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ÖZET 
 

Giriş ve Amaç: Erken dönem yaşantıların hayat boyu süren etkisi vardır. Erken dönemde 

anne bebek ilişkisinin önemi anlaşılmış olmasına rağmen, baba bebek ilişkisi ile ilgili bilgi 

sınırlıdır. Ebeveynin anksiyete düzeyinin, bağlanma tipinin ve aleksitimi düzeyinin çocuğu ile 

olan ilişkisini etkilediği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı baba adaylarında anksiyete 

düzeyinin, yetişkin bağlanma tipinin ve aleksitimi düzeyinin prenatal ve postnatal dönemde 

baba bebek bağlanmasına etkisini araştırmaktır. Ayrıca prenatal fetal bağlanma düzeyi ile 

postnatal baba bebek bağlanması arasındaki ilişki incelenecektir.  

Yöntem: Maltepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde 

yapılan duyurular aracılığı ile ulaşılan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 134 baba adayı 

çalışmaya alınmıştır. Formlar çevrimiçi ortamda gönderilmiş, yanıtlar çevrimiçi olarak 

toplanmıştır. Gebeliğin üçüncü trimesterinde ilk değerlendirme, bebeğin 2-4. ayları arasında 

ikinci değerlendirme yapılmıştır. İkinci değerlendirmede 110 katılımcı çalışmayı 

tamamlamıştır. Katılımcılara prenatal dönem değerlendirmesinde Durumluk Sürekli 

Anksiyete Envanteri, Toronto Aleksitimi Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, 

Paternal Fetal Bağlanma Ölçeği; postnatal dönem değerlendirmesinde Durumluk Anksiyete 

Envanteri, Baba Bebek Bağlanma Ölçeği verilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin 

incelenmesinde Pearson korelasyon analizi, bağımsız değişkenlerin sonuç üzerindeki etkisinin 

incelenmesinde çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. 

Bulgular: Postnatal dönem durum anksiyetenin baba bebek bağlanmasını olumsuz yönde 

(β=0,23; p=0,01); eş ilişkisinden duyulan memnuniyetin ise baba bebek bağlanmasını olumlu 

yönde (β=0,23; p=0,01) etkilediği bulunmuştur. Bağlanmanın kaçınma boyutu ile baba bebek 

bağlanması arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur, kaygı boyutu ile baba bebek 

bağlanması arasında ilişki bulunmamıştır. Aleksitimi düzeyi ve baba bebek bağlanması 

arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Anskiyete düzeyi, yetişkin bağlanma tipi, aleksitimi 

düzeyi ile paternal fetal bağlanma arasında ilişki bulunmamıştır. Prenatal fetal bağlanma ile 

baba bebek bağlanması arasında ilişki saptanmamıştır.   

Sonuç: Baba bebek bağlanmasını babanın anksiyete düzeyi olumsuz yönde, eş ilişkisinden 

duyulan memnuniyet ise olumlu yönde etkilemektedir. Babanın anksiyetesini düşürmeye 

yönelik müdahale ve eğitimlerin planlanması, eş ilişkisinden duyulan memnuniyetin 
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değerlendirilmesi ve varsa bu alandan kaynaklanan sorunlara müdahale edilmesi baba bebek 

bağlanmasını olumlu yönde etkileyecektir. Yetişkin bağlanma tipinin ve aleksitimi düzeyinin 

baba bebek bağlanmasına etkisinin farklı yöntemlerle incelenmesinde fayda vardır. Prenatal 

fetal bağlanma ile baba bebek bağlanması ilişkisi prenatal ve postnatal dönemde farklı zaman 

dilimleri ele alınarak ve daha geniş örneklemlerde değerlendirilmelidir. 
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ABSTRACT 

Introduction and Objective: Early life experiences have lifelong effects. Although 

importance of early interaction between mother and baby is well understood, there is limited 

knowledge about father baby relationship. Parents' anxiety level, attachment type and 

alexithymia level are thought to affect the relationship with their child. In this study, we 

aimed to investigate the effects of fathers’ anxiety level, attachment type and alexithymia 

level to prenatal and postnatal father baby attachment. It is also aimed to reveal the effect of 

prenatal fetal attachment to father infant attachment. 

Method: Expecting fathers were reached through the announcements made in Maltepe 

University Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic. 135 Expecting fathers who were 

accepted to join the study were included. Data collection made by online forms. First 

evaluation was made in third trimester, second evaluation was made when baby was 2 to 4 

months old. 110 fathers completed the second evaluation. In prenatal evaluation State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI), Toronto Alexithymia Scale, Experiencing in Close Relationship 

Inventory, Paternal Fetal Attacment Scale; in postnatal evaluation State Anxiety part of STAI, 

Paternal Infant Attachment Questionnaire were given to participants. Pearson correlation 

analysis was used to examine the relation between variables. Multiple lineer regression 

analysis was used to determine the effect of independent variables on the outcome. 

Findings: Postnatal period state anxiety had a negative effect on father infant attachment; 

satisfaction with spousal relationship had a positive effect on father infant attachment. There 

was a positive correlation between avoidance dimension of attachment and father  infant 

attachment, and there was no significant relation between anxiety dimension and father infant 

attachment.  There was no significant relation between alexythimia and father infant 

attachment.  There wasn’t found significant relation between anxiety level, attachment style, 

alexithymia level of fathers and prenatal fetal attachment. There was no significant relation 

between prenatal fetal attachment and father infant attachment.   

Conclusion: Postnatal period state anxiety has a negative effect on father infant attachment 

(β=0,23; p=0,01); satisfaction with spousal relationship has a positive effect on father infant 

attachment (β=0,23; p=0,01). Planning interventions and trainings to reduce father's anxiety,  

assessing of satisfaction in spousal relationship and intervention in problems arising from this 

area will positively affect father infant attachment. It is required to examine the effect of adult 



xi 
 

attachment style and level of alexithymia on father-infant attachment with different methods. 

The relationship between prenatal fetal attachment and father infant attachment should be 

evaluated in larger samples and at different time periods prenatally and postnatally. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

1.1. Problemin Tanımı ve Önemi  

 Bağlanma, bebek ile bakım vereni arasında güven ve sevgi ile kurulan duygusal bir 

yakınlaşmayı ifade eder [1].  Erken dönemde, ağlama, gülümseme, izleme, yapışma, emme ve 

bağırma temel bağlanma davranışlarıdır. Bu davranışlar sayesinde bebek annesinin dikkatini 

çeker, onu yakınında tutarak annesi ile kalıcı bir bağ geliştirme şansını arttırır.  Bağlanma bir 

taraftan bebeğin anne ile kalarak fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasını, güvende hissetmesini 

sağlarken diğer taraftan hayatta kalması için gereken davranışları anneden öğrenmesi için 

fırsat oluşturur. Bowlby’ye göre ise kuramın temel noktası; güvenli bağlanma sayesinde 

bebeğin dünyayı tanırken uzaklaşıp geri dönebileceği güvenli bir üs oluşturmasıdır [2]. 

 Bebeklerin anneleri uzaklaştığında farklı tepkiler verdiğini fark eden Ainsworth Garip 

Durum Deneyi’ni planlamıştır. Deneyin sonuçları ile birlikte bebeklikte bağlanma stillerini 

güvenli, kaygılı-kararsız ve kaçıngan-dirençli olarak 3 ayrı kategoride incelemiştir [3]. 

Güvenli bağlanmış olan bebek, anne giderken normal bir gerilim yaşar, huzursuzlanır; anne 

geri döndüğünde ise mutluluk ve sevinçle onu karşılar, annenin gereksinmelerini karşıladığını 

bilir, bu deneyim sürekli yinelenir [3,4]. Kaygılı-kararsız bebek ise, anne giderken yoğun bir 

üzüntü ve kaygı yaşarken, anne geri döndüğünde anneye öfkeli ve reddedicidir. Anneleri 

tarafından ihtiyaçları tutarsız bir şekilde karşılanmış olan bu bebekler gereksinim 

duyduklarında anne-babalarının karşılık verebileceklerinden, yardımcı olabileceklerinden 

emin değildir [5]. Kaçıngan bebekte ise, ayrılış anı sakin ve neredeyse tepkisizken, buluşma 

anneyi reddedici ve uzaklaştırıcı özelliktedir. İhtiyaçları fark edilmemiş olan bu bebekler 

anneleri ile sosyal ve duygusal bir ilişki kuramamışlardır [4,6]. 

 Bowlby’e göre bebek birincil bakım vereni ile yaşadığı tekrarlayan deneyimleri zaman 

içerisinde erken bağlanma ilişkileri olarak içselleştirir ve zihninde oluşturduğu bu temsil 

kişinin yetişkin hayatındaki ilişkilerin prototipini oluşturur. İçsel çalışan modeller adını 

verdiği bu zihinsel temsiller bireyin kurduğu bağlanma stilinde ve diğerleriyle kuracağı 

ilişkilerin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır [2]. 

 Birincil bağlanma figürü, bebeğin doğumdan itibaren duygusal bağ kurduğu, kaygı ya 

da acı hissettiğinde yöneldiği ve onunlayken rahat hissettiği kişiyi tanımlamaktadır. İkincil 

bağlanma figürü ise, bebeğin hayatında olan ve onunla yakın bağ kurmuş diğer birkaç kişiyi 
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tanımlamakta kullanılır. İkincil bağlanma figürü genelde annenin iyi bildiği ve birlikte çok 

vakit geçirdikleri baba, büyükanne, komşu ya da kardeş gibi kişilerdir [7]. 

 Richard Bowlby ise “ikili birincil bağlanma modeli”ni tanımlamış; anne ve babanın 

bağlanma ve keşfetme davranışlarıyla farklı oranda ilişkili fakat eşit derecede öneme sahip iki 

bakım veren olabileceğini belirtmiştir. Bu modelde her iki figür de güvenli üs olmasına 

rağmen anne genelde konfor ihtiyacı olduğunda baba ise etrafı keşfetmek istediğinde güvenli 

alan olarak kullanılmaktadır [8]. 

 Pek çok çalışmada çocuğun ilerleyen dönemde psikososyal işlevselliğinin en iyi 

göstergesinin hem anne hem de baba ile bağlanma ilişkisi olduğu gösterilmiştir [9–12]. 

Çocukların psikososyal gelişimine babaların etkisini araştıran çalışmalar babanın 

ulaşılabilirliğinin, işbirlikçi ve destekleyici katılımının ve yakınlığının baba çocuk 

etkileşiminde kritik öneme sahip olduğunu göstermiştir. [9,13]. Easterbrooks ve Goldberg 

babalarına güvenli bağlanan çocukların problem çözmede daha optimal davrandıklarını 

göstermişlerdir [13]. Girişkenlik ile babaya güvenli bağlanma arasında ilişki olduğu 

düşünülmektedir [14,15]. 

 Anne-bebek bağlanması yaklaşık 50 yıldır oldukça ilgi çeken ve araştırılan bir alan 

olmasına rağmen, baba bebek bağlanması yakın zamana kadar görmezden gelinmiş; yapılan 

az sayıda çalışmada tutarsız sonuçlar elde edilmiştir[8]. 

 Ebeveynlerin bakım verme davranışlarının anksiyete düzeyi ile yakından ilişkili 

olduğu bilinmektedir. Anksiyete seviyeleri yüksek olan ebeveynler bebeklerine daha az 

güvenli bağlanmaktadırlar [16–18]. Anksiyöz ebeveynler daha negatif ve intrusiv aynı 

zamanda da daha az duyarlı ve yanıtlayıcı olmaktadırlar [19–22]. Ebeveynlerinde anksiyete 

semptomları olan çocuklar da daha güvensiz bağlanmakta ve gelişimsel problemler 

yaşamaktadırlar [23,24]. 

 Literatürde yetişkin bağlanma tipi güvenli olarak saptanan ebeveynlerin güvensiz 

bağlanma tiplerine sahip ebeveynlere göre hem prenatal hem postnatal dönemde bebeklerine 

daha fazla bağlandıkları bulunmuştur [25]. 

 Aleksitiminin de güvensiz bağlanma tipleri ile ilişkili olduğu bilinmektedir [26–29]. 

Aleksitimik bireylerin diğerleri ile derin ve memnun edici ilişkiler kurmakta yaşadıkları 

zorluk bilinmektedir [30]. Çalışmalarda ebeveynin aleksitimik olması zayıf ebeveynlik ve aile 

işleyişinin bozulması için bir risk olarak değerlendirilmektedir [31]. Aleksitimik ebeveynlerin 
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çocuklarının duygularını tanıyarak onlara ihtiyaç duydukları duygusal desteği sağlamakta 

zorlandıkları, çocuklarıyla olan iletişimlerinde daha resmi ve daha nesnelere bağlı bir dili 

tercih ettikleri belirtilmektedir [32,33]. Ayrıca aleksitimik bireylerin aşırı hoşgörülü 

ebeveynliği de daha fazla tercih ettiklerini bunu da sınır koyduklarında oluşacak duygusal 

yükten kaçınmak için yapıyor olabileceklerini belirtmiştir [33]. Bununla birlikte aleksitiminin 

güvensiz bağlanma tipleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir [26–29]. Aleksitimik bireylerin 

daha çok güvensiz bağlandıkları ve ebeveynlikte duygusal yükten kaçınan paternleri tercih 

etmeleri ile uyumlu olarak aleksitimi düzeyi arttıkça ebeveynin bebeğine bağlanmasının 

olumsuz yönde etkilenmesi beklenmektedir. Aleksitiminin ebeveyn bebek bağlanmasını nasıl 

etkilediği yönünde çalışmaya ise rastlanmamıştır. 

1.2.Araştırmanın Amacı 

 Çalışmamızda prenatal ve postnatal dönemde babaların anksiyete düzeyi, aleksitimi 

düzeyi ve yetişkin bağlanma tipinin baba bebek bağlanmasına etkisinin, prenatal bağlanmanın 

postnatal bağlanmaya etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Baba bebek bağlanmasının daha 

iyi anlaşılarak önümüzdeki yıllarda yapılacak araştırmalara ve baba bebek bağlanmasını 

arttırabilecek müdahalelere kaynak oluşturulması hedeflenmiştir. 

1.3 Araştırmanın Hipotezleri 

 

H1: Baba adaylarında anksiyete düzeyi arttıkça prenatal bağlanma azalacaktır. 

H2: Baba adaylarında anksiyete düzeyi arttıkça postnatal bağlanma azalacaktır. 

H3: Baba adaylarının yetişkin bağlanma stili, prenatal fetal bağlanma ile ilişkili 

bulunacaktır.  

H4: Baba adaylarının yetişkin bağlanma stili, postnatal baba bebek bağlanması ile 

ilişkili bulunacaktır. 

H5: Baba adaylarında aleksitimi düzeyi arttıkça prenatal bağlanma azalacaktır. 

 H6: Baba adaylarında aleksitimi düzeyi arttıkça postnatal bağlanma azalacaktır.  

H7: Prenatal fetal bağlanma, baba bebek bağlanması ile ilişkili bulunacaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1 Bağlanma 

 Bağlanma, bebek ile bakım vereni arasında güven ve sevgi ile kurulan duygusal bir 

yakınlaşmayı ifade eder [1]. Evrimsel tarih boyunca bebeklerin daha güçlü ya da akıllı bir 

figür tarafından tehlikeden korunmaları hayatta kalmanın temelini oluşturmuştur. Yeterli 

bakım ve korunmayı elde etmek için güçsüz bebekleri bakım verenlerinden fiziksel ve 

duygusal yakınlık aramaya yönelten içsel bir bağlanma sistemi mevcuttur. Bağlanma sistemi 

özellikle korku, kaygı ya da öznel stres anlarında aktive olur ve bakım verenlere yakınlığı 

arttırarak hayatta kalmayı sağlar, diğer taraftan ise yakınlık, kaygıyı azaltarak diğer günlük 

hayat aktivitelerine devam edilmesini sağlar [34]. 

