı, babadan gelen parasal ve 

duygusal destek, eğitim, kariyer ve sosyal iliĢkiler gibi konularda babanın tavsiye ve 

yönlendirmeleri, hem çocukluk hem de ergenlik döneminde çocuğun hayatını olumlu 

yönde etkilemektedir. BoĢanmanın baba-çocuk iliĢkisi üzerine etkilerini inceleyen 

uzun süreli araĢtırmalar da, boĢanma sonrası baba-çocuk arasındaki iliĢkinin 

niteliğini çocuğun psikolojik geliĢimiyle iliĢkilendirmiĢtir.  

BoĢanmayı takiben birçok çocuğun babası ile iliĢkisinde niceliksel ve niteliksel 

azalma yaĢadığı ortaya konmuĢtur (Amato,1987; Amato ve Gilbreth, 1999; Kitson ve 

Morgan, 1990). BoĢanma sonrasında baba ile iliĢkinin çocuğun psikolojik durumu 

üzerindeki etkilerini inceleyen bir meta-analiz çalıĢmasında Amato ve Gilbreth 

(1999) konuyla ilgili 63 araĢtırma incelemiĢ ve boĢanma sonrasında babanın 

çocuğuyla ilgili birçok sorumluluğundan uzaklaĢtığını vurgulamıĢtır. Bu bulgulara 

göre, babanın sadece eĢinden değil “çocuğundan da boĢandığı” ileri sürülmüĢtür. 
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Tüm bunlar çocuğun babası tarafından daha az önemsendiği, daha az istendiği ve 

daha az sevildiği gibi değerlendirmeler yapmasına yol açabilmektedir. 

Bu nedenle son yıllarda çocukların anne ve babaların boĢanma sürecinde ne 

hissettikleri, beklentilerinin ne olduğunu belirlemek adına çocuğun bakıĢ açısının ve 

tanıklığının kullanılması ile ilgili artan bir anlayıĢ geliĢmiĢ ve pek çok ülkenin 

hukuksal mevzuatında bu konuların daha fazla önem kazandığı gözlemlenmiĢtir. 

Bu sebeple çocukla görüĢme teknikleri ve çocuğun tanıklığının kullanılması ile ilgili 

çeĢitli materyaller mahkemelerce de kullanılmaya baĢlanmıĢtır. BoĢanma sürecinin 

çocuklar üzerindeki yansımaları, çocukların yaĢları ve geliĢimsel düzeylerine bağlı 

olmakla birlikte her durumda psikolojik bir bozukluğa yol açtığı söylenemez (Billick 

ve Perry, 1994). Ayrılığın hemen arkasından çocukların gösterdikleri duygusal ve 

davranıĢsal tepkiler, özellikle okul öncesi çocukların ayrılma anksiyetesi, anne 

babalar tarafından çocukların ayrılığa karĢı verdiği duygusal bir tepki olarak 

algılanmaktan çok, diğer tarafla kurulan temasa karĢı verilen tepki olarak görülür 

(Verduyn ve Carlton Smith, 1995). 

BoĢanma sorunsuz gerçekleĢen bir olay değildir, bu yüzden boĢanmaların ardında 

birçok sorun, yabancılaĢma ve tartıĢmalar yaĢanır. Bütün bu olumsuzluklar boĢanma 

sürecini oldukça sancılı bir durum haline getirmektedir (Yörükoğlu, 1986).  BoĢanma 

sürecinde yaĢanılan velayet ise bu süreci daha da sıkıntılı hale getirmektedir; çünkü 

çocuğun velayetini üstlenen kiĢi, intikam almak veya çocuğunu kaybetmek 

korkusuyla, diğer eĢin çocuğu görmesini engellemek isteyebilir (Tepp, 1983; akt.  

Çelikel, 2006). 
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1. 2. 2. 3. BoĢanma Sürecinde Velayet Durumu 

Ebeveynler yaĢadıkları öfke duygulanımları nedeniyle, birbirlerinden intikam almak 

güdüsüyle çocuğun velayetini almak istemeyebilirler. Velayet konusunda 

değerlendirme yapan uzmanın anne-babanın yaĢadıkları duyguları tanımlayarak 

velayet konusundaki isteklerine açıklık kazandırması, velayet kararını büyük ölçüde 

etkileyebilir (Billick ve Perry, 1994). 

Velayetin hukuki ifadesi, küçüklerin istisnai ergin olan kısıtlıklarından dolayı bakım 

ve korunmalarının sağlanması için, onların kiĢilikleri ve malları üzerinde anne ve 

babanın sahip oldukları görev, yetki ve hakların tümüdür  (Grassinger, 2009).  

Bu görüĢe göre, boĢanma veya ayrılık durumunda velayetin kendisine verildiği taraf, 

velayet hakkının verdiği tüm yetkilere tek baĢına sahiptir. Bu tek taraflı sahipleniĢin 

gerekçesi de, boĢanmada oluĢan çatıĢmalar yüzünden eĢler arasında oluĢan 

düĢmanlığın çocukların aleyhine bir duruma yol açtığı düĢüncesidir. KarĢıt görüĢ ise, 

anne babanın velayet hakkını birlikte kullanmalarının çocuğa olumsuz 

yansımayacağı yargısını içermektedir. Anne babanın kavgalı olduğu durumlarda, 

zaten velayet hakkı kötüye kullanan taraftan her zaman hakim kararıyla 

alınabilecektir. Bu çocuğun menfaati için saklı olan bir haktır (Çetiner, 2000). 

BoĢanma veya ayrılma durumunda çocuğun velayeti konusunda karar verilirken uzun 

yıllar kadın ve erkek hakkındaki cinsiyete dayalı ön yargılar etkin rol oynamıĢtır. 

Kadın ve erkeğin doğuĢtan gelen bazı özellikleri olduğu, bu özelliklerin değiĢmezliği 

ve çocuğun bakımı, gözetimi ve yetiĢtirilmesinde belirleyici olduğu kabul edilmiĢtir. 

Çocuğun velayeti hakkındaki kararlarda, toplumsal cinsiyete yönelik bu kalıp 

yargılar çerçevesinde hareket edilirken, son zamanlarda cinsiyet ayrımcılığının 

farkına varılmasıyla birlikte ortaya çıkan değiĢim, velayet hakkındaki yaklaĢımları da 

etkilemiĢtir  (Warshak, 1996). 
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Yüzyıllardır ataerkil kültüre dayalı geleneksel toplumda, kadın ve çocuklar „erkeğin 

malı‟ olarak görülmüĢ (Faron, 2001), bu yaklaĢım velayet ile ilgili uygulamaları da 

doğrudan etkilemiĢtir (Einhorn, 1986; akt, AltuntaĢ, 2010). Çocuk üzerinde mutlak 

kontrole sahip olan babanın, koĢulsuz hakkının ve cezalandırma yetkisinin 

tartıĢmasız kabul edildiği feodal anlayıĢta (Billick ve Perry, 1994), çocuk aynı 

zamanda gelir de getirdiği için babanın „taĢınabilir mülkü‟ olarak görülüyordu. 

Devletin müdahalesine bile gerek kalmadan çocuğun velayeti doğrudan babaya 

geçiyordu (Sadoff ve Billick, 1981; akt.  AltuntaĢ, 2010). 

Bu anlayıĢta babanın çocuğu daha iyi koruyup gözeteceği yargısı rol oynuyordu. 

(Warshak, 1996) Geleneksel toplumda kadınların ekonomik özgürlüklerinin sınırlı 

olması ve toplumsal statülerinin erkeğe göre daha düĢük olması da bu yargının 

haklılığını meĢru kılıyordu (Billick ve Perry, 1994). Çocuk hakları gibi bir anlayıĢ 

çok yakın zamanlara kadar bilinmediğinden, boĢanma ya da ayrılma süreçlerinde 

çocuğun görüĢünü almak gibi bir uygulama zaten hiç görülmüyordu. Böylece 

sorgusuz sualsiz çocuğun velayeti doğrudan babaya veriliyordu. (Warshak, 1996). 

Velayet davalarında son yıllarda yaĢanan değiĢimler, velayetin kullanılmasında 

„çocuğun yüksek yararının gözetilmesi doğrultusunda yeni standartların oluĢmasına 

yol açmıĢtır (Billick ve Perry, 1994). Çocuğun yüksek yararı ilkesi, psikolojik 

sorgulamaları geçmiĢe göre daha fazla içermektedir (Ash ve Guyer, 1984). Bu 

ilkenin uygulanması pek çok araĢtırmacının (Golstein, Freud, Solnit gibi) da ilgi 

odağı haline gelmiĢtir. Böylece, velayet davalarında psikologların rolü artmıĢ, 

ebeveyn-çocuk iliĢkileri ve çocuğun duygusal ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak 

düzenlemelerin olası sonuçları hakkında en iyi kararı alabilmek için bilimsel 

araĢtırmalara baĢvurmak önemli olmuĢtur (Billick ve Perry, 1994). 
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Velayet kararı verilirken çocuğun yüksek menfaati temel alınmalı, çocuğun duygu ve 

düĢünceleri, yaĢı ve biliĢsel kapasitesi değerlendirilerek açıkça ortaya konmalı, 

fiziksel, duygusal ve biliĢsel olarak ihtiyaç duyduğu uyaranlara ulaĢabilmesi 

sağlanmalı, yaĢam Ģartlarındaki değiĢimin etkileri öngörülmeli, yaĢ, cinsiyet ve 

kiĢilik özellikleri değerlendirilmeli, yaĢabileceği olumsuz durumlar tespit edilmeli ve 

velayeti alacak ebeveynin çocuğun ihtiyaçlarını ne ölçüde karĢılayabileceği hesaba 

katılmalıdır (Çocuk Hakları SözleĢmesi, 1989). 

BoĢanmanın çocuğun psikolojik yapısı üzerindeki etkileri, velayetin anne ve babada 

olmasına göre farklılıklar göstermektedir. Bu sorun boĢanma süreciyle baĢlamakta, 

boĢandıktan sonra da uzun süre devam edebilmektedir. BoĢanma sürecinde eĢler 

çoğu zaman velayeti kimin üstleneceği konusunda bir anlaĢmazlığa düĢmekte, hatta 

bazen eĢlerden biri ya da her ikisi, bu süreci “intikam almak” veya kaybettikleri 

özgüveni yeniden kazanmak amacıyla kullanmak istemektedirler (Walter, 2000). 

Dolayısıyla boĢanma sadece çiftleri değil ailedeki tüm bireyleri etkilemektedir. 

BoĢanmada çocukların varlığı, boĢanma sürecinde ve boĢanma sonrasında yaĢanılan 

olumsuz durumlarda belirleyici bir rol oynamaktadır.  

Hetherington (1979) boĢanmanın etkileri üzerine yaptığı araĢtırmasında, boĢanmanın 

özellikle çocukları olan aileler üzerinde daha fazla olumsuz psikolojik etkilere yol 

açtığını bulgulamıĢtır. Bu sonucun elde edilmesi beklenen bir durumdur. Çünkü 

boĢanmadan sonra çocuk yoksa bireyleri birbirine bağlayan hiçbir bağ kalmamakta 

ve kiĢiler enerjisini, zamanını sadece kendileri için harcayabilmektedir. Oysa çocuk 

varsa boĢanma sadece çiftler arasında yasal olarak gerçekleĢmekte anne-babalık rolü 

ise devam etmektedir. BoĢanmadan sonra çocuğun kimin yanında kalacağı (velayetin 

anneye mi babaya mı verileceği), sorumluluğun nasıl paylaĢılacağı, çocuğun bundan 
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nasıl etkileneceği gibi faktörler devreye girmekte, boĢanma ve sonrasındaki süreç 

çocuğu olumsuz olarak etkileyebilmektedir (Cüceloğlu, 2000; FıĢıloğlu, 2005). 

BoĢanmanın hem çocuklar hem de ebeveynler üzerindeki psikolojik etkileri zaman 

içinde ortaya çıkabileceği için gelecekte yaĢanabilecek olumsuz etkilerin farkına 

varılmasında uzmanların değerlendirmeleri daha da önem kazanmaktadır (Billick ve 

Perry, 1994). Velayet davalarında psikolojik değerlendirmenin artan önemine paralel 

olarak ( Billick ve Perry, 1994) ve artan boĢanma oranlarının da etkisiyle, hukuk 

sistemi, psikolojik değerlendirme yapıp görüĢ bildirecek uzmanlara her geçen gün 

daha fazla ihtiyaç duymaktadır. 

BoĢanma sonrası çocuk, velayeti alan ebeveyn ile yaĢamaya baĢlamakta ve velayeti 

almayan ebeveyn farklı bir eve taĢınmaktadır. Bauserman (2002), çocuğun 

boĢanmaya uyumunda velayetin önemi üzerinde durmaktadır. Özellikle boĢanma 

süreci ve boĢanmanın hemen ardından anne babanın velayet konusunda anlaĢması 

veya anlaĢmazlığı, çocuğun uyumunu etkilemektedir. Özellikle anne-babanın 

velayeti paylaĢması durumunda, ebeveynler arasındaki çatıĢmanın az olması veya 

olmamasının çocuğun boĢanmaya uyumunu arttırıcı bir etkisi olduğunu öne 

sürülmektedir. 

Ancak bu bakıĢ açısı çerçevesinde yapılan araĢtırmalarda, boĢanma sonrası tek 

ebeveynle yaĢayan çocukların, çok çatıĢmalı evli ebeveynlerle yaĢayanlara göre 

iyilik halinin daha iyi olduğu bulunmuĢtur. Diğer taraftan boĢanma sonrası eski 

eĢlerin çocuğa destek, velayet ve çocuğu ziyaret konularındaki kronik 

gerginliklerinin çocuğun iyilik halini olumsuz etkiledigi de belirtilmektedir 

(Amato,1993). 

Her iki ebeveynin davranıĢları ve uyumunun çocuk üzerinde etkili olmasına rağmen, 

bu bakıĢ velayeti alan ebeveyn üzerinde odaklanmaktadır, çünkü çocuk yetiĢtirmede 
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asıl görevin çocukla birlikte yaĢayan ebeveyne düĢtüğü söylenmektedir. BoĢanma 

sonrasında velayeti alan ebeveynin psikolojik uyumunun, çocuğun iyilik halini 

olumlu etkilediği ve benzer Ģekilde; çocuk ile velayeti  alan ebeveynin iliĢki 

kalitesinin çocuğun psikolojik uyumu üzerindeki olumlu etkisinden söz edilmektedir. 

Ayrıca çocuğun davranıĢ sorunlarının velayeti alan ebeveynin çocuk yetiĢtirme 

davranıĢlarından ve ebeveynin psikolojik uyumundan etkilendiği belirtilmektedir 

(Amato,1993).  Bu durumun özellikle 6 yaĢa kadar olan çocuklarda düĢük psikolojik 

uyuma neden olduğu (Pruett ve ark., 2003), ergenlerin ise, boĢanma sonrasındaki 

düzenlemeleri daha adil buldukları, kurallara uymaya daha eğilimli oldukları 

görülmektedir (Parkinson, Dashmore ve Single, 2005). 

Velayeti almayan ebeveynler açısından ise annelerin babalara göre çocukla 

iliĢkilerini daha uzun süre sürdürdükleri, çocukla daha fazla iletiĢim kurup onun 

aktivitelerine katılım ve destekleme konusunda daha istekli oldukları ifade 

edilmektedir (Gunnoe ve Hetherington, 2004). 

Ayrıca boĢanma sonrası velayeti almayan ebeveyn ile görüĢmenin, ebeveynler arası 

çatıĢmaya bağlı olduğu söylenmektedir. Eğer eski eĢler arasında düĢmanlık sürüyorsa 

bu çocuğa da yansıtılmakta, velayeti alamayan ebeveynin çocukla olan görüĢmenin 

kısıtlandığı, velayeti alan tarafın durumu, velayeti almayan ebeveyne karĢı kullandığı 

görülmektedir. Özellikle velayeti alamayan ebeveynin baba olması durumunda, baba 

ile çocuk arasındaki bağın sıklıkla koptuğu bunun da çocuk için yıpratıcı olduğu 

belirtilmektedir (Amato, 2005). 

Amato‟nun (1993) yaptığı meta-analizde incelenen çalıĢmaların 16‟sında, çocuk ile 

velayeti almayan ebeveynin sık görüĢmesinin, çocuğun iyilik halini arttırdığı 

bulunmuĢtur. Ancak incelenen diğer 16 çalıĢmada ise, velayeti almayan ebeveyn ile 

çocuğun sık görüĢmesinin çocuğun sorunlarını arttırdığı bulunmuĢtur. Bu konuda 
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yapılan çalıĢmaların niteliğinin, sonuçları etkilemiĢ olabileceği üzerinde 

durulmaktadır. Bu konuda yapılan diğer araĢtırmalarda da, velayeti almayan ebeveyn 

(baba) ile çocuğun iliĢkisinin, çocuğun boĢanmaya uyumu üzerinde önemli etkileri 

olduğu görülmüĢtür (Madden-Derdich ve Leonard, 2000; Madden-Derdich ve 

Leonard, 2002). 

Çocukların babaları hakkındaki algıları onları ne sıklıkla gördüklerine göre değiĢim 

gösterebilir. Örneğin babalarıyla çok seyrek görüĢen veya iletiĢimlerini tamamen 

yitiren çocuklar Ģiddete yönelik anıları bastırarak babalarını idealize edebilir, 

annelerini babalarının yokluğu nedeniyle suçlayabilirler. Periyodik aralıklarla 

babalarıyla görüĢebilen çocuklar ise babalarını kahramanlaĢtırmadıkları gibi onlar 

hakkında daha gerçekçi algılar geliĢtirebilirler. Ayrıca babaları ile düzenli bir Ģekilde 

görüĢebilen çocuklar anneleri ile de daha olumlu bir iliĢki geliĢtirirler (Smith-Stover 

ve ark., 2003). 

1. 2. 2. 4. BoĢanma Sürecinde Aile Mahkemeleri Ve Uzmanları  

BoĢanma sürecinde, çocuk üzerindeki olumsuz faktörlerin azaltılmasında aile 

mahkemesi uzmanlarının gerekliliği önem taĢımaktadır. Türkiye‟de; aile 

mahkemeleri 4787 sayılı “Aile Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve Yargılama 

Usullerine Dair Kanun”la kurulmuĢ ve 18 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

Aile Mahkemeleri‟nde sosyal çalıĢmacı, pedagog ve psikolog olarak üç uzman 

bulunmaktadır.  Bu mahkemelerde bulunan uzmanlar en çok; velayetin verilmesi, 

değiĢtirilmesi, kaldırılması, çocukla kiĢisel iliĢkilerin düzenlenmesi, evlat edinme 

gibi davalarda hakime yardımcı olurlar. Çocukla ve ebeveynlerle görüĢmeler yapıp, 

yaĢadıkları ortamları, duygu ve düĢüncelerini değerlendirerek rapor haline getirirler 

(ġimĢek, 2007).  

Amerikan Psikologlar Derneği‟ne göre, çocuğun velayeti konusunda karar verirken; 
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a) ebeveyn-çocuk arasındaki karĢılıklı iliĢkinin kalitesi, 

b) çocuğun ihtiyaçları ve tarafların ebeveyn sorumluluklarını karĢılama 

kapasiteleri 

c) iĢleyiĢle ilgili aile dinamikleri göz önüne alınmalıdır (Apa, 1996). 

Verduyn ve Carlton Smith (1995)‟e göre; uzmanlar çocuğun değerlendirilmesinde 

mevcut zihinsel sağlığını, bu duruma gelmesinde etkin olan koĢulları ve durumun 

sıkıntısını azaltacak etkenleri göz önüne alarak, çocuğun geleceği için en uygun 

olduğu düĢünülen velayet kararını rapor etmelidir. 

BoĢanmanın hem çocuklar hem de ebeveynler üzerindeki psikolojik etkileri zaman 

içinde ortaya çıkabileceği için gelecekte yaĢanabilecek olumsuz etkilerin 

öngörülmesinde, uzmanların değerlendirmeleri daha da önem kazanır (Billick ve 

Perry, 1994). Mahkeme sürecine katılan bu uzmanlar çocukların stres karĢısında 

geliĢtirebilecekleri davranıĢlar konusunda anne-babaları bilgilendirerek, hem 

ebeveynlere hem de çocuklara yardımcı olabilirler (Billick ve Perry, 1994). Ayrıca 

uzmanlar ebeveynlere de, boĢanma karĢısında yaĢayabilecekleri kayıp duygusunun 

neden olabileceği depresyon, öfke ve intikam alma isteği ile baĢ etmede de yardımcı 

olabilirler (Billick ve Perry, 1994). 

Uzmanlar, velayet değerlendirmelerinde çoğunlukla çocuğun yaĢına uygun geliĢim 

düzeyinde bulunup bulunmadığını, herhangi bir geri kalım söz konusu ise bu 

gecikmenin nasıl telafi edileceğini ve hangi ebeveynin geliĢim sürecinde daha 

olumlu katkı sağlayabileceğini değerlendirirler (Kelly ve Lamb, 2000). BoĢanma 

sürecinde anne ve babanın özellikle velayet konusunda yoğun çatıĢma içine 

girebileceği göz önünde bulundurulduğunda, aile mahkemesi uzmanlarının 
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gerekliliği, çocukların yükleneceği stres faktörünün azaltılmasında ve boĢanma 

sürecinden en az zararla kurtulmasında  önem kazanmaktadırlar.  

 

1. 2. 3. BoĢanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri 

Literatürde boĢanmanın çocuklar üzerindeki etkileri konusunda ayrıĢmalar söz 

konusudur (Rohrbaugh, 2008). Bazı araĢtırmacılar boĢanmanın her halükarda 

çocukları olumsuz etkileyeceği görüĢünü savunurken (Walterstein, Lewis, ve 

Blakeslee, 2000), diğerleri Walterstein ve arkadaĢlarını sadece klinik görüĢmelere 

dayandıkları ve kontrol grubu oluĢturmadıkları için eleĢtirmektedirler. Çoklu 

değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı, klinik dıĢı boĢanmıĢ ve evli çiftlerden 

oluĢan örneklemlerin yer aldığı araĢtırmalar çoğunlukla  

boĢanan ebeveynlerle evli ebeveynler arasında yeterlik konusunda fark olmadığını, 

boĢanmıĢ ebeveynler tarafından yetiĢtirilen çocukların da, birlikte yaĢayan 

ebeveynler tarafından yetiĢtirilen çocuklarla aynı düzeyde psikolojik uyum 

gösterdiklerini kanıtlamaktadır (Hetherington, Bridges, ve Ġnsabella, 1998; 

Hetherington, ve Kelly, 2002; Kelly ve Emery, 2003). 

Tüm bu sonuçlara karĢın, boĢanmıĢ ailelerde yetiĢen çocukların birlikte yaĢayan 

ebeveynler tarafından yetiĢtirilen çocuklara göre; akademik baĢarı, davranıĢ 

problemleri, psikolojik uyum benlik algısı, özsaygı ve sosyal iliĢkiler konularında 

sorun yaĢama olasılıklarının daha yüksek olduğu ifade edilmektedir. Akademik 

baĢarı açısından, boĢanmıĢ ebeveynlerin çocuklarının; birlikte yaĢayan ebeveynlerin 

çocuklarına oranla daha düĢük notlar alma, baĢarı testlerinde daha düĢük değerler 

elde etme ve okulu bırakma konularına 2-3 kat daha eğilimli olduğu ortaya 

konmaktadır. Yine bu çocuklar, agresyon, sapkınlık, Ģiddet, sigara içme ve okulu 
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asma davranıĢları geliĢtirmeye; depresyon, intihar ve psikolojik yardım alma 

konularına daha yatkındırlar. Ayrıca bu çocuklar daha düĢük benlik algısı ve özsaygı 

gösterir, daha zayıf sosyal beceriler geliĢtirir, arkadaĢlık ve romantik iliĢkilerinde 

bazı güçlükler çekerler (Amato, 2005). 

Bazı araĢtırmalar, küçük çocukların bir kısmının anne-babalarının boĢanmaları 

konusunda diğerlerine göre daha duyarlı oldukları yönünde sonuçlar ortaya 

koymaktadır. TekrarlanmamıĢ sonuçları olsa da her yaĢ dönemindeki çocuk için 

boĢanmanın olumsuz sonuçları vardır (Rohrbaugh, 2008). Çocuklar genel olarak 

ayrılık esnasında “(a) Doğru/ yanlıĢ nedir? (b) Anne-babamı/kendimi nasıl 

koruyabilirim? (c) Bu durumun sorumlusu kim? (d) Ġyi olan ebeveynime mi, kötü 

olana mı çektim?” sorularında endiĢe yaĢarlar (Johnsten ve Roseby, 1997). 

Dolayısıyla çocuklar anne-babalarının ayrılmasına ve boĢanmasına, suçluluktan 

(sorumlunun kendileri olduğu duygusu) kızgınlığa (anne-babanın birini ya da her 

ikisini suçlama) ve yadsımaya (hiçbir Ģey olmamamıĢ gibi davranma) kadar değiĢen 

Ģekillerde tepkiler gösterirler ( Gardiner ve Gander, 1998). 

  Rutter‟a (1974) göre bu tepkiler, ailedeki kopukluğun süresine, anne-babanın 

durumu ele alıĢına, söz konusu çocuk ya da çocukların cinsiyetine ve yaĢına bağlı 

olarak değiĢecektir (akt. Onur, 2007). BoĢanmanın çocuk üzerine olan etkilerine 

yönelik yapılan araĢtırmalara bakıldığında; 

Guidubaldi (1984), parçalanmıĢ aileye mensup çocukların, özellikle erkek 

çocuklarının akademik baĢarı problemleri yaĢadığını söyleyerek, bu çocukların 

ihtiyaçlarına duyarlı olmanın gerekliliğinden söz etmiĢtir (akt; Öngider, 2006). 

BoĢanmanın çocuğun sosyal iliĢkilerine etkilerine yönelik yapılan araĢtırmalar da 

ailenin parçalanması sonucu çocukta, davranıĢ ve uyum problemleri ortaya çıktığını, 
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bu durumun da sosyal yaĢamına da yansıdığını ortaya koymaktadır. Anne ya da baba 

yoksunluğu ergenlerde ve çocuklarda birçok ruhsal bozukluğun ortaya çıkmasına 

neden olabilir. Anne yoksunluğu yaĢayan ergenler; iliĢki kurduğu insanları kaybetme 

korkusu içindedirler ve kendisine yapılan her engellemeye karĢı hassastırlar. Bu 

durum ergenin arkadaĢlarıyla uyumunu güçleĢtirebilir. Baba yoksunu olan ergenler 

ise kendine güvensizdir. Akranları ile iliĢkilerinde zorlanırlar ve çeĢitli sosyal uyum 

sorunları yaĢayabilirler (Akduman ve Cantürk, 2007) Yine yapılmıĢ baĢka 

araĢtırmalarda boĢanmıĢ ve evli ebeveynlerin çocuklarının gösterdikleri uyum 

problemleri ile, algıladıkları sosyal destek arasında bağıntı olduğu görülmektedir 

(Cowen, Pedro- Carroll, Albert, 1990; Lusting, Wolchik, Braver, 1992; Teja, 

Stolberg, 1993; akt. Asagem, 2009).  

Aile yapısının bozulması ile çocuğun yaĢamında, psikolojik, sosyal ve ekonomik 

değiĢikliklerle birlikte, yeni rollerin ve yeni iliĢkilerin kurulması ve bu yeni düzene 

uyum sağlanmasında güçlükler yaĢandığı görülmektedir. Ayrıca çocukların, anne-

babaları tarafından reddedildikleri yönündeki algıları da depresyonun artmasında 

etkili olmaktadır (Baran 1995, Elmacı 2001).  Bu konuda Aral ve Gürsoy (2000)‟un 

yaptıkları çalıĢma sonucunda; parçalanmıĢ aileden gelen çocukların sağlam aileye 

sahip çocuklara oranla daha yüksek depresyon düzeyine sahip olduklarını 

saptamıĢlardır.  ParçalanmıĢ aileden gelen ve anne-babasıyla yaĢayan çocukların 

depresyon düzeyleri çeĢitli araĢtırmalarda incelenmiĢ, parçalanmıĢ aileye sahip 

çocukların depresyon düzeylerinin anne-babasıyla birlikte yaĢayan çocukların 

depresyon düzeylerinden yüksek olduğu ortaya konmuĢtur. Ailenin ekonomik ve 

sosyal yapısının yüksek düzeyi,  yaĢanacak olumsuz olayların etkilerini 

azaltabileceğinden, depresyonu engelleyebilmektedir. Ġhtiyaçları karĢılamadaki 
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zorluklar, çocuğu akranları ile kıyaslamalara götürerek depresyona eğilimi 

hızlandırmaktadır (Küçükkendirci 2000). 

Ayrıca boĢanmanın çocuk üzerinde olumsuz etkisinin yanı sıra, Amato, Loomis ve 

Booth (1996), yaptıkları 12 yıllık boylamsal bir çalıĢmada mutsuz bir evliliğin 

boĢanma ile sonuçlanmasının çocuklar üzerinde daha olumlu etkileri olduğunu 

gözlemlemiĢlerdir. Aynı Ģekilde Amato ve Keith (1991b), 92 araĢtırmayı 

değerlendirdikleri bir meta-analiz sonucunda, çok fazla çatıĢmanın yaĢandığı 

ailelerde, çocuklarının benlik saygıları ve psikolojik uyumlarının, anne babası 

boĢanmamıĢ ve çatıĢmasız aile çocukları ile, boĢanmıĢ çiftlerin çocuklarına göre 

daha düĢük düzeyde olduğu sonucuna varmıĢlardır (akt. Özen, 1998).  

Benzer Ģekilde ülkemizde de Özen (1998)‟in, eĢler arası çatıĢma ve boĢanmanın 

farklı yaĢ ve cinsiyetteki çocukların davranıĢ ve uyum problemleri ile algıladıkları 

sosyal destek üzerindeki rolü baĢlıklı karĢılaĢtırmalı çalıĢmasında, çatıĢmalı aile 

çocuklarının anne-babası boĢanmıĢ çocuklardan daha fazla davranıĢ problemi 

gösterdikleri ortaya konmuĢtur. 

BoĢanmanın çocuk ve ergenler üzerindeki yansımalarında, anne-baba eğitim 

düzeylerinin de etkili olacağı düĢünülmektedir. Anne-babası boĢanmıĢ ve 

boĢanmamıĢ ergenlerin benlik algılarının karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada, annenin 

eğitim düzeyinin ergenlerin benlik algısı üzerinde etkili olduğu bulgulanırken, 

babanın eğitim düzeyinin ergenlerin benlik algısı üzerinde etkili olmadığı 

bulunmuĢtur (Sönmez, 2001).  

Ailelerin, çocuklarını ayrılma ve boĢanma hakkında yeterince bilgilendirmemeleri, 

duygusal olarak hazırlamamaları çocukların bu durumla baĢ etmesini zorlaĢtırmakta 

ve çocuklar stres, anksiyete, öfke, Ģok ve güvensizlik duyguları yaĢatmakta ve bu 

durum da çocukların duygularında izolasyona, biliĢsel ve duygusal karmaĢa 



43 
 

yaĢamalarına neden olmaktadır (Wallerstein ve Kelly, 1980; Hetherington ark., 

1982). Ailelerin boĢanmayla ilgili çocukları ne derecede bilgilendirdiğini araĢtıran 

bir çalıĢmada, araĢtırmaya katılan çocukların % 23‟ü ailelerinin onlarla boĢanma 

hakkında konuĢmadığını, % 45‟i birden bire bilgi verildiğini, sadece % 5‟i tam 

olarak bilgilendirildiklerini ve soru sormaya cesaretlendirildiklerini belirtmiĢlerdir 

(Smart ve Neale, 2000;  Dunn ark., 2001). 

BoĢanmanın cinsiyete bağlı olarak çocuklar üzerinde yarattığı etkilere bakıldığında, 

bu etkilerin genelde kız ve erkekler açısından farklılıklar gösterdiği görülmektedir. 

Bir çok araĢtırma, okul öncesi dönemindeki erkeklerin, kızlara oranla daha fazla 

geliĢimsel bozukluklar gösterdiği ve bu problemlerin daha uzun sürdüğünü 

göstermiĢtir ( Hetherington ark, 1979; Wellerstein ve Kelly 1980). Benzer Ģekilde 

erkek çocuklar daha çok dıĢa yönelim türü davranıĢ problemleri gösterirken; kız 

çocukları ise daha çok içe yönelim türü davranıĢ problemleri göstermektedirler 

(Aydın, 2005). Amato (2001) boĢanmıĢ aile çocukları üzerinde yaptığı çalıĢmasında, 

erkeklerin kızlara oranla daha çok davranıĢ problemleri gösterdiğini bulmuĢtur. Bu 

davranıĢ problemleri erkek çocuklarında yaĢa bağlı olarak değiĢiklik göstermektedir. 

Ġlköğretim dönemindeki erkek çocuklarında davranıĢ problemleri gözlemlenirken, 

ortaöğretimde ilk baĢlarda davranıĢ problemi gözlemlenmekle birlikte sonraki 

yıllarda bu etki azalmaktadır. Ergenler üzerinde yapılan araĢtırmalarda, boĢanmanın 

içe (kaygı, depresyon gibi) ve dıĢa (saldırganlık gibi) yönelim türü problem 

davranıĢlara neden olduğu, özellikle dıĢa yönelim türü problem davranıĢların daha 

çok erkek ergenlerde görüldüğü göze çarpmaktadır.  

Aynı zamanda konuyla ilgili olarak yapılan iki yıllık bir izleme çalıĢması sonucunda, 

boĢanma sonrası, kız çocukların sosyal, duygusal ve akademik yönden düzelme 
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gösterdikleri; erkek çocukların ise, bu alanlarda daha da bozulma gösterdikleri 

belirtilmektedir (Amato, 2000). 

Ayrıca, boĢanma genellikle babanın evden ayrılmasıyla sonuçlandığı için cinsiyete 

uygun model eksikliği yaratan bu olayın, erkek çocukların uyumunu olumsuz yönde 

daha fazla etkilediği, depresyon, karĢı koyma ve dürtüsel hareket etme gibi belirtileri 

içine alan olumsuz davranıĢları daha fazla gösterdikleri belirtilmektedir (Harold ve 

Conger, 1977, Emery, 1982, Hoyt ark, 1990, Reid ve Crisafulli, 1990, Jennings ark, 

1991; akt. Özen, 1998). 

BoĢanmanın çocuklar üzerindeki etkilerinde yaĢın da önemli bir rol oynadığı 

görülmektedir. BoĢanmanın yaĢa bağlı etkilerinde, içinde bulunulan geliĢimsel 

dönemin özelliklerinin de belirleyici etkileri olabileceği düĢünülebilir. Okul öncesi 

dönemde çocuklar, boĢanma olayını tam olarak kavrayamazlar. BoĢanmadan 

kendilerini sorumlu tutabilir ve suçluluk duyabilirler. Özellikle küçük çocuklar, 

boĢanma ile babayı kaybetmeyi bir tutarlar. Babadan ilgi ve sevgi görmeyen 

çocuklarda güvensizlik, özsaygı yitimi ve terk edilmiĢlik duyguları oluĢmaktadır 

(Tezcan, 1992). 

Wallerstein ve Kelly (1980) anne-babası boĢanmıĢ, farklı yaĢ gruplarından 131 

çocukla yaptıkları çalıĢmada, çocukların yaĢlarına göre farklı tepkiler gösterdiklerini 

gözlemiĢlerdir: Okul öncesi çocukların bebeksi davranıĢlar sergiledikleri, 

boĢanmadan dolayı kendilerini sorumlu tuttukları ve suçladıkları, davranıĢ 

bozuklukları yaĢadıkları; 7-8 yaĢlarındaki çocukların terk edildikleri hissine kapılıp, 

depresif belirtiler gösterdikleri, anne- babalarına kızgın oldukları ve anne-babalarının 

yeniden birleĢmelerini umutla bekledikleri; 9-10 yaĢlarındaki çocukların anne-

babadan birini ya da her ikisini tüm problemlerden sorumlu tuttukları ve suçladıkları, 

anne ve babalarının baĢkalarıyla birlikte olmalarına aĢırı tepki gösterdikleri ve okul 
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baĢarılarının düĢtüğü açıklanmıĢtır. AraĢtırmalar ergenlerin boĢanmaya çocuklardan 

daha farklı tepkiler verdiklerini göstermektedir ( Wallerstein ve Kelly, 1980). Cooney 

ve arkadaĢları (1986), ergenlerin boĢanmadan daha az etkilendiklerini öne sürerler, 

buna gerekçe olarak, ergenlerin yaĢananları daha iyi anlamalarının, daha olgun ve 

bağımsız olmalarının etkili olabileceğini vurgulamaktadırlar. Benzer Ģekilde, Weiss 

(1979), boĢanma sonrası yaĢanan deneyimlerin ergenler açısından daha kolay baĢ 

edilebilir olduğunu, çünkü bunların, anne-babaların yol göstericiliğine gerek 

kalmadan yaĢamlarını sürdürebildiklerini belirtmektedir. 

Bazı araĢtırmalar ise boĢanmanın çocuk üzerinde olumsuz etkilerinin ortaya 

çıkmasında etkili olan faktörlerin; boĢanma sürecinin nasıl yaĢandığı, ailesel uyum, 

ailesel çatıĢma, yardım, ebeveynlerin ikisinin ya da birinin evlenmesi, baba 

yoksunluğu ve çocukların kendilerine ait bireysel kaynaklar (problem çözme, sosyal 

beceri gibi) olduğunu göstermektedir (Kelly  ve Emery, 2003 ). 

