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Özet: Bağlanma, bebeklik döneminde geliştirilen ve sonrasında bireyin hayatı boyunca sürdüreceği sosyal ilişkiler üzerinde 

etki sahibi olan bir kavramdır ve bir bireyin kendisi için önemli olan diğer bireylere karşı hissettiği güçlü bir duygusal bağ 

olarak tanımlanabilir. Anne ve bebek arasında kurulan ve her iki tarafın da yüksek haz duyduğu bağlanma maternal bağlanma 

olarak kavramlaştırılmıştır. Anne ve bebek arasında söz konusu bağlanmanın gelişmesi, gerek annenin gerekse yeni doğanın 

hayatı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu için, maternal bağlanmaya özellikle olumsuz etki ettiği bilinen öncüllerin ortadan 

kaldırılması, anne ve bebek arasındaki bağın verimli bir şekilde devamlılığının sağlanması oldukça önemlidir. Böylece 

bebeğin sağlıklı bir bağlanma geliştirmesi beklenmektedir. Bebeklik döneminde temel bakım verene karşı geliştirilen 

bağlanmanın, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik döneminde kurulan romantik ilişkilerin, sosyal ilişkilerin ve sosyal hayatın 

sağlıklı sürdürülmesi üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmayla bağlanma, bağlanma stilleri, maternal bağlanma 

vebu kavramlara olumsuz etki ettiği bilinen öncüllere yönelik araştırmalarla ilgili bir derleme sunmak amaçlanmıştır. Böylece 

konuya ilgi duyan ve araştırma yapacak akademisyenlere genel bir bilgi sunarak ileride yapılacak araştırmalara ışık tutmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, bağlanma stilleri, maternal bağlanma 

 

  

A Review Article on Attachment and Maternal Attachment 

Abstract: Attachment, a notion that has an influence on social relationships of a person which is devoleped duringinfancy 

and afterwards during life time and can be defined as a strong emotional bond that is felt towardsother people who are 

important for him/her. Attachment which includes mutual high pleasure andestablished between mother and infant is 

conceptualized as maternal attachment. As the development of the attachment mentioned between mother and infant has a 

considerable influenceon both mother and infant’s life, it is crucial that the antecedents which have especially negative 

effectson maternal attachment are extinguished for the purpose of continuing the bond between mother andinfant in a fruitful 

way. Therefore it is expected that the infant can develop a healthy bond. Theattachment developed to the main care giver 

during infancy is known as having a great effect on carryinghealthy romantic, social relationships and social life during 

childhood, puberty and adulthood. This studyaims to focus on attachment, attachment styles, maternal attachment and the 

antecedents which are knownas their negative effects on the regarding notions. Therefore, the study tries to bring light to the 

future researches for the academics who are interested in the field by giving general information on the subject. 
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Giriş 

Bağlanma, en temel anlamda, bir bireyin kendisi için 

önemli olan diğer bireylere karşı hissettiği güçlü 

duygusal bağ olarak açıklanmaktadır ve bebeklik 

döneminde başlamaktadır. Bebeklik döneminde 

geliştirilen bağlanma, bireyin hayatı boyunca sürdüreceği 

sosyal ilişkiler üzerinde etki sahibi olan bir kavramdır 

(Meredith ve diğerleri, 2007; Fraley ve Shaver, 2000). 

Bebekler, genel kabule göre öncelikle annelerine 

bağlanarak çevresel etkilerden korunma ve eş zamanlı 

olarak da çevreyi keşif etme güdüsü taşımaktadır ve bu 

güdünün temeli güven duygusudur (Solmaz, 2002; Sümer 

ve Güngör, 1999). Anne ve bebek arasında kurulan ve her 

iki tarafın da yüksek haz duyduğu (Bretherton, 1991) 

bağlanma olarak tanımlanan maternal bağlanma ise, 

anne-çocuk sevgisinin geliştiği önemli bir bağ olarak 

değerlendirilmektedir (Mercer ve Ferketich, 1994). 

Gebelik ile başladığı kabul edilen maternal bağlanma, 

doğumdan sonra devam eden ve annelik rolünün gelişimi 

üzerinde önemli etkisi olan bir bağlanma türüdür (Muller, 

1996). Anne-bebek arasında maternal bağlanmanın 

varlığının hem anne hem de bebek açısından önem 

taşıdığı (Siddiqui ve diğerleri, 2000) kabul edilmektedir. 