 Bağlanma, dikkatle bakıldığında doğada pek çok türde rahatça gözlemlenebilmektedir. 

İnsan yavrusu biyolojik olarak çok daha savunmasız dünyaya gelmektedir ve erken dönemde 

hayatta kalmak için birine bağlanmaya muhtaçtır. Bu dönemde bebeğin annesi ile bu yakınlığı 

sürdürmek ve bağ kurabilmek için yaptığı bazı şeyler bağlanma davranışı adını alır. Erken 

dönemde ağlama, gülümseme, izleme, yapışma, emme ve bağırma temel bağlanma 

davranışlarıdır. Bu davranışlar sayesinde bebek annesinin dikkatini çeker, onu yakınında 

tutarak annesi ile kalıcı bir bağ geliştirme şansını arttırır.  Bağlanma bir taraftan bebeğin anne 

ile kalarak fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasını, güvende hissetmesini sağlarken diğer 

taraftan hayatta kalması için gereken davranışları anneden öğrenmesi için fırsat oluşturur. 

Bowlby’ye göre ise kuramın temel noktası; güvenli bağlanma sayesinde bebeğin dünyayı 

tanırken uzaklaşıp geri dönebileceği güvenli bir üs oluşturmasıdır.  Annesi ile güvenli bir 

ilişki geliştirmiş olan çocuk rahatça dünyayı keşfe çıkabilecek, annenin ise ihtiyaçlarını 

karşılamak için orada olduğunu bilecektir [2]. 

2.1.1. Gözlemsel Çalışmalar 

 Bowlby 1944’te “Kırk dört çocuk hırsız: kişilikleri ve yaşamları” makalesini 

yayınlamış ve burada suç işleyen çocukların erken dönemde anne kaybı, anne ile tekrarlayan 

ayrılıklar ya da bir üvey anneden diğerine geçiş yaşayan çocuklar olduğunu belirlemiştir.  

1950 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından evsiz çocukların ruh sağlığı üzerine bir 

bildiri sunmak üzere davet edilen Bowlby’nin burada erken yaşta anneden ayrılık ile ileriki 

yaşlardaki suç oranları arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmasını sunmasının ardından ebeveyn 

çocuk ilişkisine olan ilgi artmaya başlamıştır [35]. 
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 İkinci Dünya Savaşı sırasında artan kimsesiz çocuklar ile ilgili sorunlara kadar bir 

çocuğun annesinden ayrı kaldığında nasıl davrandığına ilişkin gözlemler kayıt altında 

değildir. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte başlayan öncü çalışmalar sistematik olmaktan uzak 

şekilde raporlanmaya başlamıştır. 1948-1952 yıllarında James Robertson ile başlayan 

çalışmalar son 10 yılda gittikçe artmıştır [4]. 

 Çalışmaların konuları yaş, çocukların geldikleri ev, bulundukları ortamın niteliği, 

bakım şekli, sağlıklı ya da hasta olmaları, gözlemcilerin beklentileri gibi önemli değişkenler 

farklılık göstermesine rağmen çalışmaların sonuçlarında çarpıcı derecede benzerlik 

saptanmıştır. 6 aylık olmuş her çocuğun annesinden ayrılma durumuna belirli biçimlerde tepki 

vermesi dikkat çekicidir [2]. 

 Öncesinde annesi ile makul bir güven ilişkisi kurmuş bir çocuk annesi ile ayrılma 

sonrası genellikle öngörülebilir bir davranış zinciri gösterir. Ayrılık sonrası birinci evre 

protesto evresidir; bu süreçte küçük çocuk annesi gittiği için derin bir üzüntü içerisindedir ve 

annesinin gelmesi için elinden gelen her şeyi deneyecektir. Bu evre ayrılıkla birlikte hemen 

başlayabilir ya da gecikebilir, bu aşamada çocuklar genellikle başka bir bakıcının ilgi ve 

bakımını reddeder. İkinci evre umutsuzluk evresidir; bu evrede çocuğun fiziksel hareketleri 

azalır, durgunlaşır, etraftan talebi yoktur ve derin bir yas halindedir. Açıkça umutsuz 

görünmesine rağmen anne ile meşguliyeti devam etmektedir. Protesto ve umutsuzluğu ise 

kopma evresi izler. Çocuk artık bakıcıları reddetmez; onlardan gelen ilgi, bakım ve 

yiyecekleri kabul eder, hatta gülümseyip girişken olabilir. Bu gelişmeler olumlu gibi görünse 

de annesi ziyaret ettiğinde bu yaşlarda görülen bağlanma davranışlarının yokluğu; anneyi 

karşılamak ve ona yapışmak yerine anneyi tanımakta zorlanması, onun varlığına kayıtsız 

kalması başka bir tarafa yönelmiş mutsuzluğu ortaya koymaktadır. Bu çocuklar gittikçe daha 

ben merkezli olacak, ilgilerini insanlar yerine şeker, oyuncak gibi nesnelere yönelteceklerdir; 

bakıcılar gittiğinde ya da değiştiğinde artık üzüntü göstermeyeceklerdir [4,36]. 

 Bir çocuk ne kadar izole ve yatağına bağımlıysa o kadar çok tepki gösterir, ortama 

yabancılığı ne kadar azsa ve tek bir ikincil annenin bakımında ne kadar çok kalırsa üzüntüsü o 

kadar azalır. Küçük de olsa bir kardeşin varlığı ve özellikle çocuğun annesi de varken onun 

bakımına katılan biri tarafından bakım almaya devam etmesinin bu reaksiyonların şiddetini az 

da olsa azalttığı bildirilmiştir.  Tüm süreç boyunca huzursuzlukla en çok ilişkilendirilen şey 

ise ayrılığın süresi olmuştur. Pek çok farklı çalışmada bu değişkenin önemi vurgulanmıştır 

[2]. 
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2.1.2 Harlow’un Maymun Deneyleri 

 Bağlanmayı davranışçı perspektiften ele alan teorisyenler bağlanma davranışlarının 

besin sağlamak yoluyla hayatta kalmaya yaradığını düşünürken; Bowlby, Harlow, Lorenz gibi 

evrimsel perspektiften yaklaşan teorisyenler besin sağlamanın yanında sosyal etkileşim 

kurma, korunma, bakım alma, konfor gibi işlevleri de olduğunu düşünmekteydi [37]. 

1950’lerin sonunda psikiyatristler ve pediatristler tarafından yapılan pek çok gözlemsel 

çalışmada erken dönemde annelerinden ayrılan bebeklerin ciddi ruhsal ve fiziksel sorunlar 

yaşadığı belirtilmiştir [38]. 

 Maymunlar ile öğrenme alanında deneyler yürütmekte olan Harlow; maymun temin 

etmede yaşadığı güçlük nedeni ile kendi maymunlarını yetiştirmeye karar vermiştir. Hastalık 

yayılmasını önlemek amacıyla ilk maymunlarını birbirinden tamamen ayrı yetiştirirken; bu 

maymunların fiziksel sağlıklarının mükemmel olmasına rağmen sosyal olarak bir takım garip 

davranışlar sergilediklerini fark etmiştir [38]. Bunun üzerine bağlanmanın temelini tam olarak 

neyin oluşturduğunu anlamak amacıyla rhesus maymunlarının annelerinden ayrılması üzerine 

sistematik deneyler planlayan Harlow; bebekleri doğumdan itibaren annelerinden ve diğer 

herkesten 3, 6, 9 ve 12 ay izole ettikten sonra yeniden annelerinin yanına koymuştur. 

Maymunlar kendi bedenlerini kavramak ve zorla sallanmak gibi tuhaf davranışlarda 

bulunmuşlardır. Daha sonra diğer maymunların yanına geri yerleştirildiklerinde başlangıçta 

diğerlerinden korkmuş ve sonra onlara karşı çok saldırgan olmuşlardır. Ayrıca, diğer 

maymunların zorbalıklarına yaşıtlarına göre çok daha fazla maruz kalmışlardır. Kendi kendini 

yaralama, saçları koparma, tırmalama ve kendi kollarını ve bacaklarını ısırma gibi 

davranışlarda bulunmuşlardır. Anormal davranışların süresi ve şiddeti ayrı kalma süresi ile 

doğru orantı göstermiş, 1 yıl ayrı kalanlar yıllar boyu tam iyileşme sağlayamamışlardır 

[38,39]. 

 Harlow bir başka deneyinde ise yine bebek maymunları doğar doğmaz annelerinden 

ayırmış ve başka bir kafese almıştır. Kafeslerde bir tane telden, bir tane de kumaştan yapılmış 

yerine geçen anne bulunmuş ve bir grupta telden anne bebeklere süt vermiş, diğer grupta ise 

kumaş anne bebeklere süt vermiştir. Her iki grupta da maymunların sütü içtikten sonra kumaş 

anne ile vakit geçirdiği gözlenmiştir. Bebekler yalnızca beslenmek için telden anneye gitmiş, 

sonrasında hızla dönerek günün bütün kısmında kumaş anne ile vakit geçirmişlerdir. Bebek 

maymunlara korkutucu bir nesne gösterildiğinde ise her iki grupta da kumaş anneye koşarak 

sarıldıkları gözlenmiştir.  Kumaş anne olduğunda bebekler etrafı keşfetme konusunda da daha 

cesaretli davranmışlardır. Tüm bu bulgular yemek sağlamak dışında güvenli bölge ve duyarlı 
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yanıtın önemli olduğunu belirten bağlanma teorisini destekler niteliktedir. Bebekler yeniden 

kafeslerine döndüğünde ise diğer maymunlara karşı çok daha çekingen oldukları, nasıl 

davranacaklarını bilemedikleri, kolayca zorbalığa maruz kaldıkları, çiftleşmede zorlandıkları 

ve dişi maymunların ileride anne olduklarında yeterli bakımı veremedikleri gözlenmiştir. Bu 

bulgular yalnızca 90 günden uzun süre izole kalan maymunlarda gözlenirken; daha erken 

normal çevreye dönüş yapan maymunlar hızla normal davranışlarına dönmüşlerdir [39,40]. 

 Bu çalışmalarla Harlow, bağlanmada kritik bir periyodun olduğu ve bu kritik 

periyottan önce annelerinin yanına konarak bağlanmanın gerçekleştiği maymunların benzer 

sorunu yaşamadığı sonucuna varmıştır. Fakat bu kritik periyot süresince anneden ayrı kalmak 

onarılmaz duygusal zararlara yol açmıştır. Aynı zamanda Harlow anne yoksunluğu kadar 

sosyalleşme yoksunluğunun da önemini fark etmiştir. Anneden ayrı kaldığı sürede her gün 20 

dakika diğer maymunlar ile oyun odasında vakit geçiren maymunlar emosyonel ve sosyal 

olarak çok daha az anormallik göstermiştir [39]. 

2.1.3. Ainworth’ün Çalışmaları 

 Öğrencileri ile birlikte ev ziyaretleri yaparak bebekleri ve anneleri ile ilişkilerini 

gözlemleyen Ainsworth, bebeğin emme, gülümseme, ağlama gibi davranışları, annesinin 

ilgisini çekmek ve bakım sağlamak amacıyla sergilediğini fark etmiştir. Bu davranışlar 

başlarda herkese yönelik yapılırken, zaman içinde bakım verene yönelmektedir [41]. 

 Çocuklar arasında anneye verdikleri tepkilerin farklılık gösterdiğini fark eden 

Ainsworth laboratuvar ortamında meşhur “garip durum deneyi”ni planlamıştır. 8 aşamadan 

oluşan bu deneyin ilk aşamasında bebek, annesi ile birlikte tanımadığı bir oyun odasına girer, 

orada birlikte vakit geçirir, üçüncü aşamada ortama yabancı birisi katılır. Dördüncü aşamada 

bakım veren odayı terk eder ve bebek yabancı ile yalnız kalır, sonra bakım veren geri döner 

ve yabancı odadan ayrılır. Deneyin altıncı aşamasında bakım veren de odayı terk eder ve 

bebek odada yalnız kalır, ardından odaya yabancı kişi gelir ve son olarak bakım veren yeniden 

odaya döner. Çalışma süresince ebeveyn etkisini en düşük düzeyde tutmak amacıyla onlardan 

sadece bebek etkileşim başlatırsa harekete geçmeleri istenmiştir [3]. 

2.1.4. Bebeklikte Bağlanma Stilleri 

 Garip durum deneyini yapan Ainsworth bu deneyin sonuçları ile birlikte bebeklikte 

bağlanma stillerini ilk kez tanımlayan kişi olmuştur. Bu deneydeki davranışlarına göre 

bebeklerin bağlanmalarını güvenli, kaygılı-kararsız ve kaçıngan-dirençli olarak 3 ayrı 

kategoride incelemiştir [3–5]. 
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 Güvenli bağlanmış olan bebek, anne giderken normal bir gerilim yaşar, huzursuzlanır;  

anne geri döndüğünde ise mutluluk ve sevinçle onu karşılar, annenin gereksinmelerini 

karşıladığını bilir, bu deneyim sürekli yinelenir. Güvenli bağlanan çocukların anneye dair 

olumlu zihinsel temsiller oluşturdukları ve diğer çocuklara göre daha sosyal oldukları 

gösterilmiştir [3,4]. 

 Kaygılı-kararsız bebek ise, anne giderken yoğun bir üzüntü ve kaygı yaşarken, anne 

geri döndüğünde anneye öfkeli ve reddedicidir. Anneleri tarafından ihtiyaçları tutarsız bir 

şekilde karşılanmış olan bu bebekler gereksinim duyduklarında anne-babalarının karşılık 

verebileceklerinden, yardımcı olabileceklerinden emin değildir. Bu, kurulan ilişkide çocuğu 

güvensiz hissettirir ve dünyayı keşfetme arzusunu zayıflatır [5]. 

 Kaçıngan bebekte ise, ayrılış anı sakin ve neredeyse tepkisizken, buluşma anneyi 

reddedici ve uzaklaştırıcı özelliktedir. İhtiyaçları fark edilmemiş olan bu bebekler anneleri ile 

sosyal ve duygusal bir ilişki kuramamışlardır. Bu bebekler annenin reddedici davranışını 

aynalamakta, kendisini korumak için anneden kopmaktadır. Anne ve başka birisi arasında 

seçim yapması gerektiğinde dahi çocuk kararsız kalabilir. Hayatını, annesinin sevgisi ya da 

desteği olmadan sürdürmeye çalışır [4,6]. 

2.1.5. Bağlanmanın Aşamaları 

 Bebek doğduğu andan itibaren onunla ilgilenen herhangi bir kişiye bağlanma davranışı 

geliştirebilir. Fakat bağlanma tam olarak bebeğin altı ve yirmi dört ayları arasında 

şekillenmektedir [42]. Bağlanma sürecini Bowlby 4 evrede incelemiştir: 

 Evre 1: Figürün sınırlı ayrımıyla yönelim ve sinyaller 

Doğumdan başlayıp 8-12. Haftaya kadar süren bu dönemde bebek kişiye yönelir, takip eder, 

kavrama ve ulaşmaya çalışır, gülümseyebilir, birini gördüğünde ağlamayı bırakır. Bu 

dönemde davranışlar belli bir kişiye yönelmez, kişileri birbirinden ayırt etmez [2,43]. 