1.3.  ANNE-BABANIN KABUL/RED YAKLAġIMI 

Çocuğun aile içindeki etkileĢimlerden gereği gibi yararlanabilmesi, anne- babaların 

çocuklarına yönelttikleri sağlıklı tutuma bağlıdır (ÇağdaĢ, 2002). Anne-babanın 

kiĢilik yapıları ve geçmiĢ yaĢantıları çocuk yetiĢtirme yaklaĢımlarını da belirler. Son 

yıllardaki araĢtırmalar ana-baba davranıĢlarının iki temel boyutunda 

yoğunlaĢmaktadır. Bunlardan biri denetim- özerklik boyutudur. Bu yaklaĢım, ana-

babaların davranıĢ kurallarını uygulamada ne ölçüde kısıtlayıcı ya da izin verici 

oldukları üzerinde yoğunlaĢır. Ġkinci boyut olan kabul-red yaklaĢımı ise; sıcak (kabul 

edici ya da onaylayıcı) ya da düĢmanca (reddedici ya da onaylamayıcı) olabilen ana-

baba davranıĢları üzerinde odaklanır. Sıcak ve kabul edici iliĢkiler bağımsızlık ya da 

özerklik duygusunu destekler ve çocukların olumlu bir benlik geliĢtirmelerine 

yardımcı olur. Öte yandan, düĢmanca ve reddedici iliĢkiler, çocukların öğretmeni ve 
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yaĢıtları tarafından reddedilmesine, güvensiz ve utangaç kiĢilik yapısı 

geliĢtirmelerine neden olur (Gander ve Gardiner, 1998). 

Ebeveyn kabul-red teorisi, ebeveynin kabul- red davranıĢlarını içeren müĢfik ve 

düĢmanca tutumlarını, farklı değiĢkenler açısından inceleyen bir kuramdır. Ebeveyn 

kabul-red teorisine göre çocukların temel ihtiyacı, ebeveynlerinin sağlayacağı bakım, 

konfor, destek ve sevgidir (Khaleque ve Rohner, 2002; Rohner ve Khaleque, 2005; 

Rohner, 2006). 

 

1. 3. 1.  Ebeveyn Kabul-Red Kuramı (Parental Acceptance And Rejectıon 

Theory) 

Ebeveyn Kabul-Red Kuramı, (EKAR) temelleri 1930‟lu yıllara dayanan sosyo-

kültürel sistemler modelinden geliĢtirilmiĢtir. Ebeveyn çocuk iliĢkisinin, kiĢinin 

psikolojik geliĢimi üzerindeki etkilerini açıklamak için Ronald P. Rohner (1975, 

1986) tarafından Ebeveyn Kabul ve Reddi Kuramı (EKAR, Parental Acceptance and 

Rejection Theory- PARTheory) geliĢtirilmiĢtir 

Rohner, EKAR Kuramı‟nı, çocuğun anne-babası tarafından kabul veya red 

edilmesinin, çocuğun genel uyumu üzerindeki etkilerini araĢtıran bir “sosyalizasyon” 

kuramı olarak tanımlamıĢtır. Bu kurama göre, çocuklukta anne-baba tarafından kabul 

veya reddedilme, bireyin duygusal, davranıĢsal ve sosyal-biliĢsel geliĢimini 

etkilemektedir (Rohner, 1986). 

Rohner‟in EKAR Kuramı, 20. yüzyılda batılı psikologların ebeveyn çocuk 

etkileĢimine ilgi duymaları sonucu doğmuĢtur. Ġlk olarak psikanalitik kuram içinde 

yer alan bu konu, daha sonraları sosyal öğrenme kuramcılarının da ilgisini çekmiĢtir. 

Böylece, ebeveyn davranıĢlarının ölçülmesiyle ilgili çalıĢmaların önü açılmıĢtır. 
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Rohner 1960 yılında, ebeveyn kabulünün kültürler arası karĢılaĢtırılması konusunda 

yaptığı yüksek lisans teziyle, bu konuyla ilgili ilk çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Daha 

sonra, 1975 yılında EKAR Kuramı'nı tüm detaylarıyla ortaya koymuĢtur. Ardından 

da 1986'da kuramı geliĢtirmiĢtir (Öngider, 2006).  

Rohner (1975), kuramında evrensel bir yaklaĢım benimsemiĢtir ve insan 

davranıĢının, kültürden bağımsız olarak, genellenebilir ilkelerini tanımlamayı 

amaçlamıĢtır. Kuramın temel varsayımı; dünyadaki tüm insanların, kendileri için 

önemli olan kiĢilerden sıcaklık alma ihtiyacında olduklarıdır. Bu ihtiyaç; kültür, ırk, 

fiziksel özellikler, statü, dil, coğrafya gibi birçok kısıtlayıcı koĢuldan bağımsız olarak 

tüm insanlarda bulunmaktadır (akt. Salahur, 2010). 

EKAR Kuramı‟nda, bir yandan ebeveynliğin niteliği incelenirken, bir yandan da 

bunun çocuk ve yetiĢkinlerdeki olası yansımaları ele alınmaktadır. Tüm insanlar için 

çocukluklarında baĢat rol üstlenen, kendilerini yetiĢtiren insanlar (ebeveynleri/anne 

babaları) çok önemlidir. Bu nedenle çocukları, anne-babaları tarafından kabul veya 

reddedilmek kadar bunca etkileyen baĢka hiçbir yaĢantı yoktur (Öngider, 2006). 

Kuramda ebeveyn kabulü, Ģefkat, sıcaklık, destek, ilgi, bakım gibi sevginin ön plana 

çıktığı durumları içerirken reddetme ise, bu durumların yokluğu bir yana çocuğa 

karĢı belirgin bir Ģekilde sözel veya fiziksel Ģiddetin sergilendiği davranıĢları içerir. 

Ebeveyn Kabul-Red (EKAR) Kuramı‟nda kabul edici ebeveynler, sevgi ve 

sıcaklıklarını çocuklarına sözlü veya fiziksel davranıĢ olarak gösteren kiĢiler olarak 

tanımlanmıĢtır. Sevginin fiziksel olarak gösterilmesi; çocuğu okĢama, öpme, 

kucaklama ya da sarılma gibi davranıĢları içerirken; sözel olarak ise çocuk hakkında 

veya çocuğa hoĢ Ģeyler söyleme veya onu övme Ģeklinde olabilir. Bütün bunlar 

çocuğa Ģefkatli bir bakım verme, onu destekleme, sevildiğini ve kabul edildiğini 

hissettirme yollarıdır (Rohner,1986; akt. Candan, 2006). 
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Reddedici ebeveynler ise çocuklarına sevgi göstermeyen, onları onaylamayan veya 

onlara kızan kiĢiler olarak tanımlanmıĢlardır. Rohner'in ilk çalıĢmalarına (1980, 

1984; akt.Candan, 2006) göre reddetme iki Ģekilde gösterilir; Ebeveyn saldırganlığı 

ve düĢmanlığı Ģeklinde ortaya konan reddetme biçiminde, anne-babalar çocuklarına 

karĢı düĢmanca, sabırsızca, sinirli, öfkeli ya da kızgın davranıĢlar sergilerler. 

Ebeveyn ilgisizliği ve ihmalkarlığı Ģeklinde ortaya çıkan diğer reddetme biçiminde 

ise, anne ve babalar çocuklarına karĢı kayıtsızdırlar, yeterince ilgi göstermezler ve 

onları umursamazlar.  

Ebeveyn ilgisizliği ve ihmalkârlığı daha açık deyiĢle, çocukların hem maddi ve 

fiziksel ihtiyaçlarının hem de sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının yeterince 

karĢılanmaması anlamına gelir. Örneğin çocuklarını ihmal eden anne-babalar, 

çocuklarının rahatlık ve huzur içinde olma, destek alma veya ilgi görme ihtiyaçlarını 

yeterince önemsemezler. Bu anne-babalar, fiziksel ve psikolojik olarak tepkisiz, 

ulaĢılmaz ya da kayıtsız olabilirler (Rohner, 2000). Çocuklarına çok az ilgi 

gösterirler, onlarla mümkün olduğunca az zaman geçirme eğilimindedirler. Ebeveyn 

reddinin iki Ģekli de çocuklarda, anne babaları tarafından sevilmedikleri, kabul 

edilmedikleri yorumuna yol açar (Ġmam, 2001).  

Rohner, daha sonraki çalıĢmalarında reddetmenin; soğuk ve duygusuz, düĢmanca ve 

saldırgan olmak üzere dört temel ifade yolunun her hangi birinin ya da birkaçının 

ortaya çıkabileceğini öne sürmüĢtür (Rohner, 2001). Bu dört tutumun her hangi 

birine sahip ebeveynler bunu çocuklarına fiziksel olarak (vurma, itme, bir Ģey 

fırlatma, çimdikleme, yaralayıcı olan sembolik el-kol hareketleri yapma gibi) ve/veya 

sözel olarak (alay etme, bağırma, çocuğa veya çocuk hakkında düĢüncesiz, 

aĢağılayıcı ve eleĢtirici Ģeyler söyleme gibi) kötü davranarak gösterirler (Rohner, 

2001). "AyrıĢmamıĢ reddetme", anne-babanın çocuklarını ihmal ettikleri, ya da 
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onlara karĢı Ģefkatsiz veya saldırgan olduklarına dair açık bir davranıĢsal gösterge 

olmamasına rağmen, çocukların anne-babalarının umurunda olmadıklarına veya 

onlar tarafından sevilmediklerine inanmalarıdır (Rohner, 2001).  

EKAR kuramı, tüm insanların kendileri için değerli saydıkları kiĢilerden Ģefkat ve 

sıcaklık alma ihtiyacında oldukları gerçeğinden hareketle, çocukların kendilerini 

yetiĢtiren ve duygusal evrenlerinde ıĢıklı bir rol  üstlenen ebeveynlerinden her daim 

koĢulsuz onay ve kabul görmelerinin, topluma uyum sağlayan, mutlu ve özgüvenli 

bireyler olarak yetiĢmelerinde temel bir deneyim olduğunu ortaya koymaktadır 

 

1. 3. 1. 1. Ebeveynliğin Sıcaklık Boyutu (Warmth Dimension)  

Anne-baba tarafından kabul veya reddedilme, birlikte anne-babalık etmenin sıcaklık 

boyutunu oluĢtururlar. Ebeveyn-çocuk iliĢkisinin bir bileĢeni olan sıcaklık boyutunun 

bir ucunda, anne-babanın çocuklarına karĢı gösterdikleri sıcaklık, Ģefkat, bakım, ilgi, 

destek ya da kısaca sevginin ön plana çıktığı "kabul etme" vardır. Boyutun diğer 

ucunda ise, bu duygu ve davranıĢların olamadığı veya belirgin Ģekilde esirgendiği, 

bunun yanı sıra, çocuğu inciten çeĢitli fiziksel veya psikolojik davranıĢ veya 

duyguların sergilendiği "reddetme" yer alır. Tüm insanlar, çocukluklarında 

kendilerine bakan kiĢilerden az ya da çok sevgi gördükleri için, bu boyut üzerinde 

uygun bir noktaya yerleĢtirilebilir. Dolayısıyla, sıcaklık boyutu, ebeveynlerle çocuk 

arasındaki duygusal bağın kalitesi ile anne-babanın bu duygularını ifade etmekte 

kullandıkları fiziksel ve sözel davranıĢlar ile ilgilidir (Öngider, 2006). 

Sıcaklık boyutu, çocuk ile kendisine bakanlar arasındaki etkileĢime ait bir tutumun 

yanı sıra, bu etkileĢimin çocuğun zihnindeki tasarımına iĢaret etmektedir. Çocuğun 

zihinsel tasarımı,  sevildiği, kabul edildiği, sevilmediği ya da reddedildiğine dair 
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sübjektif algıdır. Kuramda, kabul ya da redde yola açan ebeveyn davranıĢlarının 

kültürel olarak farklılaĢabileceği ancak özellikle sübjektif reddedilme algısının farklı 

toplumlarda dahi kendilik değeriyle ilgili benzer sonuçları doğuracağı, öne sürülen 

en önemli savdır (Rohner,  2000). 

Yapılan çalıĢmalar, ebeveyn reddinin dört temel davranıĢ örneğine sahip olduğunu 

göstermektedir. 

a)  Soğuk-sevgi eksikliği: Ebeveynlerin çocuğa karĢı sevgi ve sıcaklık içeren 

davranıĢlarındaki azalma ya da bu davranıĢların tamamıyla ortadan kalkmasıdır 

(Rohner ve Khaleque, 2002). 

b)  DüĢmanlık-saldırganlık: Ebeveynlerin çocuğa karĢı olumsuzluk, saldırganlık, 

düĢmanlık içeren davranıĢlarıdır. (Rohner ve Khaleque,  2002). 

c)  Ġlgisiz-ihmal: Ebeveynlerin çocukların çeĢitli ihtiyaçlarına (fiziksel ve ruhsal) 

ilgisiz kalmasıdır (Rohner ve Khaleque, 2002). 

d)  AyrımlaĢtırılmamıĢ/reddetme: Ebeveynin çocuklarına karĢı olumlu 

davranıĢlarına rağmen, çocuk tarafından reddedici olarak algılanması ya da 

ebeveynin farkında olmadan çocuğa olumsuz tavırlar sergilemesidir (Rohner, 

2002; Rohner, 2004; Rohner ve Khaleque, 2005). 

Teori, ebeveynlerin kabullenme ve reddedici davranıĢlarının, çocukların kiĢilik 

geliĢimini biçimlendirmede büyük etkisinin olduğunu varsayar. Ebeveynler veya 

diğer bağlanılan kiĢilerden gelecek olumlu tepkilere duyulan duygusal istek, çocuklar 

için güçlü bir güdüdür. Bu ihtiyaç, bağlanılan kiĢilerce karĢılanmadığında çocuklar, 

duygusal ve davranıĢsal olarak farklı Ģekillerde tepki verebilirler. Reddedilen 

çocuklar, kendilerini anksiyeteli ve güvensiz hissedebilmektedirler. Ayrıca, 

ebeveynlerin reddedici çocuk yetiĢtirme tutumu, çocuk ve yetiĢkinlerde diğer 
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kiĢilikle ilgili sonuçlara yol açabilir. Bunlar, düĢmanlık, agresyon, pasif agresyon, 

düĢük benlik değeri ve olumsuz bir dünya görüĢü gibi sonuçlardır. Yapılan 

araĢtırmalar, bu iki farklı yoldan varılan sonuçların birbirlerinden çok farklı olduğu 

durumlarda, fenomenolojik yaklaĢımla elde edilmiĢ bilgilere daha fazla 

güvenilebileceğini ortaya koymaktadır (Candan, 2006). 

Ebeveyn Kabul-Red Kuramı‟nda benimsenen fenomenolojik yaklaĢıma göre, insanın 

davranıĢlarında yaĢanan olaylardan çok, kiĢinin bu olayları nasıl algıladığı, 

yorumladığı ve anlamlandırdığı önemlidir. Rohner‟in kuramında önemle belirttiği 

nokta, sözü edilen “reddedilmenin” bir yargı değeri taĢımadığıdır. Diğer bir ifadeyle, 

ebeveynlerin reddedici davrandığı olgusu çocuğun algısıdır. Çocukları tarafından 

ısrarlı bir biçimde “reddedici” olarak algılanan ebeveynlerin çocuklarının, EKAR 

kuramında öngörülen sorunları yaĢadığı araĢtırmalarla ortaya konmuĢtur. Buradaki 

önemli nokta, reddedilmenin çocuğun subjektif yaĢantısı olduğudur. Rohner, 

Kagan‟ın (1987) Ģu ifadesi üzerinde durur: “Bir ebeveynin yadsıyıcı ya da kabul 

edici olduğu onun davranıĢlarının gözlenmesiyle anlaĢılamaz, çünkü ne onay, ne de 

reddetme davranıĢın belirgin bir niteliği değildir. Ebeveyn sevgisi de onun 

davranıĢlarının bir göstergesi değil, çocuğun taĢıdığı bir inançtır.” (akt. Rohner, 

1994). Gerçekte olan, anne-baba tarafından reddedilmenin çoğu semboliktir. Bu 

sebeple, reddedilmenin etkilerini anlayabilmek için, çocuğun sembolik doğasının 

anlaĢılması gerekir.  Dünyanın her yerindeki anne-babalar, belirli bir dereceye kadar 

kabul etme (sıcaklık, Ģefkat, bakım ve ilgi) ve reddetme (soğukluk, Ģefkatsizlik, 

düĢmanlık, saldırganlık, kayıtsızlık ihmal) davranıĢı sergilemektedir. Ancak, bunu 

farklı kültürlerde farklı biçimlerde sergileyebilirler. Örneğin bir çok toplumda anne-

babalar çocuklarını övebilir onlara güzel Ģeyler söyleyebilirler. Ancak, belirli bir 
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sosyo-kültürel ortamda sergilenen bu davranıĢın, baĢka bir sosyo-kültürel ortamda 

hiç bir anlamı olmayabilir (Rohner, 2000).  

Örneğin Amerika‟da ve Almanya‟da yapılan araĢtırmalarda, anne-babaların çocukları 

sıkı bir Ģekilde denetlemesinin, çocuklarca anne-baba tarafından reddedilme olarak 

algılandığı bulgulanmıĢtır (R. Rohner ve E. Rohner, 1978; Saavedra, 1980; 

Trommsdorff,1985 akt; KağıtçıbaĢı, 2008). Ancak, Japonya da (Kornadt, 1987; 

Trommsdorff, 1985; akt. KağıtçıbaĢı, 2008) ve Kore de ( Rohner ve Petengill, 1985) 

anne-baba tarafından gösterilen aynı denetimin, çocuğun gözünde, anne –babası 

tarafından sevilme ve korunma olarak görüldüğü ortaya çıkarılmıĢtır. Sonuç olarak, 

Amerikalı ve Alman çocuklarla ergenler, anne babalarının kendilerine uyguladığı sıkı 

disiplini az sevildikleri Ģeklinde yorumlarken, Koreli ve Japon çocuklar da tersi bir 

durum olarak algılamıĢlardır. Alman ve Türk ergenlerle yapılan çalıĢmalarda da 

benzer sonuçlarla karĢılaĢılmıĢtır. Alman ve Türk ergenlerin anne-babalarının 

davranıĢları arasında fark olmadığı, farklı olan Ģeyin anne-baba-çocuk iliĢkilerindeki 

algılama farklılığı olduğu ortaya çıkmıĢtır (Hantal, KağıtçıbaĢı ve  Ataca, 2006). 

 

1. 3. 1. 2. Kontrol Boyutu 

Ebeveynliğin diğer bir boyutu ise “Ebeveyn Kontrolü”dür.  Bu boyut bireyin 

çocukluk, ergenlik ve yetiĢkinlik dönemindeki geliĢimi üzerinde önemli etkileri 

olmaktadır. Ebeveyn Kabul-Red Kuram‟ında ebeveyn kontrolü, aĢırı izin verici ile 

aĢırı kısıtlayıcı ebeveyn davranıĢlarını içeren iki uçlu bir uzantı üzerinde 

kavramsallaĢtırılmıĢtır (Pettingill & Rohner, 1985). 

Çocuklarının davranıĢlarını nadiren kontrol eden ebeveynler, kuramda izin verici 

(düĢük düzeyde kontrollü) olarak; çocuklarının davranıĢlarını dakika dakika kontrol 
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eden ebeveynler ise kısıtlayıcı (yüksek düzeyde kontrollü) olarak tanımlanır. 

Ebeveynler, çocuklarını genellikle cinsellik, dürüstlük, tuvalet eğitimi, evdeki 

görevler, belli ahlaki değerler, düzenlilik, gürültü, kurallara itaat ve saldırganlık gibi 

alanlarda kontrol etmektedir. Bu boyutun bir ucunda hiç kontrolün olmaması yer alır. 

Bu durumda ebeveynler tarafından, çocuğa hiç bir kural getirilmez ya da sadece 

çocuğun güvenliği ve fiziksel sağlığı için gereken kontrol sağlanır. Ayrıca, ebeveyn 

çocuğun yaptıklarına karĢı yönlendirici değildir. Çocuğun kendi yolunu bulmasına ve 

kararlarına tamamen izin verir. Özerklik-kontrol boyutunun diğer ucunda ise aĢın 

kontrol yer alır. AĢırı kontrol ucunda, ebeveynin bir çok durum ve ortamda çocuğuna 

çok fazla kural ve kısıtlama getirerek çocuğu bu kurallara uymaya zorlaması görülür. 

AĢırı kontrol eden bir ebeveyn, çocuğun davranıĢlarını her an takip ederek belli 

becerileri edinmesini ve özerkliğini kazanmasını kısıtlar (Rohner, 2000). 

Özetle, tüm bu yukarıda sayılan nedenlerle EKAR Kuramı, çocuğun algıladığı 

subjektif sıcaklık, düĢmanlık veya kayıtsızlık gibi duyguları vurgulamaktadır. 

Böylelikle, kuram çocuğun duygularını temel aldığı için etnik sınırlamalardan 

bağımsız kültürler arası ampirik çalıĢmalara olanak tanımaktadır. EKAR Kuramı, 

dünyanın her yerindeki çocukların “kabul” veya “red” olarak algıladıkları tutumlara 

karĢı tutarlı tepkiler verdiklerini öngörmektedir (Rohner, 1986; akt. Eryavuz, 2006). 

Ebeveyn kabul ve reddinin, sembolik bir dil olması, ebeveyn kabul-reddinin farklı 

kültürlerde farklı biçimlerde ifade edilebildiği nedeni ile EKAR üç alt alandan beĢ 

temel soruyu kapsamaktadır (Rohner,1994). 
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1. 3. 1. 3. EKAR Kuramı’nın Alt Alanları 

Ebeveyn Kabul-Red Kuramı, "kiĢilik", "baĢ etme" (coping) ve "sosyo-kültürel" 

alanlar olmak üzere, üç farklı alanı içermektedir. 

1. 3. 1. 3. 1. KiĢilik Alanı: 

YetiĢkinlikte ve çocuklukta algılanan ebeveyn kabul ve reddinin kiĢilik ve akıl 

sağlığı ile ilgili psikolojik sonuçlarını açıklamayı amaçlayan alt teoridir 

(Rohner,1994; akt. Önder & Gülay, 2007). KiĢilik alt teorisi kuramda yer alan beĢ 

temel sorudan ikisi ile ilgilenmektedir. Bu sorulardan ilki, “Farklı sosyo kültürel 

çevrelerden, etnik gruplardan ve cinsiyetlerden gelmelerine rağmen ebeveynlerinin 

kabul ve reddine karĢılık, bireyler aynı tepkileri mi verirler?” Ģeklindedir. Diğer soru 

da çocukluktaki reddedilmenin, yetiĢkinliğe ve daha ileriki yaĢlara etkisinin ne 

düzeyde olduğudur (Khaleque & Rohner, 2005; Campo ve Rohner, 1995;  akt. 

Önder, 2007). 

EKAR Kuramı, insanların kendileri için önemli olan kiĢilerden olumlu tepki almak 

gereksiniminde oldukları varsayımından yola çıkmaktadır. Bu durum, insanın evrim 

süreci içerisinde oluĢmuĢ, biyolojik kökenli temel bir gereksinimidir (Khaleque ve 

Rohner, 2001). Olumlu tepkiye duyulan gereksinim, insanın farkında olarak veya 

olmayarak bakım, ilgi, destek, Ģefkat araması olarak düĢünülmektedir. Bu duygusal 

gereksinim, yetiĢkinlik döneminde daha karmaĢıklaĢarak, ne düĢündüğüne önem 

verdiğimiz kiĢiler tarafından beğenilme isteğini de içine almaktadır (Khaleque ve 

Rohner, 2001). 

Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde bu gereksinimi en iyi karĢılayabilecek kiĢiler 

doğal olarak çocuğun anne ve babasıdır. Ancak, ergenlik ve yetiĢkinlik döneminde, 

kiĢinin bu gereksinimini karĢılayabilecek „diğer önemli kiĢiler‟ (significant others) 
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ortaya çıkmaktadır. Evrensel bir bakıĢ açısı benimsemiĢ olan EKAR'da, çocuğun 

uzun süreli temel bakımını üstlenmiĢ herhangi bir kiĢi "ebeveyn" olarak kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla, ebeveyn olarak nitelendirilen kiĢi, çocuğun anne-babası 

olabileceği gibi, büyükanne/büyükbaba veya baĢka bir akrabası; hatta, çocuğu evlat 

edinmiĢ veya kurumsal bir ortamda anne-baba yerini almıĢ bir kiĢi de olabilmektedir. 

Çocuğun duygusal güvenliği ve geliĢimi, anne-babasıyla olan iliĢkisinin niteliğine 

bağlı olduğu için ebeveynler çocukların yaĢamında çok özel bir yer tutmaktadırlar. 

Bu nedenle, EKAR'da çocuğun anne-babası tarafından kabullenilmesi veya 

reddedilmesi, çocuğun kiĢilik geliĢimi üzerinde en etkili faktörlerden biri olarak 

görülmektedir (Rohner, 2000). 

EKAR'da kiĢilik kavramı, kiĢinin çeĢitli ortamlarda veya yaĢamsal durumlarındaki, 

göreceli olarak stabil olan tepki verme eğilimleri (duygusal, biliĢsel, algısal ve 

güdüsel) ve sonuçta ortaya çıkan davranıĢları (gözlenebilen davranıĢlar) olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tanımda, davranıĢın hem dıĢsal (çevresel) hem de içsel (örn. 

duygusal, biyolojik ve öğrenme) faktörler tarafından etkilenip güdülenebileceği, 

ayrıca, davranıĢın bir zaman ve mekandan diğerine genellikle tutarlılık göstereceği 

kabul edilmektedir (Khaleque ve Rohner, 2001). Hiçbir kuramda, anne-baba 

tarafından kabul veya reddedilmenin tüm etkilerinin ele alınmasının 

beklenemeyeceği belirtilmektedir (Rohner, 2000). Dolayısıyla, EKAR'da da, 

dünyanın çeĢitli ülkelerinde anne-babaları tarafından reddedilmiĢ çocuk veya 

yetiĢkinleri tanımlayan en belirgin özellikler ele alınmıĢtır. Diğer bir deyiĢle 

kuramda, anne-baba tarafından reddedilmenin kiĢilik üzerindeki en belirleyici 

gözüken etkileri üzerinde durulmuĢtur.  

Teoriye göre çocukların duygusal ihtiyaçlarının (güvenlik ve rahatlık) karĢılanması, 

ebeveynleri ile iliĢkilerinin kalitesine bağlıdır. Bu nedenle hem bağlanma kuramına 
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hem de kabul red teorisine göre çocuklukta en önemli bağlanma nesneleri 

ebeveynlerdir (Campo & Rohner,1995). 

Bu alt teoriye göre ebeveynleri tarafından reddedilen çocuk ve yetiĢkinlerle yapılan 

araĢtırmalar, bu kiĢilerin kültür, dil, cinsiyet gibi değiĢkenlere göre farklılık 

göstermeyen yedi karakteristik özelliğe sahip olduklarını ortaya koymuĢtur Khaleque 

ve Rohner, 2002; Rohner, 2004). 

1. Bağımlılık veya savunucu bağımsızlık (yaĢanılan reddedilmenin derecesine ve 

biçimine bağlı olarak) 

2. Duygusal tepkisizlik (duyarsızlık) 

3. DüĢmanlık, saldırganlık, pasif saldırganlık veya düĢmanlık veya saldırganlığın 

denetimiyle ilgili sorunlar 

4. Olumsuz öz-saygı 

5. Olumsuz öz-yeterlik 

6. Duygusal tutarsızlık 

7. Olumsuz dünya görüĢü 

 

1. 3. 1. 3. 1. 1. Bağımlılık veya Savunucu Bağımsızlık: 

Bağımlılık, EKAR‟da ele alınan yedi kiĢilik özelliği arasında en karmaĢık ve en 

sorunlu olanıdır. Bunun önemli bir nedeni bağımlılık kavramına farklı kuramlarda 

farklı anlamlar verilmiĢ olmasıdır. Bağımlılık ve bağımsızlık kavramları bazen aynı 

uzantının iki zıt ucu gibi degil, birbirlerinden niteliksel olarak farklı iki ayrı fenomen 

olarak görülmüĢtür (Beller, 1955; Heathers, 1955; akt. Rohner, 2000). 
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EKAR'ın kiĢilik kuramında, bağımlılık ve bağımsızlık aynı kiĢilik boyutunun zıt 

uçları olarak düĢünülmektedir. Kavramsal olarak "bağımlılık,, bir insanın baĢka bir 

insana rahatlama, onay alma, cesaretlendirilme gibi ihtiyaçlarının giderilmesi 

amacıyla duygusal olarak dayanması, bel bağlamasıdır. Bağımlı kiĢiler, olumlu tepki 

almak için sık ve yoğun arzu duyarlar ve bunu elde etmek için birçok talepkar 

davranıĢ içerisine girerler. Uzantının diğer ucunda yer alan "bağımsızlık", bu tür 

duygusal bel bağlamaların olmadığı ya da kiĢinin bu tür taleplerde bulunma ihtiyaç 

veya isteğinden uzak olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bağımsız kiĢiler, 

yaĢamlarındaki "diğer önemli kiĢiler" den ilgi, bakım, destek alma isteğini sık veya 

yoğun bir Ģekilde yaĢamayan ya da bu yönde davranıĢlar içerisine girmeyen 

kiĢilerdir.  ĠĢe vuruk tanım açısından, "bağımlılık" çocukların olumlu tepki almak 

için yaptıklarıdır (Öngider, 2006). 

Çocuklar elbette her zaman olumlu tepki almak için uğraĢmaz. Bazen davranıĢları 

tamamen ilgi çekmeye yöneliktir ve çok olumsuz veya rahatsız edici olabilir. Ancak, 

duygusal rahatlama, Ģefkat onay, destek veya cesaretlendirilme peĢinde oldukları 

sürece, tanım itibariyle, bağımlıdırlar.  Bu nedenle çocuklarda bağımlığın diğer 

göstergeleri arasında, "yapıĢmak" (clinging), dikkat çekmeye yönelik davranıĢlar, 

anne-babadan ayrıldığında kaygılı (anksiyöz), güvensiz, ağlamaklı olmak veya 

mızmızlanmak, birinden (genellikle anne-babadan) bakım verici bir tepki beklemek 

veya talep etmek sayılabilir (Rohner, 2006). 

Diğer yanda, "bağımsız" çocuklar duygusal destek, cesaretlendirilme, doğrulanma, 

rahatlatılma vs. için sık sık baĢkalarına bel bağlamayan, olumlu tepki almak için 

"uğraĢmayan", incindiğinde ya da bir derdi olduğunda arkadaĢları veya ailesinin 

ilgisini, sempatisini alma ihtiyacı duymayan kiĢilerdir. Duygusal açıdan sağlıklı 

kiĢilerin de elbette zaman zaman böyle ihtiyaçları olabilir. Burada önemli olan, 
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kiĢinin bu olumlu tepki alma ihtiyacını ne kadar sık ve yoğun yaĢadığıdır. (Rohner, 

2006) 

Bu noktada, bağımsız olmanın kendi kendine yetmeden (self reliance) farklı 

olduğunun vurgulanması gerekir. Bazen "bağımsız olma" ile "kendi kendine yetme" 

eĢanlamlı kavramlar olarak kullanılmaktadır. Oysa, kiĢilik kuramında bu iki 

kavramın birbirlerinden farklı olduğu düĢünülmektedir. Kendi kendine yeterli olma, 

"araçsal gereksinimlerle" (instrumental needs), bağımsız olma ise duygusal 

gereksinimlerle ilgilidir. Babasından belirli bir iĢin yapılmasında 

yardım isteyen bir çocuğun bu talebi tamamen o iĢin yapılmasına yönelikse, bu 

çocuğun "kendi kendine az yetebilen" bir çocuk olduğu düĢünülmez. Ancak, bu 

çocuğun yardım talebi babasının ilgisini çekmeye yönelikse, o zaman bunun 

"bağımlılık" olduğu düĢünülebilir (Rohner, 2006).  

Tüm bu psikolojik incinme nedeniyle, bazı reddedilmiĢ çocuklar özellikle ergenlik 

döneminde savunucu bir Ģekilde bağımsız olabilirler. Savunucu bağımsızlık, kiĢinin 

olumlu tepki almak için göreceli olarak daha az çaba ve talep içerisinde oluĢundan 

dolayı sağlıklı bağımsızlığa benzer. Ancak, bu kiĢiler her zaman farkında olmasalar 

da, duygusal açıdan halen yakınlık, sıcaklık ve destek (olumlu tepki) aramaya devam 

ettikleri için, savunucu bağımsızlık sağlıklı bağımsızlığa benzemez. Hatta, kronik 

reddedilmenin yol açtığı öfke, güvensizlik ve diğer olumsuz duyguların üzerlerinde 

yarattığı ağırlık nedeniyle, bu kiĢiler sıklıkla olumlu tepki alma gereksinimlerini 

açıkça inkar ederler. Bu, bir anlamda, "Hepinizin canı cehenneme! Size ihtiyacım 

yok! Benim hiç kimseye ihtiyacım yok!" demektir (Rohner, 2001). 

Savunucu bağımsızlığın beraberinde gelen duygu ve davranıĢlar ergenlik döneminde 

bazen bir "karĢıt reddetme" sürecine yol açar ve genç, bu durumda kendisini 

reddeden anne babasını reddeder. Bu durum bazen aile içerisinde bir Ģiddet 
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döngüsüne dönüĢebilir. Ebeveyn Kabul-Red Kuramı kiĢilik alanında "diğer önemli 

kiĢiler" den olumlu tepki alma gereksinimini güçlü bir güdüleyici olarak 

değerlendirilmektedir. Bu gereksinimleri anne-babaları tarafından yeterince 

karĢılanmayan çocukların, duygusal ve davranıĢsal olarak belirli bir tepki örüntüsü 

içerisine girmeye açık bırakıldığın da, ileri sürülmektedir. Kurama göre, özellikle 

reddedilmiĢ çocuklar kendilerini endiĢeli (anksiyöz) ve güvensiz hissetmeye 

eğilimlidir. ReddedilmiĢ çocukların, bu olumsuz duyguları hafifletmek ve olumlu 

tepki alma gereksinimlerini karĢılayabilmek amacıyla, olumlu tepki alma çabalarını 

ve taleplerini arttırdıkları belirtilmektedir. Diğer bir deyiĢle, bu çocuklar daha 

bağımlı olmaya eğilim göstermektedir. Burada bağımlılık teriminden, duygusal 

destek, ilgi, bakım ve benzeri anne-baba davranıĢlarına karĢı hissedilen (diğer bir 

deyiĢle, belirli bir amaca ya da iĢe yönelik olmayan) içsel ve psikolojik bir istek ya 

da arzu kastediliyor.  

Ebeveyn Kabul-Red Kuramı'nda ele alınan diğer tüm kiĢilik özellikleri gibi, 

bağımlılık-bağımsızlık boyutunda da, her insan bu boyut üzerinde belirli bir noktaya 

yerleĢtirilebilir. Kurama göre, çocukların bağımlılık konusunda birbirlerinden 

farklılaĢması, kendilerini ne derece kabullenilmiĢ veya reddedilmiĢ olarak 

algıladıklarına bağlıdır. ReddedilmiĢ bir çok çocuk veya yetiĢkin, sürekli olarak 

onaylanmaya, doğrulanmaya ve duygusal desteğe gereksinim hissetmektedir 

(Rohner, 2006). 
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1. 3.1.3.1.2.Duygusal Duyarsızlık (Tepkisizlik): 

 Rohner (1975), EKAR‟da ele alınan diğer kiĢilik özelliği de “duygusal 

duyarsızlıktır”. Anne-babaları tarafından ciddi Ģekilde reddedilmiĢ çocuklar, model 

alabilecekleri sevgi dolu anne babaları olmadığı için, sevgi vermeyi 

öğrenmemiĢlerdir. ġefkate çok ihtiyaç duymalarına rağmen, bunu vermekte ve 

almakta zorluk çekerler. Kendilerini duygusal olarak daha fazla hırpalanmaktan 

korumak amacıyla reddedilmiĢ çocuklar duygusal olarak geri çekilme, giderek 

olumlu tepki almak için daha az giriĢimde bulunmak ve duygularının üzerini örtmek 

eğilimindedirler. En sonunda, kendileri için önemli olan insanlardan olumlu tepki 

almak için çabalamaktan vazgeçebilirler. Ama tüm bunları yaparken, genellikle 

farkında olmadıkları, bazen de Ģiddetli bir Ģekilde inkar ettikleri bir sevgi hasreti 

içerisinde olurlar. Bu Ģekilde, reddedilmiĢ çocuklar duygusal açıdan yalıtılmıĢ, 

baĢkalarıyla özgürce ve açıkça sıcak ve yakın iliĢkiler kuramayan kiĢiler olurlar. 

Bağlanmalarında duygusal sınırlılık veya savunuculukta sorunlar yasarlar ve aĢırı 

vakalarda apati görülür veya duygulanımları açısından küntleĢebilirler (akt. Eryavuz, 

2006). 

 

1. 3. 1. 3. 1. 3. DüĢmanlık ve Saldırganlık: 

Rohner (1975), EKAR‟da ele alınan “DüĢmanlık ve Saldırganlık” kiĢilik 

özelliklerine göre ise; reddedilmiĢ çocuklar anne-babalarına öfkelenme veya 

kızgınlık duyma eğilimindedirler. Öfkelerini doğrudan ortaya koyabilirler veya 

içlerinde biriktirirler ki, bu da öfke denetiminde sorunlara yol açar. Ebeveyn Kabul-

Red Kuramı'nın kiĢilik kuramına göre, anne-babanın çocuğu reddetme biçimi, 

düĢmanlık ve saldırganlık Ģeklinde ortaya çıkıyorsa, reddedilmiĢ çocuklar düĢmanlık 

duyguları hissetmeye, saldırgan olmaya veya pasif/agresif bir tutum içerisine 
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girmeye eğilimli olurlar. Bu Ģartlar altında, çocuklar ayrıca saldırgan bir modelle de 

karĢı karĢıya kalırlar. Bu Ģekilde saldırganlık eğilimleri daha da yoğunlaĢabilir. 