Bebeklik döneminde temel bakım veren figüre yönelik 

olarak geliştirilen bağlanma stilinin, çocukluk, ergenlik 

ve yetişkinlik döneminde kurulan romantik ilişkileri; 

sosyal ilişkileri; sosyal hayatın sağlıklı sürdürülmesi 

üzerinde etkili olduğu bilinmektedir (Meredith ve ark., 

2007; Fraley ve Shaver, 2000).  

Bu bağlamda çalışmanın amacı, annelik rolünün 

benimsenmesi ve bebeğin yetişkinlik dönemindeki tutum 

ve davranışları üzerinde etkisi olduğu kabul edilen 

maternal bağlanma ile bağlanma stilleri hakkında bir alan 

yazın derlemesi yapmak; konuya ilgi duyan ve araştırma 

yapacak akademisyenlere genel bir bilgi sunmak; ileride 

yapılacak araştırmalara ışık tutmaktır. Bu amacı 

gerçekleştirebilmek için öncelikle bağlanma ve bağlanma 

stilleri hakkında bilgiler verilecek ardından bu 

kavramlarla ilişkili bazı değişkenlere yönelik araştırma 

bulguları özetlenecektir. Ardından maternal bağlanma 

kavramı açıklanacak ve ilgili araştırmalar özetlenecektir. 

Son olarak bağlanma ve maternal bağlanma arasındaki 

ilişkiye yönelik çalışmalara kısaca değinilecek ve 

ilerideki araştırmalara çeşitli önerilerde bulunulacaktır.  

Bağlanma ve Bağlanma Stilleri 

Bowlby’e (1982) göre bağlanma, rahatlığı, güvenliği ve 

desteği içeren duygusal bir bağdır ve bağlanma, ‘‘bir 

kişinin korktuğunda, yorulduğunda veya hasta olduğunda 

bir figürle ilişki kurmak ya da yakınlık aramak için 

duyduğu güçlü bir istek’’ olarak tanımlanır. Bağlanma 

davranışının harekete geçmesi için bireyin tehdit 

hissetmesi ya da bağlanma figüründen ayrılması 

gerekmektedir (Bowlby, 1982; Keler, 2008).  

Bir başka tanıma göre bağlanma; çocuk ve bakıcısı 

arasında gelişen bir duygudur. Özellikle stresli 

durumlarda belirginleşen, dayanıklılık ve devamlılığı 

olan duygusal bir bağdır. Bu bağ çocuğun bakım veren 

kimseyi araması ve yakınlık arayışı ve ilişki kurma gibi 

tavırlarla görülebilir (Pehlivantürk, 2004: 56). Bağlanma 

kuramı kapsamında bağlanma açısından önemli nokta, 

bireyin geçmiş ve mevcut durumu arasındaki etkileşimin 

boyutu ve deneyimler ile yaşanan dönüşümdür (Sroufe, 

2005). Bağlanma kuramına göre, bebek, birincil nesneye 

yönelik olarak kuvvetli ve heyecansal bir bağ kurma ve 

bu bağı sürdürme arzusundadır (Yörükan, 2011). Bebek; 

temel bakımını sağlayan birincil nesneye yönelik olarak 

zihinsel ve güdüsel olarak bazı temsiller kodlamaktadır. 

Bilişsel temsiller olarak adlandırılan bu temsiller, Bowlby 

(1973) tarafından içsel olarak çalışan modeller olarak 

adlandırılmaktadır. İçsel olarak çalışan modellerin, 

bireyin gelecek hayatındaki sosyal ilişkiler boyutunun 

temel şekillendiricisi olduğu kabul edilmektedir.Benliğe 

ilişkin içsel modeller, bireyin kendisini sevebilmesi ile 

ilişkilendirilen inanç ve tutumlar olarak adlandırılırken, 

başkalarına ilişkin içsel modeller diğerlerinin duyarlılık 

ve duygusallığı ile ilgilidir.  