 Evre 2: Bir ya da daha fazla figüre yönelme ve yöneltilen sinyaller 

Yaklaşık altıncı aya kadar devam eden bu evrede bebek, davranışlarının etrafındakilerin 

hareketlerine yön verdiğini anlamaya başlar; sosyal tepkileri daha spontan, canlı ve 

sevinçlidir. Bu davranışlar belirgin olarak anneye yönelir [2]. 

 Evre 3: Sinyallerin yanı sıra lokomosyon aracılığı ile ayrı bir figüre yakınlığın 

korunması 
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Altıncı ay civarı başlayan bu evre 2-3 yaş arasına kadar devam eder. Bu dönemde bebeğin 

tepki çeşitliliği gittikçe artar. Giden anneyi takip edebilir, geldiğinde sevinçle karşılar, anneyi 

merkez olarak kullanır ve anneyi güvenli üs olarak kullanarak etrafı keşfe çıkmaya başlar. Bu 

evre aynı zamanda ayrılık kaygısının başladığı dönemdir; bebek yabancı kişilerle 

karşılaştığında korku, kaygı ve kaçınma ile tepki verir. Anneye bağlanmanın belirgin hale 

geldiği bu dönemde bazı insanlar ikincil bağlanma figürleri olarak seçilmeye başlar, 

etrafındaki bazı insanlar ise ikincil figürler olarak seçilmezler [2,43,44]. 

 Evre 4: Hedef düzeltimli bir partnerliğin seçilmesi 

Bir önceki evrede annenin sürekliliğini anlamaya başlayan çocuk halen annenin yaklaşma ve 

uzaklaşmasında neyin etkili olduğunu kavrayamaz. Bu evrede ise ayrılma ve bir araya 

gelmede nelerin etkili olduğunu anlamaya ve annenin ihtiyaçlarını da göz önünde tutmaya 

başlar. Her ayrılıkta anne ve bebek arasında bağlılığı gösteren el sallama öpücük atma gibi 

davranışlar sergilenir.  Bu evreden itibaren anne ve bebek Bowlby’nin partnerlik olarak 

adlandırdığı daha karmaşık bir ilişki içine girmeye başlar [2,45]. 

2.1.6. Yetişkin Bağlanma Stilleri 

 Bowlby’e göre bebek birincil bakım vereni ile yaşadığı tekrarlayan deneyimleri zaman 

içerisinde erken bağlanma ilişkileri olarak içselleştirir ve zihninde oluşturduğu bu temsil 

kişinin yetişkin hayatındaki ilişkilerin prototipini oluşturur. Bu zihinsel temsiller bireyin 

kurduğu bağlanma stilinde ve diğerleriyle kuracağı ilişkilerin şekillenmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır [2,46]. Bowlby bağlanmada içsel çalışan modeller adını verdiği bu temsillerde 

çocuk tarafından belirlenen iki önemli özelliğe dikkat çekmektedir: İlki; bakım verenin 

çocuğun destek ve korunma ihtiyaçlarına uyumlu tepki gösteren biri şeklinde algılanıp 

algılanmadığı ikincisi ise çocuğun kendisinin bakım veren için ne derece iyi ve sevilebilir 

olduğunu algılamasıdır. Bunların ilki çocuğun diğer insanlar temsilini oluştururken, ikincisi 

ise benlik temsilini oluşturmaktadır [47]. Benlik ve diğerlerine yönelik geliştirilen bu şemalar, 

ilişkilerde birbirlerini karşılıklı olarak etkileyerek bebeklik çağından yetişkinlik çağına doğru 

bağlanma temsillerinin tutarlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olmaktadırlar. Bu temsiller 

genelde yetişkinlikte diğerlerinin davranış ve bunların sebeplerini yorumlarken farkında 

olmadan göz önüne alınan taslaklardır [46,48]. 

 Önceleri bağlanma çalışmaları bebeklik ve çocukluk dönemine odaklanırken son 

dönemde yetişkin bağlanma biçimlerine yönelik ilgi ve çalışmalar oldukça artmıştır [47]. 

Yetişkin bağlanmasına yönelik yapılan ilk çalışmalarda annelerin erken çocukluktaki 
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bağlanma ilişkileri temsillerini değerlendirerek güvenli bağlananlar ve güvensiz bağlananlar 

olarak ikiye ayrılmış, güvensiz bağlananlar kendi içinde kayıtsız ve kaygılı olarak ikiye 

ayrılmıştır. Bu çalışmalarda annenin kendi çocukluğunda ebeveynleri ile ilişkisinin, 

oluşturduğu bağlanma temsillerinin şu anki yakın ilişkilerinde, çocuğu ile ilişkisinde ve 

çocuğunun bağlanma tipinde etkili olduğu görülmüştür [49]. 

 Hazan ve Shaver romantik ilişkiyi bir bağlanma süreci olarak görmüş ve bağlanmayı 

çocukluktaki bağlanma kategorileri ile uyumlu üç kategoriye ayıran bir öz bildirim ölçeği 

hazırlamıştır. Güvensiz bağlanan gruplardaki bireyler, güvenli bağlananlara göre romantik 

ilişkilerinde daha fazla negatif deneyim ve inanç, daha kısa ilişkiler ve çocukluklarında 

ebeveynleri ile ilişkilerinde daha az memnuniyet belirtmişlerdir [50]. 

 Bartholomew ve Horowitz; Bowlby’nin içsel çalışan modeller teorisinde tanımladığı 

kendilik ve diğeri için oluşturulmuş olan iyi ve kötü temsilleri bir araya getirerek yetişkin 

bağlanmasının 4 kombinasyonu olabileceğini öne sürmüştür [47]. Bugün yetişkin bağlanması 

alanında yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan dörtlü bağlanma modelini geliştirmişlerdir 

[51]. 

Şekil 1: Dörtlü Bağlanma Modeli (Arslan, E. 2008 [52] makalesinden uyarlanmıştır.) 

 

 Dörtlü bağlanma modeline göre; güvenli bağlanan kişiler kendilerinin değerli 

oldukları, sevilebilecekleri ve diğerlerinin kabullenici, destekleyici oldukları fikrine 

sahiptirler. İlişki kurmak kolay ve tatmin edicidir [53]. 

 Saplantılı bağlanan kişiler; değersizlik hislerine ve diğerleri ile ilgili olumlu fikirlere 

sahiptirler. Bu kombinasyonun karakteristiği kişinin kendi kabul edilebilirliğini kanıtlamak 
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için değer verdikleri diğerlerinden onay ve kabul almaya çabalamasıdır. Bu kişiler iyi ve 

değerli hissetmek için dış dünyadan onay alma ihtiyacı duyarlar [47,53]. 

 Kaygılı kaçıngan bağlanan kişilerde kendine ait değersizlik hisleri ile diğerlerinin 

güvenilmez ve reddedici olduğu yönünde hisler birliktedir. Bu kişiler diğerleri ile yakınlık 

kurmaktan kaçınarak kendilerini reddedilmekten korurlar [47,54]. 

 Kayıtsız kaçıngan bağlanmada ise kişi kendine ait değerlilik hislerine, diğerleri ile 

ilgili olumsuz hislere sahiptir. Bu kişiler yakın ilişkilerden kaçınarak özgürlük ve kırılmazlık 

hislerini sürdürür ve kendilerini hayal kırıklıklarından korurlar [47]. 

 Bartholomew ve arkadaşları tarafından yürütülen pek çok çalışmada dört bağlanma 

stilinin ve onların temel boyutları olan iki zihinsel modelin güvenirlik ve geçerliği çeşitli 

yöntemlerle sınanmıştır [55]. Bu çalışmalarda güvenli ile korkulu ve kayıtsız ile saplantılı 

stillerin karşıt düzlemlerde yer aldığı dörtlü bağlanma modelini destekler sonuçlar vermiş, 

aynı zamanda bağlanma stillerinin altında yatan benlik ve başkalarına dair taslaklar olduğunu 

göstermişlerdir [47,55,56]. 

2.1.7. Yetişkin Bağlanma Stillerinin Değerlendirilmesi 

 Simpson ve Rholes bağlanma kuramında normatif süreçler ve bireysel farklılıklar 

olmak üzere iki temel unsurdan bahseder [57]. Normatif süreç doğanın olağan işleyişi içinde 

gelişen ve bireylerin hayatta kalma şansını arttırma güdüsüne hizmet eden bağlanma 

davranışları sistemini ifade eder. Bu dinamik, mevcut kültürdeki çocuk yetiştirme ve 

bağlanma davranışlarına göre şekillenir, farklı örüntülerle çocuk ve ebeveynleri arasındaki 

ilişkiye yansır [58]. Ainsworth’un daha önce belirttiği ve çalışmalarla gösterdiği gibi erken 

çocuklukta bakım veren ile yaşanan deneyimler bağlanmada kişisel farklılıklara yol 

açmaktadır [3,41]. Simpson ve Rholes ise bağlanmada bireysel farklılıklar yaklaşımı ile bu 

farkların yol açtığı normatif olarak tanımlanan süreçten kalıcı sapmaları inceler [58]. 

 Bağlanmada bireysel farkları incelemek için yapılmış ilk çalışma Ainswort’un garip 

durum deneyidir [3]. Ainswort’un burada ortaya attığı güvensiz, kaygılı ve kaçıngan 

bağlanma tipleri sonraları yetişkin bağlanma çalışmaları için taslakları oluşturmuştur. 

Yetişkin çalışmalarında iki ayrı ölçme şekli kullanılmıştır, bunlardan ilki görüşmeye dayalı 

yöntemlerdir [58]. George ve arkadaşları tarafından geliştirilen Yetişkin Bağlanma Görüşmesi 

(YBG) çocuklarda farklı bağlanma stillerine yol açan nedenleri açıklamak amacıyla 

geliştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış bir ölçek olan YBG bağlanma sınıflandırmasına 
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savunmaların etkisini en aza indirmek amacıyla olumlu ve olumsuz anıları hatırlama, 

öyküleştirme ve anlamlandırma süreçlerindeki uyumu değerlendirir [59]. Bağlanmanın 

değerlendirilmesinde ikinci yöntem ise bağlanma stillerinin basit kağıt kalem ölçekleri ile 

değerlendirilmesidir [58]. Hazan ve Shaver, geliştirdikleri kağıt kalem ölçeğinde Ainswort’un 

çocukluktaki üç stile karşılık gelen üç paragrafı değerlendirmişler ve yetişkin romantik 

ilişkilerindeki bağlanmayı sınıflandırmaya çalışmışlardır [50]. Bu ölçek daha sonra pek çok 

çalışmada farklı şekilde kullanılmıştır [58]. 

 Sonraki yıllarda bağlanmayı kategorize etmeye çalışmak yerine daha önce bahsedilen 

dörtlü bağlanma modeli çerçevesinde iki boyutlu düzlemde yer alan bölgeler olarak 

değerlendirmenin bağlanma örüntülerini anlamada daha fazla yardımcı olacağı fikri kabul 

görmeye başlamıştır.  Bartholomew ve Horowitz’in bu çerçevede her biri bir bağlanma stilini 

ölçmeyi amaçlayan dört kısa paragraftan oluşmuş İlişki Anketi adını verdikleri bir ölçek 

geliştirmişlerdir [47]. Ardından Griffin ve Bartholomew’un geliştirdiği İlişki Ölçekleri 

Anketi, 30 maddeden oluşmaktadır ve dört bağlanma modelini ölçmeyi amaçlamaktadır  [60]. 

 Brennan ve arkadaşları temel boyutları belirlemek amacıyla farklı bağlanma 

ölçeklerinde kullanılmış olan 323 maddeyi bir araya getirmişler ve geniş bir örnekleme 

uygulamışlardır. Yapılan faktör analizleri doğrultusunda kaygı ve kaçınma olmak üzere iki 

boyut belirlemiş ve bağlanma stillerini bu boyutlar üzerinden kategorize etmişlerdir [61]. 

Kaygı faktörü, bireyin diğerleri tarafından kabul ya da reddine bağlıdır ve kaygılı olarak 

betimlenen kişiler ilişkilerinde değersizleşmekten terk edilmekten endişe ederler [58]. 

Güvende hissetmek için sürekli bir yakınlığa ihtiyaç duyan bu kişilerin eksik güvenlik 

hislerini onarma motivasyonu bazen partnerlerini boğarak uzaklaşmalarına ve daha da 

güvensiz hissetmelerine yol açabilir [62]. Kaçınma faktörü kişinin diğerleriyle yakınlık 

kurmaktan hissedilen rahatsızlık veya bundan kaçınmasıyla ilgilidir. Kaçınma insanları 

diğerlerine ihtiyaç yaratabilecek negatif duyguları yok saymaya ve özgürlük, kontrol ve 

otonomi hislerini devam ettirmek için çabalamaya iter [62].  Brennan ve arkadaşları bu 

çalışmalar sonucunda kaygı ve kaçınma boyutlarının on sekizer maddeyle ölçüldüğü Yakın 

İlişkilerde Yaşantılar Envanteri’ni geliştirmişlerdir. YİYE ile ölçülen kaygı ve kaçınma 

boyutları kullanılarak kişiler dört bağlanma kategorisi içinde sınıflandırılmıştır. Kaygı boyutu 

ile benlik modeli, kaçınma boyutu ile de diğerleri modelinin yüksek düzeyde ilişkili olacağı 

öngörülmüştür [61]. 
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 Sümer’in Türk toplumunda üç bağlanma ölçeğinin karşılaştırmasını yaptığı 

çalışmasında her üç ölçekte de güvenli bağlananların yüksek oranda doğru sınıflandırılma 

yüzdesine sahip olduğu fakat güvensiz bağlanma yüzdelerinde ölçekler arasında farklılıklar 

olduğu gözlenmiştir. YİYE’nin dörtlü bağlanmaya uygunluk bakımından diğer ölçeklerden 

daha iyi performans gösterdiği bulunmuştur. Bununla birlikte boyut temelinde ölçümlerin 

kategorik temeldeki ölçümlerden daha yüksek yordama gücüne sahip olduğu ve bağlanma 

davranışlarını boyutlar üzerinde sürekli puanlar olarak ele almanın kağıt kalem ölçeklerinin 

sınırlılıklarını azaltabileceği sonucu çıkmıştır [58]. 

 Fraley ve arkadaşları YİYE ve benzeri ölçekleri bir araya getirerek yaptıkları 

analizlerde hem boyut düzeyinde hem kategori düzeyinde daha iyi ölçüm yapan yeni bir ölçek 

geliştirmişlerdir [63]. Kaygı ve kaçınma boyutlarını YİYE’ye benzer şekilde ölçen bu ölçeğin 

faktör yapısının ve yapı geçerliğinin yüksek olduğu, yüksek düzeyde test tekrar test 

güvenirliğine sahip olduğu ve ölçüm yanlılığının görece düşük olduğu bulunmuştur [63,64]. 

Ölçek YİYE 2 adı ile Selçuk ve arkadaşları tarafından Türkçe’ye uyarlanmış ve geçerlik 

güvenirlik çalışması yapılmıştır [55]. 

2.1.8. İkincil Bağlanma Figürleri 

 Birincil bağlanma figürü, bebeğin doğumdan itibaren duygusal bağ kurduğu, kaygı ya 

da acı hissettiğinde yöneldiği ve onunlayken rahat hissettiği kişiyi tanımlamaktadır. Şart 

olmamakla birlikte bu kişi genellikle bebeğin öz annesidir; fakat bebeği büyüten, bakım veren 

ve zamanının büyük kısmını onunla geçiren farklı biri olduğunda öz anne yerine bu kişi 

birincil bağlanma figürü olacaktır. İkincil bağlanma figürü ise, bebeğin hayatında olan ve 

onunla yakın bağ kurmuş diğer birkaç kişiyi tanımlamakta kullanılır. İkincil bağlanma figürü 

genelde annenin iyi bildiği ve birlikte çok vakit geçirdikleri baba, büyük anne, komşu ya da 

kardeş gibi kişilerdir. Üç ya da daha fazla ikincil bağlanma figürü olması bebeğin, duygusal 

olarak daha dayanıklı ve ruhsal açıdan daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır [7]. 