Ancak, bazen, anne-babalar çocuklarının öfkelerini açıkça ifade etmelerine izin 

vermezler. Bu çocuklar öfke denetiminde sorunlar yaĢamaya eğilimli olurlar. 

BastırılmıĢ, aĢırı kontrol edilmiĢ öfke, sıklıkla kiĢinin saldırganlıkla endiĢeli bir 

Ģekilde “uğraĢmasında”, saldırganlık içeren hayal veya rüyalarda, ya da kiĢinin 

baĢkalarının hayali veya gerçek saldırganlıklarıyla garip bir Ģekilde ilgilenmesi gibi 

baĢka kılıklara bürünmüĢ olarak veya sembolik Ģekillerde ortaya çıkabilir. Ancak, en 

uygun koĢullarda bile çocuklarda (veya yetiĢkinlerde) hiçbir saldırganlığın 

görülmemesi mümkün olmayacaktır. Dünyanın her köĢesinde normal çocuklar (veya 

yetiĢkinler) zaman zaman sinirlilik, öfke gibi düĢmanlık veya saldırganlık içeren bir 

tablo içerisine girebilirler. Hiçbir zaman öfkeli veya saldırgan gözükmeyen çocuklar, 

aĢırı saldırgan olan çocuklardan farklı, ama aynı derecede psikolojik olarak sorunlu 

olabilirler (akt. Eryavuz, 2006). 

Özellikle reddedilmiĢ çocuk ve yetiĢkinler için, bu durum daha da geçerlidir. 

Örneğin, anne-babası tarafından reddedilmiĢ birçok insan ortada böyle bir Ģey 

yokken düĢmanlık algılamaya veya ters yönde pek çok veri olmasına rağmen kendi 

kiĢisel değerlerini düĢük görmeye eğilimlidir. Hatta, reddedilmiĢ çocuklar kendi 

çarpıtılmıĢ tasarımlarına uyan deneyim ve iliĢkiler arar, içine girdikleri durum, iliĢki 

veya yaĢantılarını, yine kendi çarpıtılmıĢ tasarımlarına uyan bir biçimde algılar ve 

yorumlarlar. Kendi zihinsel tasarımlarına uymayan durumlardan uzak durur ya da bu 

durumları yeniden yorumlarlar. Ayrıca, reddedilmiĢ çocuk ve yetiĢkinlerin 

zihinlerindeki imgelerde kiĢiler arası iliĢkiler yordanmaz, güvenilmez hatta 

zedeleyicidir.  
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Bu düĢünceler yeni iliĢkilere taĢınır. Bu yüzden reddedilmiĢ çocuk ve yetiĢkinlerin 

duygusal olarak "baĢkalarına" güvenmeleri çok zordur. ĠliĢki içerisinde duygusal 

güvensizliği çağrıĢtıracak en ufak iĢaretlere karĢı bile aĢırı duyarlı ve hassastırlar 

(Khaleque ve Rohner, 2001). 

Anne-baba tarafından reddedilmenin yol açabileceği tüm bu duygusal, davranıĢsal ve 

sosyal-biliĢsel etkilerden dolayı, reddedilmenin dünyanın her yerinde ruhsal sağlıkla 

iliĢkili olduğu görülmüĢtür. Dünyanın çeĢitli yerlerinde yapılan araĢtırmalardan elde 

edilen bulgular, anne-baba tarafından reddedilmenin, kiĢilikte yol açtığı örüntünün 

yanı sıra, depresyon ve depresif duygulanım, davranım veya davranıĢ sorunları, alkol 

veya madde kötü kullanımıyla iliĢkili olabileceğini ortaya koymuĢtur. 

Ayrıca, anne-baba tarafından reddedilmenin, "borderline kiĢilik bozukluğu" ve diğer 

psikiyatrik sorunlar, suç iĢleme, yüksek tansiyon, astım gibi psiko fizyolojik 

reaksiyonlar, okul baĢarısı ve zihinsel performans sorunları, yaĢıtlar/arkadaĢ ve eĢle 

iliĢkilerde sorunlar gibi daha bir çok geliĢimsel sorunla iliĢkili bulunmuĢtur (Varan, 

2006). 

 

1. 3. 1. 3. 1. 4. Olumsuz Öz-Saygı: 

Rohner (1975), EKAR‟da ele alınan diğer bir kiĢilik özelliği ise kiĢinin kendi değeri 

ve ederi hakkında yaptığı genel duygusal değerlendirmesidir. Olumlu öz- saygı, 

kiĢinin kendisini beğendiği, onayladığı, kabul ettiği, kendisiyle rahat olduğu, 

kendisini değerli, baĢkalarının saygısını hakkeden biri olarak gördüğü, ender olarak 

kendisinden memnun kalmadığı anlamına gelir. Diğer yanda, olumsuz öz-saygı, 

kiĢinin kendisini beğenmediği veya onaylamadığı, kendi değerini düĢük gördüğü, 

kendisini hiçbir değeri olmayan, suçlanmayı hak etmiĢ biri olarak algıladığı ve 
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kendisini diğer kiĢilerden aĢağı gördüğü anlamlarını taĢır. Tüm insanlar bu iki nokta 

arasında yer alan öz-saygı uzantısı üzerinde belirli bir noktaya konulabilir (akt. 

Öngider, 2006). 

 

1. 3. 1. 3. 1. 5. Olumsuz Öz-Yeterlik: 

Öz-yeterlik ise, kendi yeterliliğimiz hakkında yaptığımız değerlendirmeleri içerir: 

“Ben karĢıma çıkan sorunlarla baĢ etmek ve kendi araçsal gereksinimlerimi 

karĢılayabilmek için yapmam gereken iĢleri yapabilecek kadar yeterli miyim?” 

Olumlu öz-yeterlilik duyguları, kiĢinin kendisini "sorunlarıyla yeterince baĢa 

çıkabilen", "yapacağı iĢlerde baĢarılı olacağını düĢünen", "kendinden emin", 

"kendine güvenen" ve "sosyal açıdan yeterli" biri olarak gördüğü anlamına gelir. 

Diğer yanda, olumsuz öz-yeterlik, yetersizlik duyguları, günlük yaĢamın taleplerini 

karĢılamada yetersiz kaldığını düĢünme, kiĢinin istediği Ģeyler için yeterince 

mücadele edemediğini hissetmesi gibi duygu ve düĢüncelerle ilgilidir (Rohner, 

2001). 

 

1. 3. 1. 3. 1. 6. Duygusal Tutarsızlık: 

EKAR‟ın ele alınan diğer kiĢilik özelliği “Duygusal tutarsızlık” tır ve bu kiĢilik 

özelliğine göre kritik düzeydeki reddedilme deneyimine sahip çocuklar ve 

yetiĢkinlerde kızgınlık, öfke ve diğer yıkıcı duygular yoğunlaĢabilmektedir. 

Reddedilen birçok kiĢi reddedilmenin olumsuz sonuçlarından kendini korumak için 

duygusal açıdan içe kapanabilir. Bu da duygusal dengesizliği beraberinde getirebilir. 

Duygusal dengesizlik ile birlikte kiĢiler sevgi gibi olumlu duygularını göstermekte ya 
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da bu duygular, diğer insanlar tarafından onlara gösterildiğinde uygun tepkiler 

vermekte zorlanabilmektedir (Rohner, 2004). 

 

1. 3. 1. 3. 1. 7. Olumsuz Dünya GörüĢü: 

Olumsuz dünya görüĢü kiĢilik özelliğine göre ise; kiĢinin kendine yönelik olumsuz 

algılamaları ve reddedilmenin diğer olumsuz sonuçları, çocukların ve yetiĢkinlerin 

stres ile baĢ edebilme yeterliliklerine de zarar vermektedir. Bu yüzden reddedilen 

kiĢiler, reddedilmeyenlere göre duygusal istikrar açısından daha zayıftırlar. YaĢanan 

tüm olumsuz, yıpratıcı durumlar olumsuz dünya görüĢüne zemin hazırlamaktadır. 

Teoriye göre reddedildiğini hisseden kiĢiler; insan varlığı, yaĢam, insan iliĢkileri 

hakkında olumsuz dünya görüĢü geliĢtirmekte ve düĢmanlık, arkadaĢça olmayan, 

güvensizlik gibi tepkiler gösterebilmektedirler (Rohner, 2004). 

 

1. 3. 4. 1. EKAR Kuramın’da BaĢetme Teorisi (Coping Theory) 

Ebeveyn Kabul-Red Kuramının diğer alt alanı “baĢetme teorisidir”. Bu alan, 

reddedilme yaĢantısıyla, diğer reddedilenlere göre duygusal açıdan daha etkili 

biçimde baĢa çıkan yetiĢkin ve çocuklarla ilgilenen bir alt teoridir (Rohner, 2004) 

EKAR Kuramı‟nda, insanların ruh sağlığının, yasadıkları reddedilmenin sıklığına, 

Ģiddetine ve süresine bağlı olarak bozulduğu ileri sürülmektedir. ABD ve tüm 

dünyada yapılan çalıĢmalarda, kuramın öngördüğü gibi çocuk ve yetiĢkinlerin 

yaklaĢık yüzde 80‟ninin Ebeveyn Kabul-Red Kuramı‟nın kiĢilikle ilgili görüĢleri 

doğrultusunda tepki verdikleri belirlenmiĢtir.  

Rohner (1975), kuramın beklentileri doğrultusunda tepki vermeyen kiĢilerin bir 

bölümü “sorunlu” kiĢiler olarak adlandırılmıĢtır. “Sorunlu” kiĢiler bir reddedilme 
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yaĢamamıĢ olmalarına rağmen ruhsal sağlıkları yine de zedelenmiĢ kiĢilerdir. 

Ġnsanlar, anne-baba tarafından reddedilmeyle hiçbir iliĢkisi olmayan pek çok 

nedenden dolayı psikolojik olarak rahatsızlanabileceği için, Ebeveyn Kabul-Red 

Kuramı araĢtırmacıları bu kiĢileri yeterince çalıĢmamıĢlardır (akt. Eryavuz, 2006). 

Bu alt teori, beĢ temel sorudan bir tanesine odaklanmıĢtır: “Neden bazı yetiĢkin ve 

çocuklar çocukluktaki reddedilme ile diğerlerine göre duygusal açıdan daha etkili 

biçimde baĢa çıkmaktadırlar?” (Rohner, 2005). Bazı yetiĢkin ve çocukları, baĢa 

çıkmada daha etkili kılan sosyal biliĢsel yeterlilikler, belirgin biçimde ortaya çıkmıĢ 

kendilik değeri, kendi kendine karar verme ve her Ģeyi kiĢisel almama davranıĢlarını 

gösterebilmedir. Kararlılık, bireylerin, karĢılaĢtıkları durumları kontrol etme 

becerisini kazanmalarını ifade etmektedir. Bu iç psikolojik algıya dayanan 

reddedilmenin en yıkıcı sonuçlarından en az düzeyde etkilenmeyi sağlar. Olayları 

kiĢisel olarak algılayanlar, elde olmadan gerçekleĢen küçük olayları, reddedilme ya 

da diğer yıkıcı durumlar gibi yorumlamaya meyillidirler. Olayları kiĢisel olarak 

algılamayanlar ise kiĢiler arası problemlerle daha olumlu bir bakıĢ açısı ile mücadele 

etmek için psikolojik bir kaynağa sahiptirler. Bu üç sosyal biliĢsel unsur (belirgin 

biçimde ortaya çıkmıĢ kendilik değeri, kendi kendine karar verme ve her Ģeyi kiĢisel 

olarak algılamamak), reddedilmenin olumsuz etkileriyle mücadeleyi sağlamaktadır 

(Khaleque ve Rohner, 2005). 

BaĢa çıkma kuramının esas üzerinde yoğunlaĢtığı, ciddi bir Ģekilde reddedici olan 

aileler tarafından yetiĢtirilmelerine rağmen yine de duygusal ve genel ruh sağlığı iyi 

olan "duygusal baĢedici" lerdir. Diğer yanda, "araçsal baĢ ediciler", mesleklerinde 

veya iĢlerinde ve diğer iĢ yapmaya yönelik etkinliklerde baĢarılı olan ama duygusal 

ve ruhsal sağlığı zedelenmiĢ kiĢilerdir. "Araçsal baĢ ediciler" ciddi bir reddedilme 

yaĢamıĢ olmalarına rağmen, mesleklerinde veya yaptıkları iĢlerde çok yeterli ve 
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baĢarılı olabilirler. Maxim Gorki gibi birçok ünlünün yaĢamında bunu görmek 

mümkündür. Oysa "duygusal baĢ ediciler" reddedilmenin en yıkıcı etkilerinden bile 

bir Ģekilde sıyrılan kiĢilerdir. Bu kiĢiler reddedilmeden hiçbir zarar görmemiĢtir 

(Rohner, 1999). 

Rohner (1999), hem kuramsal hem de ampirik açıdan, baĢ etme mekanizması 

Ebeveyn Kabul-Red Kuramı'nın en az geliĢmiĢ kısmıdır. Bazı kiĢilerin algılanmıĢ 

reddedilme ile diğerlerine göre daha etkin baĢa çıkabilmelerinde rol oynayan 

mekanizma ve süreçler hakkında güvenilir bir bilgi henüz yoktur. Yine de, Ebeveyn 

Kabul-Red Kuramı'na göre, baĢ etme mekanizmasını (hatta, tüm kabul edilme - 

reddedilme sürecini) anlayabilmek için, hem kiĢiyi hem de kiĢinin içerisinde 

bulunduğu durumu göz önüne alan, çok-yönlü bir bakıĢ açısı benimsemek 

gerekecektir. Bu bakıĢ açısının üç öğesi vardır: KiĢinin kendisi, diğerleri ve içinde 

bulunulan durum-bağlam. Ebeveyn Kabul-Red Kuramı‟nda benimsenen çok-yönlü 

davranıĢ modeli, kiĢinin davranıĢının (örn. algılanan reddedilme ile baĢ etme 

davranıĢı) kiĢi, diğerleri ve bağlam arasındaki etkileĢimin bir fonksiyonu olduğunu 

ileri sürer. KiĢinin kendisi ile ilgili özellikler çocuğun zihinsel tasarımları ile daha 

önce değinilen diğer iç ve dıĢ (kiĢilik) özellikleri kapsar. "Diğerleri" ile ilgili 

özellikler, reddedici anne-babanın kiĢisel özelliklerinin yanı sıra, reddedilmenin 

Ģekli, sıklığı, süresi, ve ağırlığı gibi faktörleri içerir. "Bağlam" özellikleri ile 

kastedilen ise, çocuğun yaĢamındaki "diğer önemli kiĢiler" ile çocuğun içerisinde 

bulunduğu çevrenin sosyal - durumsal özellikleridir. Hipotetik olarak diğer bütün 

koĢulların eĢit olduğu bir durumda, reddedilmiĢ çocukların reddedilme ile baĢ etme 

olasılığı, sıcak, destekleyici, bir alternatif "bakım veren" kiĢi veya bir "diğer önemli 

kiĢi"nin varlığı ile yükselecektir (akt. Candan, 2007). 
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Çocukluktan yetiĢkinliğe uzanan zaman içerisinde, çok ağır bir Ģekilde reddedilmiĢ 

ve psikolojik olarak çok hasar görmüĢ kiĢiler hariç, birçok reddedilmiĢ kiĢilerin, 

ailelerinin dıĢında, maruz kaldıkları reddedilmenin bir çok duygusal, biliĢsel ve 

davranıĢsal etkilerini hafifletecek yeterince olumlu deneyimleri olur. Dolayısıyla, 

baĢarılı bir psikoterapi, olumlu iĢ yaĢantıları, tatmin edici bir evlilik gibi diğer bazı 

doyurucu süreç ve sonuçlarla, çocuklukta anne-babaları tarafından reddedilmiĢ 

çocuklar, reddedici anne - babalarının doğrudan etkisi altında oldukları günlere 

nazaran duygusal ve psikolojik olarak daha uyumlu olabilirler. Ancak, bu kiĢiler yine 

de kendilerini, çocukluklarından beri sevildiğini hissetmiĢ olan kiĢiler kadar, iyi 

hissetmeyeceklerdir. Reddedilmenin önemli öğeleri yetiĢkinliğe de uzanır. 

Çocuklukta anne baba tarafından reddedilmenin sık görülen, olumsuz sonuçlarından 

biri de, duygusal baĢ edicilerin durumunda bile, reddedilmenin bir sonraki kuĢağa 

aktarılmasıdır. (Rohner, 1999).  

EKAR‟ın diğer bir alt alanı olan “sosyo-kültürel sistemler modeli” de toplumdaki 

davranıĢların ve kiĢisel inançların, hem ebeveynleri hem de çocukları nasıl 

etkileyebileceğine odaklanan bir alt teoridir (Rohner, 2004). 

 

1. 3. 1. 4. 2.  EKAR Kuramı Sosyo-kültürel Sistemler Modeli 

EKAR‟ın diğer bir alt alanı olan “sosyo-kültürel sistemler modeli” bazı ebeveynlerin 

neden sıcak ve sevgi dolu, bazılarının ise soğuk, saldırgan ve reddedici olduklarını 

inceleyen alt teoridir.  

Teorinin ele aldığı, sosyo kültürel sistemdeki öğeler, doğal çevre, koruma sistemleri, 

ebeveyn davranıĢı, çocuğun kiĢiliği ve davranıĢları, kurumlaĢmıĢ ifade edici sitemler 

ve davranıĢlardır (Rohner, 2005).  
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Ebeveyn davranıĢları; kabul ya da red gibi herhangi bir davranıĢı temsil ederken, 

koruma sistemi ise aile yapısı, ev organizasyonu, ekonomik organizasyon ve 

savunma sistemini ifade etmektedir. Sisteme göre ebeveyn davranıĢları çocukların 

davranıĢlarını doğrudan etkilemektedir (Önder, 2007). Örneğin, yüksek düzeyde 

ebeveyn reddi ile karakterize olan bir sistemde, gelecek kuĢakların çocukları da 

reddeden ebeveyn olacak ve kendi çocuklarını reddedeceklerdir (Rohner, 1986). 

Sistemdeki diğer önemli nokta, öğeler arasında karĢılıklı iliĢkinin bulunmasıdır. 

KurumlaĢmıĢ ifade edici sistemler; gelenek, görenek, davranıĢlar, kiĢilerin estetik 

anlayıĢlarını, tercihlerini vb. diğer sembolik, çoğunlukla etkisiz olan ve yaĢamsal 

anlamı olmayan inançları ve davranıĢları içerir (Önder, 2007). 

Teori, sosyo kültürel sistem çerçevesinde ebeveyn kabul ve reddinin dünya 

genelindeki sebeplerini açıklamaya çalıĢmaktadır (Rohner, 2005). Örnek olarak 

yapılan araĢtırmalar, kültürel farklılıkların ebeveyn kabul reddi ile iliĢkisi olduğunu 

belirtmektedir. Çocukların reddedildiği topluluklarda doğaüstü dünyanın genellikle 

olumsuz sıfatlarla (düĢman, tahmin edilemez, yıkıcı, kaprisli, güvenilmez vb.) 

nitelendirildiği belirlenmiĢtir. Buna karĢılık, doğaüstü dünyanın olumlu sıfatlarla 

(sıcak, destekleyici, cömert, korumacı vb.) nitelendirildiği toplumlarda da çocuklara 

kabullenici yaklaĢımın gösterildiği belirlenmiĢtir (Rohner, 2005). 

Genel olarak bakıldığında EKAR Kuramı çerçevesinde ebeveyn kabul ve reddinin 

gerek çocuğun, gerekse yetiĢkinin psikolojik uyumlarına etkileriyle ilgili pek çok 

çalıĢma yapıldığı halde ebeveyn kabul ve reddinin yakın iliĢkilerle iliĢkisi, yeni 

çalıĢılmaya baĢlanan bir konudur. Rohner‟e göre, çocukluklarında kabul gördüklerini 

algılamıĢ olmalarına karĢın, bugünkü psikolojik uyumları bozuk olan kiĢilerin bu 

durumları halen sürmekte olan (ya da yakın bir zamanda yaĢanmıĢ) yakın duygusal 

iliĢkilerinde reddedildiklerini algılamalarından kaynaklanmıĢ olabilir. Rohner, 
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yetiĢkinlikteki yakın duygusal iliĢkilerde eĢ (veya sevgili) tarafından reddedilmenin 

ebeveyn reddi kadar incitici olabileceğini ve yetiĢkin kiĢide, çocuklarda olduğu gibi, 

ebeveyn reddi ile iliĢkili olduğu gösterilmiĢ olan bu yedi kiĢilik boyutunda hasara yol 

açabileceğini ileri sürmüĢtür (Rohner, 2001).  

Anne ve babası tarafından kabul ve reddedilme, çocukta ailenin bir parçası olma 

duygusunu vermesinin yanı sıra dıĢlanmıĢlık duygusunu da yanında getirmektedir. 

Bu durumun çocuğun fiziksel, biliĢsel sosyal ve duygusal geliĢimine etkisi olduğu 

gibi yetiĢkinlikteki davranıĢlarına ve kiĢiliğine de yansıması olabilecektir. 

YapılmıĢ olan araĢtırmalarda ebeveynlerin kabul ve reddleri dıĢında çocukların 

kiĢilikleri üzerinde etki eden, birçok faktörden bahsedilmektedir. Özellikle aile içinde 

bile annenin ve babanın çocuk üzerinde farklı etkiye sahip olması bu faktörlerden bir 

tanesidir. Anne, çocukla biyolojik ve psikolojik olarak derin bir iliĢki içindedir, ilk 

yıllarda bu etki daha yoğundur. Öyle ki iki yaĢına kadar annenin çocuk için  en 

önemli “Sosyal çevre”yi oluĢturduğu söylenmektedir (Haffter, 1960; akt. Akyüz, 

1978). Çocuğun annesi ile kurduğu iliĢkinin niteliği daha sonradan kuracağı 

iliĢkilerini belirler. Babanın etkisini daha sonraki yaĢlarda özellikle okul döneminde 

daha kesin olduğu ileri sürülmektedir. Çocuk için baba bu dönemde bir model, 

koruyucu bir rehber olmaktadır (Muchow, 1964; akt. Akyüz, 1978).  

Çocukluğun önemini vurgulayan psikanalitik kuramda önceleri sadece annenin 

rolüne odaklanılmıĢ ancak çocuklar ve yetiĢkinlerle yapılan çalıĢmalar sonucunda, 

sağlıklı geliĢim ve psikolojik uyum açısından anne sevgisi gibi baba sevgisinin de 

önemli olduğu görülmüĢtür (Lamb, 2000). Benzer Ģekilde anne-baba kabul veya red 

kuramında da, çocuğun geliĢiminde ve kiĢiliğinde annenin etkisinden bağımsız 

olarak baba sevgisinin ve ilgisinin de oldukça önemli olduğu belirtmektedir. 
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1. 4. BOġANMA SÜRECĠNDE EBEVEYN KABUL REDDĠNĠN VE BABA 

ĠLGĠSĠNĠN ÇOCUĞA ETKĠSĠ 

BoĢanmanın çocuk-ebeveyn iliĢkisini yıprattığını öne süren araĢtırmalarda, 

boĢanmanın çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığı varsayılır. Yapılan 

çalıĢmaların pek çoğunda anne baba ayrı ayrı ele alınır. Çünkü birçok çalıĢma 

boĢanmanın baba-çocuk iliĢkisini anne-çocuk iliĢkisinden daha çok etkilediğini öne 

sürmektedir (Aguilino; Amoto & Booth. 1991; Booth ve Amato, 1994; White, 1992; 

akt. Candan, 2006). 

BoĢanma sonrasında evden ayrılanın çoğunlukla baba olduğu düĢünülürse, babanın 

boĢanma sonrası çocuklarını ziyareti ve ilgilenmesi çocuğun üzerine olumlu etki 

yapmaktadır. Arditti (1999)'nin bir incelemesine göre, boĢanma sonrası babaların 

çocuklarıyla iliĢkileri arttıkça iletiĢim de sıcaklaĢmaktadır. Nitekim baba-çocuk 

teması duyguyla birleĢtiğinde babaya karĢı sevgi ve değer artar (D'Andrea, 1983; 

Dominic ve Schlesinger, 1980; akt. Öngider, 2006). Bowman ve Ahros'un (1985) 

bulgularına göre babaların çocuklarına olan ilgisi, daha sıcak iliĢkiler kurmasıyla ve 

onları korumasıyla anlam bulur (akt. Öngider, 2006.  

Whiteside ve Becker (2000), boĢanma sonrasında ebeveynlerle iliĢkinin çocuğun 

uyumu üzerindeki etkisini meta-analiz ile incelemiĢlerdir. BoĢanma sonrasında baba 

çocuk iliĢkinin kalitesi ile çocuğun düĢmanlık (hostilite) duyguları arasında anlamlı 

iliĢkinin bulgulandığı birçok araĢtırma olduğunu belirtmiĢlerdir. Ancak bu konuda 

literatürde çeliĢkili sonuçlar olduğunu da belirtmiĢlerdir.  

Kaynaroğlu (1984), tarafından yapılan araĢtırmada anne-babanın boĢanmasından 

sonra anneleri ile birlikte yaĢayan babayı hiç görmeyen çocukların diğer çocuklara 

oranla daha antisosyal, içe dönük, kaygılı ve korkulu, otoriteye karĢı isyankar 

oldukları saptanmıĢtır (Aral ve BaĢar, 1995). 
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Herherington (1979) tarafından yapılan ölüm ve boĢanmaya bağlı baba 

yoksunluğunun etkilerinin araĢtırıldığı çalıĢma sonucunda ise, baba yoksunu olan 

çocukların, çekingenlik, bağımlılık ve kaygılı kiĢilik geliĢtirerek duygusal problemler 

yaĢadıkları ortaya konulmuĢtur, Lamb (1981), yaptığı araĢtırmalarda boĢanma 

sonrası baba yokluğunun erkek çocuklarda benlik saygısı ve duygusal geliĢim 

açısından oldukça olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirlemiĢtir (akt. Öztürk, 2006). 

BoĢanma sürecinde genellikle evden ayrılan kiĢi baba olmaktadır, bu durumda baba- 

çocuk iliĢkisinin önemi bir kat daha artmaktadır. Babanın çocukla duygusal bir iliĢki 

kurabilmesi için fiziki temasa ihtiyacı vardır. Bunun için de çocuğun beslenme ve 

oyun faaliyetlerinde babanın da etkili olması, babayla nitelikli zaman geçirebilmesini 

sağlar.  (Yavuzer, 1999). 

Wenk ve ark. (1994), boĢanma sonrasında babanın evdeki fiziksel yokluğunun kız ve 

erkek çocuklar arasında iyilik düzeyinde farklılaĢma yaratmadığını göstermiĢtir. Hem 

kız hem de erkek çocuklar için babayla süre giden iliĢkinin daha önemli olduğu 

üzerinde durmuĢtur.  

Anne-babası boĢanmıĢ ama çatıĢmayan çocuklar, evli ama çatıĢan anne babası olan 

çocuklara göre, anne-babalarını çok daha soğuk, saldırgan, ihmalkar, ve reddedici 

anne-babalar olarak algılamaktadırlar (1.Uluslar arası Kabul ve Red Kongresi, 2006). 

Ailenin tam ya da parçalanmıĢ olması durumunda, çocuğun cinsiyetine göre 

reddetmeyi algılamasına göre ise, erkek çocuklar kız çocuklara oranla ailedeki 

çatıĢmadan daha fazla etkilenmektedir.  

Bu sonuçlara göre, tam ailede çatıĢma, parçalanmıĢ aileye oranla daha fazladır ve 

çocuk sürekli ebeveyn çatıĢmasına maruz kaldığından kendini daha fazla reddedilmiĢ 

algılamaktadır. Bunun en olumsuz sonuçları, çocuğun psikolojik uyumunun düĢük ve 
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sosyal kaygısının yüksek olmasına neden olmasıdır. Reddedilme kaygısının çocuğun 

sosyal yaĢantısına olumsuz olarak yansıyacağı düĢüncesinden ve araĢtırma 

bulgularından yola çıkarak, çatıĢmadan tam ailede daha fazla erkek çocukların 

olumsuz etkilendiğini buna karĢın boĢanmıĢ ailede çocuğun kendini reddedilmiĢ 

hissetmediğini yani çatıĢmaya maruz kalmadığı için sevgi ve kabul yaĢayacağı 

görülmektedir (1. Uluslararası Kabul ve Red Kongresi, Varan, 2006). 

Bu konuda yapılan baĢka bir araĢtırma verilerine göre, çatıĢmalı evliliklerdeki 

çocuklar, anne-babası anlaĢarak boĢanmıĢ çocuklara göre, hem daha fazla ebeveyn 

reddi algılamakta, hem de psikolojik açıdan daha fazla örselenmektedir. Anne-baba 

arasındaki çatıĢma, hem annelerin hem babaların çocuklarına karĢı reddedici 

davranmalarına yol açmaktadır. AraĢtırmadan elde edilen önemli bir bulgu da, evli 

ailelerde babaların, çocuğun psikolojik uyumu üzerinde en az anneler kadar etkili 

olduğu, ancak boĢanma sonrasında babaların çocukları üzerindeki bu etkisinin 

oldukça azaldığı ve çocuğun yaĢamına annenin daha fazla damga vurduğudur. Bu 

çalıĢma, çocukların ruhsal geliĢimi için en ideal ortamın; anne-baba arasında 

çatıĢmanın olmadığı evlilikler olduğunu, bunun dıĢındaki tüm durumlarda (çatıĢmalı 

evlilik, çatıĢmasız veya çatıĢmalı boĢanma) çocukların psikolojik açıdan 

örselendiğini ortaya koymuĢtur (Varan, 2006). Ayrıca çocukların anne-babaları 

tarafından reddedildikleri yönündeki algıları da depresyonun artmasında etkili 

olmaktadır (Baran 1995;  Elmacı, 2001). 

Öngider (2006) anne-babası evli 138 çocuk ile anne-babası boĢanmıĢ 124 çocuk ve 

bu çocukların anneleri ile yaptığı çalıĢmada, boĢanmıĢ annelerin, evli annelere göre 

çocukları tarafından daha fazla kontrol edici olarak algılandığını,  evli veya boĢanmıĢ 

annelerin çocuklarını kabullerinde anlamlı bir farklılık olmadığı bulgusuna varmıĢtır.  
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Buna göre boĢanma, annelerin çocuklarını daha az veya daha fazla kabul etmesine 

yol açmamaktadır.  

Oysa diğer yanda, boĢanmıĢ ailelerde çocuklar, babalarını evli ailelerdeki çocuklara 

göre çok daha az kabul edici olarak algılamaktadır.  

Literatürdeki konuyla ilgili çalıĢmalarda da, boĢanma sonrasında anne-çocuk 

iliĢkisinde önemli bir farklılaĢma görülmezken, baba-çocuk iliĢkisinin genellikle 

değiĢtiği bulunmuĢtur (Amato ve Booth, 1996; Amato ve Gilbreth, 1999; Skolnick ve 

Skolnick, 1999).  

Bu nedenle boĢanma sürecinde çocukların annelerinin kabul ya da red düzeylerinin 

kiĢiliklerine etkisinde babanın kabul reddinin aracının rolünün olması etkilimdir  

sorusu önemini korumaya devam etmektedir. 

 

1.5. AraĢtırmanın Amacı ve Problemleri 

Bu çalıĢmada, anne-babası evli ve boĢanmakta olan çocuk ve ergenlerin anne ve 

babalarından algıladıkları kabul ya da red düzeyleri ile kiĢilik özellikleri arasındaki 

iliĢki incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda aĢağıdaki sorular araĢtırılmıĢtır 

1. Anne-babası evli veya boĢanma aĢamasında olan çocukların, anne ve 

babalarından algıladıkları kabul-red düzeylerine iliĢkin problemler: 

1.1.Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların, anne ve 

babalarından algıladıkları kabul-red düzeyleri, ölçek ve alt boyutları 

bakımından farklılaĢmakta mıdır? 

1.2.Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların, anne ve 

babalarından algıladıkları kabul-red düzeyleri, ölçek ve alt boyutları 
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bakımından çocukların cinsiyeti, yaĢı, anne-babanın eğitim durumu ve 

ailenin ekonomik durumuna göre farklılaĢmakta mıdır? 

1.3.Anne-babası boĢanma aĢamasında olan çocukların, anne ve 

babalarından algıladıkları kabul-red düzeyleri, ölçek ve alt boyutları 

bakımından çocuğun psikolojik destek almasına ve anne-babanın ayrı 

yaĢamasına göre farklılaĢmakta mıdır? 

2. Anne-babası evli veya boĢanma aĢamasında olan çocukların kiĢisel 

özelliklerine iliĢkin problemler: 

2.1. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların, kiĢilik 

özelliklerine iliĢkin değerlendirme düzeyleri farklılaĢmakta mıdır? 

 3. Anne-babası evli veya boĢanma aĢamasında olan çocukların, anne ve                    

babalarından algıladıkları kabul-red düzeyleri ile kiĢilik özellikleri 

arasındaki iliĢkiye iliĢkin problemler: 

3.1 Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların, anne ve  

babalarından algıladıkları kabul-red düzeyleri ile kiĢilik özelliklerine       

iliĢkin değerlendirme düzeyleri arasında bir iliĢki var mıdır? 

3.2. Anne-babası boĢanma aĢamasında olan çocukların, annelerinden 

algıladıkları kabul-red düzeyleri ile kiĢilik özelliklerine iliĢkin 

değerlendirme düzeyleri arasındaki iliĢkide babalardan algıladıkları kabul 

ya da red düzeyi aracı bir etkiye sahip midir? 
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1.6. AraĢtırmanın Önemi 

Türkiye‟de boĢanmıĢ ve boĢanma sürecindeki ailelere, yakınlarına yönelik 

hizmetlerin geliĢtirilebilmesi, öncelikle bu konuda araĢtırma yapılmasına bağlıdır. 

Ancak bu konuda ülkemizde yapılan araĢtırmalar yok denecek kadar azdır (Arıkan, 

1992). Bunun temel nedeninin sorun yaĢayan ailelerin büyük bir çoğunluğunun 

boĢanma sürecinden önce danıĢmanlık gibi hizmetlere yönelmemesinden dolayı 

boĢanma sürecindeki eĢlere ulaĢılabilirliğin kısıtlı olmasından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Bu nedenle bu çalıĢmada  ulaĢılabilirliğin daha fazla olduğu ve 

boĢanmanın son adımı olan yeni aile hizmet modellerinden aile mahkemeleri odak 

alınmıĢtır (Timur, 2008).  

BoĢanma süreci içinde olan bireyler birçok problemlerle baĢ etmek zorunda 

kalmaktadır. Özellikle bu süreçte eĢler çocukların velayeti, ebeveynleri ile olan Ģahsi 

iliĢki tesisi vb. konularda sorun yaĢamaktadır. Ancak toplum içerisinde ruh sağlığı 

yerinde olan bireylerin yetiĢmesi önemlidir.  

BoĢanmanın çocukların psikopatolojik geliĢim için risk faktörü olduğunu ortaya 

koyan araĢtırmalar da boĢanmıĢ aile çocukların, diğer çocuklara göre ruhsal sorunlar 

yönünden iki kat risk altında olduğu belirtilmiĢtir (Cebiroğlu, 1977).  

Daha önceden yapılan çalıĢmalarda anne-babası evli çocukların anne-baba kabul ya 

da reddi,  baba kabul reddine bağlıyken;  anne-babası boĢanmıĢ olan bir çocuğun 

anne-baba kabul ya da reddi daha çok anne kabul ya da reddine bağlı olduğu 

görülmüĢtür (Arifoğlu, 2006). Her ne kadar çalıĢmalar evli ailelerde babanın rolünün 

en az anne kadar önemli olduğunu ortaya koymuĢlarsa da boĢanma sürecinde 
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çocuğun algıladığı anne kabul veya reddinde babanın nasıl bir rolü oynadığı 

bilinmemektedir.  

Bu araĢtırmada anne ve babası boĢanmakta olan bu popülasyonun anne ve baba 

kabul- red düzeylerinin değiĢik değiĢkenler ile olan iliĢkileri tespit edilecek ve bu 

süreçte baba ilgisinin rolü incelenecektir.  

Son olarak, yapılan literatür taraması sırasında ülkemizde boĢanmıĢ aile çocukları ile 

bir çok araĢtırma yapıldığı fakat boĢanma sürecinde olan aile çocukları ve bu 

popülasyonun babaları ile ilgili yapılan her hangi bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Tüm 

bunlara dayanarak bu araĢtırmanın alandaki çalıĢmalara ilk giriĢ niteliğinde olması 

açısından önemli olduğu düĢünülmektedir. AraĢtırmanın bu Ģekilde, boĢanmakta olan 

kiĢilere, Aile Mahkemesi uzmanlarının ve bu ailelerle çalıĢan ruh sağlığı 

uzmanlarının çalıĢmalarına katkı sağlaması beklenmektedir. 
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BÖLÜM II 

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

 

AraĢtırmanın bu bölümünde sırasıyla araĢtırmanın modeli, evreni, örneklemi, 

araĢtırmada kullanılacak veri toplama araçları, verilerin toplanma iĢlemleri ve 

toplanan verilerin çözümlenmesinde kullanılacak istatistiksel tekniklere iliĢkin 

açıklamalara yer verilmiĢtir. 