Bağlanma kuramına ve eş zamanlı olarak bağlanma 

kavramına daha genel bir çerçeveden bakıldığında, 

bağlanma yalnızca bebeklik döneminde ortaya çıkan bir 

olgu değil; bireyin gelecek dönemdeki hayatı üzerinde ve 

dolayısıyla da sosyal ilişkileri üzerinde etkili olan ve 

sürdürülen bir süreçtir. Eğer bir bebek, ihtiyaç 

duyduğunda bağlanma figüründen istediği tepkiyi 

alabilirse, çevreye uyum sağlama ve keşif etme 

güdülerinin doyurulmasına yönelik zemin hazırlanması 

mümkün olmaktadır (Hazan ve Shaver, 2000) ve bu 

bağlanma gelecekteki sosyal ilişki ağı üzerinde etki 

sahibidir (Bowlby, 1979). 

Bağlanma kuramının geliştiricisi olan Bowlby’den sonra 

kurama ilişkin en önemli katkılar Ainsworth (1979) 

tarafından yapılmıştır. Ainsworth tarafından yürütülen 

çalışmaların temelinde bağlanma davranışına yönelik 

bireysel farklılaşmalar ele alınmıştır. Annelerin bireysel 

farklılıklarından kaynaklanan farklı bağlanma stillerinin 

bağlanmayı etkilediği görülmüştür ve bu kapsamda 

bağlanma üç temel grupta sınıflandırılmıştır. Güvenli 

bağlanma stiline sahip bebeklerin, kendilerine bakım 

veren birincil figürü (genel kabule göre annelerini) 

güvenli yer olarak kullandıkları görülmektedir. Bebekler, 

çevreyi keşfederlerken ve temel güdülerinden biri olan 

meraklarını doyurmaya yönelik davranışlar sergilerlerken 

olası bir sıkıntı ya da sorun durumunda bağlanma 

figürlerini, geri dönebilecekleri güvenli yer olarak 

algılamaktadırlar. Güvenli bağlanma stiline sahip 

bebeklerin, temel bakım veren figürlerinin yokluğunda 

rahatsızlık duydukları bilinmektedir. Ayrıca, bu tip 

bağlanma stiline sahip bebeklerin güven duyguları 

gelişmiştir; temel bakım veren figürleri, bebeğin 

bulunduğu ortama geldiğinde bebek bu figüre yönelik 

memnuniyet içeren tepki vermektedir; diğer bağlanma 

stillerine sahip bebekler ile kıyaslandığında göreceli 

olarak daha kolay sakinleştirilebildikleri bilinmektedir.  

Kaygılı bağlanma stiline sahip bebeklerin, temel bakım 

veren figürleri ile aynı ortamda oldukları durumlarda, 

bağlanma figüründen yakın ilgi bekledikleri ancak 

çevreyi keşif etme sürecinde bu figürü güvenli yer olarak 

kullanmadıkları bilinmektedir. Kaygılı bağlanma stiline 

sahip bebeklerin temel bakım veren figürüne yönelik 

davranış ve tutumları değişkenlik göstermektedir ve bu 

nedenle de bu bağlanma stili alan yazında kararsız 

bağlanma olarak da adlandırılmaktadır (Ainsworth, 

1979).  

Ainsworth (1979) tarafından tanımlanan bir diğer 

bağlanma stili kaçınan bağlanma stilidir. Kaçınan 

bağlanma stiline sahip olan bebeklerin, temel bakım 

veren figürleri ile aynı ortamda iken çevreyi keşfetme 

eğiliminde oldukları ve fakat bu süreçte temel bakım 

veren figürleri ile bir etkileşimde olmadıkları 

bilinmektedir. Bu tip bağlanma stiline sahip olan bebekler 
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bağlanma figürleri ortamda değilken kaygı ya da 

mutsuzluk ile ilgili herhangi bir tepki vermemekte ve 

rahatsızlık hissetmemektedir. Ayrıca kaçınan bağlanma 

stiline sahip olan bebeklerin, temel bakım veren figürleri 

yeniden ortama geldiğinde bir memnuniyet gösterisi 

yapmadıkları aksine bu noktada başka şeyler ile 

ilgilenerek temel bakım veren figürü ile etkileşimden 

kaçındıkları bilinmektedir.  