 Bir çocuk yorgun, hasta, aç olduğunda ya da onun nerede olduğunu bilmediğinde 

birincil bağlanma figürünü arar ve ona yakın olmaya çalışır, kucağa alınmayı isteyebilir. 

Bunun aksine bir çocuk bağlanma figürünün nerede olduğundan eminse ve keyfi yerindeyse 

etrafı ile etkileşim içine girer oyun arkadaşı arar. Bu yaklaşıma göre bağlanma figürü ve oyun 

arkadaşı birbirinden farklıdır fakat ikisinden biri ortada olmadığında biri her iki rolü de 

doldurabilir. Temelde oyun arkadaşı olan kişi ikincil bağlanma figürü haline gelebilir. Ancak 

yapılan çalışmalar bu şekilde ayrım yapmanın kolay olmadığını bazı oyun arkadaşlarına 
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bağlanma davranışı gelişirken, diğerlerinin sadece oyun arkadaşı olarak kaldığını 

göstermektedir [2]. 

 Bir çocuk birden fazla bağlanma figürüne sahip olduğunda ilk figüre bağlanmasının 

zayıf olabileceği düşünülmüştür; ancak hem İskoç hem de Ganda çocuklarda yapılan 

çalışmalar bebek birincil bağlanma figürüne güvenli bağlandıkça diğer kişilerle sosyal 

ilişkiler geliştirme birincil bağlanma figürleri seçme ihtimali artmaktadır. Birincil bağlanma 

figürüne güvenli bağlanmayan bebekler hem ikincil figürlere daha az bağlanmakta hem de 

oyun ilişkisi geliştirmekte zorlanmaktadır [2]. 

 Çalışmalar yetişkinliklerinde sosyal açıdan öne çıkan kişilere çocukluklarında anne 

tarafından güvenli üs sağlandığını, diğer aile üyeleri tarafından yakın ilişkilerde nasıl 

davranılacağı ile ilgili bir model oluşturulduğunu ve babaların heyecan verici ya da rekabetçi 

oyunları deneyimlettiğini bulmuşlardır. Güvenli üs ve sosyal deneyimler olmak üzere iki ayrı 

fakat benzer şekilde önemli bağlanma rolü tanımlamışlardır [65]. 

2.1.9. Babanın Önemi 

 Anne-bebek bağlanması yaklaşık 50 yıldır oldukça ilgi çeken ve araştırılan bir alan 

olmasına rağmen, baba bebek bağlanması yakın zamana kadar görmezden gelinmiş; yapılan 

az sayıda çalışmada tutarsız sonuçlar elde edilmiştir [8]. 

 Tarih boyunca özellikle doğu toplumlarında anneler bakım verenler olarak kabul 

edilmiş ve bebeği beslemek, kıyafetlerini değiştirmek, banyo yaptırmak gibi işler anneden 

beklenmiştir [66]. Hatta bazı toplumlarda babaların yaklaşık 3 yaşına kadar bebeklerinden 

“eşimin çocuğu” olarak bahsettikleri bilinir [67]. Endüstri devrimi ve kırsaldan kentlere 

taşınmakla birlikte babalar eve daha az gelir olmuş, çocuklarını iş yerlerine götürme şansları 

olmadığından birlikte geçirilen vakit iyice azalmıştır [66]. 

 Bakım verme rolleri olmamasına rağmen Lamb babaların çocuk gelişiminde unutulan 

katkıları olduğuna dikkat çekmiş ve çocuğun dış dünyaya olan bağı olarak tanımlamıştır [68]. 

Babaların  “eve ekmek getiren”; özellikle etik, hayat hakkında tavsiyeler veren, deneyimlerini 

paylaşan bir “öğretmen”, rekabetçi ve eğlenceli oyunlar oynayan bir “oyun arkadaşı” gibi 

rolleri olmuş ve çocuklarının hayatında yer almışlardır. [8,9]. Babalar çocukların deneyim 

alanlarını genişletmekte ve dış dünyadaki değişkenlere, kültürlere özgü maskülen rollere 

adapte olmasını sağlamakta büyük öneme sahiptir [69,70]. Görünüşe göre babalar hem 

eylemlerde hem de hikaye anlatıcılığında varlıklarıyla güven sağlamakta ve çocuklara 
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annelerinin tehlikeli diyeceği şeyleri duyma ya da yapma fırsatı tanıyarak tatmin edici bir 

heyecan yaratmaktadır [8]. 

 “Hiyerarşik model ”olarak tanımlanan modelde anneler birincil bağlanma figürleri, 

babalar sekonder bağlanma figürleri olarak kabul edilmiştir. Ainsworth aynı anda iki figüre 

bağlanmanın mümkün olamayacağını belirtmiştir. Richard Bowlby ise “ikili birincil bağlanma 

modeli”ni tanımlamış; anne ve babanın bağlanma ve keşfetme davranışlarıyla farklı oranda 

ilişkili fakat eşit derecede öneme sahip iki bakım veren olabileceğini belirtmiştir. Bu modelde 

her iki figür de güvenli üs olmasına rağmen anne genelde konfor ihtiyacı olduğunda baba ise 

etrafı keşfetmek istediğinde güvenli alan olarak kullanılmaktadır [8]. 

 18 aylık bebeklerin annelerinin ifadelerine dayanan bir çalışmada bebeklerin %75’inin 

babalarından ayrılmayı protesto ettikleri saptanmıştır. Bir başka doğal izlem çalışmasında ise 

araştırmacılar baba bebek bağlanma davranışının duruma göre değişebildiğini göstermişlerdir. 

Her iki ebeveynin olduğu bir ortamda bebek stres altındayken genelde anneyi tercih etmekte 

fakat stressiz zamanlarında tercihi babaya yöneltmektedir [9]. 

 Son birkaç yıldır yapılan çalışmalar, babaların çocukların yetişmesi üzerine bir etkisi 

olup olmadığı sorusundan, nasıl bir etkisi olduğu sorusuna doğru yönelmiştir [9]. 

 Pek çok çalışmada çocuğun ilerleyen dönemde psikososyal işlevselliğinin en iyi 

göstergesinin hem anne hem de baba ile bağlanma ilişkisi olduğu gösterilmiştir [9–12].  

Çocukların psikososyal gelişimine babaların etkisini araştıran çalışmalar ise babanın 

ulaşılabilirliğinin, işbirlikçi ve destekleyici katılımının ve yakınlığının baba çocuk etkileşimi 

için kritik alanlar olduğunu göstermiştir [9,13]. Easterbrooks ve Goldberg babalarına güvenli 

bağlanan çocukların problem çözmede daha optimal davrandıklarını göstermişlerdir [13]. İki 

çalışma da girişkenlik ile babaya güvenli bağlanma arasında ilişki olduğu gösterilmiştir 

[14,15]. 

2.1.10. Prenatal Baba Bebek Bağlanması 

 İlk olarak psikanalitik yönelimden gelen yazarlar bebek ile ebeveynleri arasındaki 

bağlanmanın doğumdan önce başlıyor olduğunu belirtmiş ve gebelik boyunca zihinde bebeğe 

ait düşünceler, hisler, hayaller, fanteziler, beklentiler taşıyor olmanın kompleks ebeveynlik 

sürecindeki önemine dikkat çekmişlerdir [71]. Bazı yazarlar prenatal bağlanmanın bakım 

vermenin ilk öncülü olarak görülebileceğini belirtmiş; bu da duyarlı ve yeterli ebeveynlik 

geliştirmede prenatal bağlanmayı etkileyen faktörlerin anlaşılmasının önemini göstermiştir 
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[2,72]. Prenatal dönemde anne bebek bağlanması üzerine pek çok çalışma yapılmış olmasına 

rağmen baba bebek bağlanması oldukça az araştırılmıştır [71]. Bugüne kadarki çalışmalar 

hem annelerin hem de babaların doğmamış bebeklerine duygusal bir bağ geliştirdiklerini ve 

yatırım yaptıklarını göstermektedir. Pek çok çalışmada annelerin prenatal bağlanmasının 

giderek arttığı ve son trimesterde en fazla olduğu, babaların bağlanmasında da benzer bir 

süreç olduğu gösterilmiştir [71]. 

 Prenatal dönemde bağlanmayı etkileyen faktörlerin ele alındığı çalışmalara 

bakıldığında çoğunda annenin yaşı ile bağlanma arasında ilişki bulunmamıştır [73–75], 

bazılarında ise ters yönlü bir ilişki bulunmuştur [76–78]. Annenin eğitim durumu bazı 

çalışmalarda prenatal bağlanma ile ters ilişkili bulunurken [76,78] bazılarında bu ilişki 

bulunmamıştır [75,79]. Benzer şekilde gelir durumu da bir çalışmada ters ilişkili bulunmuşken 

[73] diğerinde bulunmamıştır [74]. Multiparitenin bağlanma üzerine etkisi 

değerlendirildiğinde ise bulgular parite arttıkça prenatal bağlanmanın azaldığı yönünde 

[75,80–82] olmakla birlikte ilişki bulunmayan çalışmalar da mevcuttur [77,78]. Benzer 

şekilde gebeliğin risk durumu ve maternal bağlanma arasındaki ilişki net değildir [73,75], 

[76,78,83]. Planlı gebelikte ise maternal bağlanmanın arttığı gösterilmiştir [74,84]. 

 Annelerdeki ile uyumlu şekilde ilk kez baba olanlarda bağlanmanın daha fazla olduğu 

gösterilmiştir [17,85,86]. 

 Üstünsöz ve arkadaşlarının Türkiye’de maternal ve paternal fetal bağlanmayı 

karşılaştırdıkları bir çalışmada paternal fetal bağlanma ile babanın yaşı ve daha önce sahip 

olunan çocuk sayısının olumsuz yönde ilişkili; eğitim seviyesi ile olumlu yönde ilişkili 

olduğunu bulmuşlardır. Gebelik riski arttıkça paternal fetal bağlanmanın azaldığını, gebeliğin 

planlı olmasının bağlanmayı arttırdığını göstermişlerdir [75]. 

2.1.11. Postnatal Baba Bebek Bağlanması 

 Ebeveynliğe geçiş, pek çok çiftin hayatını değiştiren en mutluluk dolu olaylardan 

olmasına rağmen aynı zamanda en stresli ve mücadele gerektiren durumlardan biridir.  Bazı 

insanlar için kişisel evlilikteki iyilik halini arttırsa da genellikle radikal rol değişimlerini, 

kronik yorgunluğu, maddi zorlukları beraberinde getirdiğinden aile içi çatışmayı 

arttırmaktadır. Bu nedenle hemen hemen bütün yeni ebeveynler geçiş süresince evlilik 

memnuniyetlerinin, zevk aldıkları aktivitelerin, ilişkilerindeki yakınlığın ve seksin azaldığını 

belirtmektedir [71]. Babalığa geçiş duygusal, fiziksel, maddi pek çok hazırlığı gerektirmekte 

ve eş, eşin ailesi, arkadaşlar, sağlık çalışanları ile olan ilişkilerde önemli değişimlere yol 
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açmaktadır. Bu değişimler bazı babalarda stres yaratırken küçük bir kısmında depresyona yol 

açmaktadır [87]. 

 Bu süreci yönetirken kişisel farklılıkların nasıl etki ettiğine dair ise sınırlı bilgi vardır. 

Bağlanmada kaçınmanın şiddeti gibi bazı kişisel farkların bu geçişi şiddetlendirmek ya da 

yumuşatmakta etkisi olduğu kesindir. Kaçıngan bağlanma arttıkça babaların bu stresli 

durumda kendi duygularını düzenlemeleri zorlaşmakta, çocukları ile gerçek bir yakınlık 

kurmalarına engel olmaktadır [71]. 

 Baba ile bebek arasında bağlanmanın gelişmesinde birçok faktörün rol oynadığı sınırlı 

sayıdaki araştırmalarda ortaya konmuştur. Bu araştırmalar doğrultusunda babanın eşi ile olan 

ilişkilerinde yakın hissetme ve bu ilişkiden duyulan memnuniyet, gebeliğin planlanmış olma 

durumu, babanın bebeğin bakımına katılması, psikolojik iyilik hali ve algıladığı sosyal 

desteğin bağlanmayı etkilediği saptanmıştır. [17,87–92]. 

 Annelerde ve babalarda prenatal bağlanmanın postnatal dönemde bağlanma hakkında 

güçlü yordayıcılardan olduğu belirtilmiştir [18,93]. 

 Literatür ile benzer şekilde Türkiye’de yapılan çalışmada baba bebek bağlanmasını 

babanın gelir durumu, eğitim seviyesi, sosyal güvence varlığının olumlu yönde etkilediği 

görülürken evlilik sayısı ve çocuk sayısının bunu etkilemediği görülmüştür. Aynı zamanda 

evde çocuk bakımına ya da ev işlerine yardım eden birinin varlığının da baba bebek 

bağlanmasını olumlu yönde etkilediği gösterilmiştir [94]. 

2.2. Anksiyete 

 Freud anksiyete için “hisssedilen bir şey” demiş ve endişe, kaygı, gerginlik, tedirginlik 

hislerini içeren fizyolojik bir uyanıklık hali olarak tanımlamıştır [95]. Anksiyete, evrimsel 

süreçte çevresel ve ruhsal tehditlere karşı kaçma ya da savunma mekanizması olduğundan 

korunmuş olsa da (84) aşırı yanıt patolojik anksiyete ile ilişkilidir ve normalde adaptif olan bir 

sürecin disfonksiyonel şekilde işlemesidir [96]. Anksiyete belirtileri herkesin hayatında belli 

dönemlerde görülebilir ve işlevselliği bozmadığı sürece patolojik olarak kabul edilmez [95]. 

 Çalışmalar tutarlı olarak göstermektedir ki ebeveynlerin anksiyete düzeyi bakım verme 

davranış ve duyguları ile yakından ilişkilidir. Anksiyöz olan ebeveynler daha negatif ve 

intrusiv aynı zamanda da daha az duyarlı ve yanıtlayıcı olmaktadırlar. Ebeveynlerinde 

anksiyete semptomları olan çocuklar da daha güvensiz bağlanmakta ve gelişimsel problemler 
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yaşamaktadır [23,24]. Bunun yanında anksiyete ve kaçınma puanları yüksek olan ebeveynler 

güvenli üs olarak kendi rollerini daha az anlayabilmektedir [97]. 

2.2.1. Anksiyete ve Bağlanma İlişkisi 

 Prenatal dönemde annenin yüksek anksiyete düzeyinin fetüsün düşük doğum ağırlığı, 

erken doğum, artmış kalp atım hızı gibi durumlarla ilişkili olduğu bilinmektedir [16]. Çeşitli 

çalışmalarda riskli gebelik gibi anksiyete ve stresi arttıran durumların gebelik süresince 

annenin bebeğine bağlanmasını bozduğu bildirilmiştir [16,98,99]. Benzer şekilde daha önce 

gebeliği kayıpla sonlanmış annelerin de anksiyete düzeylerinin daha yüksek, bağlanmanın ise 

daha düşük olduğu gösterilmiştir [100]. Bu durum hayatı tehdit eden şartlarda annenin kayıp 

korkusu ile bebeğine olan yatırımının dolayısıyla bağlanmanın azalması olarak açıklanabilir 

[93]. 