 

2. 1. AraĢtırmanın Modeli 

Bu araĢtırma  anne-babası evli ve boĢanmakta olan ailelerden gelen farklı cinsiyetteki 

çocuk ve ergenlerin algıladıkları anne kabul-red düzeyleri ile kiĢilik özellikleri 

arasındaki iliĢki ve bu iliĢkide babanın ilgisinin aracı rolünün incelenmesi amacıyla 

karĢılaĢtırma türü iliĢkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ĠliĢkisel tarama modellerinde değiĢkenler arasındaki iliĢkiler, “korelasyon türü” ve 

“karĢılaĢtırma türü” olmak üzere iki Ģekilde incelenmektedir. Korelasyon türü 

iliĢkisel taramada, değiĢkenlerin birlikte değiĢip değiĢmediği; eğer,  birlikte değiĢim 

var ise, bunun nasıl olduğu saptanmaya çalıĢılırken; karĢılaĢtırma türü iliĢkisel 

tarama modellerinde ise, en az iki değiĢken bulunup, bunlardan birine (sınanmak 

istenen bağımsız değiĢkene) göre gruplar oluĢturularak diğer değiĢkene (bağımlı 

değiĢkene) göre aralarında bir farklılaĢma olup olmadığı incelenir (Karasar, 2003).  
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Bu araĢtırma, sözü edilen tarama modeline de uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmada anne-babası boĢanmakta ve evli olan ailelerden gelen çocukların 

algıladıkları anne kabul-red düzeyleri ile kiĢilik özellikleri arasındaki iliĢkiler, 

korelasyon türü tarama modelinde incelenmiĢ; anne-babası boĢanmakta ve evli olan 

aile çocuklarının anne kabul-red düzeyleri araĢtırmada kullanılmıĢ kiĢisel bilgi 

formundan elde edilmiĢ bağımsız değiĢkenler açısından farklılaĢıp farklılaĢmadığı da 

karĢılaĢtırma türü iliĢkisel tarama modelinde analiz edilecektir.   

 

2. 2. Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini, Ġstanbul sınırları içinde yaĢayan anne ve babası evli çocuk ve 

ergenler ile Ġstanbul aile mahkemelerinde anne ve babası boĢanmakta olan çocuk ve 

ergenler oluĢturmuĢtur. Ġstanbul 1. ve 2. aile mahkemleri, Ġstanbul ili içinde her 

sosyo-ekonomik düzeyden bireylerin boĢanma için baĢvurdukları aile 

mahkemeleridir 

AraĢtırmanın örneklemini, 2010-2011 yılları arasında Ġstanbul 1. ve 2. Aile 

Mahkemesi‟nde boĢanma davaları süren ve velayet konusunda pedagoga sevk edilen 

annesi babası boĢanma sürecinde olan toplam 144 çocuk ve ergenler ile Ġstanbul 

Beykoz ve Güngören ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı Resmi ve 

Özel Ġlköğretim ve Lise Okullarında Rehberlik ve Psikolojik DanıĢman öğretmenleri 

tarafından 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı içinde eğitim gören öğrencilerden anne-

babası evli ve aile içinde problem yaĢamadıkları tespit edilen öğrencilerden seçkisiz 

olarak belirlenen anne ve babası evli toplam 144 çocuk ve ergenlerden oluĢmaktadır. 
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Tablo 2.1.‟de araĢtırmaya katılan çocukların kendilerine ve anne-babalarına ait, 

kiĢisel bilgi formu ile elde edilen demografik özelliklere iliĢkin frekans ve yüzde 

dağılımları verilmiĢtir.  



80 
 

 

Tablo 2.  1 AraĢtırmaya katılan çocukların kiĢisel özelliklerine iliĢkin frekans ve yüzde dağılımları (N=288) 

DeğiĢken Gruplar 

Anne-Baba Evli 

(n=144) 
  

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

(n=144) 

  Genel (n=288) 

f %   f %   f % 

Cinsiyet Kız 72 50,0  72 50,0  144 50,0 

Erkek 72 50,0  72 50,0  144 50,0 

          

YaĢ 9-11 yaĢ 48 33,3  48 33,3  96 33,3 

12-14 yaĢ 48 33,3  48 33,3  96 33,3 

15-17 yaĢ 48 33,3  48 33,3  96 33,3 

          

Babanın eğitim 

durumu 

Okur-yazar değil 2 1,4  2 1,4  4 1,4 

Ġlkokul 21 14,6  49 34,0  70 24,3 

Ortaokul 17 11,8  13 9,0  30 10,4 

Lise 42 29,2  38 26,4  80 27,8 

Üniversite 62 43,1  42 29,2  104 36,1 

          

Annenin eğitim 

durumu 

Okur-yazar değil 2 1,4  8 5,6  10 3,5 

Ġlkokul 35 24,3  45 31,3  80 27,8 

Ortaokul 19 13,2  22 15,3  41 14,2 

Lise 33 22,9  27 18,8  60 20,8 

Üniversite 55 38,2  42 29,2  97 33,7 

          

Ailenin 

ekonomik 

durumu 

Çok iyi 28 19,4  17 11,8  45 15,6 

Ġyi 69 47,9  40 27,8  109 37,8 

Orta 44 30,6  58 40,3  102 35,4 

Ortanın altı 1 0,7  11 7,6  12 4,2 

Kötü 2 1,4  18 12,5  20 6,9 

          

Psikolojik destek 

alma 

Evet 46 31,9  43 29,9  89 30,9 

Hayır 98 68,1  101 70,1  199 69,1 

          

Anne-baba 

birlikteliği 

Evet 144 100,0  28 19,4  172 59,7 

Hayır 0 0,0  116 80,6  116 40,3 

          

Çocuğun yanında 

olduğu kiĢi 

Anne 0 0,0  71 49,3  71 24,7 

Baba 0 0,0  45 31,3  45 15,6 

Her ikisiyle 144 100,0   28 19,4   172 59,7 
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Anne-babası evli olan çocukların %50,0‟si kız ve %50,0‟si erkektir. Çocukların 

yaĢları 9 ile 17 arasında değiĢmektedir (ortalama 13,00 ve ss=2,59). Çocukların 

%1,4‟ünün babası ve yine %1,4‟nün annesi okur-yazar değildir. Çocuklarına anne ve 

babalarının büyük kısmı üniversite mezunudur (baba %43,1 ve anne %38,2). Anne-

babası evli olan çocukların büyük bir kısmı ailenin ekonomik durumunu orta ile çok 

iyi arasında değerlendirmektedir. Çocukların sadece %0,7‟si ailenin ekonomik 

durumunu ortanın altı ve %1,4‟ü kötü olarak değerlendirmektedir. Anne-babası evli 

olan çocukların hepsinin de anne-babası birliktedir ve bu çocukların tümü de ailesi 

ile birlikte kalmaktadır.     

Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların da  %50,0‟si kız ve %50,0‟si 

erkektir ve çocukların yaĢları 9 ile 17 arasında değiĢmektedir (ortalama 13,00 ve 

ss=2,59). Çocukların %1,4‟ünün babası ve %5,6‟sının annesi okur-yazar değildir. 

Baba ve annelerde en büyük eğitim düzeyi grubunu %34,0 ve %31,3 ile ilkokul 

mezunları oluĢturmaktadır. Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların %11,8‟i 

ailenin ekonomik durumunu çok iyi, %27,8‟i iyi, %40,3‟ü orta, %7,6‟sı ortanın altı 

ve %12,5‟i kötü olarak değerlendirmektedir. Çocukların %29,9‟u boĢanma süreciyle 

ilgili bir psikolojik destek aldığını belirtmektedir. Anne-babası boĢanma sürecinde 

olan çocukların %80,6‟sının anne-babası ayrı, %19,4‟ü birliktedir. Son olarak, anne-

babası boĢanma sürecinde olan çocukların %49,3‟ü annesinin, %31,3‟ü babasının ve 

%19,4‟ü ise her ikisiyle birlikte kalmaktadır.   

2. 3. Verilerin Toplanması 

Bu baĢlık altında sırasıyla; araĢtırmanın verilerinin toplanmasında kullanılan veri 

toplama araçları tanıtılmıĢ ve yapılan uygulama hakkında bilgi verilmiĢtir. 
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2. 3. 1. Veri Toplama Araçları 

2. 3. 1. 1. KiĢisel Bilgi Formu 

Anne babası boĢanmakta olan ve evli çocuklarının anne-baba kabul red düzeylerini 

ve kiĢilik özelliklerini etkilediği düĢünülen bazı demografik değiĢkenlere ait verilerin 

elde edilmesi amacıyla, araĢtırmacı tarafından “KiĢisel Bilgi Formu” hazırlanmıĢtır. 

Bu formda çocukların cinsiyeti, yaĢı, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, 

psikolojik destek alma durumu, anne-babasının ayrı yaĢayıp yaĢamadığına ve 

ekonomik düzeye iliĢkin sorular yer almaktadır (Bkz. Ek -1).  

2.3.1.2. Çocuk/Ergen Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeği (Çocuk/Ergen EKRÖ/K) 

Ebeveyn kabul-reddinin ve olası sonuçlarının dünya çapında çalıĢılması için çeĢitli 

araĢtırma desenleri ve yöntemleri kullanılmıĢtır. Etnografik toplumsal ve psikolojik 

çalıĢmalarda algılanan ebeveyn kabul-reddini ölçmek için görüĢmeler, kendi 

bildirimlerine dayanan ölçekler ve davranıĢ gözlemleri yöntemleri kullanılmıĢtır 

(Öngider, 2006). Bu bölümde, bu çalıĢmada kullanılan self-report ölçeklerin nasıl 

geliĢtirildiği anlatılacaktır (Bkz. Ek -2). 

Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği (EKRÖ) algılanan ebeveyn kabul-reddinin 

değerlendirilmesi amacıyla 1978 yılında Rohner ve arkadaĢları tarafından 

geliĢtirilmiĢtir. AltmıĢ maddelik uzun formu ve yirmidört  maddelik kısa formu da 

bulunan EKRÖ dört alt ölçekten oluĢmaktadır 

1.  Sıcaklık alt ölçeği (20 madde) 

 Örnek: “Bana karsı yumuĢak ve iyi kalplidir”. 

2.  DüĢmanlık/Saldırganlık alt ölçeği (15 madde) 

 Örnek: “Bana bir sürü kırıcı Ģey söyler”. 

3.  Ġhmal ve kayıtsızlık alt ölçeği (15 madde) 

 Örnek: “Onu rahatsız etmediğim sürece benimle ilgilenmez”. 

4.  AyrıĢmamıĢ ret alt ölçeği (10 madde) 

Örnek: “Benden hoĢlanmıyor gibi”. 



83 
 

Kabul-red ile ilgili yukarıda açıklanan dört alt ölçeğin toplam puanı bireylerin 

“ebeveyni tarafından kabul edilme-reddedilme” algısını göstermektedir. Uzun form 

da bu puanlar 60 ile 240 arasında değiĢmekte; 60 puan en yüksek düzeyde kabul 

algısını gösterirken, 240 puan en yüksek düzeyde red algısını göstermekte olup kısa 

form da puanlar 24 ile 96 arasında değiĢmekte; 24 puan en yüksek düzeyde kabul 

algısını gösterirken, 96 puan en yüksek red algısını göstermektedir. EKRÖ‟de yer 

alan maddeler “hemen hemen her zaman doğru”, “bazen doğru”, “nadiren doğru”, 

“hiç bir zaman doğru değil” biçiminde dörtlü likert tipi bir ölçek üzerinde 

yanıtlanmaktadır. 

Değerlendirme bu yanıtlara sırasıyla 4, 3, 2, ve 1 puan verilerek yapılmaktadır. 

EKRÖ‟nün Çocuk/Ergen EKRÖ ve YetiĢkin EKRÖ olmak üzere iki ayrı formu 

vardır. Her iki formda aynı maddeler yer almakta, ancak maddeler zaman kipi 

açısından farklılaĢmaktadır. Çocuk/Ergen EKRÖ‟nün maddeleri Ģimdiki zaman kipi 

ile yazılmıĢken (örneğin, “Beni baĢkalarına över”) YetiĢkin EKRÖ‟de aynı maddeler 

dili geçmiĢ zaman kipi ile yazılmıĢtır (örneğin, “Beni baĢkalarına överdi”).  

Çocuk/Ergen EKRÖ, 9-17 yaĢlar arasındaki çocukların anne-babalarıyla iliĢkilerinde 

“algıladıkları” kabul-reddi, YetiĢkin EKRÖ ise 17 yaĢ üstündeki bireylerin 

çocukluklarında algılamıĢ oldukları ebeveyn kabul-reddini değerlendirmektedir.  

EKRÖ, anne ve baba için ayrı ayrı doldurulmaktadır. Baba ile iliĢkide algılanmıĢ 

olan kabul-reddin değerlendirildiği EKRÖ, "Baba EKRÖ", anne ile iliĢkide 

algılanmıĢ olan kabul-reddin değerlendirildiği EKRÖ ise, "Anne EKRÖ" olarak 

adlandırılmaktadır. 

Rohner (1996) daha sonra anne-baba-çocuk iliĢkisinin değerlendirilmesine ebeveyn 

kabul-reddinin yanı sıra ikinci bir boyut daha ilave etmiĢtir. On üç maddeden oluĢan 

Kontrol alt ölçeğinin eklenmesiyle birlikte EKRÖ “Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol 
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Ölçeği” (EKRÖ/K) olarak adlandırılmıĢtır. Kontrol alt ölçeği çocuğun ebeveyninin 

kontrolüne yönelik algılarını ölçme amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Rohner, “kontrol 

boyutunu”, bir ucunda düĢük ebeveyn kontrolü (izin vericilik - örneğin “Canım ne 

isterse yapmama izin verir”), diğer ucunda katı ebeveyn kontrolü (kısıtlayıcılık - 

“Yaptığım her Ģeyi kontrol etmek ister”) olan bir uzantıda kavramsallaĢtırmıĢtır. 

Kontrol alt ölçeği EKRÖ‟den tamamen ayrı değerlendirilmektedir. Bu alt ölçekten 

alınabilecek puanlar 13 ile 52 puan arasında değiĢmektedir. 13-26 arası puanlar 

“düĢük kontrol”, 27-39 arası puanlar “ılımlı kontrol”, 40-45 arası puanlar “sıkı 

kontrol” ve 46- 52 arası puanlar ise “katı kontrol” olarak değerlendirilmektedir. 

Kontrol alt ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalıĢmaları Rohner ve Brothers (1999) 

tarafından yapılmıĢtır. 

EKRÖ Ölçegi 26‟dan fazla dile çevrilmiĢ ve yaklaĢık 60 ülkede 230‟dan fazla 

çalıĢmada kullanılmıĢtır. EKRÖ‟ nün çeĢitli ülkelerde yapılmıĢ geçerlik ve güvenirlik 

çalıĢmalarında güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu gösterilmiĢtir (Khaleque ve 

Rohner, 2001). Çocuk/Ergen EKRÖ/K‟nin ülkemizdeki güvenirlik ve geçerlik 

çalıĢması Varan (2003) tarafından yapılmıĢ ve elde edilen bulgular Çocuk/Ergen 

EKRÖ/K‟nin ülkemizdeki çocukların algıladıkları ebeveyn kabul-reddini güvenilir 

ve geçerli bir Ģekilde değerlendirdiğini göstermiĢtir. Yasları 9 ile 18 arasında değiĢen 

1657 denekle (821 kız - 49.5%; 833 erkek - 50.3%) yapılan çalıĢmada Çocuk/Ergen 

EKRÖ‟ nün hem anne hem de Baba formlarına ait alt ölçeklerin Cronbach Alpha iç-

tutarlık katsayıları .82 ile .96 arasında değiĢmiĢtir. Her iki form içinde toplam iç-

tutarlık katsayısı .96 olarak hesaplanmıĢtır. Ölçeğin yapı geçerliğini irdeleyen faktör 

analizi sonuçları da, Çocuk/Ergen EKRÖ‟ nün Anne ve Baba formlarının 

ülkemizdeki geçerliğini desteklemiĢtir. Uygulanan faktör analizlerinde maddeler 

öncelikle Rohner‟in (1999) çalıĢmasında olduğu gibi, üç veya dört maddeden oluĢan 
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16 küme haline getirilmiĢ ve faktör analizi bu 16 kümeye ait alt-puanlara (kümedeki 

maddelerin toplamı) uygulanmıĢtır. Uygulanan Oblimin Rotasyonu sonrasında 16 

kümenin beklendiği gibi iki ayrı faktöre yüklendiği görülmüĢtür. Öz değerleri Anne 

formu için 8.83 ve 2.01, Baba formu için ise 9.18 ve 2.22 olan bu iki faktöre 

yüklenen kümeler incelendiğinde, birinci faktör “Red”, ikinci faktör ise “Kabul” 

olarak isimlendirilmiĢtir. Bu iki faktörün açıkladığı toplam variyans Anne formu için 

%67.75, Baba formu için %71.24 olarak belirmiĢtir. Diğer yanda, ölçeğe sonradan 

eklenen Kontrol alt ölçeğinin iç tutarlık katsayısı Anne Formu için .74, Baba Formu 

için .73 olarak hesaplanmıĢtır.  

Kontrol alt ölçeğinin yapı geçerliği için uygulanan faktör analizinde uygulanan 

Oblimin Rotasyonu sonrası oluĢturulmuĢ olan 5 kümenin beklendiği gibi iki ayrı 

faktöre yüklendiği görülmüĢtür. Öz-değerleri Anne formu için 2.23 ve 1.35, Baba 

formu için ise 2.11 ve 1.49 olan bu iki faktöre yüklenen kümeler incelendiğinde, 

birinci faktör “izin vericilik”, ikinci faktör ise “kısıtlayıcılık” olarak 

isimlendirilmiĢtir. Bu iki faktörün açıkladığı toplam varyans Anne formu için 

%71.53, Baba formu için %73.94 olarak belirmiĢtir. Bu sonuçların ıĢığında 

Çocuk/Ergen EKRÖ‟nin Türk çocuklarının anne-babalarıyla iliĢkide algılamıĢ 

oldukları kabul-reddi güvenilir ve geçerli bir Ģekilde değerlendirdiği sonucuna 

varılmıĢtır. 

Bu sonuçların ıĢığında Çocuk/Ergen EKRÖ‟nün Türk çocuklarının anne-babalarıyla 

iliĢkide algılamıĢ oldukları kabul-reddi güvenilir ve geçerli bir Ģekilde 

değerlendirdiği sonucuna varılmıĢtır. (Öngider, 2006) 
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2. 3. 1. 3. Çocuk/Ergen Kisilik Değerlendirme Ölçeği (Çocuk/Ergen KĠDÖ) 

KĠDÖ ebeveyn kabul-reddinin birey üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi 

amacıyla Rohner, Saaverda ve Granum (1978) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ebeveyn 

kabul ve reddinin en fazla etkilediği kiĢilik özellikleri: 1. Bağımlılık, 2. 

DüĢmanlık/saldırganlık, 3. Öz-saygı, 4. Öz-yeterlik, 5. Duygusal duyarlılık 6. 

Duygusal tutarlılık ve 7. Dünya görüĢüdür. Bu yedi kiĢilik özelliği, KĠDÖ‟nün yedi 

alt ölçeğini oluĢturmaktadır. 

EKRÖ gibi, KĠDÖ‟nün de Çocuk/Ergen KĠDÖ ve YetiĢkin KĠDÖ olmak üzere iki 

ayrı formu bulunmaktadır. Çocuk ve ergenlerin genel kiĢilik uyumunu değerlendiren 

Çocuk/Ergen KĠDÖ‟de yukarıda sözü edilen yedi kiĢilik özelliğinin her biri 6 madde 

ile irdelenmekte, dolayısıyla Çocuk/Ergen KĠDÖ toplam 42 maddeden oluĢmaktadır. 

KĠDÖ‟de yer alan maddelere “hemen hemen her zaman doğru”, “bazen 

doğru”,“nadiren doğru”, “hiç bir zaman doğru değil” biçiminde likert tipi dörtlü bir 

ölçek üzerinde tepki verilmektedir. Değerlendirme, bu yanıtlara sırasıyla 4-1 arasında 

değiĢen puanlar verilerek yapılmaktadır. Çocuk ve ergenlerin genel psikolojik 

uyumunu yansıtan Çocuk/Ergen KĠDÖ toplam puanı, yedi alt ölçek puanının 

toplanması ile belirlenmekte ve 42 (en düĢük) ile 168 (en yüksek) arasında 

değiĢmektedir. DüĢük puanlar kiĢinin genel psikolojik uyumunun “sağlıklı”, yüksek 

puanlar ise “sağlıksız” olduğunu göstermektedir. 

KĠDÖ‟nün ABD ve diğer çeĢitli ülkelerde yapılan güvenirlik ve geçerlik 

çalıĢmalarında ölçeğin güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu bulunmuĢtur (Rohner, 

1999).  

Ölçeğin ülkemizdeki güvenirlik ve geçerlik çalıĢması Varan (2003) tarafından 

yapılmıĢ ve elde edilen bulgular Çocuk/Ergen KĠDÖ‟nün ülkemizdeki çocuk ve 
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ergenlerin psikolojik uyumlarını güvenilir ve geçerli bir Ģekilde değerlendirdiğini 

göstermiĢtir. 

YaĢları 9 ile 18 arasında değiĢen, 821 kız 833 erkek olmak üzere toplam 1657 

denekle yapılan çalıĢmada Çocuk/Ergen KĠDÖ‟nün alt ölçeklerin Cronbach Alpha iç 

tutarlık katsayıları. 53 ile. 80 arasında değiĢmiĢtir. Ölçeğin toplam iç-tutarlık 

katsayısı. 86 olarak hesaplanmıĢtır. EKRÖ iç tutarlık katsayılarına göre düĢük 

gözükmekle birlikte, bu katsayılar KĠDÖ‟nün Amerika BirleĢik Devletlerinde 

yapılmıĢ olan orijinal güvenirlik-geçerlik çalıĢmasında elde edilmiĢ olan 

katsayılardan daha yüksektir. 

Ölçeğin yapı geçerliğini irdeleyen faktör analizi sonuçları da, Çocuk/Ergen 

KĠDÖ‟nün ülkemizdeki geçerliğini desteklemiĢtir. Uygulanan faktör analizinde 

maddeler öncelikle Rohner‟in (1999) çalıĢmasında olduğu üçlü kümeler haline 

getirilmiĢ ve faktör analizi oluĢturulan 14 kümeye ait alt-puanlara uygulanmıĢtır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi, KĠDÖ‟de yedi alt ölçek bulunmaktadır. Ancak bu yedi 

alt ölçekten Öz-Saygı ve Öz- Yeterlik alt ölçekleri genellikle tek bir faktör 

oluĢturmakta ve KĠDÖ‟de ortaya altı faktörlü bir yapı çıkmaktadır. Dolayısıyla 

KĠDÖ‟ nün faktör analizinde altı faktörlü bir yapı araĢtırılmıĢ ve uygulanan Oblimin 

Rotasyonu sonucunda bu altı faktörlü yapının net bir Ģekilde belirdiği görülmüĢtür. 

Beklendiği gibi, Öz-Saygı ve Öz-Yeterlik alt ölçekleri tek bir faktöre yüklenmiĢ ve 

bu faktör Öz-Değerlendirme faktörü olarak isimlendirilmiĢtir. Geriye kalan beĢ 

faktöre ait faktör yükleri incelendiğinde, diğer beĢ alt ölçeğin (Bağımlılık, 

DüĢmanlık/Saldırganlık, Duygusal Duyarlılık, Duygusal Tutarlılık ve Dünya Görüsü) 

her birine ait küme puanlarının .77 ile.94 arasında değiĢen faktör yükleri ile net bir 

Ģekilde beĢ faktörden birine yüklendiği belirlenmiĢtir (Öngider, 2006). 
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Belirlenen bu toplam altı faktörün açıkladığı toplam varyans %75.81‟dir. Bu 

sonuçların ıĢığında Çocuk/Ergen KĠDÖ‟ nün Türk çocuk ve ergenlerin genel 

psikolojik uyumunu geçerli bir Ģekilde değerlendirdiği sonucuna varılmıĢtır 

(Öngider, 2006). (Bkz. Ek -3). 

 

2. 3. 2. ĠĢlem 

AraĢtırma verilerinin toplanabilmesi için, hazırlanmıĢ olan Çocuk/Ergen Ebeveyn 

Kabul-Red/Kontrol Ölçeği (Çocuk/Ergen EKRÖ/K), Çocuk/Ergen KiĢilik 

Değerlendirme Ölçeği (Çocuk/Ergen KĠDÖ) ve KiĢisel Bilgi Formu gerekli izinlerin 

alınabilmesi amacıyla Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla 

Ġstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne ve Adalet Bakanlığı‟ndan araĢtırmacı tarafından 

daha önce belirlenmiĢ olan okullarda ve aile mahkemelerinde veri toplama için 

gereken izinler alınmıĢtır. 

AraĢtırmanın verileri, Çocuk/Ergen Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeği 

(Çocuk/Ergen EKRÖ/K), Çocuk/Ergen KiĢilik Değerlendirme Ölçeği (Çocuk/Ergen 

KĠDÖ) ve KiĢisel Bilgi Formu kullanılarak toplanmıĢtır. Uygulama, araĢtırmacı 

tarafından, gerekli izinler alındıktan sonra, belirlenen gün ve saatlerde yapılmıĢtır. 

Uygulama yapılmadan önce, çocukların ölçekleri doğru biçimde, objektif olarak 

yanıtlamaları için kendilerinden toplanan bilgilerin sadece araĢtırmacı tarafından 

okunacağı, okul yönetimine, öğretmenlere veya ailelerine bu bilgilerin verilmeyeceği 

gibi gerekli açıklamalar yapılmıĢ, araĢtırmanın amacı hakkında gereken bilgi 

verilmiĢtir ve ölçeklerin uygulaması bireysel olarak yapılmıĢtır.  
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2. 3. 3. Veri Çözümleme Yöntemleri 

AraĢtırma verilerinin toplanmasından sonra ölçekler puanlanmıĢtır. Eksik ve/veya 

hatalı doldurulan ölçekler araĢtırmaya dahil edilmemiĢtir.  

Anne-babası evli veya boĢanma sürecinde olan, 9-17 yaĢ arası, kız ve erkek 

çocuklardan kiĢisel bilgi formu ve ölçekler ile toplanan veriler, SPSS for Windows 

17.0 paket programı ile çözümlemeye tabi tutulmuĢtur. 

Verilerin çözümüne geçilmeden önce, toplanan verilerin belirlenen sınırlar içinde 

olup olmadığı, hatalar barındırıp barındırmadığı kontrol edilmiĢ, iĢlemlere ancak 

bundan sonra geçilmiĢtir.  

Çözümlemelerde demografik değiĢkenler, bağımsız değiĢkenler olarak kabul 

edilirken, Çocuk/Ergen EKRÖ (anne ve baba için) ile Çocuk/Ergen KĠDO ölçekleri 

ve alt boyutlarına iliĢkin hesaplanan puanlar bağımlı değiĢkenler olarak kabul 

edilmiĢtir. 

Buna göre: 

Ebeveynlerin ve çocuklarının demografik özelliklerini özetlemek üzere değiĢkenlerin 

frekans (N) ve yüzdeleri (%) hesaplanmıĢtır. 

Çocukların, ölçekler ve alt boyutlarından aldıkları puanların ortalaması ve standart 

sapmaları (betimsel istatistikler) hesaplanmıĢtır. 

Anne-babası evli ve boĢanma sürecinde olan çocukların anne ve babalarından 

algıladıkları kabul veya red düzeyi ile kiĢisel değerlendirme ölçeği puanlarının 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere bağımsız gruplar t testi uygulanmıĢtır. 

Anne-babası evli ve boĢanma sürecinde olan çocukların anne ve babalarından 

algıladıkları kabul veya red düzeyi ile kiĢisel değerlendirme ölçeği puanlarının 

cinsiyet ve psikolojik destek alma, anne-babanın ayrı yaĢaması bağımsız 
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değiĢkenlerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere bağımsız gruplar t 

testi uygulanmıĢtır. 

Anne-babası evli ve boĢanma sürecinde olan çocukların anne ve babalarından 

algıladıkları kabul veya red düzeyi ile kiĢisel değerlendirme ölçeği puanlarının yaĢ, 

ailenin ekonomik durumu bağımsız değiĢkenlerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını 

belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve hangi gruplar arasında 

farklılık olduğunu araĢtırmaya yönelik post-hoc Scheffe (anlamlı farklar) testi 

uygulanmıĢtır. 

Ebeveyn kabul ya da red düzeyi ile çocukların kiĢilik özellikleri arasındaki iliĢkiyi 

araĢtırmaya yönelik Pearson Korelasyon katsayıları hesaplanmıĢtır. 

Anne ve babası boĢanma sürecindeki çocukların anne veya baba reddi ya da 

kabulünün evlilere göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığı araĢtırmak 

üzere Ki-kare (Chi-Square) testi uygulanmıĢtır. 

Anne-babası boĢanma sürecindeki olan çocukların, annelerinden algıladıkları kabul-

red düzeyleri ile kiĢilik özelliklerine iliĢkin değerlendirme düzeyleri arasındaki 

iliĢkide babalardan algıladıkları kabul ya da red düzeyini etkisini araĢtırmak üzere 

çok aĢamalı bir regresyon analizi testi uygulanmıĢtır. 
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III. BÖLÜM 

BULGULAR 

Bu bölümde araĢtırmadan elde edilen verilerin analiz sonuçlarına yer verilerek, elde 

edilen temel bulgular özetlenmiĢtir. AraĢtırma verilerinin istatistiksel analizi “SPSS 

17.0 for Windows” programı ile yapılmıĢ, süreksiz verilerin analizinde t- testi, tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA), pearson korelasyon, post-hoc scheffe (anlamlı 

farklar), ki-kare (Chi-Square), çok aĢamalı regresyon  analizi kullanılmıĢtır. 

Bulguların sunulusunda, araĢtırmanın problemlerinin sıralaması esas alınmıĢtır. 

3. 1.1. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların, anne ve 

babalarından algıladıkları kabul-red düzeylerinin farklılaĢıp farklılaĢmadığına 

iliĢkin bulgular 

Tablo 2. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların annelerinden 

algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının karĢılaĢtırılmasına iliĢkin t-testi 

(N=288) 

Ölçek Boyut Anne-Baba  X  Ss sh 

t-test  

T sd P 

Anne 

EKR

Ö 

Sıcaklık Evli 28,90 3,60 0,30 2,59 286 0,010* 

BoĢanmakta 27,49 5,46 0,46    

DüĢmanlık/ 

Saldırganlık 

Evli 7,74 2,54 0,21 3,55 286 0,000** 

BoĢanmakta 9,09 3,81 0,32    

Ġhmal ve 

Kayıtsızlık 

Evli 8,75 2,80 0,23 2,21 286 0,028* 

BoĢanmakta 9,57 3,46 0,29    

AyrıĢmamıĢ Ret Evli 5,06 1,84 0,15 2,92 286 0,004* 

BoĢanmakta 5,88 2,83 0,24    

Toplam Puan Evli 50,44 5,20 0,43 2,48 286 0,014* 

BoĢanmakta 52,03 5,63 0,47       

* p<.05 düzeyinde anlamlıdır. ** p<.001 düzeyinde anlamlıdır.  Evli 144, Boşanmakta 144. 
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Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların annelerinden algıladıkları 

kabul veya red düzeyi puanlarının karĢılaĢtırılmasına iliĢkin yapılan t-testine göre; 

çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyi, ölçek ve tüm alt 

boyutlar için anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmaktadır. Bu sonuçlar Tablo 2‟ de 

sunulmuĢtur.  

AraĢtırmaya katılan çocukların Sıcaklık alt boyutunu algılama düzeylerinin, anne-

babalarının evli veya boĢanma sürecinde olmasına göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığı bulunmuĢtur (t(286)=2,59, p<.05). Anne-babası evli olan çocukların 

Sıcaklık alt boyutu puanları, anne-babası boĢanma sürecinde olan çocuklardan daha 

yüksektir. Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların, annelerinin kendilerine 

karĢı sevgi ve sıcaklık içeren davranıĢlar sergilediği algısı, anne-babası evli olan 

çocuklardan daha olumsuzdur.  

AraĢtırmaya katılan çocukların DüĢmanlık/Saldırganlık alt boyutuna iliĢkin algılama 

düzeylerinin de, anne-babalarının evli veya boĢanma sürecinde olmasına göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (t(286)= 3,55, p<.001). Anne-babası 

evli olan çocukların DüĢmanlık/Saldırganlık alt boyutu puanları, anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocuklardan anlamlı Ģekilde daha düĢüktür. Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların, annelerinin kendilerine karĢı olumsuz, 

saldırganlık ve düĢmanlık içeren davranıĢları gösterdiği algısı, anne-babası evli olan 

çocuklardan daha yüksektir. 

Çocukların Ġhmal ve Kayıtsızlık alt boyutuna iliĢkin algılama düzeylerinin de, anne-

babalarının evli veya boĢanma sürecinde olmasına göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığı bulunmuĢtur (t(286)= 2,21, p<.05). Anne-babası evli olan çocukların 

Ġhmal ve Kayıtsızlık alt boyutu puanları, anne-babası boĢanma sürecinde olan 

çocuklardan anlamlı Ģekilde daha düĢüktür. Anne-babası boĢanma sürecinde olan 
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çocukların, annelerinin çeĢitli ihtiyaçlarının karĢılanmasında duyarsız kaldığı algısı, 

anne-babası evli olan çocuklardan daha yüksektir. 

AraĢtırmaya katılan çocukların AyrıĢmamıĢ Red alt boyutuna iliĢkin algılama 

düzeylerinin de, anne-babalarının evli veya boĢanma sürecinde olmasına göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (t(286)= 2,92, p<.05). Anne-babası evli 

olan çocukların AyrıĢmamıĢ Red alt boyutu puanları, anne-babası boĢanma sürecinde 

olan çocuklardan anlamlı Ģekilde daha düĢüktür. Anne-babası boĢanma sürecinde 

olan çocukların, annelerinin kendilerine karĢı red edici tavırlar gösterdiği algısı, 

anne-babası evli olan çocuklardan daha yüksektir. 

Son olarak, çocukların anneleri tarafından kabul veya red edildiklerine iliĢkin 

algılama düzeylerinin de, anne-babalarının evli veya boĢanma sürecinde olmasına 

göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (t(286)= 2,48, p<.05). Anne-babası 

evli olan çocukların annelere ait EKRÖ toplam puan ortalaması, anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocuklardan anlamlı Ģekilde daha düĢüktür. Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların anneleri tarafından red edildikleri algısı, anne-

babası evli olan çocuklardan daha yüksektir. 
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Tablo 3. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların 

babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin t-testi (N=288) 

 

Ölçek Boyut Anne-Baba  X  ss sh 

t-test  

T sd P 

Baba 

EKR

Ö 

Sıcaklık Evli 28,01 5,18 0,43 6,48 286 0,000** 

BoĢanmakta 22,90 7,93 0,66    

DüĢmanlık/ 

Saldırganlık 

Evli 8,10 3,38 0,28 5,29 286 0,000** 

BoĢanmakta 10,98 5,58 0,47    

Ġhmal ve 

Kayıtsızlık 

Evli 9,13 3,49 0,29 7,12 286 0,000** 

BoĢanmakta 13,08 5,67 0,47    

AyrıĢmamıĢ 

Red 

Evli 5,09 2,24 0,19 5,81 286 0,000** 

BoĢanmakta 7,34 4,08 0,34    

Toplam 

Puan 

Evli 50,33 5,91 0,49 4,71 286 0,000** 

BoĢanmakta 54,58 9,05 0,75       

**p<.001 düzeyinde anlamlıdır. Evli 144, Boşanmakta 144. 

 

Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların babalarından algıladıkları 

kabul veya red düzeyi puanlarının karĢılaĢtırılmasına iliĢkin yapılan t-testine göre; 

çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyi, ölçek ve tüm alt 

boyutlar için anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmaktadır (Tablo 3).  

AraĢtırmaya katılan çocukların Sıcaklık alt boyutunu algılama düzeylerinin, anne-

babalarının evli veya boĢanma sürecinde olmasına göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığı bulunmuĢtur (t(286)=6,48, p<.001). Anne-babası evli olan çocukların 

Sıcaklık alt boyutu puanları, anne-babası boĢanma sürecinde olan çocuklardan daha 

yüksektir. Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların, babalarının kendilerine 

karĢı sevgi ve sıcaklık içeren davranıĢlar (kabul edildiğine dair) sergilediğine iliĢkin 

algısı daha olumsuzdur.  
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AraĢtırmaya katılan çocukların DüĢmanlık/Saldırganlık alt boyutuna iliĢkin algılama 

düzeylerinin de, anne-babalarının evli veya boĢanma sürecinde olmasına göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (t(286)= 5,29, p<.001). Anne-babası 

evli olan çocukların DüĢmanlık/Saldırganlık alt boyutu puanları, anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocuklardan anlamlı Ģekilde daha düĢüktür. Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların, babalarının kendilerine karĢı olumsuz, 

saldırganlık ve düĢmanlık içeren davranıĢları gösterdiği algısı, anne-babası evli olan 

çocuklardan daha yüksektir. 