Bartholomew ve Horowitz (1991) tarafından oluşturulan, 

dört kategori modeli olarak bilinen dörtlü bağlanma 

modeli, son yıllarda yetişkin bağlanma stilleri (güvenli, 

korkulu, saplantılı ve kayıtsız) ile ilgili yapılan 

araştırmalarda sıkça kullanılmaktadır. Güvenli bağlanma 

stilinde hem benlik hem de başkaları modelleri 

olumludur. Bu stile sahip kişiler kendilerini değerli olarak 

algılar ve diğerlerini kabul eder ve destekleyici olarak 

görürler. Saplantılı bağlanma stili; olumsuz benlik modeli 

ve olumlu başkaları modeliyle ilişkilidir. Kayıtsız 

bağlanma stili benlik modelinin olumlu olduğu fakat 

başkaları modelinin olumsuz olduğu stildir. Korkulu stil 

her iki modelinde olumsuz olduğu stildir. Bu stile sahip 

kişilerin hem benlik hem de başkaları modeli 

olumsuzdur. (Bowlby, 1973; Bartholomew ve Horowitz, 

1991). 

Güvenli bağlanma tarzına sahip bireylerin özsaygı ve 

güvenleri yüksek olur. Hem kendileri hem de 

karşılarındakiler konusunda olumlu bakış açısı sergilerler. 

Sevilmeye değer, kabul edici ve karşı tarafa da 

destekleyici tavır içindedirler. Stres yaratacak konularda 

güvenli bağlanması olanlar yaşananları daha az tehditkâr 

görürler ve stresle başa çıkma yeteneklerine güvenirler 

(Tutarel-Kışlak ve Çavuşoğlu, 2006). Saplantılı bağlanma 

biçimine sahip kişilerde, daha çok kendisiyle ilgili 

olumsuz duygular, değersiz hissetme hakimken, 

başkalarına yönelik olumlu değerlendirmeler görülür. 

Özgüvenleri az, kendini kolay açamayan ve verilen 

desteği alamayan, kaygılı bireylerdir (Waters ve ark., 

1995; Kesebir ve ark., 2011). Kayıtsız bağlanma stilline 

sahip bireyler kendilerine karşı olumlu, başkaları ile ilgili 

olumsuz inançlara sahiptirler. Temelde yakınlık 

kurmaktan kaçınarak reddedilmekten kendilerini korurlar. 

Negatif duygularını baskı altında tutma eğilimleri vardır. 

Başkalarına olan gereksinimlerini, yakın ilişkilerin 

gerekliliğini reddeden, yüksek öz- saygısı olan, özerkliğe 

aşırı önem veren kişilerdir (Terzi ve Cihangir Çankaya, 

2009).Korkulu bağlanma stiline sahip bireyler hem 

kendileri hem de diğerleri için olumsuz inançlara 

sahiptirler. Genel olarak kaygılı/kaçıngandırlar. Yakınlık 

kurmayı istemelerine rağmen kendilerini hayal 

kırıklığından, incinmekten korumak istedikleri için 

bundan kaçınırlar (Crowell ve Treboux, 1995; Waters ve 

ark.,1995; Kesebir ve ark., 2011).  

Bağlanma ve Bağlanma Stilleri ile İlgili Araştırmalar 

Bağlanma kavramına ilişkin alan yazında birçok 

araştırma olduğu ve bu araştırmaların özellikle bağlanma 

üzerinde etki sahibi olan faktörlere yönelik olduğu 

görülmüştür (Van Ijenzdoorn ve Sagi-Schwartz, 2008). 

Grossman ve arkadaşları (2008) tarafından yürütülen bir 

araştırmada, ebeveyn-çocuk bağlanması üzerinde 

babaların destekleyen tutum sergilemesinin ve hassas 

olmasının çocukların oyun davranışlarını olumlu yönde 

geliştirdiği ortaya konmuştur. 

Ziefman ve Hazan (2008) tarafından yürütülen 

araştırmada, bağlanma davranışındaki sıklığın ve 

bağlanma simetrisinin içsel çalışma modeli çerçevesinde 

yaş ile paralel bir değişim gösterdiği saptanmıştır. 