 Postnatal dönemde annenin yüksek anksiyete düzeyinin bebeği ile bağlanmasını 

azalttığını gösteren pek çok çalışma mevcuttur [16]. Bu süreçte yalnız annenin değil babanın 

da kaygısının arttığı bilinmektedir. Babalık rolüne geçişin tamamlanmasında doğum önemli 

bir basamaktır ve bu süreçte baba; annenin ve bebeğin sağlık durumu, fiziksel ihtiyaçlarının 

karşılanması, maddi yükler gibi pek çok şeyle yalnız mücadele etmek durumunda 

kalabilmekte ve anksiyete seviyesi artabilmektedir [94]. Babalarda yapılan az sayıda çalışma 

anneler ile benzer şekilde yüksek anksiyete düzeyinin baba bebek bağlanmasını olumsuz 

yönde etkilediğini göstermektedir [18,89]. 

2.3. Aleksitimi 

 Aleksitimi; duyguları tanımlama ve sözel olarak ifade etme yetersizliği, hayal gücü 

eksikliği ve somut bilişsel tarz ile karakterize olan bir kavram olarak tanımlanabilir [31]. İlk 

olarak genellikle çeşitli psikolojik bozukluk veya tıbbi hastalıklara sahip bireylerde 

belirlenmesine karşın zamanla klinik bulgusu olmayan sağlıklı kişilerde de rastlanabilen bir 

durum olduğu anlaşılmıştır. Aleksitimi kavramının bir kişilik özelliği, psikolojik bir bozukluk 

veya bir semptom olarak tanımlanmasıyla ilgili hala görüş ayrılıkları bulunmaktadır [31,101]. 

 Aleksitimi sosyal hayatta pek çok zorlukla ilişkilidir [102]. Aleksitimik kişilerin 

sosyal desteklerini daha az algılama eğiliminde oldukları, mevcut sosyal desteklerini yeterince 

kullanamadıkları yönünde veriler mevcuttur [103,104]. Aleksitimik bireylerde duygu 

düzenleme yeteneğinin eksikliği olumlu duygu deneyimlerinin de sınırlı olmasına yol 

açmaktadır. Bu bireyler, kişiler arası ilişkilerinde empatiden uzak ve yüzeysel davranışlar 

sergilemelerinin yanı sıra diğer bireylerin davranışsal tepkilerini ve duygu durumlarını 
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anlamlandırmada da yetersiz kalırlar, diğerleri ile derin ve memnun edici bir ilişki kurmaları 

oldukça zordur [30,102]. Genel popülasyon ile karşılaştırıldığında aleksitimik bireylerin daha 

fazla bekar olduğu ya da yalnız yaşadığı görülmüştür [105]. 

2.3.1. Aleksitimi ve Bağlanma İlişkisi 

 Bağlanma sistemi, kişinin yaşamının erken dönemlerinde bakım vereni ile ilişkisinin 

niteliğine göre gelişmektedir [106]. Teorik olarak hem bağlanma hem de aleksitimi kişinin 

yetişkinlikte kurduğu yakın ilişkilerin kalitesini belirlemekte oldukça önemlidir [107]. Pek 

çok farklı örneklemde bağlanma tipi ile aleksitimi ilişkisinin incelendiği çalışmalarda tutarlı 

bir şekilde aleksitiminin güvensiz bağlanma tipleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. [26–29]. 

Düşük aleksitimi puanlarının güvenli bağlanma ile ilişkili olduğuna dair bulgular da vardır 

[108]. Aleksitimik bireylerin diğerleriyle yüzeysel ilişkiler kurmasında daha çok güvensiz 

bağlanma tipine sahip olmalarının önemli etkisi olduğu düşünülmekteyken, diğer yandan bu 

kişilerin erken dönemden itibaren güvensiz bağlanma tipine sahip olmalarının da aleksitimik 

olmalarına yol açıyor olabileceği düşünülmektedir [101]. 

 Aleksitiminin yakın ilişkilere olan etkisi anlaşılmış olmasına rağmen bu konuda 

yapılmış çalışmalar büyük çoğunlukla genetik, çevresel ve gelişimsel faktörlerin, özellikle 

ebeveynlik tutumunun aleksitimi etiyolojisine katkısını anlamaya yönelik olmuştur [109,110]. 

Yetişkin aleksitimik bireylerin bu özelliklerinin ebeveynliklerini ne şekilde etkilediği ile ilgili 

oldukça sınırlı sayıda çalışma mevcuttur [31]. 

 Literatürde aleksitiminin bireylerin prenatal ya da postnatal dönemde bebeklerine 

bağlanmaları üzerine nasıl bir etkisi olduğuna dair bilgi bulunamamıştır.
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 
 

3.1. Araştırmanın Tipi 

 Bu araştırma prospektif gözlemsel bir çalışmadır. 

3.2. Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

 Araştırmada Maltepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’nde yapılan 

duyurular aracılığı ile baba adaylarına ulaşılmıştır. Araştırma için veri toplama 15.01.2019-

01.05.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

3.3. Araştırmanın Örneklemi 

Maltepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde yapılan 

duyurular aracılığı ile 3. trimesterdeki gebelere ulaşılmıştır; ulaşılan gebelerden kabul edenler 

aracılığı ile eşlerine ulaşılarak baba adayları araştırmamıza davet edilmiştir. Araştırma 

hakkında bilgilendirilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden baba adaylarına formlar 

çevrimiçi ortamda gönderilmiş, yanıtlar çevrimiçi olarak toplanmıştır. Eşlerinin gebeliğinin 

üçüncü trimesterinde ilk değerlendirme, bebeğin 2-4. ayları arasında ikinci değerlendirme 

yapılması planlanmıştır. İlk değerlendirmeye 134 baba adayı katılmış, ikinci değerlendirme 

için katılımcıların tamamına ulaşılmış 110 baba çalışmayı tamamlamıştır. 

Araştırmaya dahil edilme ölçütleri: 

1. Kişinin eşinin gebeliğinin son trimesterinde olması 

2. Ölçek uygulamaları konusunda yeterliliğe sahip olması, 

3. Çevrimiçi ortamda verilen bilgilendirilmiş onam formunu onaylamış ve çalışmaya 

katılmayı kabul etmiş olmak 

 

Araştırmadan dışlanma ölçütleri: 

1. 18 yaşından küçük olmak 

2. Telefon görüşmesi ile anlaşılır düzeyde mental retardasyonu veya bilişsel kusurunun 

olması, 

3. Telefon görüşmesi ile anlaşılır düzeyde karar vermesini engelleyecek ağır tıbbi 

hastalığının olması 
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4. DSM 5 tanı kriterlerine göre psikotik bozukluğunun (Sanrılı Bozukluk, Kısa Psikotik 

Bozukluk, Şizofreni, Şizofreniform Bozukluk, Şizoafektif Bozukluk) olması 

3.4. Veri Toplama Araçları 

Prenatal dönem değerlendirmesinde katılımcılara Durumluk Sürekli Anksiyete 

Envanteri, Toronto Aleksitimi Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, Paternal Fetal 

Bağlanma Ölçeği; postnatal dönemde Baba Tanıma Formu, Durumluk Anksiyete Envanteri, 

Baba Bebek Bağlanma Ölçeği verilmiştir. 

3.4.1. Sosyodemografik Veri Formu 

 Çalışmanın amaçları göz önünde bulundurularak katılımcıların sosyodemografik 

özelliklerini öğrenmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmış bilgi formudur. Bu 

formda; katılımcıların yaş, eğitim düzeyi, doğduğu yer, sosyo-ekonomik düzey, çalışma 

durumu, çalışma süresi, evlilik süresi, aile tipi, sahip olunan çocuk sayısı, gebeliğin planlı 

olma durumu, riskli gebelik durumu, infertilite tedavisi görme durumu, eş ilişkisinden 

duyduğu memnuniyet düzeyi, kronik tıbbi hastalık varlığı, psikiyatrik hastalık varlığı öyküsü 

ve psikiyatrik ilaç kullanımı değişkenleri yer almaktadır. Eş ilişkisinden duyulan memnuniyet 

düzeyi sıfır en düşük on en fazla olmak üzere likert tipi ile sorulmuştur. 

3.4.2. Sürekli-Durumluk Kaygı Envanteri 

 1964 yılında Spielberg ve arkadaşları tarafından bireylerin sürekli ve durumluk kaygı 

düzeylerinin ölçülmesi amacıyla geliştirilen ölçek Türkçe’ye Öner ve Le Compte tarafından 

uyarlanmıştır [111,112]. Kısa ifadelerden oluşan bir öz bildirim ölçeğidir. Ölçek, anda 

hissedilenleri belirlemek amacıyla oluşturulan 20 maddelik “durumluk kaygı formu” ve son 

yedi gündür hissedilenleri belirlemek amacıyla oluşturulan yine 20 maddelik “sürekli kaygı 

formu” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 1–4 (1: hiç, 4: tamamıyla) arası derecelenen 

Likert tipi bir ölçektir [113]. 

 Envanter puanlanırken Durumluk Kaygı Ölçeği’nde 10 (1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 

ve 20. maddeler), Sürekli Kaygı Ölçeği’nde ise 7 madde (21, 26, 27, 30, 33, 36 ve 39. 

maddeler) tersine çevrilerek puanlanır. Her iki ölçekten elde edilen toplam puan değeri 20 ile 

80 arasında değişir. Büyük puan yüksek kaygı seviyesini ifade eder. Türkçe geçerlik ve 

güvenirlik çalışmasında alfa korelasyonları ile saptanan güvenirlik katsayıları, Sürekli Kaygı 

Ölçeği için 0.83 ile 0.87 arasında; Durumluk Kaygı Ölçeği için 0.94 ile 0.96 arasında 

bulunmuştur [114]. Çalışmamızda her iki alt ölçek de kullanılmıştır. 
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3.4.3 Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE) 

 

 Brennan ve arkadaşları tarafından geliştirilen YİYE, bağlanmada temel iki boyut olan 

yakın ilişkilerde yaşanan kaygı ve başkalarından kaçınmayı ölçmeyi amaçlamaktadır [61]. 

Toplam 36 maddeden oluşan ölçekte her bir boyut 18’er madde ile ölçülmektedir. 

Katılımcılar, her bir maddenin kendilerini ne derece tanımladığını yedi basamaklı ölçekler 

kullanarak değerlendirmişlerdir (1 = beni hiç tanımlamıyor; 7 = tamamıyla beni tanımlıyor) 

[115]. Brennan ve arkadaşları dört bağlanma stilinin iki boyut üzerinde yapılan küme analizi 

yöntemi ile oluşturulmasını önermişlerdir. Bu analizde her iki boyuttan da düşük puanlar 

güvenli, her iki boyuttan da yüksek puan alanlar korkulu, kaygı boyutundan yüksek kaçınma 

boyutundan düşük puan alanlar saplantılı ve kaygı boyutundan düşük kaçınma boyutundan 

yüksek puan alanlar kayıtsız bağlanma stili içinde sınıflandırılmaktadır [61]. YİYE, Sümer ve 

Güngör tarafından Türkçe’ye çevrilerek geçerlik güvenilirlik değerlendirmeleri yapılmıştır 

[55]. İki güçlü faktörle temsil edildiği görülen kaçınmacı bağlanma boyutu için iç tutarlılığın 

0.81, kaygılı bağlanma için 0.84 bulunmuştur [55]. 

 Yaptığımız çalışmada katılımcılar, kişileri dört bağlanma stiline göre ayırdığımızda 

istatistiksel olarak anlamlı karşılaştırmalar yapmamızı sağlayacak sayıda olmadığından dörtlü 

bağlanma modeli oluşturulmamış, bağlanma özellikleri kaygı ve kaçınma boyutlarında ele 

alınmıştır. YİYE’nin bu şekilde de kullanılabileceği ve anlamlı sonuçlar vereceği ölçeği 

dilimize kazandıran araştırmacılar tarafından da belirtilmektedir [55,58]. 

3.4.4. Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ) 

 Taylor ve arkadaşları tarafından geliştirilen ölçek 26 maddeden oluşmaktadır ve her 

bir madde beş aralıklı likert tipi ölçek üzerinde, 1 (kesinlikle uygun değil) ve 5 (kesinlikle 

uygun) şeklinde değerlendirilmektedir. Puanların artması aleksitimik eğilimin arttığını 

göstermektedir [116]. Taylor ve arkadaşlarının çalışmasında TAÖ’nün 4 alt boyuttan oluştuğu 

bulunmuştur. Birinci alt boyut kişinin duygularını ve bedensel duyumlarını ayırt edebilme ve 

tanıyabilmesiyle, ikinci alt boyut kendi iç yaşantılarından çok dış olaylara yönelik 

düşünmesiyle, üçüncü alt boyut duygularını sözel olarak ifade edebilmesiyle, dördüncü alt 

boyut ise hayal kurma yeteneğiyle ilgilidir. Taylor ve arkadaşları TAÖ’yü geliştirme 

çalışmasında, ölçeğin toplam iç tutarlığını 0.79, iki-yarım-test güvenirliği 0.67 olarak 

açıklamışlardır [116]. Ölçeğin dilimize çevirisi ve güvenirlik ve geçerlik çalışması Dereboy 

tarafından yapılmıştır. Türkçe TAÖ’nün iç güvenirlik katsayısı 0.65 ve test tekrar test 

güvenirliği 0.70 olarak belirtilmektedir [117]. Motan ve arkadaşlarının yaptığı yeniden 
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gözden geçirme çalışmasının sonucunda, beklentilerle tutarlı olarak aleksitiminin çok boyutlu 

bir kavram olduğu desteklenmiş ve aleksitimi için “Duygu İletişiminde Zorluk”, “Duyguları 

Tanımada ve Tanımlamada Zorluk” ve “Hayal Kurmaktan Yoksun Olma” olmak üzere 3 

farklı alt boyut belirlenmiştir. Faktörlerin iç tutarlığına ayrı ayrı bakıldığında ise, bu 

çalışmanın faktörlerinin (sırasıyla 0.82, 0.80, 0.75) büyük çoğunlukla orijinalinden daha 

yüksek tutarlıkta olduğu görülmektedir. Bu bilgiler ışığında, ölçeğin Türkçe kullanımında 3 

faktörlü açılımın daha güvenilir olduğu düşünülmektedir [118]. 

3.4.5. Paternal Fetal Bağlanma Ölçeği (PFBÖ) 

 Paternal fetal bağlanma ölçeği,  baba ve fetüs arasındaki şefkatli bağlanmayı ölçen 24 

sorudan oluşan 5 puanlı likert tipi bir self bildirim ölçeğidir. Beş en olumlu durumu belirtmek 

üzere birden beşe kadar derecelendirilir. 22. madde ters puanlanır. Ortalama puan cevaplanan 

maddelerin puanlarının toplanarak ortalamasının alınmasıyla hesaplanır [119]. Ölçeğin 

Türkçe’ye çevirilmesi ve geçerlik güvenirlik çalışması Üstünsöz ve arkadaşları tarafından 

yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe formu için Cronbach alfa kat sayısı 0.86 olarak bulunmuştur [75]. 

3.4.6. Baba Tanıma Formu 

 Araştırmacılar tarafından bu çalışmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan formda 

bebeğin kaç günlük olduğu, doğum sonrası yoğun bakım ünitesi (YBÜ) takibi gerekliliği 

durumu, hayati risk oluşturan hastalık varlığı, evde bebek bakımına yardımcı olan birinin 

varlığı, babanın bebeği ile ne kadar vakit geçirdiği gibi değişkenler sorulmuştur. 