Çocukların Ġhmal ve Kayıtsızlık alt boyutuna iliĢkin algılama düzeylerinin de, anne-

babalarının evli veya boĢanma sürecinde olmasına göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığı bulunmuĢtur (t(286)= 7,12, p<.001). Anne-babası evli olan çocukların 

Ġhmal ve Kayıtsızlık alt boyutu puanları, anne-babası boĢanma sürecinde olan 

çocuklardan anlamlı Ģekilde daha düĢüktür. Anne-babası boĢanma sürecinde olan 

çocukların, babalarının çeĢitli ihtiyaçlarının karĢılanmasında duyarsız kaldığı algısı, 

anne-babası evli olan çocuklardan daha yüksektir. 

AraĢtırmaya katılan çocukların AyrıĢmamıĢ Red alt boyutuna iliĢkin algılama 

düzeylerinin de, anne-babalarının evli veya boĢanma sürecinde olmasına göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (t(286)= 5,81, p<.001). Anne-babası 

evli olan çocukların AyrıĢmamıĢ Red alt boyutu puanları, anne-babası boĢanma 

sürecinde olan çocuklardan anlamlı Ģekilde daha düĢüktür. Anne-babası boĢanma 

sürecinde olan çocukların, babalarının kendilerine karĢı red edici tavırlar gösterdiği 

algısı, anne-babası evli olan çocuklardan daha yüksektir. 

Son olarak, çocukların babaları tarafından kabul veya red edildiklerine iliĢkin 

algılama düzeylerinin de, anne-babalarının evli veya boĢanma sürecinde olmasına 

göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (t(286)= 5,81, p<.001). Anne-
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babası evli olan çocukların babalara ait EKRÖ toplam puan ortalaması, anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocuklardan anlamlı Ģekilde daha düĢüktür. Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların babaları tarafından red edildikleri algısı, anne-

babası evli olan çocuklardan daha yüksektir. 

3.1.2. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların, anne ve 

babalarından algıladıkları kabul-red düzeylerinin çocukların demografik 

özelliklerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığına iliĢkin bulgular 

Anne-babası boĢanma aĢamasında olan çocuklar ile anne babası evli olan çocukların 

anne ve babalarından algıladıkları kabul ya da red düzeylerinin cinsiyete göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığı bağımsız gruplar t-testiyle, yaĢ, annenin öğrenim durumu 

ve ailenin ekonomik durumuna göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı ise tek-yönlü varyans 

analiziyle (ANOVA) araĢtırılmıĢtır. Tek-yönlü varyans analizi sonrası anlamlı farklar 

bulunduğu durumda, hangi gruplar arasında anlamlı farklılaĢma olduğunu bulmak 

üzere post-hoc Scheffe testi (anlamlı farklar testi) uygulanmıĢtır. Elde edilen sonuçlar 

Tablo 4‟te sunulmaktadır. 
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Tablo 4.  Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların 

annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının cinsiyete 

göre karĢılaĢtırılmasına iliĢkin t-testi 

 

Boyut DeğiĢken Grup (Cinsiyet) n X  ss sh 

t-test  

t sd P 

Sıcaklık Anne-Baba 

Evli 

Kız 72 29,68 3,15 0,37 2,64 142 0,009* 

Erkek 72 28,13 3,88 0,46    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Kız 72 27,42 5,62 0,66 0,17 142 0,867 

Erkek 72 27,57 5,34 0,63    

          

Saldırga

nlık/ 

DüĢmanl

ık 

Anne-Baba 

Evli 

Kız 72 7,06 1,64 0,19 3,32 142 0,001* 

Erkek 72 8,42 3,06 0,36    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Kız 72 9,03 3,96 0,47 0,20 142 0,845 

Erkek 72 9,15 3,68 0,43    

          

Ġhmal ve 

Kayıtsızlı

k 

Anne-Baba 

Evli 

Kız 72 8,26 2,33 0,27 2,11 142 0,037* 

Erkek 72 9,24 3,15 0,37    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Kız 72 9,18 3,47 0,41 1,35 142 0,178 

Erkek 72 9,96 3,43 0,41    

          

AyrıĢma

mıĢ Red 

Anne-Baba 

Evli 

Kız 72 4,65 1,22 0,14 2,69 142 0,008* 

Erkek 72 5,46 2,23 0,26    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Kız 72 6,07 2,96 0,35 0,83 142 0,411 

Erkek 72 5,68 2,69 0,32    

          

Anne 

EKRÖ 

Anne-Baba 

Evli 

Kız 72 49,65 3,88 0,46 2,04 142 0,047* 

Erkek 72 51,24 6,18 0,73    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Kız 72 51,69 6,18 0,73 0,71 142 0,479 

Erkek 72 52,36 5,04 0,59    

* p<.05 düzeyinde anlamlıdır. **p<.001 düzeyinde anlamlıdır.  

 

Tablo 4‟te görüldüğü gibi; Anne-babası evli olan çocukların annelerinden 

algıladıkları kabul veya red düzeyinin sıcaklık boyutu puanlarının cinsiyete göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı ve bu farkın kız çocukları lehine olduğu bulunmuĢtur 

(t(142)=2,64,  p<.05). Anne-babası evli olan kız çocuklarının annelerinin kendilerine 
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karĢı sevgi ve sıcaklık içeren davranıĢlar sergilediği algısı, erkek çocuklardan daha 

yüksektir/olumludur. Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden 

algıladıkları kabul veya red düzeyinin sıcaklık boyut puanlarının cinsiyete göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı görülmüĢtür (t(142)=0,17, p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

saldırganlık/düĢmanlık boyutu puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığı bulunmuĢtur (t(142)= 3,32, p.05). Anne-babası evli olan erkek 

çocuklarının annelerinin kendilerine karĢı olumsuz, saldırganlık ve düĢmanlık içeren 

davranıĢlar gösterdiği algısı, kız çocuklarından daha yüksektir. Anne-babası boĢanma 

sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

saldırganlık/düĢmanlık boyutu puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 0,20,  p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

ihmal ve kayıtsızlık boyutu puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı 

ve bu farkın kız çocukları lehine olduğu bulunmuĢtur (t(142)= 2,11, p<.05). Anne-

babası evli olan erkek çocukları, kız çocuklarından daha fazla, anneleri tarafından 

kendilerinin ihmal edildikleri ve ihtiyaçlarına kayıtsız kalındıkları algısındadırlar. 

Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul 

veya red düzeyinin ihmal ve kayıtsızlık boyut puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 1,35, p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

ayrıĢmamıĢ red boyutu puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı ve 

bu farkın kız çocukları lehine olduğu bulunmuĢtur (t(142)= 2,69, p<.05). Anne-

babası evli olan erkek çocukları, kız çocuklarından daha fazla, anneleri tarafından red 

edildikleri algısına sahiptirler. Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların 
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annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyinin ayrıĢmamıĢ red boyut 

puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 

0,83,  p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyi 

puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı ve bu farkın kız çocukları 

lehine olduğu bulunmuĢtur (t(142)= 2,04, p<.05). Anne-babası evli olan kız 

çocuklarının annelere ait EKRÖ toplam puan ortalaması, erkek çocukların ortalama 

puanlarından anlamlı Ģekilde daha düĢüktür. Anne-babası evli, kız çocuklarının 

annelerine iliĢkin kabul edilme algıları erkeklerden daha olumludur. Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyi 

puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı görülmüĢtür (t(142)= 

0,71, p>.05). Kız ve erkek çocuklarının annelere ait EKRÖ toplam puan ortalamaları 

birbirine yakın çıkmıĢtır. 
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Tablo 5. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların babalarından 

algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının cinsiyete göre karĢılaĢtırılmasına 

iliĢkin t-testi 

 

Boyut DeğiĢken 
Grup 

(Cinsiyet) 
n X  ss sh 

t-test  

t sd p 

Sıcaklık Anne-Baba 

Evli 

Kız 72 28,46 4,87 0,57 1,03 142 0,305 

Erkek 72 27,57 5,47 0,65    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Kız 72 22,67 8,08 0,95 0,36 142 0,722 

Erkek 72 23,14 7,83 0,92    

          

DüĢman

lık 

Anne-Baba 

Evli 

Kız 72 7,49 2,83 0,33 2,22 142 0,028* 

Erkek 72 8,72 3,78 0,45    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Kız 72 10,90 5,62 0,66 0,16 142 0,870 

Erkek 72 11,06 5,58 0,66    

          

Ġhmal Anne-Baba 

Evli 

Kız 72 8,82 3,20 0,38 1,05 142 0,294 

Erkek 72 9,43 3,75 0,44    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Kız 72 13,00 5,88 0,69 0,16 142 0,872 

Erkek 72 13,15 5,49 0,65    

          

AyrıĢma

mıĢ Red 

Anne-Baba 

Evli 

Kız 72 4,69 1,34 0,16 2,15 142 0,033* 

Erkek 72 5,49 2,82 0,33    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Kız 72 7,25 4,11 0,48 0,27 142 0,791 

Erkek 72 7,43 4,07 0,48    

          

Baba 

EKRÖ 

Anne-Baba 

Evli 

Kız 72 49,46 4,82 0,57 2,29 142 0,025* 

Erkek 72 51,21 6,75 0,80    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Kız 72 54,82 8,41 0,99 1,00 142 0,317 

Erkek 72 54,33 9,64 1,14    

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır. **Fark p<.001 düzeyinde anlamlıdır.  

 

Tablo 5‟ de görüldüğü gibi anne-babası evli olan çocukların babalarından 

algıladıkları kabul veya red düzeyinin sıcaklık boyutu puanlarının cinsiyete göre 
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anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 1,03, p>,05). Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red 

düzeyinin sıcaklık boyut puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı görülmüĢtür (t(142)= 0,36,  p>,05). 

Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

saldırganlık/düĢmanlık boyutu puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığı bulunmuĢtur (t(142)= 2,22, p<,05). Anne-babası evli olan erkek 

çocuklarının babalarının kendilerine karĢı olumsuz, saldırganlık ve düĢmanlık içeren 

davranıĢlar gösterdiği algısı, kız çocuklarından daha yüksektir. Anne-babası boĢanma 

sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

saldırganlık/düĢmanlık boyutu puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 0,16,  p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

ihmal ve kayıtsızlık boyutu puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)=1,05, p>,05). Anne-babası boĢanma sürecinde 

olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyinin ihmal ve 

kayıtsızlık boyut puanlarının da cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı 

bulunmuĢtur (t(142)= 0,16,  p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

ayrıĢmamıĢ red boyutu puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı ve 

bu farkın kız çocukları lehine olduğu bulunmuĢtur (t(142)= 2,15, p<.05). Anne-

babası evli olan erkek çocukları, kız çocuklarından daha fazla, babaları tarafından red 

edildikleri algısına sahiptirler. Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların 

babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyinin ayrıĢmamıĢ red boyut 
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puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 

0,27,  p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyi 

puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı ve bu farkın kız çocukları 

lehine olduğu bulunmuĢtur (t(142)= 2,29, p<.05). Anne-babası evli olan kız 

çocuklarının babalara ait EKRÖ toplam puan ortalaması, erkek çocukların ortalama 

puanlarından anlamlı Ģekilde daha düĢüktür. Anne-babası evli, kız çocuklarının 

babalarına iliĢkin kabul edilme algıları erkeklere göre daha olumludur. Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyi 

puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 

1,00, p>.05). Kız ve erkek çocuklarının babalara ait EKRÖ toplam puan ortalamaları 

birbirine oldukça yakındır. 
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Tablo 6. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların annelerinden 

algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢa göre karĢılaĢtırılmasına iliĢkin 

ANOVA testi 

 

Boyut DeğiĢken Grup (YaĢ) n X  ss 
ANOVA Anlamlı Fark 

(Scheffe) F p 

Sıcaklık Anne-Baba Evli 9-11 yaĢ (1) 48 30,04 2,75 6,36 0,002* 1 ile 3 

12-14 yaĢ (2) 48 29,13 3,68    

15-17 yaĢ (3) 48 27,54 3,89    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

9-11 yaĢ (1) 48 27,96 5,27 0,28 0,756 - 

12-14 yaĢ (2) 48 27,38 5,20    

15-17 yaĢ (3) 48 27,15 5,96    

         

DüĢmanlı

k 

/Saldırgan

lık 

Anne-Baba Evli 9-11 yaĢ (1) 48 7,52 2,43 0,39 0,677 - 

12-14 yaĢ (2) 48 7,98 2,71    

15-17 yaĢ (3) 48 7,71 2,51    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

9-11 yaĢ (1) 48 9,69 4,58 0,95 0,388 - 

12-14 yaĢ (2) 48 8,65 3,49    

15-17 yaĢ (3) 48 8,94 3,24    

         

Ġhmal ve 

Kayıtsızlı

k 

Anne-Baba Evli 9-11 yaĢ (1) 48 8,31 2,49 1,71 0,185 - 

12-14 yaĢ (2) 48 8,60 2,71    

15-17 yaĢ (3) 48 9,33 3,12    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

9-11 yaĢ (1) 48 9,96 3,63 0,54 0,586 - 

12-14 yaĢ (2) 48 9,52 3,50    

15-17 yaĢ (3) 48 9,23 3,27    

         

AyrıĢmam

ıĢ Red 

Anne-Baba Evli 9-11 yaĢ (1) 48 5,04 1,73 0,15 0,857 - 

12-14 yaĢ (2) 48 5,17 2,01    

15-17 yaĢ (3) 48 4,96 1,80    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

9-11 yaĢ (1) 48 6,27 3,38 1,12 0,330 - 

12-14 yaĢ (2) 48 5,42 2,48    

15-17 yaĢ (3) 48 5,94 2,52    

         

Anne 

EKRÖ 

Anne-Baba Evli 9-11 yaĢ (1) 48 50,92 4,47 1,09 0,340 - 

12-14 yaĢ (2) 48 50,88 5,45    

15-17 yaĢ (3) 48 49,54 5,60    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

9-11 yaĢ (1) 48 53,88 6,30 4,08 0,019* 1 ile 2, 3 

12-14 yaĢ 

(2) 

48 50,96 5,53    

15-17 yaĢ 

(3) 

48 51,25 4,56       

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 6‟ da görüldüğü gibi; anne-babası evli olan çocukların annelerinden 

algıladıkları sıcaklık boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢa göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (F(2)= 6,36, p<.05). ANOVA testi 

sonrası yapılan post-hoc Scheffe testi sonucuna göre; anne-babası evli, 9-11 yaĢ 

grubundaki çocukların annelerinin kendilerine karĢı sevgi ve sıcaklık içeren 

davranıĢlar sergilediği algısı, 15-17 yaĢ grubundaki çocuklardan daha 

yüksektir/olumludur. Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden 

algıladıkları kabul veya red düzeyinin sıcaklık boyut puanlarının yaĢa göre anlamlı 

bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 0,28,  p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları saldırganlık/düĢmanlık 

boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 0,39, p>.05). Anne-babası boĢanma sürecinde 

olan çocukların da annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

saldırganlık/düĢmanlık boyut puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 0,95, p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları ihmal ve kayıtsızlık 

boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 1,71, p>.05). Anne-babası boĢanma sürecinde 

olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyinin ihmal ve 

kayıtsızlık boyut puanlarının da yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı 

bulunmuĢtur (F(2)= 0,54, p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları ayrıĢmamıĢ red boyutuna 

iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)=0,15, p>.05).  
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Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul 

veya red düzeyinin ayrıĢmamıĢ red boyut puanlarının da yaĢa göre anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 1,12,  p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyi 

puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 0,71, 

p>.05). Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları 

kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı 

bulunmuĢtur (F(2)= 4,08, p<.05). Post-hoc Scheffe testi sonucuna göre; anne-babası 

boĢanma sürecinde olan 9-11 yaĢ grubundaki çocukların (Grup 1) annelere ait EKRÖ 

toplam puan ortalaması, 12-14 ve 15-17 yaĢ grubunda bulunan çocukların (Grup 2 ve 

3) ortalama puanlarından anlamlı bir Ģekilde daha yüksektir. Anne-babası boĢanma 

sürecinde, 9-11 yaĢ grubundaki çocukların annelerine iliĢkin kabul edilme algıları 

diğer büyük yaĢtaki çocuklara göre daha olumsuzdur. 
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Tablo  7. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların 

babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢa göre 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ANOVA testi 

Boyut DeğiĢken Grup (YaĢ) n X  ss 
ANOVA Anlamlı Fark 

(Scheffe) F p 

Sıcaklı

k 

Anne-Baba Evli 9-11 yaĢ (1) 48 29,69 3,57 6,43 0,002* 1 ile 3 

12-14 yaĢ (2) 48 28,29 4,73    

15-17 yaĢ (3) 48 26,06 6,31    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

9-11 yaĢ (1) 48 23,56 8,39 0,69 0,505 - 

12-14 yaĢ (2) 48 23,33 7,72    

15-17 yaĢ (3) 48 21,81 7,72    

         

DüĢma

nlık 

/Saldır

ganlık 

Anne-Baba Evli 9-11 yaĢ (1) 48 7,90 3,20 0,14 0,872 - 

12-14 yaĢ (2) 48 8,23 3,82    

15-17 yaĢ (3) 48 8,19 3,15    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

9-11 yaĢ (1) 48 11,56 6,26 0,49 0,616 - 

12-14 yaĢ (2) 48 10,44 5,00    

15-17 yaĢ (3) 48 10,94 5,46    

         

Ġhmal 

ve 

Kayıtsı

zlık 

Anne-Baba Evli 9-11 yaĢ (1) 48 8,31 2,98 3,36 0,038* 1 ile 3 

12-14 yaĢ (2) 48 8,96 3,54    

15-17 yaĢ (3) 48 10,10 3,73    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

9-11 yaĢ (1) 48 12,25 5,15 1,33 0,267 - 

12-14 yaĢ (2) 48 12,88 5,91    

15-17 yaĢ (3) 48 14,10 5,88    

         

AyrıĢm

amıĢ 

Red 

Anne-Baba Evli 9-11 yaĢ (1) 48 4,85 1,46 0,44 0,648 - 

12-14 yaĢ (2) 48 5,15 2,63    

15-17 yaĢ (3) 48 5,27 2,47    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

9-11 yaĢ (1) 48 7,75 4,39 1,06 0,350 - 

12-14 yaĢ (2) 48 6,65 3,69    

15-17 yaĢ (3) 48 7,63 4,11    

         

Baba 

EKRÖ 

Anne-Baba 

Evli 

9-11 yaĢ (1) 48 50,75 4,77 0,52 0,596 - 

12-14 yaĢ 

(2) 

48 50,63 6,46    

15-17 yaĢ 

(3) 

48 49,63 6,40    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

9-11 yaĢ (1) 48 56,13 9,06 4,15 0,011* 1 ile 2, 3 

12-14 yaĢ 

(2) 

48 53,63 9,54    

15-17 yaĢ 

(3) 

48 53,98 8,70       

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 7‟ de görüldüğü gibi; anne-babası evli olan çocukların babalarından 

algıladıkları sıcaklık boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢa göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (F(2)= 6,43, p<.05). ANOVA testi 

sonrası yapılan post-hoc Scheffe testi sonucuna göre; anne-babası evli olan 9-11 yaĢ 

grubundaki çocukların (Grup 1) babalarından algıladıkları sıcaklık boyutu ortalama 

puanları, 15-17 yaĢ grubundaki çocuklardan (Grup 3) anlamlı bir Ģekilde daha 

yüksektir. Anne-babası evli, 9-11 yaĢ grubundaki çocukların babalarının kendilerine 

karĢı sevgi ve sıcaklık içeren davranıĢlar sergilediği algısı, 15-17 yaĢ grubundaki 

çocuklardan daha yüksektir/olumludur. Anne-babası boĢanma sürecinde olan 

çocukların ise babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyinin sıcaklık boyut 

puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 0,69,  

p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları saldırganlık/düĢmanlık 

boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 0,14, p>.05). Anne-babası boĢanma sürecinde 

olan çocukların da babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

saldırganlık/düĢmanlık boyut puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 0,49,  p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları ihmal ve kayıtsızlık 

boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığı bulunmuĢtur (F(2)= 3,36, p<.05). Post-hoc Scheffe testi sonucuna göre; 

anne-babası evli olan 9-11 yaĢ grubundaki çocukların (Grup 1) babalarından 

algıladıkları ihmal ve kayıtsızlık boyutu ortalama puanları, 15-17 yaĢ grubundaki 

çocuklardan (Grup 3) anlamlı bir Ģekilde daha düĢüktür. Anne-babası evli, 15-17 yaĢ 



108 
 

grubundaki çocukların babalarının kendilerini ihmal ettiği ve ihtiyaçlarına karĢı 

kayıtsız kaldığı algısı, 9-11 yaĢ grubundaki çocuklardan daha yüksektir. Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların ise babalarından algıladıkları kabul veya red 

düzeyinin ihmal ve kayıtsızlık boyut puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 1,33, p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları ayrıĢmamıĢ red boyutuna 

iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 0,44, p>,05). Anne-babası boĢanma sürecinde 

olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyinin ayrıĢmamıĢ red 

boyut puanlarının da yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur 

(F(2)= 1,06, p>.05). 

Tablo 7‟ de görüldüğü gibi; anne-babası evli olan çocukların babalarından 

algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 0,52, p>.05). Anne-babası boĢanma sürecinde 

olan çocukların ise babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢa 

göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (F(2)= 4,15, p<.05). Post-hoc 

Scheffe testi sonucuna göre; anne-babası boĢanma sürecinde olan 9-11 yaĢ 

grubundaki çocukların (Grup 1) babalara ait EKRÖ toplam puan ortalaması, 12-14 

ve 15-17 yaĢ grubunda bulunan çocukların (Grup 2 ve 3) ortalama puanlarından 

anlamlı bir Ģekilde daha yüksektir. Anne-babası boĢanma aĢamasında, 9-11 yaĢ 

grubundaki çocukların babalarına iliĢkin kabul edilme algıları diğer büyük yaĢtaki 

çocuklara göre daha olumsuzdur. 



109 
 

 

Tablo 8. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya 

red düzeyi puanlarının annenin öğrenim durumuna göre karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ANOVA testi 

Boyut DeğiĢken Grup (Eğitim) n X  ss 
ANOVA Anlamlı Fark 

(Scheffe) F p 

Sıcaklık Anne-Baba Evli Ġlkokul (1) 35 29,03 3,23 0,56 0,642 - 

Ortaokul (2) 19 27,95 4,71    

Lise (3) 33 28,94 3,12    

Üniversite (4) 55 29,18 3,73    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Ġlkokul (1) 45 26,58 5,75 2,24 0,087 - 

Ortaokul (2) 22 26,50 6,78    

Lise (3) 27 28,59 4,93    

Üniversite (4) 42 28,95 3,13    

         

DüĢma

nlık/ 

Saldırg

anlık 

Anne-Baba Evli Ġlkokul (1) 35 7,46 2,31 0,42 0,738 - 

Ortaokul (2) 19 8,26 2,56    

Lise (3) 33 7,70 2,31    

Üniversite (4) 55 7,67 2,78    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Ġlkokul (1) 45 9,47 4,33 1,03 0,381 - 

Ortaokul (2) 22 9,45 4,49    

Lise (3) 27 8,56 3,25    

Üniversite (4) 42 8,24 2,72    

         

Ġhmal 

ve 

Kayıtsı

zlık 

Anne-Baba Evli Ġlkokul (1) 35 8,29 2,62    

Ortaokul (2) 19 9,89 3,07 1,49 0,220 - 

Lise (3) 33 8,48 2,86    

Üniversite (4) 55 8,82 2,78    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Ġlkokul (1) 45 9,89 3,78 1,28 0,284 - 

Ortaokul (2) 22 10,14 3,90    

Lise (3) 27 9,07 3,28    

Üniversite (4) 42 8,74 2,62    

         

AyrıĢm

amıĢ 

Red 

Anne-Baba Evli Ġlkokul (1) 35 4,86 1,44 0,88 0,451 - 

Ortaokul (2) 19 5,47 2,14    

Lise (3) 33 4,76 1,32    

Üniversite (4) 55 5,22 2,21    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Ġlkokul (1) 45 6,38 3,24 1,10 0,350 - 

Ortaokul (2) 22 6,14 3,29    

Lise (3) 27 5,52 2,72    

Üniversite (4) 42 5,38 2,07    

         

Anne 

EKRÖ 

Anne-Baba Evli Ġlkokul (1) 35 49,63 4,10 0,87 0,459 - 

Ortaokul (2) 19 51,58 6,32    

Lise (3) 33 49,88 4,94    

Üniversite (4) 55 50,89 5,44    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Ġlkokul (1) 45 52,31 6,89 0,26 0,853 - 

Ortaokul (2) 22 52,23 6,09    

Lise (3) 27 51,74 5,63    

Üniversite (4) 42 51,31 3,63       

* p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 8‟ de görüldüğü gibi; anne-babası evli olan çocukların annelerinden 

algıladıkları sıcaklık boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının annenin 

öğrenim durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)= 

0,56, p>.05). Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların da annelerinden 

algıladıkları kabul veya red düzeyinin sıcaklık boyut puanlarının annenin öğrenim 

durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)= 2,24,  p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları saldırganlık/düĢmanlık 

boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının annenin öğrenim durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)= 0,42, p>.05). Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların da annelerinden algıladıkları kabul veya red 

düzeyinin saldırganlık/düĢmanlık boyut puanlarının annenin öğrenim durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)= 1,03,  p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları ihmal ve kayıtsızlık 

boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının annenin öğrenim durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)=1,49, p>.05). Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red 

düzeyinin ihmal ve kayıtsızlık boyut puanlarının da annenin öğrenim durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)= 1,28,  p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları ayrıĢmamıĢ red boyutuna 

iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının annenin öğrenim durumuna göre anlamlı 

bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)= 0,88, p>,05). Anne-babası boĢanma 

sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

ayrıĢmamıĢ red boyut puanlarının da annenin öğrenim durumuna göre anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)= 1,10, p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyi 

puanlarının annenin öğrenim durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı 

bulunmuĢtur (F(3)= 0,87, p>.05). Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların 

annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının da annenin öğrenim 

durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)= 0,27, p>.05). 
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Tablo 9. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların babalarından algıladıkları kabul 

veya red düzeyi puanlarının annenin öğrenim durumuna göre karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ANOVA testi 

Boyut DeğiĢken Öğrenim n X  ss 
ANOVA Anlamlı Fark 

(Scheffe) F p 

Sıcaklık Anne-Baba Evli Ġlkokul (1) 35 27,57 6,01 0,52 0,671 - 

Ortaokul (2) 19 27,00 5,73    

Lise (3) 33 28,30 3,85    

Üniversite (4) 55 28,51 5,26    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Ġlkokul (1) 45 20,47 8,02 2,43 0,068 - 

Ortaokul (2) 22 21,68 7,98    

Lise (3) 27 23,52 8,75    

Üniversite (4) 42 24,81 7,01    

         

DüĢman

lık/ 

Saldırga

nlık 

Anne-Baba Evli Ġlkokul (1) 35 8,26 4,03 0,47 0,701 - 

Ortaokul (2) 19 8,21 2,64    

Lise (3) 33 7,42 2,28    

Üniversite (4) 55 8,15 3,43    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Ġlkokul (1) 45 11,82 6,25 1,15 0,331 - 

Ortaokul (2) 22 11,68 5,84    

Lise (3) 27 11,30 6,09    

Üniversite (4) 42 9,74 4,39    

         

Ġhmal 

ve 

Kayıtsız

lık 

Anne-Baba Evli Ġlkokul (1) 35 9,46 3,98 0,48 0,698 - 

Ortaokul (2) 19 9,74 3,59    

Lise (3) 33 8,67 3,01    

Üniversite (4) 55 9,09 3,44    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Ġlkokul (1) 45 14,58 5,90 1,87 0,138 - 

Ortaokul (2) 22 12,91 5,52    

Lise (3) 27 13,74 6,02    

Üniversite (4) 42 11,79 5,14    

         

AyrıĢma

mıĢ Red 

Anne-Baba Evli Ġlkokul (1) 35 5,23 2,51 1,92 0,130 - 

Ortaokul (2) 19 5,68 3,42    

Lise (3) 33 4,30 0,92    

Üniversite (4) 55 5,18 2,04    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Ġlkokul (1) 45 8,22 4,64 1,04 0,376 - 

Ortaokul (2) 22 7,36 4,24    

Lise (3) 27 7,07 4,13    

Üniversite (4) 42 6,71 3,40    

         

Baba 

EKRÖ 

Anne-Baba Evli Ġlkokul (1) 21 49,52 5,13 0,34 0,795 - 

Ortaokul (2) 17 49,71 6,26    

Lise (3) 42 50,55 6,68    

Üniversite 

(4) 

62 50,82 5,58    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Ġlkokul (1) 49 54,67 10,78 0,50 0,680 - 

Ortaokul (2) 13 56,31 10,05    

Lise (3) 38 55,16 8,91    

Üniversite 

(4) 

42 53,26 6,36       

* p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 9‟ da görüldüğü gibi; anne-babası evli olan çocukların babalarından 

algıladıkları sıcaklık boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının babanın 

öğrenim durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)=0,52, 

p>.05). Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların da babalarından 

algıladıkları kabul veya red düzeyinin sıcaklık boyut puanlarının babanın öğrenim 

durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)= 2,43, p>,05). 

Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları saldırganlık/düĢmanlık 

boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının babanın öğrenim durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)=0,47, p>,05). Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların da babalarından algıladıkları kabul veya red 

düzeyinin saldırganlık/düĢmanlık boyut puanlarının babanın öğrenim durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)= 1,15, p>,05). 

Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları ihmal ve kayıtsızlık 

boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının babanın öğrenim durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)=0,48, p>.05). Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red 

düzeyinin ihmal ve kayıtsızlık boyut puanlarının da babanın öğrenim durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)= 1,87, p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları ayrıĢmamıĢ red boyutuna 

iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının babanın öğrenim durumuna göre anlamlı 

bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)= 1,92, p>.05). Anne-babası boĢanma 

sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

ayrıĢmamıĢ red boyut puanlarının da babanın öğrenim durumuna göre anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)= 1,04, p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyi 

puanlarının babanın öğrenim durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı 

bulunmuĢtur (F(3)= 0,34, p>.05). Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların 

babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının da babanın öğrenim 

durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(3)= 0,50,  p>.05). 
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Tablo 10. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red 

düzeyi puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ANOVA testi 

Boyut DeğiĢken 
Grup (Ekonomik 

Durum) 
n X  ss 

ANOVA Anlamlı Fark 

(Scheffe) F p 

Sıcakl

ık 

Anne-Baba Evli Çok iyi (1) 28 29,54 3,29 3,16 0,043* 1, 2 ile 3 

Ġyi (2) 69 29,35 3,23    

Orta (3) 44 27,82 4,20    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Çok iyi (1) 17 28,24 4,92 1,17 0,327 - 

Ġyi (2) 40 28,13 4,84    

Orta (3) 58 26,47 6,45    

Ortanın Altı (4) 11 26,82 5,71    

Kötü (5) 18 29,11 2,70    

         

Saldır

ganlık

/ 

DüĢm

anlık 

Anne-Baba Evli Çok iyi (1) 28 7,71 2,31 1,77 0,175 - 

Ġyi (2) 69 7,36 2,28    

Orta (3) 44 8,27 2,94    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Çok iyi (1) 17 10,18 5,46 0,65 0,627 - 

Ġyi (2) 40 9,25 3,85    

Orta (3) 58 8,81 3,68    

Ortanın Altı (4) 11 9,55 3,11    

Kötü (5) 18 8,33 2,59    

         

Ġhmal 

ve 

Kayıt

sızlık 

Anne-Baba Evli Çok iyi (1) 28 8,50 2,55 3,43 0,035* 1, 2 ile 3 

Ġyi (2) 69 8,29 2,28    

Orta (3) 44 9,66 3,51    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Çok iyi (1) 17 8,94 3,25 0,35 0,844 - 

Ġyi (2) 40 9,28 2,94    

Orta (3) 58 9,88 3,91    

Ortanın Altı (4) 11 9,91 2,95    

Kötü (5) 18 9,61 3,66    

         

AyrıĢ

mamı

Ģ Red 

Anne-Baba Evli Çok iyi (1) 28 5,54 2,13 2,13 0,122 - 

Ġyi (2) 69 4,75 1,67    

Orta (3) 44 5,25 1,89    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Çok iyi (1) 17 6,65 3,82 1,39 0,242 - 

Ġyi (2) 40 5,48 2,39    

Orta (3) 58 6,14 2,98    

Ortanın Altı (4) 11 6,45 3,17    

Kötü (5) 18 4,83 1,43    

         

Anne 

EKR

Ö 

Anne-Baba Evli Çok iyi (1) 28 51,29 6,29 1,24 0,292 - 

Ġyi (2) 69 49,75 4,36    

Orta (3) 44 51,00 5,55    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Çok iyi (1) 17 54,00 6,78 3,28 0,039* 1 ile 2, 3, 4, 5 

Ġyi (2) 40 52,13 5,64    

Orta (3) 58 51,29 5,80    

Ortanın Altı (4) 11 52,73 4,36    

Kötü (5) 18 51,89 4,48       

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 10‟ da görüldüğü gibi; anne-babası evli olan çocukların annelerinden 

algıladıkları sıcaklık boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının ailenin 

ekonomik durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (F(2)= 3,16, 

p<.05). ANOVA testi sonrası yapılan post-hoc Scheffe testi sonucuna göre; anne-

babası evli ve ekonomik durumu „Çok iyi‟ ve „Ġyi‟ olan çocukların (Grup 1-2) 

annelerinden algıladıkları sıcaklık boyutu ortalama puanları, ekonomik durumu 

„Orta‟ olan çocuklardan (Grup 3) anlamlı bir Ģekilde daha yüksektir. Anne-babası evli 

ve ekonomik durumu „Çok iyi‟ ve „Ġyi‟ olan çocukların annelerinin kendilerine karĢı 

sevgi ve sıcaklık içeren davranıĢlar sergilediği algısı, daha yüksektir/olumludur. 

Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların ise annelerinden algıladıkları kabul 

veya red düzeyinin sıcaklık boyut puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(4)= 1,17, p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları saldırganlık/düĢmanlık 

boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)=1,77, p>.05). Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red 

düzeyinin saldırganlık/düĢmanlık boyut puanlarının da ailenin ekonomik durumuna 

göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(4)= 0,65, p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları ihmal ve kayıtsızlık 

boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (F(2)= 3,43, p<.05). Post-hoc Scheffe 

testi sonucuna göre; anne-babası evli ve ekonomik durumu „Çok iyi‟ ve „Ġyi‟ olan 

çocukların (Grup 1-2) annelerinden algıladıkları ihmal ve kayıtsızlık boyutu ortalama 

puanları, ekonomik durumu „Orta‟ olan çocuklardan (Grup 3) anlamlı bir Ģekilde 

daha düĢüktür. Anne-babası evli ve aile ekonomik durumu „Orta‟ olan çocuklar, 
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anneleri tarafından diğer çocuklara göre daha çok ihmal edildikleri ve ihtiyaçlarına 

karĢı kayıtsız kalındığını düĢünmektedirler. Anne-babası boĢanma sürecinde olan 

çocukların ise annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyinin ihmal ve 

kayıtsızlık boyut puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(4)= 1,17, p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları ayrıĢmamıĢ red boyutuna 

iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre anlamlı 

bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)=2,13, p>,05). Anne-babası boĢanma 

sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

ayrıĢmamıĢ red boyut puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(4)= 1,39, p>.05). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyi 

puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı 

bulunmuĢtur (F(2)= 1,24, p>.05). Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların 

annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının ailenin ekonomik 

durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (F(4)= 3,28, p<.05). 