Bağlanma ile çevresel şartlar arasındaki ilişkinin ortaya 

konduğu araştırmalar incelendiğinde (Granqvist ve 

Kirkpatrick, 2004), istikrarlı çevresel şartların varlığının 

bağlanma tarzının sürekliliği üzerinde etkili olduğu 

görülmüştür. Çevresel şartlarda ortaya çıkan dramatik 

değişmelerin ise içsel çalışma modellerinin yeniden 

şekillenmesini ve bağlanma stilinin değişmesine etki 

ettiği ortaya konulmuştur (Berlin, Cassidy ve Appleyard, 

2008; Sroufe, 2000).  

Alan yazında bağlanmanın kaygı ve kaçınan boyutlarının 

öz duyarlılık ile ilişkisi incelendiğinde, yapılan 

araştırmaların sonuçları kaygılı bağlanma ile öz duyarlılık 

arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir (Irons, 2007; 

Neff ve Beretvas, 2013; Neff ve McGehee, 2010; Terzi, 

2015; Wei, Liao, Ku ve Shaffer, 2011). Kaçınan 

bağlanma ile özduyarlılık arasında ise ilişki olmadığını 

(Irons, 2007; Neff ve Beretvas, 2013; Neff ve McGehee, 

2010; Rosen, 2013; Terzi, 2015) veya zayıf bir ilişki 

olduğunu gösteren çeşitli araştırmalar mevcuttur (Raque-

Bogdan ve diğerleri, 2011; Wei, Liao, Ku ve Shaffer, 

2011). Ayrıca yapılan araştırmalar, güvenli bağlanma 

tarzı olanların özduyarlılıklarının yüksek; güvensiz 

bağlanma tarzı olanların ise özduyarlılıklarının düşük 

olduğuna işaret etmektedir (Neff ve Beretvas, 2013; Neff 

ve McGehee, 2010). 

Bireyin bağlanma stilinin, onun stresle başa çıkma 

davranışıyla ve iyi olma düzeyi ile ilişkili olduğu 

görülmüş ve iki değişken arasında düşük düzeyde ve 

olumlu bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca kayıtsız bağlanma 

stilinin aktif planlama başa çıkma tutumunu anlamlı 

şekilde yordadığı bulunmuştur (Terzi ve Cihangir 

Çankaya, 2009). Hawkins, Howard ve Oyebode (2007), 

84 hemşireyle yaptıkları araştırmada, yetişkin bağlanma 

stilleri, stres ve başa çıkma stillerine bakmışlardır. 

Sonuçlar, güvenli ve güvensiz bağlanan bireyler arasında, 

stres yaşamanın anlamlı olarak farklılaşmadığını 

göstermektedir. Ayrıca Aleksitimik bireylerin kaygılı ve 

kaçınmacı bağlanma stilinde oldukları belirlenmiştir 

(Durak Batıgün ve Büyükşahin, 2008). 

Bağlanma ve psikopatoloji arasındaki ilişkiye 

bakıldığında ise; bağlanmaya ilişkin kaygı ve kaçınma 

psikopatolojiye yatkınlık bakımından bir risk faktörü 

olarak ortaya çıkmaktadır (Sümer ve ark., 2009 ). 

Depresyon tanısı alanların OKB ve PB tanısı alanlardan 

daha yüksek düzeyde bağlanma kaçınması 

bildirdikleri;klinik grubun (OKB, panik bozukluk, 

depresyon), psikopatolojisi olmayanlardan anlamlı olarak 

yüksek düzeylerde bağlanma kaygısı bildirdikleri 

saptanmıştır (Sümer ve ark., 2009). Bu sonuçlar 

alanyazındakii çalışmalarla benzerlik göstermektedir 

(Bifulco, Moran, Ball ve Bernazzani, 2002; Mikulincer 

ve Shaver, 2007). 