3.4.7. Baba Bebek Bağlanma Ölçeği (BBBÖ) 

 Condon ve ark. tarafından doğum sonrası baba- bebek bağlanmasını değerlendirmek 

amacıyla geliştirilen 19 maddelik bir ölçektir. Ölçek; ‘sabır ve hoşgörü’, ‘etkileşimde zevk’ 

ve ‘sevgi ve gurur’ olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin her bir maddesi bir ve 

beş puan arasında puanlandırılmaktadır, 12 madde ters yönlü maddelerdir. Yüksek puanlar 

bağlanmanın yüksek olduğunu ifade etmektedir. Ölçeğin cronbach alfa katsayısı 6. ayda 0.81; 

12. ayda 0.78 bulunmuştur [71]. ‘Baba- Bebek Bağlanması Ölçeği’nin Türk Toplumuna 

uyarlanması ve geçerlik, güvenilirlik çalışması Güleç ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. 

Özgün ölçek üç alt boyut ve 19 maddeden oluşurken Türkçe formunun üç alt boyut ve 18 

madde içeren yapıda kullanımı uygun bulunmuştur [92]. 
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3.5. Araştırma Planı ve Takvimi 

 Çalışmamızda veri toplama işlemi 15.01.2019-01.05.2020 tarihleri arasında; elde 

edilen verilerin istatistiksel analizi 01.05.2020 – 01.06.2020 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmamız 01.07.2020-01.10.2020 tarihleri arasında yazılmıştır. 

3.6. Etik Kurul Onayı 

 Çalışma için Maltepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 28 Aralık 

2018 tarihinde 2018/900/82 sayı numarası ile etik kurul onayı alınmıştır. 

3.7. İstatistiksel Analiz 

 Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences for Windows) 22.0 programı kullanılmıştır. Verilerin 

ilk olarak tanımlayıcı (ortalama, standart sapma, yüzde, frekans) istatistikleri yapılmıştır. 

Bağımsız gruplarda ortalamaların karşılaştırılması amacıyla t-testi kullanılmıştır. Değişkenler 

arasındaki ilişkinin incelenmesinde Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bağımsız 

değişkenlerin sonuç üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi 

yapılmıştır. Çoklu doğrusal regresyon analizinde enter modeli kullanılarak analizler 

yapılmıştır. Pearson korelasyon analizinde anlamlı bulunan değişkenler regresyon analizine 

dahil edilmiştir. Değişkenler ile modelin anlamlılığı ve açıklama yüzdesi hesaplanmıştır. 

Regresyon analizinde adımsal değişken seçim yöntemiyle model oluşturulmuştur. Anlamlılık 

düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır.
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4.BULGULAR 
 

4.1. Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri 

Çalışmamıza prenatal dönemde 134, postnatal dönemde 110 baba katılmıştır. 

Katılımcıların yaş ortalaması 34,33 (ss= 5,31), ortalama eğitim süreleri 14,72 (ss=4,76) yıl, 

ortalama evlilik süreleri 4,88 (ss= 3,74) yıl; eşlerinin gebelik haftası ortalaması 33,75 

(ss=3,53) bulunmuştur. Katılımcıların sosyodemografik ve klinik özellikleri Tablo 1’de 

özetlenmiştir. 

Tablo 1: Katılımcıların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri 

Prenatal Dönem Özellikleri (s=134)   

 Ortalama SS 

Yaş 34,33 5,31 

Eğitim yılı 14,72 4,76 

Evlilik süresi  4,88 3,74 

Eşinin gebelik haftası 33,75 3,53 

Eşi ile ilişkisinden memnuniyet 9,35 0,85 

 n % 

Gelir düzeyi (tl)   

1000-5000 60 44,8 

>5000 74 55,2 

İlk kez baba olma   

Evet 91 67,9 

Hayır  43 32,1 

Planlı Gebelik   

Evet 114 85,1 

Hayır 20 14,9 

Gebelik öncesi infertilite tedavisi görme   

Evet 10 7,5 

Hayır 124 92,5 

Riskli gebelik   

Evet 24 17,9 

Hayır 110 82,1 

Tanısı konmuş tıbbi hastalık   

Var 15 11,2 

Yok 119 88,8 

Tanısı konmuş psikiyatrik hastalık   

Var 7 5,2 

Yok 127 94,8 

   

Postnatal Dönem Özellikleri (n=110)   

 Ortalama SS 

Bebek yaşı (gün) 102,15 30,02 

Bebek ile geçirilen vakit 4,10 3,25 

   

 n % 

YBÜ takibi gerekliliği   

Evet 13 11,8 

Hayır 97 88,2 

Evde bebek bakımına yardımcı birinin varlığı   
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Evet 46 41,8 

Hayır 64 58,2 

 

n:sayı, ss:standart sapma 

 Katılımcıların eşleri ile ilişkilerinden duydukları memnuniyet ortalaması 9,35 

(ss=0,85) olarak bulunmuştur. Katılımcıların %67,9’u (n=91) ilk kez baba olacağını, % 91,8’i 

çekirdek aile olarak yaşamakta olduklarını belirtmiştir. Katılımcılardan %7,5’i bu gebelik için 

tedavi görmesi gerektiğini, %85,1’i gebeliğin planlı olduğunu, %17,9’u ise gebeliğin riskli 

olduğunu belirtmiştir. Katılımcılardan %11,2’si (n=15) tıbbi bir hastalığı olduğunu, % 5,2’si 

(s=7) ise psikiyatrik bir hastalığı olduğunu belirtmiştir. 

 Katılımcıların bebeklerinin ortalama yaşı 102,15 (ss=30,02) gündür. Katılımcılar 

bebekleri ile günde ortalama 4,10 saat (ss=3,25) vakit geçirmektedir. Katılıcıların 

bebeklerinin % 11,8’inin (s=13) doğum sonrası yoğun bakım ünitesinde takibi gerekmiştir ve 

hiç bir katılımcının bebeğinde hayati risk taşıyan bir hastalık saptanmamıştır. Katılımcıların 

% 41,8’inde bebeğin bakımına destek olan birisi vardır. 

4.2. Katılımcıların Ölçeklerden Aldıkları Puanların İncelenmesi 

 Katılımcıların ölçeklerden aldıkları ortalama puanlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Katılımcıların Ölçek Puanları 

 Ortalama SS 

Durumluk Anksiyete Ölçeği 30,97 7,64 

Sürekli Anksiyete Ölçeği 33,87 8,30 

Toronto Aleksitimi Ölçeği 58,68 11,34 
Duygu iletişiminde zorluk 16,34 4,45 

Duyguları tanıma ve tanımlamada zorluk 16,47 6,23 

Hayal kurmaktan yoksun olma 15,94 3,61 

YİYE Kaçınma  2,43 0,89 

YİYE Kaygı  3,28 0,97 

Paternal Fetal Bağlanma Ölçeği 3,80 0,52 

Durumluk Anksiyete Ölçeği (postnatal) 31,09 7,00 

Baba-Bebek Bağlanması Ölçeği 77,36 6,50 
Sabır ve hoşgörü 35,64 3,28 

Etkileşimde zevk 27,61 3,40 

Sevgi ve gurur 14,10 1,35 

 

ss: standart sapma 

 Prenatal dönemde verilen Durumluk Anksiyete Ölçeği puanı 30,97 (ss=7,64), Sürekli 

Anksiyete Ölçeği puanı 33,87 (ss=8,30), TAÖ puanı 58,68 (ss=11,34), YİYE Kaçınma puanı 

2,43 ss=0,89, YİYE Kaygı puanı 3,28 (ss=0,97), PFBÖ puanı 3,80 (ss=0,52) saptanmıştır. 

Postnatal dönemde verilen Durumluk Anksiyete Ölçeği puanı 31,09 (ss=7,00), BBBÖ puanı 

77,36 (ss=6,50) bulunmuştur. 
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4.3 Prenatal ve Postnatal Dönemde Bağlanmayı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 

 Prenatal ve postnatal dönemde bağlanma puanlarının gelir düzeyi ve ilk kez baba olma 

açısından karşılaştırılması Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3: Babaya Ait Özelliklere göre Bağlanma Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 

 

 Prenatal ve postnatal dönemde bağlanma puanlarının babada genel tıbbi ve psikiyatrik 

hastalık varlığı açısından karşılaştırılması Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4: Babanın Hastalık Durumuna göre Bağlanma Ölçek Puanlarının 

Karşılaştırılması 

  

Gelir Düzeyi (TL) İlk Kez Baba Olma 

1000-5000        

ort; ss   

>5000            

ort; ss 
t p 

Evet                   

ort; ss 

Hayır              

ort; ss  
t p 

Paternal Fetal 

Bağlanma Ölçeği 
3,80; (0,47) 3,80; (0,57) 0,95 0,92 3,83; (0,50) 3,73; (0,57) 1,07 0,29 

Baba 

Bebek 

Bağlanması 

Ölçeği  

Toplam 77,55; (6,24) 77,20; (6,76) 0,28 0,78 77,74; (5,83) 76,62; (7,69) 0,78 0,44 

Sabır 35,89; (3,28) 35,44; (3,30) 0,70 0,48 35,55; (3,17) 35,82; (3,54) -0,39 0,69 

Etkileşim 27,33; (3,65) 27,33;(27,85) 0,78 0,43 28,01; (2,89) 26,82; (4,16) 1,56 0,12 

Sevgi 14,33; (1,10) 13,92; (1,51) 1,67 0,10 14,17; (1,21) 13,98; (1,62) 0,70 0,48 

  

Tıbbi Hastalık Psikiyatrik Hastalık 

Var              

ort; ss 

Yok             

ort; ss 
t p 

Var                 

ort; ss 

Yok               

ort; ss 
t p 

Paternal Fetal 

Bağlanma Ölçeği 
3,62; (0,60) 3,82; (0,51) 1,42 0,16 3,63; (0,67) 3,81; (0,52) 0,88 0,38 

Baba Bebek 

Bağlanması 

Ölçeği 

Toplam 75,93; (5,67) 77,59; (6,62) 0,91 0,36 79,25; (6,17) 77,25; (6,53) -0,73 0,47 

Sabır 35,05; (2,90) 35,73; (3,35) 0,75 0,46 36,63; (3,34) 35,58; (3,29) -0,76 0,45 

Etkileşim 26,81; (2,96) 27,74; (3,46) 0,98 0,33 28,02; (3,08) 27,59; (3,43) -0,3 0,77 

Sevgi 14,07; (1,22) 14,11; (1,38) 0,12 0,9 14,08; (1,37) 14,08; (1,37) -0,92 0,36 
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 Prenatal ve postnatal dönemde bağlanma puanlarının gebeliğin planlı olma durumu, 

riskli olma durumu ve öncesinde infertilite tedavisi gerekliliği açısından karşılaştırılması 

Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5: Gebelik Özelliklerine göre Bağlanma Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 

 

 

 Baba Bebek Bağlanması Ölçeği puanlarının bebeğin doğduktan sonra YBÜ takip 

ihtiyacı olması ve evde bebek bakımına yardımcı varlığı açısından karşılaştırılması Tablo 6’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 6: Postnatal Dönem Özelliklerine göre Bağlanma Ölçek Puanlarının 

Karşılaştırılması  

 
YBÜ Takibi Evde Yardımcı 

Evet             

ort; ss 

Hayır            

ort; ss 
t p 

Evet                

ort; ss 

Hayır             

ort; ss 
t p 

Baba Bebek 

Bağlanması 

Ölçeği  

Toplam 76,82; (7,12) 77,43; (6,45) 0,32 0,75 77,40; (6,86) 77,34; (6,29) -0,05 0,96 

Sabır 34,97; (2,93) 35,73; (3,33) 0,79 0,43 35,44; (3,37) 35,79; (3,24) 0,55 0,59 

Etkileşim 28,22; (3,93) 27,53; (3,34) -0,68 0,5 27,92; (3,36) 27,39; (3,44) -0,81 0,42 

Sevgi 13,64; (1,47) 14,17; (1,33) 1,33 0,19 14,03; (1,50) 14,16; 1,26 0,48 0,63 

 

4.4. Prenatal ve Postnatal Bağlanmayla Klinik Özelliklerin İlişkisinin İncelenmesi 

 

 Prenatal ve postnatal dönemde bağlanma ile klinik özelliklerin ilişkisi Tablo 7’de 

özetlenmiştir. 

 Baba yaşı ile BBBÖ toplam puan arasında anlamlı ilişki saptanmazken (r=0,13; 

p>0,05); baba yaşı ile BBBÖ alt ölçeklerinden sevgi ve gurur boyutları ile pozitif yönde ilişki 

saptanmıştır (r=0,21; p=0,03). Eş ilişkisinden duyulan memnuniyet ile BBBÖ toplam puan 

(r=0,34; p<0,01), sabır ve hoşgörü boyutu (r=0,30; p<0,01), etkileşimde zevk boyutu (r=0,20; 

p=0,04), sevgi ve gurur boyutu (r=0,40; p<0,01) arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. 

t p t p t p

-0,75 0,45 0,34 0,74 0,15 0,88

Toplam -0,41 0,68 -0,58 0,56 0,92 0,36

Sabır 0,18 0,86 -0,77 0,45 0,77 0,44

Etkileşim -0,55 0,58 -0,32 0,75 0,79 0,43

Sevgi -1,03 0,3 -0,13 0,9 0,55 0,58

Paternal Fetal 

Bağlanma

27,81; (3,62) 27,56; (3,36)

14,14; (1,19) 14,10; (1,40)

İnfertilite Tedavisi

Evet                

ort; ss

Hayır              

ort; ss

3,78; (0,36) 3,80; (0,54)

75,56; (5,25) 77,54; (6,61)

34,88; (2,55) 35,72; (3,34)

26,80; (3,42) 27,69; (3,40)

13,88; (1,47) 14,13; (1,35)

Riskli Gebelik

Evet                 

ort; ss

Hayır              

ort; ss

3,77; (0,45) 3,81; (0,54)

78,06; (5,94) 77,18; (6,66)

36,11; (2,76) 35,52; (3,41)
Baba Bebek 

Bağlanması 

Planlı Gebelik

Evet                

ort; ss

Hayır              

ort; ss

3,81; (0,52) 3,72; (0,56)

77,46; (6,51)

35,62; (3,37)

27,68; (3,37)

14,16; (1,34)

76,69; (6,64)

35,79; (2,76)

27,14; (3,67)

13,76; (1,42)
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YİYE Kaçınma puanı ile BBBÖ toplam puan (r=-0,22; p=0,02) ve etkileşimde zevk boyutu 

(r=-0,23; p=0,02) arasında negatif yönde ilişki saptanmıştır. Fetal bağlanma düzeyi ile BBBÖ 

toplam puan arasında ilişki saptanmazken (r=0,10; p>0,05) sevgi ve gurur boyutu arasında 

pozitif yönde ilişki saptanmıştır (r=0,23; p=0,02). Postnatal durum anksiyete puanı ile BBBÖ 

toplam puan (r=-0,33, p<0,01), sabır ve hoşgörü boyutu (r=-0,36; p<0,01), etkileşimde zevk 

boyutu (r=-0,19; p=0,05), sevgi ve gurur boyutu (r=-0,27; p=0,01) arasında negatif yönde 

ilişki bulunmuştur. Bebeği ile geçirilen süre ile BBBÖ toplam puan (r=0,21; p=0,02) ve 

etkileşimde zevk boyutu (r=0,24; p=0,01) arasında pozitif yönde ilişki saptanmıştır Eş 

ilişkisinden duyulan memnuniyet ile BBBÖ toplam puan (r=0,34; p<0,01), sabır ve hoşgörü 

boyutu (r=0,30; p<0,01), etkileşimde zevk boyutu (r=0,20; p=0,04), sevgi ve gurur boyutu 

(r=0,40; p<0,01) arasında pozitif yönde korelasyon bulunmuştur. Eş ilişkisinden duyulan 

memnuniyet ile prenatal dönemde durum anksiyete (r=-0,21; p=0,26) ve sürekli anksiyete (r=-

0,26; p<0,01) ve postnatal dönem durum anksiyete (r=-0,25; p<0,01) puanları arasında negatif 

yönde ilişki saptanmıştır. Bulgular Tablo 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 7: Baba Bebek Bağlanmasını Etkileyen Faktörlerin Korelasyon Analizi 
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4.5. Baba Bebek Bağlanmasının Çoklu Regresyon Analizi ile İncelenmesi 

 Çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanarak baba bebek bağlanması bağımlı 

değişkenini açıklayabileceğini düşündüğümüz; genel değişkenlerden baba yaşı, eğitim düzeyi 

ve korelasyon analizlerinde anlamlı ilişki saptanan eş ilişkisinden duyulan memnuniyet, bebek 

ile geçirilen süre, YİYE kaçınma puanı ve postnatal dönem durum anksiyete puanı ile model 

oluşturulmuştur. 