Post-hoc Scheffe testi sonucuna göre; anne-babası boĢanma sürecinde ve ailesinin 

ekonomik durumu „Çok iyi‟ olan çocukların (Grup 1) annelere ait EKRÖ toplam 

puan ortalaması, diğer gruplardaki çocukların (Grup 2, 3, 4 ve 5) ortalama 

puanlarından anlamlı bir Ģekilde daha yüksektir. Anne-babası boĢanma sürecinde ve 

ailesinin ekonomik durumu „Çok iyi‟ olan çocukların annelerine iliĢkin kabul edilme 

algıları, diğer ekonomik durum grubundaki çocuklara göre daha olumsuzdur. 
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Tablo 11. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya 

red düzeyi puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ANOVA testi 

Boyut DeğiĢken 
Grup (Ekonomik 

Durum) 
n X  ss 

ANOVA Anlamlı Fark 

(Scheffe) F p 

Sıcaklık Anne-Baba 

Evli 

Çok iyi (1) 28 29,04 4,05 2,33 0,101 - 

Ġyi (2) 69 28,46 5,03    

Orta (3) 44 26,66 5,93    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Çok iyi (1) 17 25,41 7,41 4,35 0,002* 1, 2 ile 4, 5 

Ġyi (2) 40 25,38 7,03    

Orta (3) 58 22,62 8,09    

Ortanın Altı (4) 11 21,00 5,83    

Kötü (5) 18 17,11 8,12    

         

Saldırga

nlık/ 

DüĢmanl

ık 

Anne-Baba 

Evli 

Çok iyi (1) 28 7,68 2,21 0,91 0,404 - 

Ġyi (2) 69 7,86 3,45    

Orta (3) 44 8,59 3,49    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Çok iyi (1) 17 9,06 4,13 4,43 0,002* 5 ile 1, 2, 3, 4 

Ġyi (2) 40 10,30 4,91    

Orta (3) 58 10,47 5,49    

Ortanın Altı (4) 11 11,36 5,95    

Kötü (5) 18 15,72 6,22    

         

Ġhmal ve 

Kayıtsızl

ık 

Anne-Baba 

Evli 

Çok iyi (1) 28 8,25 2,91 1,49 0,229 - 

Ġyi (2) 69 9,17 3,43    

Orta (3) 44 9,70 3,88    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Çok iyi (1) 17 11,53 5,78 3,40 0,011* 4, 5 ile 1, 2, 3 

Ġyi (2) 40 12,08 4,75    

Orta (3) 58 12,59 5,63    

Ortanın Altı (4) 11 15,82 5,60    

Kötü (5) 18 16,67 6,23    

         

AyrıĢma

mıĢ Red 

Anne-Baba 

Evli 

Çok iyi (1) 28 5,04 1,95 0,04 0,965 - 

Ġyi (2) 69 5,06 2,50    

Orta (3) 44 5,16 2,03    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Çok iyi (1) 17 6,00 2,78 4,47 0,002* 5 ile 1, 2, 3, 4 

Ġyi (2) 40 6,68 3,93    

Orta (3) 58 7,12 3,88    

Ortanın Altı (4) 11 7,27 3,98    

Kötü (5) 18 10,83 4,62    

         

Baba 

EKRÖ 

Anne-Baba 

Evli 

Çok iyi (1) 28 50,00 5,26 0,12 0,886 - 

Ġyi (2) 69 50,55 5,71    

Orta (3) 44 50,11 6,50    

Anne-Baba 

BoĢanmakta 

Çok iyi (1) 17 52,00 5,84 3,00 0,021* 5 ile 1, 2 

Ġyi (2) 40 52,79 9,81    

Orta (3) 58 55,43 8,08    

Ortanın Altı (4) 11 55,45 8,77    

Kötü (5) 18 60,33 10,81       

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 11‟ de görüldüğü gibi; anne-babası evli olan çocukların babalarından 

algıladıkları sıcaklık boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının ailenin 

ekonomik durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 

2,33, p>.05). Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların ise babalarından 

algıladıkları sıcaklık boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının ailenin 

ekonomik durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (F(4)= 4,35, 

p<.05). ANOVA testi sonrası yapılan post-hoc Scheffe testi sonucuna göre; anne-

babası boĢanma sürecinde ve ekonomik durumu „Çok iyi‟ ve „Ġyi‟ olan çocukların 

(Grup 1-2) babalarından algıladıkları sıcaklık boyutu ortalama puanları, ekonomik 

durumu „Ortanın altı‟ ve „Kötü‟ olan çocuklardan (Grup 4-5) anlamlı bir Ģekilde daha 

yüksektir. Anne-babası boĢanma sürecinde ve ekonomik durumu „Çok iyi‟ ve „Ġyi‟ 

olan çocukların babalarının kendilerine karĢı sevgi ve sıcaklık içeren davranıĢlar 

sergilediği algısı, daha yüksektir/olumludur. 

Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları saldırganlık/düĢmanlık 

boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 0,91, p>.05). Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları saldırganlık/düĢmanlık 

boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (F4)= 4,43, p<.05). Post-hoc Scheffe 

testi sonucuna göre; anne-babası boĢanma sürecinde ve ekonomik durumu „Kötü‟ 

olan çocukların (Grup 5) babalarından algıladıkları saldırganlık/düĢmanlık boyutu 

ortalama puanları, diğer çocuklardan (Grup 1-2-3-4) anlamlı bir Ģekilde daha 

yüksektir. Anne-babası boĢanma sürecinde ve ekonomik durumu „Kötü‟ olan 

çocukların babalarının kendilerine karĢı saldırganlık/düĢmanlık içeren davranıĢlar 

sergilediği algısı, daha yüksektir/olumsuzdur. 
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Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları ihmal ve kayıtsızlık 

boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 1,49, p>.05). Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları ihmal ve kayıtsızlık 

boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (F(2)= 3,40, p<.05). Post-hoc Scheffe 

testi sonucuna göre; anne-babası boĢanma sürecinde ve ekonomik durumu „Ortanın 

altı‟ ve „Kötü‟ olan çocukların (Grup 4-5) babalarından algıladıkları ihmal ve 

kayıtsızlık boyutu ortalama puanları, ekonomik durumu „Çok iyi‟, „Ġyi‟ ve „Orta‟ 

düzeyde olan çocuklardan (Grup 1-2-3) anlamlı bir Ģekilde daha yüksektir. Anne-

babası boĢanma sürecinde ve aile ekonomik durumu „Ortanın altı‟ ve „Kötü‟ olan 

çocuklar, babaları tarafından diğer çocuklara göre daha çok ihmal edildikleri ve 

ihtiyaçlarına karĢı kayıtsız kalındığını düĢünmektedirler. 

Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları ayrıĢmamıĢ red boyutuna 

iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre anlamlı 

bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F(2)= 0,04, p>.05). Anne-babası boĢanma 

sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları ayrıĢmamıĢ red boyutuna iliĢkin 

kabul veya red düzeyi puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (F(4)= 4,47,  p<.05). Post-hoc Scheffe testi 

sonucuna göre; anne-babası boĢanma sürecinde ve ekonomik durumu „Kötü‟ olan 

çocukların (Grup 5) babalarından algıladıkları ayrıĢmamıĢ red boyutu ortalama 

puanları, diğer gruplardaki çocuklardan (Grup 1-2-3-4) anlamlı bir Ģekilde daha 

yüksektir. Anne-babası boĢanma sürecinde ve ekonomik durumu „Kötü‟ olan 

çocukların, babalarının kendilerine karĢı red edici davranıĢlar gösterdiği algısı, daha 

yüksektir. 
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Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyi 

puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı 

bulunmuĢtur (F(2)= 0,12, p>.05). Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların 

babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının ailenin ekonomik 

durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢtur (F(4)= 4,00, p<.05). 

Post-hoc Scheffe testi sonucuna göre; anne-babası boĢanma sürecinde ve ailesinin 

ekonomik durumu „Kötü‟ olan çocukların (Grup 5) babalara ait EKRÖ toplam puan 

ortalaması, ailesinin ekonomik durumu „Çok iyi‟ ve „Ġyi‟ olan çocukların (Grup 1 ve 

2) ortalama puanlarından anlamlı bir Ģekilde daha yüksektir. Anne-babası boĢanma 

sürecinde ve ailesinin ekonomik durumu „Kötü‟ olan çocukların babalarına iliĢkin 

kabul edilme algıları, ailesinin ekonomik durumu „Çok iyi‟ ve „Ġyi‟ olan diğer iki 

gruptaki çocuklara göre daha olumsuzdur. 
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3.1.3. Anne-babası boĢanma aĢamasında olan çocukların, anne ve babalarından 

algıladıkları kabul-red düzeylerinin çocuğun psikolojik destek almasına ve 

anne-babanın ayrı yaĢamasına göre farklılaĢıp farklılaĢmadığına iliĢkin 

bulgular 

Tablo 12. Anne-babası boĢanma aĢamasında olan çocukların 

annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının psikolojik 

destek alma ve anne-babanın ayrı yaĢamasına göre karĢılaĢtırılmasına 

iliĢkin t-testi 

Boyut DeğiĢken Grup n X  ss sh 

t-test  

t Sd P 

Sıcak

lık 

Psikolojik 

destek alma 

Evet 43 27,00 6,18 0,94 0,71 142 0,481 

Hayır 101 27,70 5,14 0,51    

Anne-Baba 

birlikteliği 

Evet 116 27,92 4,96 0,46 1,94 142 0,054 

Hayır 28 25,71 6,99 1,32    

          

DüĢm

anlık 

Psikolojik 

destek alma 

Evet 43 9,95 4,57 0,70 1,79 142 0,076 

Hayır 101 8,72 3,40 0,34    

Anne-Baba 

birlikteliği 

Evet 116 8,96 3,81 0,35 0,85 142 0,394 

Hayır 28 9,64 3,85 0,73    

          

Ġhmal Psikolojik 

destek alma 

Evet 43 9,53 3,76 0,57 0,78 142 0,938 

Hayır 101 9,58 3,34 0,33    

Anne-Baba 

birlikteliği 

Evet 116 9,66 3,35 0,31 0,67 142 0,507 

Hayır 28 9,18 3,93 0,74    

          

AyrıĢ

mamı

Ģ Red 

Psikolojik 

destek alma 

Evet 43 6,23 3,26 0,50 0,99 142 0,324 

Hayır 101 5,72 2,62 0,26    

Anne-Baba 

ayrı 

Evet 116 5,77 2,82 0,26 0,93 142 0,353 

Hayır 28 6,32 2,84 0,54    

          

Anne 

EKR

Ö 

Psikolojik 

destek alma 

Evet 43 52,72 5,82 0,89 0,96 142 0,336 

Hayır 101 51,73 5,54 0,55    

Anne-Baba 

birlikteliği 

Evet 116 52,31 5,81 0,54 1,23 142 0,221 

Hayır 28 50,86 4,70 0,89    

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır. **Fark p<.001 düzeyinde anlamlıdır.  

 

Tablo 12‟de görüldüğü gibi; anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların 

annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyinin sıcaklık boyutu puanlarının 

psikolojik destek almaya göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur 
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(t(142)= 0,71, p>.05). Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden 

algıladıkları kabul veya red düzeyinin sıcaklık boyutu puanlarının anne-babanın ayrı 

yaĢaması durumuna göre de anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 

1,94,  p>.05). 

Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul 

veya red düzeyinin saldırganlık/düĢmanlık boyutu puanlarının psikolojik destek 

almaya göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)=1,79, p>.05). 

Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul 

veya red düzeyinin saldırganlık/düĢmanlık boyutu puanlarının da anne-babanın ayrı 

yaĢaması durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 

0,85,  p>.05). 

Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul 

veya red düzeyinin ihmal ve kayıtsızlık boyutu puanlarının psikolojik destek almaya 

göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 0,78, p>.05). Anne-

babası boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red 

düzeyinin ihmal ve kayıtsızlık boyutu puanlarının anne-babanın ayrı yaĢaması 

durumuna göre de anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 0,67,  

p>.05). 

Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul 

veya red düzeyinin ayrıĢmamıĢ red boyutu puanlarının psikolojik destek almaya göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 0,78, p>.05). Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red 

düzeyinin ayrıĢmamıĢ red boyutu puanlarının anne-babanın ayrı yaĢaması durumuna 

göre de anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 0,67, p>.05). 
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Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul 

veya red düzeyi puanlarının psikolojik destek almaya göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)=0,96, p>.05). Anne-babası boĢanma sürecinde 

olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının anne-

babanın ayrı yaĢaması durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı 

bulunmuĢtur (t(142)= 0,27, p>.05). 

Tablo 13. Anne-babası boĢanma aĢamasında olan çocukların 

babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının 

psikolojik destek alma ve anne-babanın ayrı yaĢamasına göre 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin t-testi 

Boyut DeğiĢken Grup n X  ss sh 

t-test  

t sd P 

Sıcaklık Psikolojik 

destek alma 

Evet 43 24,53 7,97 1,22 1,62 142 0,107 

Hayır 101 22,21 7,85 0,78    

Anne-Baba 

ayrı 

Evet 116 23,05 7,88 0,73 0,46 142 0,648 

Hayır 28 22,29 8,27 1,56    

          

DüĢmanlı

k 

Psikolojik 

destek alma 

Evet 43 10,00 4,85 0,74 1,38 142 0,170 

Hayır 101 11,40 5,84 0,58    

Anne-Baba 

ayrı 

Evet 116 11,06 5,63 0,52 0,35 142 0,724 

Hayır 28 10,64 5,43 1,03    

          

Ġhmal Psikolojik 

destek alma 

Evet 43 11,72 5,40 0,82 1,89 142 0,061 

Hayır 101 13,65 5,71 0,57    

Anne-Baba 

ayrı 

Evet 116 12,92 5,63 0,52 0,66 142 0,509 

Hayır 28 13,71 5,90 1,12    

          

AyrıĢma

mıĢ Red 

Psikolojik 

destek alma 

Evet 43 6,37 3,23 0,49 1,88 142 0,063 

Hayır 101 7,75 4,34 0,43    

Anne-Baba 

ayrı 

Evet 116 7,34 4,08 0,38 0,02 142 0,981 

Hayır 28 7,36 4,12 0,78    

          

Baba 

EKRÖ 

Psikolojik 

destek alma 

Evet 43 52,63 6,77 1,03 2,42 142 0,012* 

Hayır 101 55,41 9,77 0,97    

Anne-Baba 

birlikteliği 

Evet 116 54,72 9,22 0,86 0,37 142 0,709 

Hayır 28 54,00 8,42 1,59    

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır. **Fark p<.001 düzeyinde anlamlıdır.  
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Tablo 13‟de görüldüğü gibi; anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların 

babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyinin sıcaklık boyutu puanlarının 

psikolojik destek almaya göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 

1,62, p>.05). Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları 

kabul veya red düzeyinin sıcaklık boyutu puanlarının anne-babanın ayrı yaĢaması 

durumuna göre de anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 0,46, 

p>.05). 

Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya 

red düzeyinin saldırganlık/düĢmanlık boyutu puanlarının psikolojik destek almaya göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 1,38, p>.05). Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

saldırganlık/düĢmanlık boyutu puanlarının da anne-babanın ayrı yaĢaması durumuna 

göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142) 0,35, p>.05). 

Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya 

red düzeyinin ihmal ve kayıtsızlık boyutu puanlarının psikolojik destek almaya göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 1,89, p>.05). Anne-babası 

boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

ihmal ve kayıtsızlık boyutu puanlarının anne-babanın ayrı yaĢaması durumuna göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 0,66, p>.05). 

Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya 

red düzeyinin ayrıĢmamıĢ red boyutu puanlarının psikolojik destek almaya göre anlamlı 

bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 1,88, p>.05). Anne-babası boĢanma 

sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

ayrıĢmamıĢ red boyutu puanlarının anne-babanın ayrı yaĢaması durumuna göre de 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t(142)= 0,02, p>.05). 

Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya 

red düzeyi puanlarının psikolojik destek almaya göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı ve 

bu farkın psikolojik destek alanlar lehine olduğu bulunmuĢtur (t(142)=2,42, p<.05). 

Anne-babası boĢanma sürecinde olan ve psikolojik destek almayan çocukların 

babalarından algıladıkları red edilme duygusu daha yüksektir. Anne-babası boĢanma 

sürecinde olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının 

anne-babanın ayrı yaĢaması durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı 

bulunmuĢtur (t(142)= 0,37, p>.05). 
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3.2. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların, kiĢilik 

özelliklerine (saldırganlık, bağımlılık, öz-saygı, öz yeterlilik, duygusal 

duyarlılık, dünya görüĢü) iliĢkin değerlendirme düzeyleri dair bulgular 

Tablo 14. Evli ve BoĢanma Sürecindeki ailelerden gelen çocukların Çocuk/Ergen KĠDO alt boyut 

ve ölçek toplam puanlarına iliĢkin betimsel istatistikler 

 

Ölçek Boyut 
Evli  BoĢanma Sürecinde 

Min. Maks. A.O. ss   Min. Maks. A.O. Ss 

Çocuk/

Ergen 

KĠDO 

DüĢmanlık/Saldırganlık 6 22 12,01 4,10  6 22 11,21 3,95 

Bağımlılık 6 24 17,10 3,80  8 24 17,75 3,30 

Öz Saygı 6 19 11,90 2,53  8 20 12,33 2,77 

Öz Yeterlilik 6 18 10,08 3,11  6 23 11,17 3,74 

Duygusal Duyarlılık 6 23 11,14 3,72  6 22 11,97 3,65 

Duygusal Tutarlılık 6 23 15,36 3,36  6 24 14,98 3,72 

Dünya GörüĢü 6 21 10,46 3,69  6 21 10,73 3,99 

Toplam Puan 56 129 88,39 15,01   57 138 90,13 17,15 

 

Tablo 14‟ de görüldüğü gibi; çocuk/Ergen KiĢilik Değerlendirme Ölçeği 

(Çocuk/Ergen KĠDO) her biri 6‟Ģar maddeden oluĢan 7 alt boyutlu, çocuk ve 

ergenlerin psikolojik uyumunu göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en düĢük puan 

42 ve en yüksek puan ise 168‟dir (alt boyutlardan ise alınabilecek en düĢük puan 6 en 

yüksek puan ise 24‟tür). DüĢük puanlar çocuk/ergenin genel psikolojik uyumunun 

sağlıklı, yüksek puanlar ise sağlıksız olduğunu göstermektedir. 

Anne-babası evli ve boĢanma sürecinde olan çocukların kendi kiĢisel özelliklerini 

değerlendirmelerine iliĢkin karĢılaĢtırmalar tablo 15‟ de  sunulmuĢtur. 
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Tablo 15. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların kiĢisel 

değerlendirme ölçeği (KĠDO) ve alt boyutları puanlarının karĢılaĢtırılmasına iliĢkin 

t-testi (N=288) 

 

Ölçek Boyut Anne-Baba  X  ss sh 

t-test  

t sd P 

Çocuk

/Erge

n 

KĠDO 

DüĢmanlık/ 

Saldırganlık 

Evli 12,01 4,10 0,34 1,68 286 0,094 

BoĢanmakta 11,21 3,95 0,33    

Bağımlılık Evli 17,10 3,80 0,32 1,56 286 0,121 

 BoĢanmakta 17,75 3,30 0,28    

Öz Saygı Evli 11,90 2,53 0,21 1,38 286 0,169 

 BoĢanmakta 12,33 2,77 0,23    

Öz Yeterlilik Evli 10,08 3,11 0,26 2,69 286 0,008* 

 BoĢanmakta 11,17 3,74 0,31    

Duygusal 

Duyarlılık 

Evli 11,14 3,72 0,31 1,90 286 0,058 

 BoĢanmakta 11,97 3,65 0,30    

Duygusal 

Tutarlılık 

Evli 15,36 3,36 0,28 0,92 286 0,361 

 BoĢanmakta 14,98 3,72 0,31    

Dünya GörüĢü Evli 10,46 3,69 0,31 0,60 286 0,550 

 BoĢanmakta 10,73 3,99 0,33    

Toplam Puan Evli 88,39 15,01 1,25 0,92 286 0,360 

BoĢanmakta 90,13 17,15 1,43       

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır. Evli 144, Boşanmakta 144. 

 

Tablo 15‟ de görüldüğü gibi; araĢtırmaya katılan, anne-babası evli ve anne-babası 

boĢanma aĢamasında olan çocukların genel psikolojik uyumları açısından farklılaĢıp 

farklılaĢmadıkları bağımsız gruplar t-testi ile sınanmıĢ ve çocukların sadece Öz 

Yeterlilik boyutu puanlarının anlamlı olarak farklılaĢtığı bulunmuĢtur.  

Anne-babası evli ve anne-babası boĢanma aĢamasında olan çocukların Öz Yeterlilik 

puanlarının anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı ve bu farkın anne-babası evli olan 
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çocuklar lehine olduğu bulunmuĢtur (t(286)= 2,69, p<.05). Çocukların alt boyut için 

algılarına bağlı olarak bulunan ortalama puanlarına bakıldığında, anne-babası evli 

olan çocukların Öz Yeterlilik puanlarının daha düĢük olduğu, dolayısıyla Öz 

Yeterliliğe iliĢkin psikolojik uyum düzeylerinin daha sağlıklı olduğu anlaĢılmaktadır. 

Anne-babası evli ve anne-babası boĢanma aĢamasında olan çocukların psikolojik 

genel uyum düzeyleri ile DüĢmanlık/Saldırganlık, Bağımlılık, Öz Saygı, Duygusal 

Duyarlılık, Duygusal Tutarlılık ve Dünya GörüĢlerine iliĢkin psikolojik uyum 

düzeyleri arasında ise anlamlı bir farklılaĢma bulunamamıĢtır (p>.05). 

3.3.1. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların, anne ve 

babalarından algıladıkları kabul-red düzeyleri ile kiĢilik özelliklerine iliĢkin 

değerlendirme düzeyleri arasındaki iliĢkiye dair bulgular 

Tablo 16. Ebeveyn kabul ya da red düzeyi ile kiĢilik özellikleri arasındaki iliĢkiye dair 

korelasyon testi 

 

    Anne-Baba Evli   Anne-Baba BoĢanmakta 

    Anne EKRÖ Baba EKRÖ   Anne EKRÖ Baba EKRÖ 

DüĢmanlık/Saldırganlık r 0,085 0,055  0,124 -0,088 

p 0,312 0,510  0,140 0,293 

       

Bağımlılık r 0,065 -0,057  -0,034 0,071 

p 0,436 0,500  0,690 0,398 

       

Öz Saygı r -0,027 -0,126  0,015 -0,052 

p 0,750 0,132  0,857 0,538 

       

Öz Yeterlilik r ,257** ,224**  0,119 0,08 

p 0,002 0,007  0,156 0,342 

       

Duygusal Duyarlılık r ,186* 0,047  ,184* 0,123 

p 0,026 0,574  0,027 0,143 

       

Duygusal Tutarlılık r 0,106 0,058  0,13 0,128 

p 0,207 0,492  0,119 0,127 

       

Dünya GörüĢü r 0,051 0,105  0,008 0,111 

p 0,542 0,209  0,923 0,187 

       

KĠDO (Toplam Puan) r ,172* 0,082  0,12 0,082 

p 0,039 0,327   0,153 0,329 

*P<.05 düzeyinde & **P<.01 düzeyinde anlamlıdır. 
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AraĢtırmaya katılan çocukların ebeveyn kabul ya da red düzeyi ile kiĢilik özellikleri 

arasındaki iliĢkiyi araĢtırmak üzere Pearson korelasyon tekniği kullanılmıĢ ve 

sonuçları yukarıda, Tablo 16‟da verilmiĢtir.  

Anne-babası evli çocukların anneden ve babadan gelen kabul veya red düzeyleri ile 

kiĢisel özellikler arasındaki iliĢkiler; 

Çocukların anneden algıladıkları kabul veya red düzeyi ile kiĢisel özelliklerinden öz 

yeterlilikleri arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki vardır (r=0,257 ve p<0,01). 

Çocukların anneden algıladıkları kabul veya red düzeyi ile kiĢisel özelliklerinden 

duygusal duyarlılıkları arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki vardır (r=0,186 ve 

p<0,05). Çocukların anneden algıladıkları kabul veya red düzeyi ile genel psikolojik 

uyumları (KĠDO toplam puanı) arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki vardır 

(r=0,172 ve p<0,05). 

Çocukların babadan algıladıkları kabul veya red düzeyi ile kiĢisel özelliklerinden öz 

yeterlilikleri arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki vardır (r=0,224 ve p<0,01). 

Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların anneden ve babadan gelen kabul 

veya red düzeyleri ile kiĢisel özellikler arasındaki iliĢkiler. 

Çocukların anneden algıladıkları kabul veya red düzeyi ile kiĢisel özelliklerinden 

duygusal duyarlılıkları arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki vardır (r=0,184 ve 

p<0,05). Baba EKRÖ: Çocukların babadan algıladıkları kabul veya red düzeyi ile 

kiĢisel özellikleri arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 
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3.3.2 Anne-babası boĢanma aĢamasında olan çocukların, annelerinden 

algıladıkları kabul-red düzeyleri ile kiĢilik özelliklerine iliĢkin değerlendirme 

düzeyleri arasındaki iliĢkide babalardan algıladıkları kabul ya da red düzeyini 

etkisine iliĢkin bulgular 

Tablo 17. Anne-babası boĢanma aĢamasında olan çocukların, annelerinden 

algıladıkları kabul-red düzeyinin yordanmasına iliĢkin aĢamalı regresyon analizi 

 

AĢama DeğiĢken B β t p R R
2  

1. AĢama Çocuk/Ergen KĠDO (Toplam Puan) 0,510 0,149 2,55* 0,011 0,149 0,122  

2. AĢama Çocuk/Ergen KĠDO (Toplam Puan) 0,042 0,124 2,69* 0,009 0,414 0,291  

  Baba EKRÖ (Toplam Puan) 0,191 0,277          

*p<,05 

 

Anne-babası boĢanma aĢamasında olan çocukların, annelerinden algıladıkları kabul-

red düzeyleri ile kiĢilik özelliklerine iliĢkin değerlendirme düzeyleri arasındaki 

iliĢkide babalardan algıladıkları kabul ya da red düzeyini etkisini araĢtırmak üzere 

çok aĢamalı bir regresyon analizi uygulanmıĢ ve sonuçları yukarıda, Tablo 17‟de 

sunulmuĢtur. Görüldüğü üzere Çocuk/Ergen KĠDO toplam puanı tek baĢına Anne 

EKRÖ toplam puanındaki varyansın %12,2‟sini açıklamaktadır. Ġkinci aĢamada, 

Baba EKRÖ toplam puanın da denkleme sokulması ile iki değiĢken birden Anne 

EKRÖ toplam puanındaki varyansın %29,1‟ini açıklar duruma gelmektedir.  
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IV. BÖLÜM 

SONUÇ VE TARTIġMA 

Bu araĢtırma, anne-babası evli ve boĢanmakta olan çocuk ve ergenlerin anne ve 

babalarından algıladıkları kabul-red düzeyleri ile kiĢilik özellikleri arasındaki iliĢki 

incelenmeyi amaçlanmıĢtır. Bu bölümde, araĢtırmanın amacı doğrultusunda yapılan 

analizlerden elde edilen bulgular literatür ıĢığında tartıĢılmıĢtır. Ġlk olarak, anne-

babası evli ve boĢanma sürecinde olan çocukların, anne ve babalarından algıladıkları 

kabul ya da düzeyleri dair elde edilen bulgular tartıĢılmıĢtır. Ardından anne-babası 

evli ve boĢanma sürecinde olan çocukların kiĢilik özelliklerine dair elde edilen 

bulgular tartıĢılmıĢtır. Son olarak da, anne-babası evli ve boĢanma sürecinde olan 

çocukların kiĢilik özellikleri ile anne-baba kabul ya da red düzeylerine iliĢkin 

bulgular tartıĢılmıĢtır. AraĢtırmada yanıt aranan sorulara iliĢkin bulgular tartıĢıldıktan 

sonra, çalıĢmanın sınırlılıkları ve elde edilen bulguların klinik doğurguları 

sunulmuĢtur. 

 

4.1.Anne-babası evli veya boĢanma sürecinde olan çocukların, anne ve 

babalarından algıladıkları kabul-red düzeylerine iliĢkin bulguların tartıĢılması: 

Anne ile Ġlgili Değerlendirmeler 

 Hatırlanacağı üzere, araĢtırmanın ilk problemi, anne-babası evli veya boĢanma 

aĢamasında olan çocukların, algıladıkları ebeveyn kabul-reddi açısından farklılaĢıp 



130 
 

farklılaĢmadıklarıdır. Anne-babası evli ve boĢanma aĢamasında olan çocukların, anne 

ve babalarından algıladıkları kabul-red düzeylerinin farklılaĢıp farklılaĢmadığı 

incelendiğinde anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları sıcaklık alt 

boyutu puanları, anne-babası boĢanma sürecinde olan çocuklardan daha yüksek 

olduğu bulunmuĢtur. Buna göre anne-babası evli olan çocuklar annelerini daha sıcak 

algılamaktadır. Buradan yola çıkılarak aile bağlılığı anne sıcaklığı ile olumlu, anne 

saldırganlığı, ihmali ve ayrıĢmamıĢ reddi ile olumsuz yönde anlamlı iliĢkiler 

gösterdiği sonucuna ulaĢabiliriz (Erkman, 1989). 

 AraĢtırmanın diğer bulgusu olan anne-babası evli ve boĢanma sürecinde olan 

çocukların, anne ve babalarından algıladıkları kabul-red düzeylerinin farklılaĢıp 

farklılaĢmadığı incelendiğinde anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların 

annelerinden algıladıkları saldırganlık/ düĢmanlık alt boyutu puanlarının anne-babası 

evli olan çocuklardan daha yüksek olduğudur. Dolayısıyla bu sonuç; anne-babası 

boĢanmıĢ ama çatıĢmayan çocuklar, evli ama çatıĢan anne babası olan çocuklara 

göre, anne-babalarını çok daha soğuk, saldırgan, ihmalkar, ve reddedici anne-babalar 

olarak algıladığına yönelik çalıĢma ile  desteklenmektedir (1.Uluslar arası Kabul ve 

Red Kongresi, 2006). Ayrıca aile bağlılığı anne sıcaklığı ile olumlu, anne 

saldırganlığı, ihmali ve ayrıĢmamıĢ reddi ile olumsuz yönde anlamlı iliĢkiler 

gösterdiği sonucuna ulaĢabiliriz (Erkman, 1989). 

Bununla birlikte Becker, ebeveyn tarafından reddedilmenin, ebeveyn 

saldırganlığının, çocukta da saldırganlık ve bazı davranıĢ problemlerine yol açtığını 

ifade etmiĢtir, reddedilmiĢ çocukların daha düĢmanca ve saldırgan davranmaya 

eğilimli olduğunu ve kabul edilmiĢ olanlara oranla dünyaya bakıĢlarının daha 

olumsuz olduğunu iddia etmiĢtir (akt. Rohner, 2002). 
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ÇalıĢmamızda elde ettiğimiz diğer bulgu anne-babası boĢanma sürecinde olan 

çocukların annelerinden algıladıkları ihmal ve kayıtsızlık alt boyutu puanlarının 

anne-babası evli olan çocuklardan daha yüksek olduğudur. 

Çocuk örnekleminin yanı sıra ergenlerle yapılan bir yüksek lisans tez çalıĢmasında 

da EKAR Kuramı ve ölçeklerinin kullanıldığı görülmüĢtür. YapılmıĢ olan çalıĢmanın 

en önemli amacı ergenlik döneminde meydana gelen değiĢimlere uyum sağlama 

noktasında anne baba tutumlarını algılayıĢ biçimleri ve davranıĢlarına olan etkisi 

araĢtırılmasıdır. ÇalıĢmanın en önemli bulgusunun, annenin ihmalinin çocuk 

davranıĢlarını; özellikle de saldırganlığı etkileyen en önemli değiĢken olduğu 

belirtilmiĢtir (Karaca, 2006). BaĢka bir çalıĢmaya göre ise aile bağlılığının annenin 

saldırganlığı ve ihmali ve ayrıĢmamıĢ reddetme ile olumsuz yönde, algılanan anne 

sıcaklığı ile olumlu yönde anlamlı iliĢkiler gösterdiği bulunmuĢtur (Erkman, 1989). 

ÇalıĢmamızda anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların annelerinden 

algıladıkları ayrıĢmamıĢ red alt boyutu puanlarının anne-babası evli olan çocuklardan 

daha yüksek olduğu ortaya çıkmıĢtır. AyrıĢmamıĢ red, ortada gözle görülür bir 

reddetme durumu veya ihmal olmamasına rağmen kiĢinin kendisinin sevilmediğine 

ve istenmediğine inanmasıdır. Buradan yola çıkılarak aile bağlılığının annenin 

saldırganlığı ve ihmali ve ayrıĢmamıĢ reddetme ile olumsuz yönde algılanan anne 

sıcaklığı ile olumlu yönde anlamlı iliĢkiler gösterdiği bulunmuĢ olması sonuca 

ulaĢabiliriz (Erkman, 1989). 

Sonuç olarak çocukların anne ve babalarından algıladıkları kabul-red düzeylerinin 

anne-babası evli ve boĢanma sürecinde olmasına göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı 

bulunmuĢ ve anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların anneleri tarafından red 

edildikleri algısı, anne-babası evli olan çocuklardan daha yüksek olduğu 
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bulunmuĢtur. BoĢanma süreci evlilikte ki çatıĢmaların devamı niteliğinde olup yasal 

prosedürlerin ve dava sürecinde ki velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi 

konuların tartıĢılması ebeveynler arasındaki çatıĢmaların daha fazla yoğunlaĢmasına 

neden olmaktadır ve bu durum çocuklar tarafından hissedilmektedir. BoĢanma 

sürecini de çatıĢma süreci olarak değerlendirdiğimizde yapılmıĢ olan anne-babası 

boĢanmıĢ ama çatıĢmayan çocuklar, evli ama çatıĢan anne babası olan çocuklara 

göre, anne-babalarını çok daha soğuk, saldırgan, ihmalkar, ve reddedici anne-babalar 

olarak algıladığına yönelik çalıĢmada olan araĢtırmada desteklenmektedir (1.Uluslar 

arası Kabul ve Red Kongresi, 2006). 

Ayrıca esiyle yasadığı çatıĢmadan olumsuz etkilenen anne, muhtemelen çocuğuna 

karsı da daha olumsuz olacak ve bunun sonucunda çocuğu tarafından daha red edici 

olarak algılanacaktır. Literatürde, konuyla ilgili çalıĢmalarda, annelerin yaptığı 

ebeveynliği en fazla etkileyen faktörlerden birisinin, annenin eĢiyle olan iliĢkisi 

olduğu bulunmuĢtur (Rogers ve White, 1998) 

Baba Ġle ilgili Değerlendirmeler 

Anne-babası evli ve boĢanma sürecinde olan çocukların, anne ve babalarından 

algıladıkları kabul-red düzeylerinin farklılaĢıp farklılaĢmadığı incelendiğinde anne-

babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları sıcaklık alt boyutu puanlarının 

anne-babası boĢanma sürecinde olan çocuklardan daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

Buna göre  anne-babası çatıĢmasız ve evli  olan çocuklar babalarını kendilerine daha 

sıcak davranıĢlar sergilediğini algılamaktadır. Buna göre kabul edici ebeveynlerin 

sıcaklık göstergeleri ebeveyn sıcaklık düzeylerini olumlu yönde etkilemektedir ve 

çatıĢmasız ailelerde ebeveynin sıcaklık skor düzeyi yüksektir ve bu bağlamda önemli 

olan ailenin parçalanmıĢ ya da tam olması değil çatıĢmak ya da çatıĢmasız oluĢudur 
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eğer anne babalar sevecenlik göstermiĢse çocuklar güven duygusu geliĢtiremiyor ve 

anne baba arasında çatıĢma varsa çocuklar kendini güvensiz hissediyor 

(I.Uluslararası Kabul ve Red Kongresi, Varan, 2006). Çünkü boĢanma süreci, 

boĢanma sonrasındaki  ve evlilik birliğinin devam ettiği süreçten çok daha farklı olup 

anne ve babanın arasındaki çatıĢmanın en çok yaĢandığı süreçtir. Dolayısıyla 

çocuklar bu süreçte tüm olumsuzlukları daha yoğun hissetmekte ebeveynin kendisine 

olan yaklaĢımları farklı algılamaktadır.  

ÇalıĢmamızda, anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından 

algıladıkları saldırganlık/ düĢmanlık alt boyutu puanlarının anne-babası evli olan 

çocuklardan daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. Konu ile ilgili literatür incelendiğinde 

parçalanmıĢ ailelerden gelen çocukların, tam ailelerde yaĢayan akranlarına göre daha 

fazla uyumsuz davranıĢlar gösterdikleri, ayrıca saldırganlık, psikolojik problemler ve 

okul baĢarılarında düĢme olduğuna dair pek çok araĢtırma bulgusu vardır (Mechanic 

ve Hansell 1989, Aral ve Basar 1998, Neher ve Short 1998). Ayrıca boĢanma 

sürecinde anne ve babalar çocukları taraf tutmaya veya arabuluculuk yapmaya 

zorlamaktadır, evden ayrılan kiĢi baba olduğu düĢünüldüğünde çocukların babasını 

öfkeli ve saldırgan ebeveyn olarak algılamasına sebep olmaktadır. Ayrıca çoğunlukla 

çocuğa bakım veren kiĢinin anne olduğu düĢünülecek olursa, annenin çocuğa sözel 

ve / veya fiziksel açıdan saldırgan davranmasının kiĢinin depresif belirtiler 

göstermesinde belirleyici bulunması beklendik bir durum olarak düĢünülebilir.  

Çünkü annenin saldırgan davranması; çocuğunu dövmesi, ona küfür etmesi veya 

aĢağılayıcı sözler söylemesini içermektedir (Rohner, 1985). Bununla birlikte babanın 

da reddedici saldırgan  olması kiĢinin benlik değerini sorgulamasına yol açabilir 

(Garber ve ark., 1997; Robertson & Simons,1989; Simons & Miller, 1987; Wind & 

Silvern, 1994).  
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ÇalıĢmamızdan elde ettiğimiz diğer bulgu; anne-babası evli ve boĢanma sürecinde 

olan çocukların, anne ve babalarından algıladıkları kabul-red düzeylerinin farklılaĢıp 

farklılaĢmadığı incelendiğinde anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların 

babalarından algıladıkları ihmal ve kayıtsızlık alt boyutu puanlarının anne-babası evli 

olan çocuklardan daha yüksek olduğu bulunmuĢtur.  

BoĢanma sürecinde evden ayrılan kiĢi baba olmaktadır ve çatıĢmanın yoğun olarak 

devam ettiği düĢünüldüğünde baba, anneye olan öfkesini çocuklarını ihmal ederek 

anneye bir tepki olarak gösterdiği düĢünülmektedir. ParçalanmıĢ ailelerden gelen 

çocukların birlikte yasamadıkları ebeveynleri ile kuracakları iliĢki onların yasam 

kalitelerinin belirlenmesinde önemli bir etkendir. Bununla birlikte mahkeme 

kararından memnun olmayan kimi ebeveynler de çocuklarına daha az zaman ayırarak 

ve ihmal ederek tepkilerini ortaya koyabilmektedirler (Amato ve Keith 1991).  