Bağlanma süreci üzerinde etkisi olan faktörler 

kapsamında ele alınan bir faktör olan ebeveyn faktörüne 

yönelik Grossman ve Zimmerman (2002) tarafından 

yürütülen araştırmada anneye ve babaya olan güvenli 

bağlanma arasındaki farklılık incelenmiştir. Anneye 

yönelik güvenli bağlanma geliştiren bireylerin, stres ile 

karşılaştığında fizyolojik anlamda rahatlama 

sağlayabilme kabiliyetinin olduğu ve babaya yönelik 

güvenli bağlanma geliştiren bireylerin ise oyun ve keşif 

yönünün kuvvetli olduğu ortaya konulmuştur.  
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Maternal Bağlanma 

Maternal bağlanma, gebelik ile başlayan ve sonrasında 

post-partum dönemi boyunca devam ettiği kabul edilen 

benzersiz bir bağlanma türüdür (Ard, 2000). Bağlanma ve 

bağlanma kuramlarına yönelik yürütülen birçok araştırma 

kapsamında maternal bağlanma anne ve bebek açısından 

en derin ve yakın ilişki dönemi olarak 

değerlendirilmektedir (Bretherton, 1992).  

Maternal bağlanmaya ilişkin olarak alan yazında yer alan 

tanımlar incelendiğinde, maternal bağlanmanın “anne ve 

bebek arasında zevk güdüsünü uyarıcı bir etkileşim” 

şeklinde tanımlandığı görülmektedir (Mercer ve 

Ferketich, 1994). Bir diğer maternal bağlanma tanımına 

göre ise maternal bağlanma, sevgi, şefkat, ilgi ile ortaya 

çıkan ve zamana dayalı olarak sürdürülebilirlik özelliğine 

sahip eşsiz bağdır (Muller, 1994). Maternal bağlanma, 

gebe ve doğmamış çocuk arasında oluşan özgün, sevgi 

dolu, duygusal bağ olarak tanımlanmaktadır (Condon ve 

Corkindale, 1997). Doan ve Zimerman (2003) ise 

maternal bağlanmayı, gebelik döneminde var olan, gebe 

ile fetüs arasındaki duygusal yakınlığı temsil eden, 

mevcut ekolojik sistemde gelişen ve annenin zihninde 

canlanan, duygusal becerilerin kullanımını kapsayan 

bağlanma şeklidir diye tanımlamıştır. 

Maternal bağlanma sadece bebeğin yeni hayatındaki 

güven duygusunun sağlanması için değil, eş zamanlı 

olarak annelerin annelik rolünün gelişmesi üzerinde de 

etkili olan önemli bir bağlanma türüdür. Doğum sonu 

dönemde yenidoğan bebek ve anne arasındaki bağın hızlı 

bir şekilde kurulması ve annenin annelik rolünü 

benimsemesi noktasında maternal bağlanmanın önemi 

büyüktür. Maternal bağlanma anne-bebek ilişkisinin 

kaliteli olması noktasında da önemli bir bağlanma 

türüdür. 

Maternal bağlanma kavramının gelişmesine yönelik 

yürütülen araştırmalarda Cranley tarafından yayınlanan 

altı boyutlu model dikkati çekmektedir (Cannella, 2005; 

Cranley, 1981; Cranley, 1979). Cranley tarafından 

geliştirilen modele göre maternal bağlanmanın boyutları; 

Fetüsten kendiliğinden ayrım, 

• Fetüs ile olan etkileşim, 

• Fetüse özellikler yükleme, 

• Kendini adama (kendinden verme), 

• Rol, 

• Yuva yapma, 

şeklinde sıralanmaktadır. Bu altı boyut, maternal 

bağlanmanın ölçülmesine yönelik ölçeklerin 

geliştirilmesine de katkı sağlamıştır. Cranley’in altı 

boyutlu modelini araştırmalarında kullanan Muller 

(1992), çocuk sahibi olmayı bekleyen annenin, kendine 

primer bakım veren ile ilişkili erken dönem 

deneyimlerinin sonraki bağlanma şekillerini etkilediği 

sonucuna varmıştır. Anne ve bebek arasındaki bağın 

doğum sonrasında ivedi bir şekilde kurulması, annelik 

rolünün kazanılmasının yanı sıra, anne-bebek arasında 

kaliteli ilişkinin kurulması noktasında önemli olduğu 

kanıtlanmıştır (Rodriquez ve ark., 2011). 