 Araştırma sonucunda ortaya çıkan bağımsız değişkenlerin standartlaştırılmış regresyon 

katsayıları (β) ve anlamlılık değerleri (p) incelenmiştir 

 

Tablo 8 : Bağımsız Değişkenlere İlişkin Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi 
 

std Beta t p %95 CI 

BBBÖ sabiti 
 

6,576 <0,01 44,221 82,416 

Yaş 0,15 1,67 0,10 -0,034 0,396 

Eğitim -0,07 -0,80 0,43 -0,324 0,137 

Eş İlişkisi 0,23 2,49 0,01 0,364 3,208 

Bebek ile geçirilen süre  0,17 1,89 0,06 -0,016 0,677 

YİYE kaçınma -0,14 -1,56 0,12 -2,238 0,265 

Durum Anksiyete 

(postnatal) 

-0,23 -2,54 0,01 -0,376 -0,046 

Model: df:6,103; F=5,645; p<0,01 

 

 Analiz sonucunda elde edilen regresyon denkleminin varyans analizi sonucunda 

modelin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (F=5,645; p<0,01). Bu duruma göre çoklu doğrusal 

regresyon analizine dahil olan baba yaşı, eğitim düzeyi, eş ilişkisinden duyulan memnuniyet, 

bebek ile geçirilen süre, YİYE Kaçınma puanı ve postnatal dönem durum anksiyete puanının 

baba bebek bağlanması varyansındaki değişimini %25 (R=,650; R2=,247) oranında açıkladığı 

belirlenmiştir (p<0,01). 

Bağımsız değişkenlerin β ve p değerleri incelenmiştir. Eş ilişkisinden duyulan 

memnuniyet puanının, baba bebek bağlanması ölçeği üzerine pozitif yönde (β=0,23; p=0,01); 

postnatal dönem durum anksiyete puanının ise baba bebek bağlanması ölçeği üzerine negatif 

yönde (β=0,23; p=0,01) anlamlı yordayıcılar olduğu tespit edilmiştir. Baba yaşı (β=0,15; 
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p=0,10), eğitim düzeyi (β=-0,07; p=0,43), bebek ile geçirilen süre (β=0,17; p=0,06) ve YİYE 

Kaçınma puanının (β=0,14; p=0,12) ise baba bebek bağlanmasında yordayıcı olmadığı 

saptanmıştır. 
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5. TARTIŞMA 
 

 Kişinin ruhsal gelişimi açısından erken dönem ilişkilerin önemi gün geçtikçe daha iyi 

anlaşılmaktadır. Uzun süredir yapılmakta olan çalışmalarla elde edilen kanıtlar ruhsal gelişim 

açısından, yeni doğan ve bakım verenleri arasındaki etkileşimin önemini doğrulamaktadır. 

Ebeveynler ve çocuk arasındaki ilişki doğumdan önce başlamakta ve birçok çevresel ve 

kişisel faktörden etkilenmektedir [71]. Bu durumda ebeveynliğe geçişi etkileyecek faktörleri 

belirlemek ve bunları ele almak önemli hale gelmektedir [40]. Bebeğin anne ile 

bağlanmasının önemi ve bunu etkileyen faktörler uzun zamandır çalışmalara konu olmasına 

rağmen; baba bebek ilişkisinin önemi son yıllarda anlaşılmış ve buna etki eden faktörler ancak 

sınırlı sayıda çalışmaya konu olmuştur [8]. 

 Çalışmamızda anksiyetenin baba bebek bağlanmasını olumsuz yönde etkilediği 

bulunmuştur. Bu bulgu literatürde anne bebek bağlanması ve anksiyete arasındaki ilişkiyi 

değerlendiren çok sayıda çalışmayla uyumludur [16]. Benzer şekilde babalarla yapılmış az 

sayıda çalışmanın da sonuçları bu yöndedir. Ferketich ve arkadaşları daha önce çocuğu olan 

baba adaylarında anksiyetenin bağlanmayı olumsuz etkilediğini [17], Hjelmstedt ve 

arkadaşları ise tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi olan babalarda durum anksiyete puanlarının 

baba bebek bağlanmasını olumsuz yönde etkilediğini bulmuştur [18]. Anksiyete, iyi bir 

ebeveyn bebek ilişkisi için gereken fiziksel ve ruhsal iyilik halini bozarak bebeğin ihtiyaç ve 

davranışlarına yanıt vermeyi zorlaştırmaktadır [120]. Ebeveynin anksiyete seviyesi arttıkça 

daha az sıcak, daha az kapsayıcı; daha eleştirel, müdahaleci, yıkıcı olduğu, duygu 

düzenlemesinde zorlandığı görülmektedir [19–22]. Hinde ve arkadaşları yüksek anksiyete 

seviyesinin uyumlu bir annelik stili, duyarlı bir çerçeve sağlama, sınır koyma, gerilimi 

yönetmeyi içeren ebeveynlik alanlarını bozduğunu göstermiştir [21]. Nagata ve arkadaşları ise 

annelerin anksiyete düzeyleri arttıkça bebeklerinin kişiliklerini daha zor olarak algıladıklarını 

belirtmektedir [121]. Tüm bunlar anksiyetenin olumsuz ebeveynlik deneyimlerini arttırdığını 

göstermektedir. Ebeveynin olumlu etkileşim deneyimleri arttıkça bebeği ile bağlanmasının 

arttığı göz önüne alındığında; artan anksiyete olumlu etkileşimi azaltma ve bozma yolu ile 

bağlanmayı azaltıyor gibi görünmektedir [21]. Bununla birlikte yoğun anksiyete sırasında 

kişinin kendi duygularına ve bedensel belirtilerine odaklandığı bilinmektedir [120]; bebek ile 

olan etkileşimin süre ve kalitesinin ebeveynin bağlanması ile ilişkili olduğu düşünüldüğünde 

anksiyete bu etkileşimi azaltarak ve bozarak da bağlanmayı olumsuz yönde etkiliyor olabilir. 
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Literatürde anksiyetenin bağlanmaya olumsuz etkisini destekler şekilde anneye doğum öncesi 

ve sonrası eğitimleri içeren müdahale programlarının anksiyete düzeyini düşürdüğü ve 

bağlanmayı arttırdığı yönünde bulgular mevcuttur [94]. Poh ve arkadaşları yaptığı çalışmada 

babaların doğum sonrası rollerine alışmakta zorlandıklarını ve en önemli beklentilerinin 

doğum öncesi eğitimlere katılarak doğum ve babalık süreci ile ilgili daha fazla bilgi sahibi 

olmak olduğunu belirtmiştir [122]. Setodeh ve arkadaşları yaptıkları kontrollü çalışmada 

böyle bir eğitim müdahalesinin babalarda kaygıyı azaltarak bağlanmayı olumlu yönde 

etkilediğini göstermiştir [123]. Ülkemizde yapılan bir araştırmada ise baba adaylarının sadece 

%16’sının bu tür bir eğitim aldığı bulunmuştur [94]. Bu tür eğitimler yaygınlaştırılarak 

babalarda kaygı düzeyinin düşürülmesi ve baba bebek bağlanmasının arttırılması 

hedeflenmelidir. 

 Çalışmamızda bağlanmanın kaçınma boyutu ile baba bebek bağlanması arasında 

negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuş, kaçınma boyutunun baba bebek bağlanması açısından 

yordayıcı olmadığı saptanmıştır. Literatürde güvenli bağlanan kişilerin tüm güvensiz 

bağlanma tiplerine göre bebeklerine daha fazla bağlandıkları bulunmuştur [25]. Kaçıngan 

bağlanma duyarlı, yanıtlayıcı ve destekleyici davranışlarla daha az ilişkilidir [25,124,125]. 

Zorlu ilişkiler geçmişlerine bakıldığında kaçıngan kişiler bakım veren rollerinden hem 

hoşlanmayabilir hem de bu rollerde rahat edemeyebilirler. Sürekli ulaşılabilir olma 

zorunluluğu kaçıngan kişilerin özgür ve bağımsız olma yönündeki güçlü arzularını tehdit 

edebilir. Ebeveynliğin doğasındaki kronik stres kaçıngan kişilerin kendi erken dönem 

yaşantılarında edindikleri olumsuz deneyimleri harekete geçirerek negatif duygularını 

yönetmelerini zorlaştırmaktadır. Kaçıngan kişilerin bebeklerine daha az yakın hissettikleri ve 

daha az destek oldukları belirtilmektedir [126]. Tüm bunlar kaçıngan bağlanma boyutu ile 

bağlanmanın ters yönlü ilişkisini açıklamaktadır. 

 Çalışmamızda bağlanmanın kaygı boyutu ile baba bebek bağlanması arasında ilişki 

bulunmamıştır. Literatürde tüm güvensiz bağlanma tiplerinde ebeveyn bebek bağlanmasının 

azaldığı gösterilmekle birlikte Magdalena ve arkadaşları yetişkin bağlanma tipi ve ebeveyn 

bebek bağlanması arasında direk bir ilişki bulmamıştır [25,127]. Benzer şekilde Volling ve 

arkadaşları hem anne hem de babalarda yetişkin bağlanma tipi ile bebeklerine bağlanma 

arasında ilişki saptamamıştır [128]. Ebeveynliğe etkileri incelendiğinde kaçınma ile 

karşılaştırıldığında kaygılı bağlanma konusunda veriler tutarsızdır [25]. Kaygılı ebeveynlerin 

daha az yanıtlayıcı, çocuğun ihtiyaçlarına daha az duyarlı olduğu ve çocuğun duygusal 

yanıtlarını kaçırabildiği belirtilmektedir [129,130]. Selçuk ve arkadaşları kaygılı bağlanan 
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ebeveynlerin daha çatışmacı olduğunu bulmuştur [130]. Araştırmacılar yetişkin bağlanma 

tiplerini değerlendirirken kullanılan ölçeklerin kişinin çocukluğundan itibaren gelişen 

bağlanmayı anlamakta yeterince yardımcı olamayabileceğini, bu yönde yapılmış yeni 

ölçeklerle değerlendirmenin uygun olacağını belirtmişlerdir [128]. Bununla birlikte öz 

bildirim türü ölçeklerde kişisel savunmalarında aktif olma ihtimali nedeni ile verilerin 

nesnelliği tartışmalıdır, yetişkin bağlanmasının görüşme ile belirlenmesi bu etkiyi azaltabilir. 

Ek olarak, çalışmamızda örneklem büyüklüğü yeterli olmadığından örneklem bağlanma 

kategorilerine ayrılmamış yalnızca boyutsal analiz yapılmıştır, kategorik karşılaştırma yapılan 

çalışmalar ile farklılık göstermesi bununla ilişkili olabilir. 

 Çalışmamızda aleksitimi ile baba bebek bağlanması arasında anlamlı ilişki 

saptanmamıştır. Literatürde aleksitiminin ebeveyn-bebek bağlanmasına etkisi direk ele 

alınmamış olmakla birlikte; bağlanma tipi ve ebeveynlik davranışlarına etkisine dair 

çalışmalar mevcuttur. Aleksitimik bireylerin diğerleri ile derin ve memnun edici ilişkiler 

kurmakta yaşadıkları zorluk bilinmektedir [30]. Pek çok farklı örneklemde bağlanma tipi ile 

aleksitimi ilişkisinin incelendiği çalışmalarda tutarlı bir şekilde aleksitiminin güvensiz 

bağlanma tipleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir [26–29]. Aleksitimi ve güvensiz bağlanma 

paternleri arasında ilişki saptanmakla birlikte; literatürde aleksitiminin güvensiz bağlanmaya 

yol açıp açmadığı halen tartışmalı bir konudur. Pek çok kaynak erken çocukluk döneminde 

yeterince bakım alamama ve tekrarlayan olumsuz deneyimler sonucunda oluşan güvensiz 

bağlanmanın aleksitiminin etiyolojisinde rol oynadığını belirtmektedir [101]. Bu görüşe göre 

aleksitimi duygulanımdan kaçınmaya hizmet etmektedir ve tekrarlayan olumsuz deneyimler 

sonucu oluşan olumsuz duygulanım ile kişi bu şekilde baş etmektedir. Böyle bakıldığında 

aleksitimi bir baş etme mekanizması olarak gelişmektedir [131]. Ebeveynlik açısından 

bakıldığında; çalışmalarda ebeveynin aleksitimik olması zayıf ebeveynlik ve aile işleyişinin 

bozulması için bir risk olarak değerlendirilmektedir [31]. Fukunishi ve Paris aleksitimik 

ebeveynlerin çocuklarının duygularını tanıyarak onlara ihtiyaç duydukları duygusal desteği 

sağlamakta zorlandıklarını göstermişlerdir [32]. Thompson aleksitimik bireylerin çocuklarıyla 

olan iletişimlerinde daha resmi ve daha nesnelere bağlı bir dili tercih ettiklerini belirtmiştir. 

Ayrıca aleksitimik bireylerin aşırı hoşgörülü ebeveynliği de daha fazla tercih ettiklerini bunu 

da sınır koyduklarında oluşacak duygusal yükten kaçınmak için yapıyor olabileceklerini 

belirtmiştir [33]. Bu bulgular aleksitimik bireylerin çocukları ile ilişkilerinde duygulardan 

kaçınmaya hizmet eden ebeveynlik tarzlarını benimsediklerini göstermektedir. Aleksitimik 

bireylerin daha çok güvensiz bağlandıkları ve ebeveynlikte duygusal yükten kaçınan 
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paternleri tercih etmeleri ile uyumlu olarak aleksitimi düzeyi arttıkça ebeveynin bebeğine 

bağlanmasının olumsuz yönde etkilenmesi beklenmektedir ancak çalışmamız bu hipotezi 

desteklememektedir. Çalışmamızda baba bebek bağlanmasının değerlendirildiği dönem olan 

2-4 ay bebeğin dış dünya ile iletişiminin henüz sınırlı olduğu ve hayatta kalmak için bakım 

almaya muhtaç konumda olduğu bir dönemdir. Aleksitimik bireylerde negatif 

duygulanımlardan kaçınma ile ilişkili olarak görülen güvensiz bağlanma paternleri ve 

olumsuz ebeveynlik özellikleri bebeğin hayatta kalması ile ilgilenilen erken dönemde henüz 

etkinleşmemiş olabilir. Bebek büyüdükçe çatışma ihtimali, sınır koyma ve duygusal destek 

olma ihtiyacı belirginleşerek olumsuz affektlerin getirdiği duygusal yükü arttırabilir ve 

aleksitimi ile bağlanma arasındaki ilişki belirginleşebilir. Aleksitimi doğası gereği duyguları 

fark etmede güçlükle birliktedir ve öz bildirim ölçekleri bu güçlüğün değerlendirilmesini daha 

da zorlaştırabilir. Aleksitimi ve baba bebek bağlanmasının farklı örneklem ve yöntemler ile 

incelenme gerekliliği açıktır. 