ÇalıĢmanın önemli bulgularından biri, anne-babası evli ve boĢanma sürecinde olan 

çocukların anne-babalarından algıladıkları ayrıĢmamıĢ red düzeylerinin farklılaĢıp 

farklılaĢmadığı incelendiğinde ise anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların 

babalarından algıladıkları ayrıĢmamıĢ red alt boyutu puanlarının anne-babası evli 

olan çocuklardan daha yüksek olduğu bulunmuĢtur.  AyrıĢmamıĢ red, ortada gözle 

görülür bir reddetme durumu veya ihmal olmamasına rağmen kiĢinin kendisinin 

sevilmediğine ve istenmediğine inanmasıdır. Buradan yola çıkılarak erkeklerin 

babaları tarafından aleni olarak reddedilmeseler de, daha az sevildiklerine inandıkları 

sonucuna varılabilir. Bu bulgu Eryavuz‟un (2006) yapmıĢ olduğu çalıĢmayla 

tutarlılık göstermemektedir. Eryavuz‟un (2006) çalıĢmasında kadın ve erkekler 

arasında babadan algılanan ayrıĢmamıĢ red düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. Öngider‟in (2006) yapmıĢ olduğu çalıĢmada evli ve boĢanmıĢ 

ailelerin çocukları algıladıkları ebeveyn kabul veya red düzeyi açısından 
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incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada babadan algılanan ayrıĢmamıĢ reddin boĢanmıĢ anne 

babanın çocuklarında evli anne babaların çocuklarına kıyasla daha yüksek olduğu 

tespit edilmiĢtir. Ailenin tam ya da parçalanmıĢ oluĢu durumunda da çocuğun 

reddetmeyi algılamasının en açıklayıcı nedeni; erkek çocukların kız çocuklara oranla 

ailedeki çatıĢmadan daha fazla etkilenmesidir. Tam ailede çatıĢma, parçalanmıĢ 

aileye oranla daha fazladır ve çocuk sürekli ebeveyn çatıĢmasına maruz kaldığından 

kendini daha fazla reddedilmiĢ algılamaktadır. Bunun en olumsuz sonuçları çocuğun 

psikolojik uyumunun düĢük ve sosyal kaygısının yüksek olmasına neden olmasıdır. 

Reddedilme kaygısı çocuğun sosyal yaĢantısına olumsuz olarak yansıyacağı 

düĢüncesinden ve araĢtırma bulgularından yola çıkarak çatıĢma tam ailede daha fazla 

erkek çocukların olumsuz etkilendiğini ama boĢanmıĢ ailede çocuğun kendini 

reddedilmiĢ hissetmediğini yani çatıĢmaya maruz kalmadığı için sevgi ve kabul 

yaĢayacaktır (1 .Uluslararası kabul ve red kongresi, Varan, 2006). 

Sonuç olarak da, çocukların anne ve babalarından algıladıkları kabul-red 

düzeylerinin anne-babası evli ve boĢanma sürecinde olmasına göre anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢtığı bulunmuĢ ve anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların 

babaları tarafından red edildikleri algısı, anne-babası evli olan çocuklardan daha 

yüksek olduğu bulunmuĢtur. Birlikte yaĢadığı veya boĢandığı eĢiyle çatıĢmalı olan 

babalar, çatıĢma yaĢamayan babalara göre çocukları tarafından çok daha az kabul 

edici, hatta red edici olarak algılanmaktadırlar. Bu durum, hem evli hem de boĢanmıĢ 

babalarda aynıdır. Diğer bir deyiĢle, babalarda eĢle çatıĢma, babanın çocuğuna karsı 

çok daha red edici olmasına neden olmakta ve çocuğun baba tarafından red 

edilmesine yol açmaktadır. BoĢanma süreci, evlilik yaĢamındaki çatıĢmaların daha 

fazla yoğunlaĢtığı ve ebeveynlerin tutumlarının farklılaĢtığı bir süreç olarak 

geliĢmekte ve çocuklarda bu süreci olumsuz olarak yaĢamaktadır. Özellikle davanın 
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hangi ebeveyn tarafından açıldığını bilmesi çocuğun o ebeveynine yönelik 

tutumlarında değiĢikliğe neden olmaktadır. 

Çocukların babaları hakkındaki algıları onları ne sıklıkla gördüklerine göre değiĢim 

gösterebilir. Örneğin babalarıyla çok seyrek görüĢen veya iletiĢimlerini tamamen 

yitiren çocuklar Ģiddete yönelik anıları bastırarak babalarını idealize edebilir, 

annelerini babalarının yokluğu nedeniyle suçlayabilirler. Periyodik aralıklarla 

babalarıyla görüĢebilen çocuklar ise babalarını kahramanlaĢtırmadıkları gibi onlar 

hakkında daha gerçekçi algılar geliĢtirebilirler. Ayrıca babaları ile düzenli bir Ģekilde 

görüĢebilen çocuklar anneleri ile de daha olumlu bir iliĢki geliĢtirirler (Smith-Stover 

ve ark., 2003). 

Ayrıca boĢanma üzerine yapılan diğer araĢtırmalarda yer alan çocukların anne baba 

kabulleri karĢılaĢtırıldığında, hem evli hem de boĢanmıĢ ailelerde çocuklar annelerini 

babalarına göre daha fazla kabul edici olarak algılamaktadırlar (I.Uluslararası Kabul 

ve Red Kongresi, Rohner, 2006). Varan (2003, 2005) tarafından hem çocuk hem de 

yetiĢkin deneklerle yapılan çalıĢmalarda da gözlemlenmiĢtir. Ülkemizdeki bir çok 

ailede babalar, annelerle karĢılaĢtırılacak olursa, çocuklarına karsı daha otoriter ve 

daha mesafeli bir konuma sahiptirler. Babaların aile içerisindeki bu konumu onların 

çocukları tarafından daha az kabul edici olarak algılanmalarına neden olmuĢ olabilir. 

Literatürdeki konuyla ilgili çalıĢmalarda da, boĢanma sonrasında anne-çocuk 

iliĢkisinde önemli bir farklılaĢma görülmezken, baba-çocuk iliĢkisinin genellikle 

değiĢtiği bulunmuĢtur (Amato ve Booth, 1996; Amato ve Gilbreth, 1999; Skolnick ve 

Skolnick, 1999) Çocukların algılarındaki bu önemli farklılığın nedeni babanın evden 

uzaklaĢmıĢ olması olabilir 
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4.1.1.Anne-babası evli ve boĢanma sürecinde olan çocukların, anne ve 

babalarından algıladıkları kabul-red düzeyleri, ölçek ve alt boyutları 

bakımından çocukların cinsiyeti, yaĢı, anne-babanın eğitim durumu ve ailenin 

ekonomik durumuna göre farklılaĢmasına iliĢkin bulguların tartıĢılması 

Anne Ġle Ġlgili Değerlendirmeler 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

sıcaklık alt boyutu puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı ortaya 

çıkmıĢtır. Bu fark kız çocukların lehine olduğu, anne-babası evli olan kız çocuklarda 

annelerinin kendilerine karĢı sevgi ve sıcaklık içeren davranıĢlar sergilediği algısı, 

erkek çocuklardan daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. Bunun temelinde kız çocukların 

erkek çocuklara göre anneleri ile daha yakın iliĢkiler içinde olması ve annelerinin 

kendilerine daha sıcak iliĢki kurduğu yönde algının oluĢması bulunabilir. Nitekim  

Arditti (1999), boĢanmıĢ aile çocukları ile yaptığı nitel bir çalıĢmada boĢanmadan 

sonra özellikle kız çocuklarının anneleri ile daha yakın ve sıcak iliĢki kurduklarını 

bulmuĢtur. 

ÇalıĢmamızda anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya 

red düzeyinin saldırganlık/düĢmanlık boyutu puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢtığı ve bu farkın kız çocukların lehine olduğu, anne-babası evli olan 

erkek çocuklarının annelerinin kendilerine karĢı olumsuz, saldırganlık ve düĢmanlık 

içeren davranıĢlar gösterdiği algısı, kız çocuklarından daha yüksek olduğu 

bulunmuĢtur. (Özdiker, 2002)‟in erkeklerin, annelerinin gösterdiği saldırganlık 

davranıĢını algılamalarının kızlarda daha yüksek olduğunu ortaya çıkaran çalıĢması 

da çalıĢmanın bu bulgusunu desteklemektedir. 
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ÇalıĢmamızda elde ettiğimiz bir diğer bulgu anne-babası evli olan çocukların 

annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyinin ihmal ve kayıtsızlık boyutu 

puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı ve bu farkın kız çocukları 

lehine olduğu, anne-babası evli olan erkek çocukları, kız çocuklarından daha fazla, 

anneleri tarafından kendilerinin ihmal edildikleri ve ihtiyaçlarına kayıtsız kalındıkları 

algısında oldukları bulunmuĢtur. Bu sonuca göre anne-babası evli olan erkek 

çocukları kız çocuklarından daha fazla anneleri tarafından red edildikleri algısına 

sahip olduğu bulunmuĢtur Bu bulguların açıklanmasında özellikle döngüsel 

nedensellik üzerinde durulmuĢ ve ebeveyn reddinin çocukta isyankar davranıĢları, 

isyankar davranıĢların ise daha fazla ebeveyn reddi getirdiği düĢünülmektedir, bu 

durumda annesi tarafından red edildiğini düĢünen çocuk annesinin kendisinin 

ihtiyaçlarına (sevgi, Ģefkat, yemek, giyinme vb.) ilgisiz kaldığını ve kendisini ihmal 

ettiğini düĢünecektir.  

Ayrıca evli ailelerde çatıĢma yaĢayan hem anne hem de babalar, çatıĢma yaĢamayan 

evli anne babalara göre, çocukları tarafından daha soğuk, daha saldırgan, daha ilgisiz 

ve red edici olarak algılanmaktadırlar. Diğer yanda, boĢanmıĢ ailelerdeki çocuklar, 

annelerini (babasıyla çatıĢması olsun veya olmasın) hemen hemen aynı düzeyde 

kabul edici olarak algılamaktadırlar. Ancak, bu durum, söz konusu babalar olduğunda 

değiĢmektedir.  

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

ayrıĢmamıĢ red boyutu puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı ve 

bu farkın kız çocukları lehine olduğu, anne-babası evli olan erkek çocukları, kız 

çocuklarından daha fazla, anneleri tarafından red edildikleri algısına sahip oldukları 

bulunmuĢtur. Ülkemizde ve yurt dıĢında  yapılan araĢtırmalarda aile içinde alınan 

sorumluluklarda kız çocukların erkek çocuklara  göre daha fazla sorumluluk aldığı, 
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bu nedenle erkek çocukları cinsiyet rol standartlarında hem annelerinden hem de 

babalarından  farklı tutumlarla karĢılaĢmaktadır. Özellikle ev ile ilgili faaliyetlerin 

tüm sorumluluğu ait olan anne sorumluluklar ve cinsiyet rolleri noktasında kız 

çocuğu ile yakınlık kurabilmekte,  bu durum erkek çocuklarında anneleri tarafından 

red edildikleri algısına sebep olabileceği düĢünülmektedir (ġafak, 1996). 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyi 

puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı ve bu farkın kız çocukları 

lehine olduğu, anne-babası evli, kız çocuklarının annelerine iliĢkin kabul edilme 

algıları erkeklerden daha olumlu olduğu, anne-babası evli olan erkek çocukları, kız 

çocuklarından daha fazla, anneleri tarafından red edildikleri algısına sahip olduğu 

bulunmuĢtur. Özdiker (2002) annelerin çocuklarına karĢı olan kabul veya red 

davranıĢlarının çocuğun cinsiyetine göre farklılaĢmadığını belirtmiĢtir, bu sonuç bu 

araĢtırma araĢtırma sonucuyla çeliĢmektedir. Ansari (2002) ise ebeveynlerin 

çocuklarına karĢı olan kabul ve red davranıĢlarının onların cinsiyetlerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermediğini, annelerin hem erkek hem de kız çocuklarına 

karĢı kabul veya red davranıĢlarını aynı oranda gösterdiğini belirtmiĢtir. Aynı Ģekilde 

Turner ve diğerleri (2001) ebeveynlerin çocuklarına karĢı olan kabul davranıĢlarının 

nedenlerinin çocukların cinsiyet farklılığından kaynaklanmadığı, çocukların cinsiyeti 

ile ebeveyn kabul arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığını belirtmiĢtir. Buna karĢın 

Bao ve diğerleri (1999) annelerin çocuklarına karĢı olan kabul davranıĢlarının erkek 

ve kız çocuklarına göre farklılık gösterdiğini belirtmiĢtir. 

Baba Ġle Ġlgili Değerlendirmeler 

Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

saldırganlık/düĢmanlık boyutu puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde 
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farklılaĢtığı, bu farkın kız çocukların lehine olduğu, anne-babası evli olan erkek 

çocuklarının babalarının kendilerine karĢı olumsuz, saldırganlık ve düĢmanlık içeren 

davranıĢlar gösterdiği algısı, kız çocuklarından daha yüksek olduğu  bulunmuĢtur.  

Erkek çocukların kızlardan daha fazla olarak babaları tarafından sevilmediklerine 

inanmaları ödipal çatıĢmanın çözümlenmesinde sorun yaĢadıklarını 

düĢündürmektedir. ÇatıĢmanın çözülememesi durumunda, erkek çocukların 

annelerine daha yakın olmak ve onun ilgisini kazanmak konusunda babalarıyla 

rekabet etmeleri, babalarıyla aralarına mesafe girmesine ve hatta „kıskançlık‟ ve 

„kızgınlık‟ hissetmelerine ve kendilerinde babalarının saldırganlık ve düĢmanlık 

içeren davranıĢlar gösterdiği algısı oluĢmasına  sebep olabilir. Ayrıca yaĢamın ilk 

yıllarında bakım verme iĢlevi dolayısıyla anne ile olan yakınlık kaçınılmazdır, ikinci 

yıldan itibaren anne-çocuk iliĢkisinde ayrıĢma ve çocuğun  özerkliğini kazanma 

süreci baĢlamakta; böylelikle babanın çocuğun yaĢamındaki önemi artmakta ve 

babalar annelerle birlikte çocukların sorumluluklarını almaktadır (SolmuĢ, 2010).  Bu 

evre de babanın kural koyma çabaları ve aile içinde otorite durumunu oluĢturması, 

erkek çocuk tarafından odipal dönemin uzantısı olarak, babanın bu davranıĢını 

saldırgan ve düĢmanca olarak algılayabileceği düĢünülmektedir.     

AraĢtırmanın diğer bir bulgusu olan anne-babası evli olan çocukların babalarından 

algıladıkları kabul veya red düzeyinin ayrıĢmamıĢ red boyutu puanlarının cinsiyete 

göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı ve bu farkın kız çocukları lehine olduğu, anne-

babası evli olan erkek çocukları, kız çocuklarından daha fazla, babaları tarafından red 

edildikleri algısına sahip oldukları bulunmuĢtur. AyrıĢmamıĢ red, ortada gözle 

görülür bir reddetme durumu veya ihmal olmamasına rağmen kiĢinin kendisinin 

sevilmediğine ve istenmediğine inanmasıdır. Bu durumda erkek çocukların kızlardan 

daha fazla olarak babaları tarafından sevilmediklerine inanmaları ödipal çatıĢmanın 
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çözümlenmesinde sorun yaĢadıklarını düĢündürmektedir.  Buradan yola çıkılarak  

erkeklerin babaları tarafından aleni olarak reddedilmeseler de, daha az sevildiklerine  

inandıkları sonucuna varılabilir. Bu bulgu Eryavuz‟un (2006) yapmıĢ olduğu 

çalıĢmayla tutarlılık göstermemektedir. Eryavuz‟un (2006) çalıĢmasında kadın ve 

erkekler arasında babadan algılanan ayrıĢmamıĢ red düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. Öngider‟in ( 2006) yapmıĢ olduğu çalıĢmada evli ve boĢanmıĢ 

ailelerin çocukları algıladıkları ebeveyn kabul veya red düzeyi açısından 

incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada babadan algılanan ayrıĢmamıĢ reddin boĢanmıĢ anne 

babanın çocuklarında evli anne babaların çocuklarına kıyasla daha yüksek olduğu 

tespit edilmiĢtir. 

Sonuç olarak anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları kabul veya 

red düzeyi puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı ve bu farkın kız 

çocukları lehine olduğu, anne-babası evli, kız çocuklarının babalarına iliĢkin kabul 

edilme algıları erkeklerden daha olumlu olduğu, anne-babası evli olan erkek 

çocukları, kız çocuklarından daha fazla, babaları tarafından red edildikleri algısına 

sahip olduğu bulunmuĢtur.  Baba ile çocuk arasında çok küçük yaĢtan itibaren 

kurulan sıcak yakın iliĢkiler çocuk tarafından daha çabuk kabulünü sağlar ayrıca 

çocuğun ihtiyaçlarına gerçekçi ve günümüz koĢullarına uygun olarak yerine getiren 

ona cesaret veren, sorunlarını paylaĢan ve kurallara niçin uyması gerektiğini 

açıklayarak uymasını bekleyen bir otorite figürünün çocuğun geliĢiminde, sağlıklı bir 

kiĢilik yapısına sahip olmasında etkin olduğu kabul edilmektedir. Yapılan 

araĢtırmalar göstermektedir ki boĢanma olgusundan en çok erkek çocukları olumsuz 

etkilenmektedirler ve çocuğun geliĢiminde  otorite figür olarak yer sahibi  olan 

babanın boĢanma sürecinde evden ayrılması ve kısıtlı zamanlarda çocuk ile  
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görüĢmesi gibi durumların çocuğun babası tarafından red edildiği algısına sebep 

olmaktadır. 

Erkek çocukların kızlardan daha fazla olarak babaları tarafından sevilmediklerine 

inanmaları ödipal çatıĢmanın çözümlenmesinde sorun yaĢadıklarını 

düĢündürmektedir. ÇatıĢmanın çözülememesi durumunda, erkek çocukların 

annelerine daha yakın olmak ve onun ilgisini kazanmak konusunda babalarıyla 

rekabet etmeleri, babalarıyla aralarına mesafe girmesine ve hatta „kıskançlık‟ ve 

„kızgınlık‟ hissetmelerine sebep olabilir. Ancak babayı kıskanmak, ona öfkelenmek 

hatta onu sevmemek baĢ edilebilir duygular olmadığı için, psikanalitik kuramda 

belirtildiği üzere savunma mekanizmalarından biri olan „yansıtmayı‟ kullanarak 

babalarının onları sevmediklerine inanabilirler. Bu nedenle de babalarından 

algıladıkları red düzeylerinde erkekler ve kadınlar arasında fark olmuĢ olabilir. Kız 

çocukları da doğal olarak bu psikososyal geliĢim süreçlerinden geçmektedir. Onlar da 

babalarına ilgi duymakta ve anneyi rakip olarak görmektedir ki bu durum da „Elektra 

KarmaĢası‟ olarak adlandırılır. Literatürdeki çalıĢmaları derlediği yazısında Rohner 

ve Veneziano (2001), özellikle erkek çocukların cinsiyet rolüyle ilgili çalıĢmaların 

maskülen babaların sıcak ve ilgili olduğu durumlarda çocuğun erkek rolüyle barıĢık 

olduğunu gösterdiğini belirtmiĢlerdir. Ayrıca Lamb‟ın (2000) çalıĢmasında 

çocuklarıyla ilgili babaların çocuklarının ilgisiz olanlara kıyasla bilisĢel ve sosyal 

düzeyde daha baĢarılı, psikolojik açıdan uyumlu ve daha empatik oldukları 

bulunmuĢtur. Literatürdeki bir çok yayın, babanın yokluğu ve ilgisizliğinin çocukta 

antisosyal davranıĢlar ve yetiĢkinlerde de yakın iliĢki kurmada ve sürdürmede 

güçlüklerle iliĢkili olduğu yönündedir. Ancak, bu durum, söz konusu babalar 

olduğunda değiĢmektedir.  
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BoĢanmıĢ anne-babalara sahip çocuklar, anne-baba çatıĢmalı oldugunda, babalarını 

(anne-babası boĢanmıĢ ama çatısma yasamayan çocuklara göre) çok daha soguk, 

saldırgan, ihmalkar, ve red edici olarak algılamaktadırlar (Öngider,2006). 

Anne ile ilgili Değerlendirmeler 

ÇalıĢmamızda anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya 

red düzeyinin sıcaklık boyutu puanları yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı ve 

bu farkın 9-11 yaĢ grubundaki çocukların lehine olduğu, anne-babası evli olan 9-11 

yaĢ grubundaki çocukların annelerinin kendilerine karĢı sevgi ve sıcaklık içeren 

davranıĢlar sergilediği algısı, anne-babası evli olan 15-17 yaĢ grubundaki 

çocuklardan daha yüksektir/olumlu olduğu bulunmuĢtur.  bu yaĢ grubu son çocukluk 

dönemi olarak değerlendirilmekte ve bu evre de çocuklar henüz aileye bağımlı olarak 

yaĢamaktadır. Lundberg, Perris ve Adolfsson (1999) zamana bağlı kültürel 

değiĢimlerin ebeveyn yetiĢtirme tutumlarından neleri kapsadığını incelendikleri 

araĢtırmada; yaĢ grupları arasında küçük, fakat birbirini izleyen yaĢ artıĢının 

ebeveynin duygusal sıcaklığının ve bakımının algılanmasında önemli farklılıkların 

olduğu; yaĢın azaldığı deneyimlerde ise ebeveyn reddinin algılandığı bulunmuĢtur. 

Bu araĢtırmanın sonuçları araĢtırmanın sonuçları ile çeliĢmektedir. Rohner ve 

Pettengill (1985) Kore‟de 15–18 yaĢ arası 62 erkek, 63 kız çocuğu üzerinde 

yaptıkları araĢtırmalarında ebeveyn kontrolünü algılayan bireylerin bunu ebeveyn 

kabul olarak algıladıkları, kontrolü uygulayan ebeveynlerin ılımlı olan ebeveynlerden 

daha çok çocuklarına karĢı sıcak ve kabul edici olduklarını saptamıĢlardır. 

AraĢtırmacılar bu çeliĢkili sonuçların kültürel değer ve yargılarla bağlantılı olduğunu 

tartıĢmıĢlardır.   
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ÇalıĢmamızdan elde ettiğimiz bir diğer bulgu anne-babası boĢanma sürecinde olan 

çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢ ile 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bu farkın 9-11 yaĢ grubundaki çocukların lehine 

olduğu, 9-11 yaĢ grubundaki çocukların annelerine iliĢkin kabul edilme algıları diğer 

büyük yaĢtaki çocuklara göre daha olumsuz olduğu bulunmuĢtur.  Annenin çocuğu 

daha kabullenici olması ve sıcak davranıĢlar için de olması, çocuk odaklı bir 

ebeveynlik tutumu benimsemesi, annenin kendisinin de boĢanma sonrasında daha 

mutlu olmasına katkı sağlamaktadır. Anne-babası tarafından terk edilmeyeceğine 

inanan çocuklar, boĢanma sonrasında daha sağlıklı bir uyum süreci geçirmektedir 

(SolmuĢ, 2010). 

Dokuz ile on iki yasları arasındaki bir çocuğun aile içi parçalanmaya ilk tepkisi 

yaĢanan durumla ilgili ebeveynlerden birini suçlamaktır. Çocuklar ebeveynlerden 

birine ya da her ikisine birden kızgınlık duyguları yasayabilirler (Eksi; 1990). 

Özellikle boĢanma sürecinde çocukların dava sürecine ve bu süreçte velayet, nafaka 

vs gibi nedenlerle çatıĢan anne ve babaya karĢı kızgınlık duymakta ve ayrıca anne ve 

baba boĢanma sürecinde daha küçük yaĢlarda çocuğun velayetini alma noktasında 

baba daha çekimser davranırken  9-11 yaĢ grubundaki çocukların velayetini yani  

çocuğun bu dönemdeki bakım ve sorumluluğunu alma noktasında  ısrarcı 

olabilmekte bu durum ebeveynler arasında daha çok çatıĢmaya neden olabilmekte ve 

ebeveynlerin bu çatıĢma da çocuklarda kendilerinin red edildiğine yönelik bir algıya 

neden olduğu düĢünülmektedir. Ancak Wolchik ve ark. (2000) tarafından anne-babası 

son iki yıl içerisinde boĢanmıĢ, boĢanma sonrası anneleriyle yasayan, 8–15 yas arası 

678 çocuk ve anneleri ile yapılan olmasının, çocuğu boĢanmanın olumsuz etkilerine 

karĢı koruduğu bulunmuĢtur.  
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Grych ve Fincham (1994), boĢanmaya uyumunda en önemli etkenlerden birinin 

çocuğun yaĢı olduğunu belirtmiĢtir. Çünkü, çocuğun sosyal, duygusal ve biliĢsel 

geliĢimini tamamlaması, boĢanma sürecine verdiği tepkiyi ve boĢanmayı 

anlamlandırmasını etkilemektedir. Hetherington (1979) ise, çocuğun uyumunun yaĢa 

göre farklılaĢmadığını, farklı yaĢlardaki çocukların farklı baĢ etme mekanizmaları ve 

davranıĢ sorunları olduğunu belirtmiĢtir. Ancak, yaĢca küçük olan çocukların biliĢsel 

yetenekleri ve sosyal becerileri sınırlı olduğu için, boĢanmaya uyumları ile ilgili daha 

az veri vardır. YaĢça daha büyük olan çocukların ise birlikte olmadığı ebeveyniyle 

görüĢme sıklığı ve kalitesi iyiyse boĢanmaya uyumunun daha iyi olduğunu gösteren 

çalıĢmalar da vardır.  

Baba ile ilgili Değerlendirmeler 

Anne-babası evli olan çocukların babalarından algıladıkları sıcaklık boyutuna iliĢkin 

kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı, anne-

babası evli olan 9-11 yaĢ grubundaki çocukların babalarının kendilerine karĢı sevgi 

ve sıcaklık içeren davranıĢlar sergilediği algısı, 15-17 yaĢ grubundaki çocuklardan 

daha yüksektir/olumlu olduğu bulunmuĢtur. Lundberg, Perris ve Adolfsson (1999) 

zamana bağlı kültürel değiĢimlerin ebeveyn yetiĢtirme tutumlarından neleri 

kapsadığını incelendikleri araĢtırmada; yaĢ grupları arasında küçük, fakat birbirini 

izleyen yaĢ artıĢının ebeveynin duygusal sıcaklığının ve bakımının algılanmasında 

önemli farklılıkların olduğu; yaĢın azaldığı deneyimlerde ise ebeveyn reddinin 

algılandığı bulunmuĢtur.  

Amerika, Almanya da ve Kore de yapılan araĢtırmalar da ana-babanın çocuğu sıkı 

denetiminin, çocuklarca ana-baba tarafından reddedilme olarak algılandığı 

bulgulanmıĢtır (Rohner, 1978; Saavedra, 1980). Ancak, Japonya‟da ve Kore de aynı 
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ana-baba denetiminin, çocuğun gözünde ana-babası tarafından sevilme ve kabul 

edilme olarak görüldüğünü ortaya çıkarmıĢtır.BaĢka deyiĢle, Amerikalı ve Alman 

çocuklarla ergenler ana babalarının kendilerine uyguladığı sıkı disiplini az 

sevildikleri Ģeklinde yorumlarken, Koreli ve Japon çocuklar da bu durum söz konusu 

değildir. Alman ve Türk ergen çocukların karĢılaĢtırıldığı araĢtırmalarda da benzer 

sonuçla karĢılandı (Hantal, KağıtçıbaĢı ve Ataca,2006). 

ÇalıĢmamızdan elde ettiğimiz bir diğer bulgu anne-babası evli olan çocukların 

babalarından algıladıkları ihmal ve kayıtsızlık boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi 

puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığıdır. Anne-babası evli, 15-17 yaĢ 

grubundaki çocukların babalarının kendilerini ihmal ettiği ve ihtiyaçlarına karĢı 

kayıtsız kaldığı algısı, 9-11 yaĢ grubundaki çocuklardan daha yüksektir. Bu yaĢtaki 

çocuklar ergenlik döneminde olup bu dönemde ki gençler aile içinde farklı 

beklentiler içine girmekte, bu beklentileri aileden ayrı olarak bağımsız hareket 

edebilme, akranları ile daha fazla bir arada olma, ev den ayrı olarak yaĢama, daha 

fazla maddi gereksinimler içinde olmaları nedeniyle çoğu zaman anne-babası ile 

çatıĢma yaĢamaktadır. Bu ihtiyaçların karĢılanmadığı zamanda anne ve babasının 

kendisini ihmal ettiğini düĢünmektedir. 

Bu konu ile ilgili olarak Amerika, Almanya da ve Kore de  yapılan araĢtırmalar da 

ana-babanın çocuğu sıkı denetiminin, çocuklarca ana-baba tarafından reddedilme 

olarak algılandığı bulgulanmıĢtır (Rohner, 1978; Saavedra, 1980). Ancak ,Japonya‟da 

ve Kore de aynı ana-baba denetiminin, çocuğun gözünde ana-babası tarafından 

sevilme ve kabul edilme olarak görüldüğünü ortaya çıkarmıĢtır. BaĢka deyiĢle, 

Amerikalı ve Alman çocuklarla ergenler ana babalarının kendilerine uyguladığı sıkı 

disiplini az sevildikleri Ģeklinde yorumlarken, Koreli ve Japon çocuklar da bu durum 
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söz konusu değildir. Alman ve Türk ergen çocukların karĢılaĢtırıldığı araĢtırmalarda 

da benzer sonuçla karĢılandı (Hantal, KağıtçıbaĢı ve Ataca, 2006). 

ÇalıĢmamızda anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından 

algıladıkları kabul veya red düzeyi puanlarının yaĢa göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığı bu farkın 9-11 yaĢ grubundaki çocukların lehine olduğu,  9-11 yaĢ 

grubundaki çocukların annelerine iliĢkin kabul edilme algıları diğer büyük yaĢtaki 

çocuklara göre daha olumsuz olduğu bulunmuĢtur.   

BoĢanmanın etkilerine çocuk yönünden bakıldığında, üç temel nokta dikkate 

alınmalıdır. Bunlardan ilki, boĢanmanın çocuğun günlük yaĢamında ortaya çıkardığı 

değiĢikliklerdir. Ġkinci sorun, çocuğun boĢanma sürecinde kaç yaĢında olduğudur. 

Okul öncesi dönemde ve ergenlik çağında ortaya çıkan olumsuz etkiler diğer yas 

gruplarına göre daha fazla olabilmektedir. Çünkü geliĢimsel süreç içerisinde okul 

öncesi ve ergenlik dönemleri benmerkezciliğin en yüksek olduğu geliĢim evreleridir. 

Bu yapısı nedeniyle boĢanmanın kusurunu kendisinde arayabilecek çocuk, 

ebeveynlerinin boĢanmasından daha fazla olumsuz etkilenecektir. Üçüncü temel 

nokta ise boĢanma durumunda çocuğun kimin yanında kalacağıdır. Velayet ile ilgili 

verilecek karar, boĢanmanın çocuk üzerindeki etkilerini doğrudan biçimlendirecektir 

(Cüceloglu, 2005). Dokuz ile on iki yasları arasındaki bir çocuğun aile içi 

parçalanmaya ilk tepkisi yaĢanan durumla ilgili ebeveynlerden birini suçlamaktır. 

Çocuklar ebeveynlerden birine ya da her ikisine birden kızgınlık duyguları 

yaĢayabilirler (Eksi, 1990). 

Özellikle boĢanma sürecinde çocukların dava sürecine ve bu süreçte velayet, nafaka 

vs gibi nedenlerle çatıĢan anne ve babaya karĢı kızgınlık duymakta ayrıca anne ve 

babası boĢanma sürecinde olan daha küçük yaĢlarda çocuğun velayetini alma 
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noktasında baba daha çekimser davranırken  9-11 yaĢ grubundaki çocukların 

velayetini yani  çocuğun bu dönemdeki bakım ve sorumluluğunu alma noktasında 

baba  ısrarcı olabilmekte bu durum ebeveynler arasında daha çok çatıĢmaya neden 

olabilmekte ve ebeveynlerin bu çatıĢmaları çocuklarda kendilerinin red edildiğine 

yönelik bir algıya neden olduğu düĢünülmektedir. 

Anne ile Ġlgili Değerlendirmeler 

Anne-babası evli olan çocukların annelerinden algıladıkları kabul veya red düzeyinin 

sıcaklık alt boyutu puanları ailenin ekonomik boyutuna göre  anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığı ve bu farkın ekonomik durumu „Çok iyi‟ ve „Ġyi‟ olan çocukların lehine 

olup anne-babası evli ve ekonomik durumu „Çok iyi‟ ve „Ġyi‟ olan çocukların 

annelerinin kendilerine karĢı sevgi ve sıcaklık içeren davranıĢlar sergilediği algısı, 

daha yüksektir olduğu bulunmuĢtur. Child Trends (2002) Amerika‟da anne ve 

babaların ebeveynliği üzerine yaptıkları çalıĢmada; annelerin yaĢlarının, aile 

üyelerinin, eğitim düzeylerinin, çalıĢıp çalıĢmamalarının ve ailenin gelir düzeyi gibi 

değiĢkenlerin annelerin çocuklarına karĢı gösterdikleri fiziksel sıcaklık-yakınlık, 

çocuklarına olan sevgileri ve çocuklarının yaptıklarına karĢı takdir edici davranıĢları 

üzerinde etkili olduğunu saptamıĢlardır.  

Ebveyn Kabul-Red Ölçeği'ni (EKRÖ) ve KiĢilik Değerlendirme Ölçeği'ni kullanarak 

iki sosyo-ekonomik düzeydeki (orta/üst ve alt) ilkokul çocuklarının ebeveyn kabul 

reddi algılamaları ile kiĢilik değerlendirmeleri arasındaki iliĢkiyi incelenmiĢlerdir. 

Orta ve üst düzey çocuklarının düĢük düzeye göre daha fazla kabul ve daha az red 

algıladıklarını bulmuĢlardır. Ayrıca algılanan anne sıcaklığı arttıkça kiĢiliğe yönelik 

olumsuz değerlendirmelerin azaldığını saptamıĢlardır (Polat ve Sunar, 1988).  
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Toran'ın (2010) çalıĢmasında, annelerin çocuklarına karĢı olan kabul ve red 

davranıĢları ile annelerin öğrenim düzeyleri ve ailelerinin gelir düzeyleri arasında ise 

anlamlı düzeyde bir fark bulunmamıĢtır. Annelerin kabul-red davranıĢları çocukların 

cinsiyetine göre hem alt hem de üst sosyokültürel düzeyde önemsiz bulunmuĢtur. 

Ancak annelerin hem kız hem de erkek çocuklarına karĢı olan kabul ve red 

davranıĢlarının alt ve üst sosyokültürel düzey arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 

AraĢtırmanın bulguları annelerin çocuklarına karĢı olan kabul ve red davranıĢları 

üzerinde sosyokültürel değiĢkenlerin sosyokültürel düzeye göre etkili olduğunu 

ortaya koymaktadır.  

ÇalıĢmanın diğer bir bulgusuna göre anne-babası evli olan çocukların annelerinden 

algıladıkları ihmal ve kayıtsızlık boyutuna iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının 

ailenin ekonomik durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı, anne-babası evli ve 

aile ekonomik durumu „Orta‟ olan çocuklar, anneleri tarafından diğer çocuklara göre 

daha çok ihmal edildikleri ve ihtiyaçlarına karĢı kayıtsız kalındığını düĢündükleri 

bulunmuĢtur. Bu konu ile ilgili yapılmıĢ olan  Raver (2003) düĢük gelirli ailelerde 

çalıĢma durumunun depresyon belirtileri ve ebeveynlik üzerindeki etkisini incelediği 

araĢtırmada gelir düzeyi düĢük olan ailelerde yaĢayan annelerin çocuklarına karĢı 

olan ilgi, yardım ve çocukların bakım ihtiyaçlarını karĢılama davranıĢlarında 

azalmanın görüldüğünü ve gelir düzeyinin düĢük olmasının annenin eĢi ile olan 

iliĢkileri üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirtmiĢtir. 

Rothbaum (1988) annelerin çocuklarına karĢı olan kabulü ve sosyal beceriler 

arasında karĢılaĢtırdığı çalıĢmasında annelerin eğitim düzeyleri ile sosyo-ekonomik 

durumlarına göre ebeveyn kabulünün paralellik gösterdiğini bulmuĢtur (akt. 

Schneider 1993). 
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Özdiker (2002) annenin çocuğunu kabul ve red davranıĢının ekonomik düzeye göre 

değiĢtiğini ve ekonomik düzeyi yüksek olan annelerin çocuklarını daha çok kabul 

ettiklerini belirtmiĢtir. Hill ve diğerleri (2003) ise ailenin gelir düzeyinin annenin 

çocuğuna gösterdiği kabul, düĢmanlık ve annenin depresyon durumunu etkilediğini 

belirtmiĢtir.   

T.C. BaĢbakanlık Aile AraĢtırma Kurumu (1993) ailedeki birey sayısının artmasıyla 

çocuğa yönelik Ģiddet oranının arttığını belirtmiĢtir. Alt sosyo-kültürel düzeye sahip 

annelerin ailelerinde yaĢayan birey sayısı ile çocuklarına gösterdikleri ilgisizlik-

ihmal davranıĢları arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Ancak, Meesters ve 

diğerleri (1995) aile içerisinde yaĢayan bireylerin bireysel farklılıklarının ve aile 

içindeki nüfuzlarının çocukları etkilediği, bu çocukların ebeveynleri ilgisiz ve 

ihmalkar olarak algıladığını belirtmiĢtir. Üst sosyo-kültürel düzeye sahip annelerin 

sahip olduğu çocuk sayısı ile çocuklarına gösterdikleri ilgisizlik-ihmal, saldırganlık-

kin ve ayrıĢtırılmamıĢ reddetme davranıĢları arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmamıĢtır. Buna karĢın Hwang ve James-Roberts (1998) çocukların aile 

yapılarının onların duygusal ve davranıĢsal problemleri ile iliĢkili olduğu, çekirdek 

ailede yaĢayan çocukların geniĢ ailede yaĢayan çocuklara oranla daha az duygusal ve 

davranıĢ problemleri yaĢadıklarını belirtmiĢtir. 

Anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların ise annelerinden algıladıkları kabul 

veya red düzeyi puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığı, anne-babası boĢanma sürecinde ve ailesinin ekonomik durumu „Çok iyi‟ 

olan çocukların annelerine iliĢkin kabul edilme algıları, diğer ekonomik durum 

grubundaki çocuklara göre daha olumsuz olduğu bulunmuĢtur. Özdiker (2002) in 

araĢtırmasının sonucuna göre  annenin çocuğunu kabul veya red davranıĢının 

ekonomik düzeye göre değiĢmekte ve ekonomik düzeyi yüksek olan annelerin 
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çocuklarını daha çok kabul ettiği sonucuna ulaĢılmıĢ olup bu araĢtırmanın sonuçları 

ile çeliĢmektedir. BoĢanma süreci yasayan kadınlarda duygusal ve psikolojik 

semptomlar görülebilmektedir. Bu olumsuz duygu durumu, yaĢanan ekonomik 

kaygılar ve gelecek belirsizliği ile birleĢince annelerin ebeveynlik yeteneği 

azalabilmekte ve bu durum çocuklara yansıyabilmektedir (Amato 2003). BoĢanmıĢ 

kadınlar, özellikle geliĢmekte olan ve az geliĢmiĢ ülkelerde boĢanma nedeniyle 

ekonomik açıdan yoksulluğa düĢme riskini daha fazla yaĢamaktadır. Gelir azalması 

kadında strese yol açmakta, boĢanmanın sebep olduğu duygusal sorunlar ve 

ekonomik yetersizlik arasında kalan annenin bulunduğu durum, çocuğu da olumsuz 

olarak etkileyebilmektedir (Kurdek 1991). 

ParçalanmıĢ ailelerde yasayan çocukların, ebeveynlerinin gelirinin düzenli olması, 

ayrıca gelir yüksekliği, çocuğa daha fazla sosyal imkan sağlama fırsatı sunduğundan, 

çocuğun kendisini daha rahat ifade edebilmesinin yolunu açarak, çocuğun 

boĢanmaya uyumunu kolaylaĢtırmaktadır (Stewart ve ark. 2000). Bununla birlikte 

özellikle evlilik birliği içerisinde çalıĢmayan kadının, boĢanma sürecinde ve 

sonrasında çalıĢmak zorunda kalması sebebiyle, gelirin sürekliliği sağlanmasına 

rağmen, ebeveynlik rolünü yerine getirirken zorlanma ihtimali çocuğun 

örselenmesinin yolunu açabilmektedir (Yörükoglu 2003).  

Baba Ġle Ġlgili Değerlendirmeler 

ÇalıĢmamızda anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından 

algıladıkları kabul veya red düzeyinin sıcaklık boyutu puanları ailenin ekonomik 

durumuna göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı bu farkın  „Çok iyi‟ olan çocukların 

lehine olup anne-babası evli ve ekonomik durumu „Çok iyi‟ olan çocukların 
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babalarının kendilerine karĢı sevgi ve sıcaklık içeren davranıĢlar sergilediği algısı, 

daha yüksek olduğu bulunmuĢtur.  

Ailenin ekonomik ve sosyal yapısının yüksek düzeyi,  yaĢanacak olumsuz olayların 

etkilerini azaltabilmektedir (Küçükkendirci 2000). Ayrıca ailenin sosyo-ekonomik 

koĢulları çocuğun kiĢiliğini ve davranıĢlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Çocuğun 

boĢanma sonucunda ebeveynini kaybetmesine, sosyo- ekonomik düzeyden 

kaynaklanan yaĢam koĢulları da eklenince, çocuk gelecekle ilgili kaygıları daha 

yoğun yaĢayabilir (BaĢar, 1996). Uluğtekin (1977) tarafından yapılan çalıĢma 

sonucunda toplumsal ekonomik düzey yükseldikçe çocukların daha uyumlu kiĢilik 

özelliği geliĢtirdikleri saptanmıĢtır 

Khaleque ve Rohner (2002)  ebeveynlerin çocuklarına karĢı ifade ettikleri sıcaklık, 

sevgi davranıĢları ya da bu davranıĢların olmadığı, kin, saldırganlık ilgisizlik, ihmal 

ve ayrıĢtırılmamıĢ red davranıĢlarının oranının kültüre, etnik kökene, sosyal sınıfa 

cinsiyetlere ve diğer demografik bilgilere göre farklılıklar içerdiği ancak bu 

davranıĢların ifade edilme biçimlerinde benzerlikler olduğu bulunmuĢtur. 

ÇalıĢmamızda anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların babalarından 

algıladıkları saldırganlık/düĢmanlık, ihmal ve kayıtsızlık, ayrıĢmamıĢ red boyutuna 

iliĢkin kabul veya red düzeyi puanlarının ailenin ekonomik durumuna göre anlamlı 

bir Ģekilde farklılaĢtığı, anne-babası boĢanma sürecinde ve ekonomik durumu „Kötü‟ 

olan çocukların babalarının kendilerine karĢı saldırganlık/düĢmanlık, ihmal ve 

kayıtsızlık, ayrıĢmamıĢ red içeren davranıĢlar sergilediği algısı, daha yüksek olduğu 

bulunmuĢtur.  Anne-babası boĢanma sürecinde ve ailesinin ekonomik durumu „Kötü‟ 

olan çocukların babalarına iliĢkin kabul edilme algıları, ailesinin ekonomik durumu 

„Çok iyi‟ ve „Ġyi‟ olan diğer iki gruptaki çocuklara göre daha olumsuz olduğu 
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bulunmuĢtur. Bazı evliliklerde çocukların sorumluluğu tek ebeveyn üzerine 

yüklenmektedir. Bu durum boĢanma sürecinde de daha belirginleĢmektedir, 

sorumluluğu almayan çocuğu aramamakta, maddi veya manevi zorunluluğunu yerine 

getirmektedir. BoĢanma sürecinde veya boĢanma sonrasında da evden ayrılan kiĢi 

baba olmakta ve çocuklar anne ile kalmaktadır, boĢanma sürecinde ve sonrasında 

baba, çocukların ihtiyaçları noktasında nafaka yükümlüğü ile sorumlu olmaktadır 

ancak sosyo ekonomik durumu kötü olan çocuklar babalarının bu yükümlüklerini 

yerine getirmemesinden dolayı babasının kendisini  ihmal ettiğini düĢünmektedir 

(ġenol,2006). 

Ayrıca Haktanır, Aral, Alisinanoğlu, Baran, BaĢar, Köksal ve Bulut (1998) „ın  sosyo-

ekonomik düzeyi düĢük olan ailelerde ebeveynlerin çocuklarına karĢı cezalandırıcı, 

kısıtlayıcı, istismar ve ihmale varan tutumlar sergiledikleri, sosyo-ekonomik düzey 

yükseldikçe çocuklara karĢı olumsuz yaklaĢımların azaldığı ve daha demokratik 

tutumların yer aldığını belirtilmiĢtir. Tam ailede yaĢayan çocukların, parçalanmıĢ 

ailede yaĢayan çocuklara oranla kendilerini daha olumlu, pozitif algıladıkları, ancak 

ailede problemlerin artmasıyla çocuk ihmalinin arttığı belirtilmiĢtir. 

 

4. 2. Anne-babası evli veya boĢanma sürecinde olan çocukların kiĢisel 

özelliklerine iliĢkin bulguların tartıĢılması 

Anne-babası evli ve anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların Öz Yeterlilik 

puanları anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı ve bu farkın anne-babası evli olan çocuklar 

lehine olduğu bulunmuĢ olup anne-babası evli olan çocukların Öz Yeterlilik 

puanlarının daha düĢük olduğu, dolayısıyla Öz Yeterliliğe iliĢkin psikolojik uyum 

düzeylerinin daha sağlıklı olduğu bulunmuĢtur.  Algılanan ebeveyn reddi daha önce 
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açıklanan yedi farklı ölçülebilir kiĢilik eğilimi ile birlikte görülmektedir (Rohner, 

1986). Sözü edilen bu yedi kiĢilik eğilimi bir bütün olarak psikolojik uyumu ya ad 

uyumsuzluğu temsil etmektedir (Rohner, 1999). Yapılan araĢtırmalar algılanan 

ebeveyn kabul-reddi ve psikolojik uyum arasındaki iliĢkinin kültürler arası olduğu 

varsayımını desteklemektedir (Rohner, 1999).  

Cournoyer (2000) bu sonuçların elde edildiği ve tekrarlandığı Amerika, Hindistan, 

Pakistan, Peru, Japonya, Nijerya, Türkiye gibi değiĢik ülkelerdeki gruplarla ilgili 

benzer bulguları açıklamıĢtır. Buna ek olarak tüm dünyadan  deneğin katıldığı 43 

çalıĢmayla yapılan meta-analizin sonuçları da algılanan ebeveyn kabul reddi ile 

psikolojik uyum arasındaki iliĢkinin tüm çalıĢmalarda görüldüğüne dikkat çekmiĢtir. 

Hem çocukların hem de yetiĢkinlerin psikolojik uyumları ile çocukluk döneminde 

yaĢanan ebeveyn kabulü arasında doğrusal iliĢki olduğu bildirilmiĢtir (Khaleque, 

2002). Kendini reddedilmiĢ algılayan tüm deneklerin aynı zamanda kendini bir 

biçimde saldırgan bulduğu, öz-değerleri ve öz-yeterliklerinde bozulma olduğunu 

hissettikleri, duygusal açıdan tepkisiz ve tutarsız oldukları ve olumsuz bir dünya 

algılarının olduğu söylenebilir (Rohner, 1986). Anne-babası tarafından terk 

edilmeyeceğine inanan çocuklar, boĢanma sonrasında daha sağlıklı bir uyum süreci 

geçirmektedir (SolmuĢ, 2010).  
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4.3.Anne-babası evli veya boĢanma sürecinde olan çocukların, anne ve 

babalarından algıladıkları kabul-red düzeyleri ile kiĢilik özellikleri arasındaki 

iliĢkiye iliĢkin bulguların tartıĢılması 

Anne Ġle Ġlgili Değerlendirmeler 

Anne-babası evli çocukların anneden algıladıkları kabul veya red düzeyi ile kiĢisel 

özelliklerinden öz yeterlilikleri, duygusal duyarlılık ve psikolojik uyumları arasında 

pozitif yönde anlamlı bir iliĢki olduğu bulunmuĢtur.  Anne kabul düzeyi arttıkça öz 

yeterlilikleri, duygusal duyarlılık ve psikolojik uyumları artmakta, aynı Ģekilde  anne 

red düzeyi arttıkça öz yeterlilikleri, duygusal duyarlılık ve psikolojik uyumları 

artmaktadır 

 YaĢamın ilk yıllarından itibaren çocukla birlikte olan ebeveyn anne olmaktadır ve 

çocuğun ilk rol modeli, sıcaklığı alacak kiĢi annesidir. 

 Çocuğun kendisi ile ilgili yetersizlik duyguları, günlük yaĢamın taleplerini 

karĢılamada yetersiz kaldığını düĢünmesi, kiĢinin istediği Ģeyler için yeterince 

mücadele edemediğini hissetmesi bir nevi kendisine güvenmesi ebeveynlerinden 

aldığı güven ile ilgili olup ilk iletiĢime geçtiği yakınlık kurduğu kiĢi anne olduğu için 

annenin çocuğun yeterlilik ve psikolojik uyumlarındaki etkisi azımsanamaz. Nitekim 

Ebeveyn tutumlarında çocukla ilk etkileĢime giren, annedir. Annelik, annenin 

çocukla olan etkileĢim becerilerini kapsamaktadır. Anne-çocuk iliĢkilerinin geliĢimi, 

çocukların ilk sosyal davranıĢları ile sonraki sosyal davranıĢlarıyla da ilgilidir 

(Spinrad ve Stifler 2004) kaynağı da bu sonucu desteklemektedir. 
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Turner, Sarason (2001) yetiĢkinlerin psikolojik uyumu ile ebeveyn kabul-red 

arasındaki iliĢkiyi ebeveynlerin öz olup olmamasına göre karĢılaĢtırmıĢlardır. 

Sonuçlar psikolojik uyum ile algılanan ebeveyn kabul arasında tutarlılığın olduğunu 

göstermiĢ, çocukları hakkında olumlu görüĢe sahip olan ebeveynlerin çocuklarını 

daha fazla kabul ettiklerini ortaya çıkarmıĢtır. 

Algılanan ebeveyn reddi daha önce açıklanan yedi farklı ölçülebilir kiĢilik eğilimi ile 

birlikte görülmektedir (Rohner, 1986). Sözü edilen bu yedi kiĢilik eğilimi bir bütün 

olarak psikolojik uyumu ya ad uyumsuzluğu temsil etmektedir (Rohner, 1999). 

Yapılan araĢtırmalar algılanan ebeveyn kabul-reddi ve psikolojik uyum arasındaki 

iliĢkinin kültürler arası olduğu varsayımını desteklemektedir (Rohner, 1999). 

Cournoyer (2000) bu sonuçların elde edildiği ve tekrarlandığı Amerika, Hindistan, 

Pakistan, Peru, Japonya, Nijerya, Türkiye gibi değiĢik ülkelerdeki gruplarla ilgili 

benzer bulguları açıklamıĢtır. Buna ek olarak tüm dünyadan  deneğin katıldığı 43 

çalıĢmayla yapılan meta-analizin sonuçları da algılanan ebeveyn kabul veya reddi ile 

psikolojik uyum arasındaki iliĢkinin tüm çalıĢmalarda görüldüğüne dikkat çekmiĢtir. 

Hem çocukların hem de yetiĢkinlerin psikolojik uyumları ile çocukluk döneminde 

yaĢanan ebeveyn kabulü arasında doğrusal iliĢki olduğu bildirilmiĢtir (Khaleque, 

2002). 

Diğer araĢtırma sonucuna göre anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların 

anneden algıladıkları kabul veya red düzeyi ile kiĢisel özelliklerinden duygusal 

duyarlılık arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki olduğu bulunmuĢtur.  

BoĢanmıĢ anneler, çocuklarının günlük yaĢamlarına katıldıkları ve duygusal olarak 

ulaĢılabilir oldukları oranda çocuklarının güvenli bağlanmaları için uygun bir zemin 

hazırlanmaktadırlar; güvenli bir bağlanma oluĢtuktan sonra da çocuklar anne-baba 
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arasında yaĢanan çatıĢmalarda daha az etkilenmektedirler. Öte yandan, annenin 

çocuğu daha kabullenici olması ve sıcak davranıĢlar için de olması, çocuk odaklı bir 

ebeveynlik tutumu benimsemesi, annenin kendisinin de boĢanma sonrasında daha 

mutlu olmasına katkı sağlamaktadır. Anne-babası tarafından terk edilmeyeceğine 

inanan çocuklar, boĢanma sonrasında daha sağlıklı bir uyum süreci geçirmektedir 

(SolmuĢ, 2010). 

BoĢanma sürecinde çocuğun yasadığı stres, aile içinde düzenin değiĢeceği kaygısı, 

bağlılığın kaybı, terk edilme korkusu ve anne baba arasındaki iliĢkinin niteligi ile 

doğrudan iliĢkilidir (Yavuzer 2005). BoĢanma sürecinde ve sonrasında çocuğun 

karĢılaĢabileceği en önemli sorunlar; okul baĢarısızlığı, ruhsal çökmeler ve 

saldırganlık gibi durumlardır. Ayrıca boĢanmıĢ ailelerden gelen çocuklar fiziksel ve 

duygusal istismara daha açık olabilmekte, zamanlarını nitelikli kullanmanın aksine, 

boĢ zamanlarını kötü alıĢkanlıklar edinerek geçirebilmekte, yasadıklarını kader 

olarak algılayıp, kaderci bir kiĢilik yapısı geliĢtirerek; yaĢamları ile ilgili sorumluluk 

alamama, yönlendirilmeye açık olma ve özgüven eksikliği yasama riski 

taĢıyabilmektedirler (Salk, 2002). 

Baba Ġle ilgili Değerlendirmeler 

ÇalıĢmamızda anne-babası evli çocukların babadan algıladıkları kabul veya red 

düzeyi ile kiĢisel özelliklerinden öz yeterlilikleri arasında pozitif yönde anlamlı bir 

iliĢki olduğu bulunmuĢtur. Çocuğun kiĢiliğinin geliĢiminde babanın çok önemli bir 

rolü vardır. Etkin bir baba rolü, çocuğun her türlü geliĢimine olumlu yönde etki 

etmektedir. Babanın çocuğu ile iliĢki kurma biçimi, çocuğun kiĢiliğini etkiler. 

Babasından ilgi ve sevgi gören çocukların arkadaĢları ile iliĢkilerinde daha uyumlu, 

liderlik özellikleri geliĢmiĢ, yetenekleri artmıĢ çocuklar olduğu gözlenmiĢtir. Anne ve 
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babanın birbirine uyumlu ve dengeli olması, çocuğun yetiĢtirilmesinde tüm 

gereksinimlerin karĢılanmasında sorumluluk alması, çocuğun kendisiyle ve dünya ile 

barıĢık, mutlu bir birey olmasına katkıda bulunur. 

Rohner (1998), baba sevgisinin çocuk geliĢiminde annenin etkisi kadar ve bazen de 

annenin etkisinden bağımsız olarak oldukça önemli olduğunu ve baba sevgisinin 

çocuğun kiĢiliği üzerinde özgün sonuçları yordayabileceğini belirtmektedir. Benzer 

biçimde Lamb (2000) de kültürler arasında farklılaĢan rolüne rağmen babaların 

çocuk geliĢimi üzerinde önemli bir yere sahip olduklarını savunmaktadır.  

Ayrıca Lamb‟ın (2000) çalıĢmasında çocuklarıyla ilgili babaların, çocuklarına ilgisiz 

olanlara kıyasla biliĢsel ve sosyal düzeyde daha baĢarılı, psikolojik açıdan uyumlu ve 

daha sempatik oldukları bulunmuĢtur. Literatürdeki bir çok yayın, babanın yokluğu 

ve ilgisizliğinin çocukta anti sosyal davranıĢlar ve yetiĢkin olduklarında da yakın 

iliĢki kurmada ve sürdürmede güçlüklerle karĢılaĢan kiĢiler oldukları yönündedir. 

Ayrıca reddedici tutumla yetiĢtirilen çocuklarda ileriki yıllarda saldırganlık, kiĢilere 

bağımlılık, düĢük özgüven, düĢük öz yeterlilik, karamsarlık, duygusal anlamda katı 

olmak, duygusal tepkisizlik, duygusal belirsizlik görülebilmektedir (Kitahara, 1987). 

ÇalıĢmamızın önemli bir bulgusu anne-babası boĢanma sürecinde olan çocukların, 

annelerinden algıladıkları kabul-red düzeyleri ile kiĢilik özelliklerine iliĢkin 

değerlendirme düzeyleri arasındaki iliĢkide babalardan algıladıkları kabul ya da red 

düzeyini etkisi çok aĢamalı bir regresyon analizi sonucunda çocuk/Ergen KĠDO 

toplam puanı tek baĢına Anne EKRÖ toplam puanındaki varyansın %12,2‟sini 

açıklamaktadır. Ġkinci aĢamada, Baba EKRÖ toplam puanın da denkleme sokulması 

ile iki değiĢken birden Anne EKRÖ toplam puanındaki varyansın %29,1‟ini 

açıkladığı bulunmuĢtur. Yani anne-babası boĢanma aĢamasında olan çocukların, 



159 
 

annelerinden algıladıkları kabul-red düzeyleri ile kiĢilik özelliklerine iliĢkin 

değerlendirme düzeyleri arasındaki iliĢkide babalardan algıladıkları kabul ya da red 

düzeyi aracı bir etkiye sahiptir.  

Rohner (1998), baba sevgisinin çocuk geliĢiminde annenin etkisi kadar ve bazen de 

annenin etkisinden bağımsız olarak oldukça önemli olduğunu ve baba sevgisinin 

çocuğun kiĢiliği üzerinde özgün sonuçları yordayabileceğini belirtmektedir. Benzer 

biçimde Lamb (2000) de kültürler arasında farklılaĢan rolüne rağmen babaların 

çocuk geliĢimi üzerinde önemli bir yere sahip olduklarını savunmaktadır. Rohner‟e 

(1975) göre; ekonomik sistemler, politik sistemler, aile yapıları ve diğer sosyo-

kültürel faktörler ayırt etmeksizin, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar çocuklar, 

babanın evin içinde yer aldığı ailelerde anneleri tarafından daha kabul 

görmektedirler. 

BoĢanma sonrasında evden ayrılanın baba olduğu düĢünülürse, babanın boĢanma 

sonrası çocuklarını ziyareti ve ilgilenmesi çocuğun üzerine olumlu etki yapmaktadır. 

Arditti (1999)'nin bir incelemesine göre, boĢanma sonrası babaların çocuklarıyla 

iliĢkileri arttıkça iletiĢim de  sıcaklaĢmaktadır. Nitekim baba-çocuk teması duyguyla 

birleĢtiğinde babaya karĢı sevgi ve değer artar (D'Andrea, 1983; Dominic ve 

Schlesinger, 1980; akt. Öngider, 2006). Bowman ve Ahros'un (1985) bulgularına 

göre babaların çocuklarına olan ilgisi, daha sıcak iliĢkiler kurmasıyla ve onları 

korumasıyla anlam bulur (akt. Öngider, 2006).  

AraĢtırmanın sınırlılığı olarak; anne-babası boĢanma sürecinde olan çocuklara 

yapılan uygulamalar, aile mahkemesi uzmanlarınca yapılan görüĢmelerden önce ya 

da sonra, bu ölçeklerin yalnızca bir tez çalıĢması için kullanılacağı açıklaması ile 

verilmiĢ olsa da çocukların yargılama sürecinde değerlendirildikleri izlenimine 
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kapılıp sürece iliĢkin beklentileri doğrultusunda soruları cevaplamıĢ, duygu ve 

düĢüncelerini değerlendirilecekleri kaygısı ile yansıtmıĢ olma ihtimalleri kabul 

edilmektedir. 

AraĢtırmanın anne-babaların ihmal ve sıcaklık boyutları açısından çocukların 

ebeveynleri ile olan iliĢkileri ilgi çekici bulunmuĢtur. Dolayısıyla anne- babası 

boĢanma süreci içinde olan denek sayısı arttırılarak ebeveynlerin bu boyutların 

araĢtırılması önemli olacaktır.  

Bu araĢtırmada çocukların anne ve babalarına olan kabul ya da  reddinin demografik 

bilgiler ile olan iliĢkisi incelenmiĢtir. Dolayısıyla anne-babası boĢanma sürecinde 

olan çocukların bu süreçten nasıl etkilendiği ve bu sürecin çocukların duygu 

durumuna etkisine yönelik bir araĢtırmanın yapılması önerilebilir.  

BoĢanma süreci ülkemizde araĢtırma konuları arasında araĢtırılmayan bir konudur. 

Bu nedenle araĢtırma sonuçları boĢanma sürecinde ilgili birçok ayrıntıya yer vermesi 

ve özellikle boĢanma sürecindeki çatıĢmaları, çocukların bu süreçten ne kadar ve 

nasıl  etkilendiğini ve bu sürecin daha olumlu geçmesi için nasıl bir yasal iĢleyiĢin 

olacağı yönde araĢtırmanın yapılması eksikliği gidermede bir katkı amacı 

taĢımaktadır. 

AraĢtırma da cinsiyet bakımından kızlar lehine çıkan sonuçlar dikkate alındığında; 

erkeklerin travmatik yaĢantılardan etkilenmesi, duygusal, sosyal süreçlerine etki eden 

durumların belirlenmesinin baĢka çalıĢmalarla araĢtırılması  uygun olacaktır.  

AraĢtırmanın bulgularında da belirlendiği gibi boĢanma noktasına gelen ailelerin 

çoğu sorunları ile baĢ edebilmek için boĢanma sürecinden önce hizmetlere 

yönelmemektedir. Bu nedenle boĢanma sürecindeki ailelere ulaĢılabilirliğin daha 

rahat sağlanabilmesi için aileye yeni bir hizmet modeli olan aile mahkemeleri ele 
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alınmıĢ ve aile mahkemelerindeki psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanın 

müdahalelerin önemi ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle boĢanma sürecinde eĢler 

arasındaki çatıĢmanın en az düzeye indirilebilmesi açısından Aile Mahkemesi 

Uzmanları tarafından yürütülen müdahale programı geliĢtirilebilir.  

BoĢanma sürecinde ortaya eĢlerin kendi aralarında ki velayet, Ģahsi iliĢki kurulması,  

mali konuların aile bireyleri arasında olumlu bir yaklaĢımla çözümlenmesi ve bu 

suretle ailevi uyuĢmazlıkların özellikle çocuklar olmak üzere aile bireyleri üzerinde 

üzücü etkilerinin azaltılması veya önlenmesi amaçlayan “Aile Ombusmanlığı” 

sisteminin kullanılması veya yaygınlaĢtırılması önerilmiĢtir. Ayrıca kimi batı 

ülkelerinde olduğu gibi, “boĢanma arabuluculuğu” sistemi ülkemizde de uygulamaya 

konulmalıdır. Alanında uzman olan arabulucu, yetiĢkinlere davaya baĢlanmadan önce 

boĢanma, velayet, Ģahsi iliĢki, nafaka, tazminat, mal paylaĢımı gibi konularda çözüm 

yolları önermeli, bunları taraflar ile tartıĢmalı, anlaĢma sağlanan konuları yazılı bir 

Ģekilde belirlemelidir. Bu sayede yetiĢkinler ve dolayısıyla çocuklar mahkeme 

sürecinde daha az kalacakları için örselenme düzeyleri düĢecek, ayrıca 

mahkemelerde iĢ yoğunluğu azaldığı için, sorunlarını kendi aralarında veya 

arabulucunun gözetiminde çözemeyen kiĢiler için daha sağlıklı hizmet verebilecektir. 

BoĢanma sürecinden sonra velayet durumunda ve Ģahsi münasebetin gerçekleĢmesi 

sırasındaki çatıĢmalar dikkate alınarak yasal düzenlemenin kiĢilerin, çocukların 

yaĢam koĢullarına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle kardeĢlerin 

ayrı ebeveynlerde kalmaları halinde; çocukların ebeveynler arasında taraf tutma 

durumunda bırakılmaları, adeta „savaĢ hali, birbirlerine düĢman tarafmıĢ gibi‟ 

davranmak durumunda kalmalarına neden olabildiğinden, kardeĢlerin birbirinden 

ayrılmamasına özen gösterilmeli, kardeĢlerin ayrılması son çare olarak göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
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BoĢanma sonucunda yaĢam standardı düĢen ve sürekli gelir getirici bir iĢi olmayan 

kadınların ise yerleĢtirilme konusunda pozitif ayrımcılığa tabi tutulmaları gerektiği 

düĢünülmektedir. Bu sayede anneler boĢanma nedeniyle ekonomik sorunlar ile baĢ 

etmek zorunda kalmayacakları gibi, özellikle velayeti annelerinde kalan çocukların 

yüksek yararı göz önüne alınarak yaĢam standartlarındaki olası düĢmenin önüne 

geçilebilecektir.  
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6. EKLER 

EK 1 

Değerli Katılımcı, 

AraĢtırmaya katılımcı olarak katkıda bulunmanız için hazırlanmıĢ kiĢisel bilgi 

formunun doldurulması ve üç ölçeğin uygulanması gerekmektedir.  

KiĢisel Bilgi formunda yaĢınız, kaç kardeĢ olduğunuz gibi temel bilgiler hakkında 

sorular bulunmaktadır. Ġki ölçek anne ve babanızın size karĢı nasıl davrandıklarını 

araĢtırmaktadır. Üçüncüsü ise kendinizle ilgili duygu ve düĢünceleriniz üzerinde 

durmaktadır. Ayıracağınız zaman ile hukuk sistemimize, Aile Mahkemeleri'nin 

iĢleyiĢine, uzmanların çocukluk ve yetiĢkinlik dönemlerini ve aile içi iliĢkileri iyi 

anlamasına ve dolayısıyla aileleri daha iyi yol göstermelerine ve önemli katkı 

sağlayacağına inanmaktayım. 

Doldurmanızı istediğimiz form ve anketlere isminizi yazmanızı istemiyoruz. 

PaylaĢacağınız tüm bilgiler sadece araĢtırmacılar tarafından, bilimsel amaçlar için 

kullanılacaktır. 

AraĢtırmaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. DoldurulmuĢ olan 

formlar gizli tutulacaktır.  

 

AraĢtırmaya ilginiz ve katkınız için çok teĢekkür ederim. 

Saygılarımla, 

 

      

                                                                                                                               

Pedagog 

Fatma KABAOĞLU 
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EK 2 

KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

1) Cinsiyetiniz? 

[ ]  Kız    

[ ]  Erkek 

2)YaĢınız? 

3) Babanızın öğrenim durumu nedir? 

[ ] Okur-yazar değil 

[ ] Okur yazar veya ilkokul mezunu 

[ ] Ortaokul ya da dengi bir okula devam etmiĢ ya da bitirmiĢ 

[ ] Lise veya dengi bir okula devam etmiĢ ya da bitirmiĢ 

[ ] Üniversite ya da bir yüksek okula devam etmiĢ ya da bitirmiĢ 

4) Annenizin öğrenim durumu nedir? 

[ ] Okur-yazar değil 

[ ] Okur yazar veya ilkokul mezunu 

[ ] Ortaokul ya da dengi bir okula devam etmiĢ ya da bitirmiĢ 

[ ] Lise veya dengi bir okula devam etmiĢ ya da bitirmiĢ 

[ ] Üniversite ya da bir yüksek okula devam etmiĢ ya da bitirmiĢ 

5) Size göre aileniz ekonomik durumu hangisi ile nitelenebilir? 

[ ] Çok iyi 

[ ] Ġyi 

[ ] Orta  

[ ] Ortanın altı  

[ ] Kötü 

6) Aileniz, aĢağıdaki aile türlerinden hangisine girmektedir?  

[ ] Çekirdek aile 

[ ] GeniĢ aile 

7) BoĢanma süreci ile ilgili herhangi bir psikolojik destek alıyor musunuz? 

[ ] Evet 

[ ] Hayır 

8) ġu an da anne ve babanız ayrı yaĢamakta mıdır? Evet ise belirtiniz 

[ ] Anne            [ ] Baba       
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EK 3 

Çocuk/Ergen EKRÖ (Kısa Form) 

 

ANNEM 

1. Benim hakkımda güzel Ģeyler söyler 

2. Bana hiç ilgi göstermez 

3. Benim için önemli olan Ģeyleri anlatabilmemi kolaylaĢtırır  

4. Hak etmediğim zaman bile bana vurur 

5. Beni büyük bir baĢ belası olarak görür 

6. Kızdığı zaman beni cezalandırır 

7. Sorularımı cevaplayamayacak kadar meĢguldür 

8. Benden hoĢlanmıyor gibi 

9. Yaptığım Ģeylerle gerçekten ilgilenir 

10. Bana bir sürü kırıcı Ģey söyler 

11. Ondan yardım istediğimde beni duymazlıktan gelir 

12. Bana istenilen ve ihtiyaç duyulan biri olduğumu hissettirir  

13. Bana çok ilgi gösterir 

14. Beni kırmak için elinden geleni yapar 

15. Hatırlaması gerekir diye düĢündüğüm önemli Ģeyleri unutur 

16. Eğer kötü davranırsam benden hoĢlanmadığını hissettirir 

17. Bana yaptığım Ģeylerin önemli olduğunu hissettirir 

18. YanlıĢ bir Ģey yaptığımda beni korkutur veya tehdit eder 

19. Benim ne düĢündüğüme önem verir ve düĢündüklerim hakkında konuĢmamdan 

hoĢlanır 

20. Ne yaparsam yapayım, diğer çocukların benden daha iyi olduğunu hisseder 

21. Bana istenmediğimi belli eder 

22. Beni sevdiğini belli eder  

23. Onu rahatsız etmediğim sürece benimle ilgilenmez 

24. Bana karĢı yumuĢak ve iyi kalplidir 
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EK 4 

Çocuk/Ergen EKRÖ (Kısa Form) 

BABAM 

1. Benim hakkımda güzel Ģeyler söyler 

2. Bana hiç ilgi göstermez 

3. Benim için önemli olan Ģeyleri anlatabilmemi kolaylaĢtırır  

4. Hak etmediğim zaman bile bana vurur 

5. Beni büyük bir baĢ belası olarak görür 

6. Kızdığı zaman beni cezalandırır 

7. Sorularımı cevaplayamayacak kadar meĢguldür 

8. Benden hoĢlanmıyor gibi 

9. Yaptığım Ģeylerle gerçekten ilgilenir 

10. Bana bir sürü kırıcı Ģey söyler 

11. Ondan yardım istediğimde beni duymazlıktan gelir 

12. Bana istenilen ve ihtiyaç duyulan biri olduğumu hissettirir  

13. Bana çok ilgi gösterir 

14. Beni kırmak için elinden geleni yapar 

15. Hatırlaması gerekir diye düĢündüğüm önemli Ģeyleri unutur 

16. Eğer kötü davranırsam benden hoĢlanmadığını hissettirir  

17. Bana yaptığım Ģeylerin önemli olduğunu hissettirir 

18. YanlıĢ bir Ģey yaptığımda beni korkutur veya tehdit eder 

19. Benim ne düĢündüğüme önem verir ve düĢündüklerim hakkında konuĢmamdan 

hoĢlanır 

20. Ne yaparsam yapayım, diğer çocukların benden daha iyi olduğunu hisseder 

21. Bana istenmediğimi belli eder 

22. Beni sevdiğini belli eder  

23. Onu rahatsız etmediğim sürece benimle ilgilenmez 

24. Bana karĢı yumuĢak ve iyi kalplidir 
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EK 5 

ÇOCUK/ERGEN KĠDÖ 

 

1. Ġçimden kavga etmek veya birine bir kötülük yapmak geliyor. 

2. Hastalandığımda, annemin benim için üzülmesi hoĢuma gider 

3. Kendimi beğenirim. 

4. Yapmak istediğim Ģeyleri herkes kadar iyi yapabilirim. 

5. Ġnsanlara duygularımı göstermekte zorlanırım 

6. Yapmaya çalıĢtığım bir Ģeyi yapamayınca, kendimi kötü hisseder ya da 

sinirlenirim. 

7. Yasamın güzel olduğunu düĢünüyorum. 

8. Ġçimden bir Ģeye veya birisine vurmak geliyor. 

9. Anne ve babamın bana çok sevgi göstermelerini isterim. 

10. Bir ise yaramadığımı ve hiçbir zaman da yaramayacağımı düĢünüyorum. 

11. Bir çok Ģeyi iyi yapamadığımı hissediyorum. 

12. Anne ve babama sevgimi göstermek benim için kolaydır. 

13. Önemli bir neden olmamasına rağmen sinirli ve aksiyim. 

14. Yasamı tehlikelerle dolu görüyorum. 

15. Öyle sinirlenirim ki, bir Ģeyleri fırlatır ya da kırarım. 

16. Mutsuz olduğum zaman sorunlarımı kendim çözmekten hoĢlanırım. 

17. Tanımadığım biriyle tanıĢtığımda, onun benden daha iyi olduğunu düĢünürüm. 

18. Ġstediğim Ģeyler için baĢarılı bir Ģekilde mücadele edebilirim. 

19. Ġyi arkadaĢlıklar kurmak ve bu arkadaĢlıkları sürdürmekte zorlanıyorum. 

20. Ġsler ters gittiğinde canım sıkılır. 

21. Dünyanın iyi ve mutlu bir yer olduğunu düĢünüyorum. 

22. Aptalca Ģeyler yapan insanlarla dalga geçerim. 

23. Annemin benimle çok ilgilenmesini isterim. 

24. Ġyi bir insan olduğumu düĢünüyor ve baĢkalarının da öyle düĢünmesini istiyorum 

25. BaĢarısız biri olduğumu düĢünüyorum. 

26. Aileme sevgimi göstermek benim için kolaydır. 

27. Bir an neĢeli ve mutlu oluyorum, bir sonraki an üzgün veya mutsuz. 

28. Benim için dünya mutsuz bir yerdir. 

29. Kızdığım zaman suratımı asar, somurturum. 

30. Bir Ģeyde zorlandığımda, birinin bana moral vermesini isterim. 



185 
 

31. Kendimden oldukça memnunum. 

32. Yapmaya çalıĢtığım bir çok Ģeyi beceremediğimi düĢünüyorum. 

33. HoĢlandığım birine duygularımı göstermeye çalıĢmak benim için zordur. 

34. Kolay kolay ne kızarım, ne de bir  Ģeye canım sıkılır. 

35. Dünyayı tehlikeli bir yer olarak görüyorum. 

36. Kızgınlığımı kontrol etmekte zorlanırım. 

37. Canım yandığında ya da hastalandığımda annemle babamın üzerime düĢmeleri 

hoĢuma gider. 

38. Kendimden memnun değilim. 

39. Yaptığım Ģeylerde baĢarılı olduğumu düĢünüyorum. 

40. ArkadaĢlarıma onları gerçekten sevdiğimi göstermek benim için kolaydır. 

41. Zor sorunlarla karĢılaĢtığımda hemen canım sıkılır. 
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