 Çalışmamızda prenatal fetal bağlanma ile BBBÖ toplam puan arasında anlamlı ilişki 

bulunmazken yalnızca sevgi ve gurur boyutu arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Bulgumuzun 

aksine literatür postnatal dönemde bağlanmanın yordayıcılarından biri olarak prenatal dönem 

bağlanmayı işaret etmektedir [18,85,132]. Mercer ve arkadaşları ise annelerle yaptığı 

çalışmada postnatal bağlanma ile prenatal bağlanma arasında ilişki saptamamış, uzun 

dönemde prenatal fetal bağlanmanın postnatal bağlanmanın yordayıcılarından 

olmayabileceğini belirtmişlerdir [89]. Prenatal ve postnatal bağlanma arasında ilişki saptanan 

diğer çalışmalarda postnatal dönem verilerin bebek 6 aydan daha büyükken toplanmış olması 

dikkat çekicidir [18,85,132]. Baba bebek bağlanmasının özellikle toplumumuzda bebeğin 

etkileşiminin artması ile arttığı göz önüne alındığında bizim çalışmamızda postnatal 

bağlanmanın 2-4 ay arası değerlendirilmiş olması anlamlı ilişki bulunmamasına yol açmış 

olabilir. Bebeklerin etkileşiminin arttığı dönemde baba bebek bağlanmasının yeniden 

değerlendirilmesi bu ilişkinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Anneler ve babaların 

bebeklerine bağlanmasının bir takım farklılıklar taşıdığı göz önüne alındığında babalar ile 

yapılacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

 Çalışmamızda eş ilişkisinden duyulan memnuniyet ile baba bebek bağlanması toplam 

puan, sabır ve hoşgörü boyutu, etkileşimde zevk boyutu arasında anlamlı ilişki bulunmuş, eş 

ilişkisinden duyulan memnuniyetin baba bebek bağlanmasını olumlu yönde etkilediği 

gösterilmiştir. Literatürde bulgularımız ile uyumlu şekilde baba bebek bağlanmasını 

belirleyen önemli faktörlerden birisi olarak eş ilişkisinden duyulan memnuniyet 
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gösterilmektedir [87,89,90,133]. Anneler gebelik döneminden itibaren bebekleri ile hem 

duygusal hem fiziksel ilişkiye girmekte; babanın bu sürece katılımı ancak anne üzerinden 

olabilmektedir. Gebelik sürecine dahil olan ve bu süreçte eşi ile daha fazla ilgilenen babalar 

babalık rollerini daha erken kabullenmekte, doğum sonrası bebek bakımında daha fazla rol 

almaktadır; bu durum baba bebek bağlanmasını olumlu yönde etkilemektedir [92]. Doğum 

sonrası erken dönemde bebek hayatta kalmak için yoğun fiziksel bakıma ihtiyaç duyar, başta 

beslenme olmak üzere fiziksel bakımın büyük kısmı anne tarafından karşılanmaktadır. Bu 

nedenle erken dönemde bebeğin bir başkası ile ilişki kurması ancak annenin onayı ve 

şekillendirmesi ile olabilmektedir. Bu dönemde anne, bebeğin dış dünya ile iletişiminde 

düzenleyici role sahiptir; baba ile iyi bir ilişki ve iletişime sahip olan anne, bebeğin baba ile 

etkileşimini destekleyip arttırabilecektir. O nedenle eşler arasındaki ilişkinin niteliği babanın 

bebeği ile kurduğu ilişkinin niteliği üzerinde etkiye sahiptir. Eşiyle mutlu bir evliliği olan 

babalar çocukları ile daha çok ilgilenmekte ancak evliliklerindeki mutluluk azaldığında 

çocuklarına gösterdikleri ilgi de azalmaktadır [134]. Belsky ve arkadaşları da benzer şekilde 

eşi ile ilişkisinden memnun olmayan babaların çocukları ile ilişkilerinde de daha fazla zorluk 

yaşadığını göstermiştir [135]. Kişinin sabır, hoşgörü, yakınlık, memnuniyet ve şükran 

duyabilme gibi özellikleri hem evlilik uyumunu sağlamada hem de çocuğu ile bağlanmasında 

önemli rol oynamaktadır. Karşılıklı anlayış, işbirliği, sevgi, saygı sağlıklı bir evlilikte aranan 

özelliklerdir ve bunlar iyi bir evliliğin devamı için olduğu kadar sağlıklı baba çocuk etkileşimi 

için de şarttır [133]. İyi bir evlilik için aranan özellikler ile ebeveyn çocuk arasındaki ilişkide 

aranan özelliklerin bu derece benzer olması, aralarındaki güçlü ilişkiyi anlaşılır kılmaktadır. 

Aynı zamanda çalışmamızda eş ilişkisi ile anksiyete düzeyleri arasında negatif yönde ilişki 

saptanmıştır; anksiyetenin baba bebek bağlanmasına olumsuz etkileri göz önüne alındığında 

eş ilişkisinden duyulan memnuniyet anksiyeteyi azaltmak yoluyla da bağlanmanın artmasına 

katkıda bulunuyor olabilir. 

 Babaların gün içerisinde bebekleri ile geçirdikleri vaktin baba bebek bağlanmasına 

etkisine bakıldığında BBBÖ toplam puan ve etkileşimde zevk boyutunda pozitif yönde 

anlamlı ilişki olduğu görülmüş, babaların bebekleri ile geçirdikleri vaktin baba bebek 

bağlanması üzerinde yordayıcı olmadığı bulunmuştur. Literatürde bebek ile geçirilen vaktin 

bağlanmada önemli olduğu belirtilmekte, ancak yalnızca birlikte geçirilen vakit değil, bu 

vaktin kalitesine ve babanın bebek bakımına katılımının da önemine vurgu yapılmaktadır 

[88,136]. 
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 Çalışmamızda baba yaşı ile BBBÖ toplam puan arasında anlamlı ilişki saptanmazken 

sevgi ve gurur alt ölçeği arasında pozitif yönde ilişki saptanmıştır. Literatürde baba yaşı ile 

bebek bağlanması arasında ters yönde ilişki saptanan ya da anlamlı ilişki saptanmayan 

çalışmalar mevcuttur [87,94]. Literatürde baba yaşı arttıkça bebek bakımına katılımının 

arttığını gösteren veriler mevcuttur [137]. Baba yaşı ilerledikçe sevgi ve gururun artmasının 

artan yaş ile birlikte duygusal yatırımın çocuğa daha çok yöneltilebilmesiyle ilişkili 

olabileceğini düşündürmektedir. 

 Çalışmamızda dikkat çeken sonuçlardan biri prenatal fetal bağlanma ile anksiyete 

düzeyi, yetişkin bağlanma boyutları ve aleksitimi düzeyi arasında anlamlı ilişki saptanmamış 

olmasıdır. Modern toplumlarda babalar çocuk bakımına eskiye göre daha fazla katılmaya 

başlamakla birlikte babaların gebelik dönemlerindeki duyguları ikirciklidir. Öncelikle baba 

adayları fetüsün canlı bir birey olduğunu gösteren fiziksel kanıtlardan anneye göre daha uzak 

kaldıklarından, bebeğin varlığını ve gerçekliğini kabullenmekte daha çok zorlanmaktadırlar. 

Bunun yanında partnerin gebe ve sağlık konusunda hassas bir durumda olması gebelik ve 

doğum döneminde babaların sağlık durumu, maddi konular gibi alanlara daha fazla konsantre 

olmasını ve bunlara daha çok vakit ayırmasını gerektirmekte, ilgiyi fetüsten başka alanlara 

kaydırarak babanın bu sürece katılımını kısıtlayabilmektedir [138]. Bununla birlikte Türk 

toplumunda babaların halen gebelik sürecine katılımlarının kısıtlı olduğu “ analık rahme 

düşünce, babalık kucağa alınca başlar” gibi deyişlerle halk arasında da ifade edilmekte ve bu 

durum olağan görülmektedir. Prenatal dönem bağlanma ile klinik değişkenler arasında ilişki 

saptanmaması, babaların bu dönemde sürecin daha dışında olmaları ile ilişkilendirilebilir. 

Gebelik döneminde babalara yönelik eğitimler, gebelik sınıflarına babaların da dahil edilmesi 

gibi müdahaleler babaların prenatal döneme daha fazla katılmalarını, bebekleri ile erken 

dönemde bağ kurmalarını kolaylaştırabilir. 

 Çalışmamızda gebelik haftası ile prenatal fetal bağlanma arasında ilişki 

bulunmamıştır. Literatürde bu ilişkiyi gösteren çalışmalar olmakla birlikte Üstünsöz ve 

arkadaşlarının Türk toplumunda 144 çifti dahil ederek yaptığı çalışmada bulgularımıza benzer 

şekilde gebelik haftası ile prenatal fetal bağlanma arasında ilişki saptanmamıştır [75]. Bu 

bulgu, Türk toplumunda babaların gebelik sürecinin dışında kalması ve gebeliğin 

ilerlemesinin bu durumda bir değişiklik yapmaması ile ilişkili olabilir. Riskli gebelikte 

babalarda prenatal fetal bağlanmanın azaldığını, bulan çalışmalar olduğu gibi fark 

saptanmayan çalışmalar da mevcuttur [17,75]. Bizim çalışmamızda da riskli gebeliği 

olanlarda prenatal fetal bağlanma puanı, riskli gebeliği olmayanlara göre daha düşük 
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bulunmuş olmakla birlikte aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Çalışmamızda 

prenatal dönemde baba yaşı, gelir düzeyi, eğitim seviyesi ile fetal bağlanma arasında ilişki 

saptanmamıştır. Literatürde bu değişkenler açısından çelişkili bulgular mevcuttur [71,84]. Bu 

çelişkilerin giderilmesi için geniş örneklemlerde çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 Çalışmamızda hem prenatal hem postnatal dönemde anksiyete ile aleksitimi arasında 

pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Bulgularımız ile uyumlu şekilde anksiyete bozukları ile 

aleksitimi ilişkisinin yanı sıra pek çok çalışmada sağlıklı popülasyonda anksiyete ve 

aleksitimi arasında güçlü bir ilişki olduğu gösterilmiştir [116,131,139–141]. Aleksitiminin 

duyguları tanıma ve dile getirme güçlüğü, fantezi yaşantılarının azlığı, somut konuşma ve dış 

olaylara bağımlı düşünme gibi karakteristik özellikleri, psikolojik mekanizmalar tarafından 

düzenlenen, iç ve dış olaylara yanıt sinyallerinde temsili bir bozulma olmasına atfedilir, 

bunun sonucunda duygu düzenlenmesinin bozulduğu düşünülmektedir [131]. Krystala göre 

aleksitimi olumsuz hayat olaylarına ikincil gelişerek kişileri acılı affektlerden korumaktadır 

[142]. Shipko benzer şekilde duygu ekspresyonunun sınırlanmasının travmatik durumlarda 

uyum sağlayıcı olduğunu belirtmiştir [143]. Travma mağdurlarının aleksitimik olduğunu 

gösteren pek çok çalışma vardır [139,142]. Aleksitiminin bir stres yanıtı olması fikri anksiyete 

ve aleksitimi ilişkisini açıklamaktadır. 

 Çalışmamızın kısıtlılıklarına bakıldığında öncelikle tüm ölçekler öz bildirim ölçeğidir. 

Öz bildirim türünde ölçekler tamamen kişinin beyanına dayalı ölçümler olduğundan kişinin 

savunmalarından etkilenmeye açıktır; bağlanma tarzı ve boyutlarını tam olarak temsil 

edemeyebileceği düşünülmektedir [35]. Yakın ilişkilerde yaşantılar ölçeği, prenatal ve 

postnatal dönem bağlanma ölçeklerini değerlendirirken de bu durum göz önünde 

bulundurulmalıdır. Aleksitimi doğası gereği duyguları fark etme ve tanımlamada güçlük ile 

birliktedir; bu durumun öz bildirim ölçeklerinin nesnelliğini büyük ölçüde etkileyeceği açıktır. 

Bu zorluk aleksitimiyi ve bağlanmayı değerlendiren tüm çalışmalar için geçerlidir, 

çalışmalarda görüşme ile veri toplama araçlarının kullanılması bu zorluğu azaltacaktır. 

 Çalışmamızın örneklemi rastgele seçilmemiştir, bir vakıf üniversitesi hastanesi yoluyla 

ulaşılan katılımcılardan oluşmaktadır. Bu da katılımcıların belli bir gelir ve eğitim düzeyinde 

olmasına yol açmıştır, yine bu durum katılımcıların bebeğe duygusal ve maddi yatırımlarının 

genel popülasyondan farklı olmasına yol açabilir. Örneklemin temsil gücü düşüktür.  

Araştırmamızda öncelikle anne adaylarına ulaşılmış, onlar aracılığı ile baba adaylarına 

ulaşılmıştır. Bu durum eş ilişkisi daha iyi olan baba adaylarına daha kolay ulaşılmasına yol 
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açmış olabilir. Çalışmamızda çevrimiçi veri toplama yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntem ile 

katılımcıların daha dürüst yanıtlar verdikleri bilinmekle birlikte, gizlilik ve verilerin güvenliği 

ile ilgili kaygıları olabilmektedir [144]. Ayrıca yanıtladıkları ortamda mahremiyetlerinin ne 

kadar sağlandığı bilinememektedir. 
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6. SONUÇLAR 
 

 Babanın anksiyete düzeyi arttıkça baba bebek bağlanması azalmaktadır. Babaların 

anksiyete sebeplerini anlamaya yönelik yapılacak çalışmalar anksiyete kaynağının ortadan 

kaldırılmasını, bunun mümkün olmadığı durumlarda anksiyeteyi azaltmaya yönelik destek 

verilmesini mümkün hale getirecektir. Babalara yönelik doğum öncesi ve sonrası dönemde 

yapılacak eğitim ve bilgilendirmeler babaların bu süreç hakkında daha fazla bilgi ve deneyim 

sahibi olmalarını, rollerine daha kolay uyum göstermelerini sağlamak yoluyla anksiyetelerini 

azaltacak, baba bebek bağlanmasına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. 

 Bağlanmanın kaçınma boyutu ile baba bebek bağlanması arasında olumsuz yönde 

ilişki bulunurken kaygı boyutu ile anlamlı ilişki saptanmamıştır. Yetişkin bağlanma tipi ile 

baba bebek bağlanması arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik farklı örneklemler ve yöntemler 

ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 Eş ilişkisinden duyulan memnuniyet arttıkça baba bebek bağlanması artmaktadır. Eş 

ilişkisinin öneminin farkında olmak, bu alandan kaynaklı sorunları erken tanımayı ve 

sorunlara müdahale etmeyi kolaylaştıracak, bu durumun baba bebek bağlanması üzerine 

olabilecek olumsuz etkilerini önlemeye yardımcı olacaktır. 

 Bebek ile geçirilen vakit ile baba bebek bağlanması arasında anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Babaların bebek ile etkileşiminin kalitesini ve bebek bakımına katılımlarını 

arttıracak müdahaleler baba bebek bağlanmasına olumlu yönde katkı sağlayabilir. 

 Prenatal fetal bağlanma ile postnatal baba bebek bağlanması arasında anlamlı ilişki 

bulunmamıştır. Bu alanda geniş örneklemlerle prenatal ve postnatal sürecin farklı zamanları 

ele alınarak yeniden çalışılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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