Anne ve bebek arasında gelişen maternal bağlanma 

düzeyinin tespit edilmesi önemlidir. Bebeğine zayıf 

maternal bağlanma olasılığına sahip olan annelere 

yönelik uygun süreçlerin başlatılması ve bebeklerine 

yönelik bağlanmada kayıtsız tavır sergileyen annelerin 

motive edilmesi önemlidir (Shieh, Kravitz ve Wang, 

2001). Çünkü, zayıf bağlanma düzeyi, anksiyete ve 

depresyona sebep olmaktadır (Bloom, 1995). Bebeklerine 

yönelik olarak kuvvetli maternal bağlanma geliştiren 

annelerin, duygusal, bilişsel ve davranışsal anlamda 

annelik rolüne diğer annelere kıyasla daha hazır olduğu 

araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur (Siddiqui ve 

ark., 2000).Anne ve bebek arasında söz konusu 

bağlanmanın gelişmesi gerek annenin gerekse yeni 

doğanın hayatı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu için, 

maternal bağlanmaya özellikle olumsuz etki ettiği bilinen 

öncüllerin ortadan kaldırılması, anne ve bebek arasındaki 

bağın verimli bir şekilde devamlılığının sağlanması 

noktasında önemlidir. 

Maternal Bağlanma Süreci Üzerinde Etkili Olan 

Faktörler ve İlgili Araştırmalar 

Anne ve bebek arasında gelişen ve bebeğin gelecekteki 

bağlanma süreci üzerinde etkisi olan maternal 

bağlanmaya etki eden faktörler araştırmacılar tarafından 

ortaya konulmuştur. Bu faktörlerden bir tanesi teknoloji 

ve tanı gereçlerinin varlığıdır. Son otuz yılda gebeliğin 

erken döneminde, anne karnında yaşayan fetüsün 

görüntülenebilmesinin, maternal-fetal ilişkisinin çok 

erken bir dönemde kurulmasına katkı sağladığı ileri 

sürülmektedir (Stormer, 2003). Ultrason kullanılmasının 

ve bu süreçte gebelerin bilgilendirilmesinin maternal 

bağlanma üzerinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır 

(Boukydis ve ark., 2006; Righetti ve ark., 2005; Pretorius 

ve ark., 2006). Bununla beraber gebelerin prenatal 

bağlanmalarını çalışma durumu, gebelik haftası ve gelir 

durumu olumlu yönde etkilerken, yaş, eğitim durumu, 

aile tipi, istemli gebelik, gebelik sayısı ve yaşayan çocuk 

sayısının anlamlı bir etkisi olmadığı saptanmıştır (Elkin, 

2015). 

Maternal bağlanma sürecinde gebelik yaşı önemli bir 

etken olarak kabul edilmektedir. Özellikle gebelik yaşının 

artması ile fetal hareketlerin hissedilmeye başlanması 

noktasında maternal bağlanmanın arttığı tespit edilmiştir 

(Bloom, 1998; Wailand ve Tate, 1993; Zachariah, 1994).  

Maternal bağlanma, annenin, gebelik sürecinde algıladığı 

stres, psikolojik travmaları, depresyon durumu gibi 

faktörlerden de etkilenmektedir. Annenin anksiyete 

düzeyinin yüksek olması durumunda anne-bebek arasında 

kurulan maternal bağlanma düzeyinin düşük olduğu (Hart 

ve McMahon, 2006) ve annelerin depresyon düzeylerinin 

maternal bağlanma üzerinde direkt ve negatif bir etkisi 

olduğu ortaya konulmuştur (Lindgren, 2003). 

Maternal bağlanma kavramına yönelik olarak alan 

yazında yürütülen araştırmaların en temel argümanı anne 

ve bebek arasında kurulan bu eşsiz bağın, bireyin 

hayatındaki diğer dönemlerde etkisi olup olmadığı ve eş 

zamanlı olarak da bu bağ üzerinde hangi faktörlerin etkili 

olduğuna yöneliktir. Maternal bağlanma üzerinde etkisi 

olan faktörler üzerinde yapılan araştırmalar doğum 

öncesi, doğum anı ve doğum sonrası birçok faktör 

çerçevesinde değerlendirilmektedir. Örneğin, Çoban 

(2003) tarafından yürütülen araştırmada, maternal 

bağlanma üzerinde doğumun şekli ve annenin doğum 

sürecinde anestezi alıp almamasının etkili olduğu 

bulunmuştur. 

Maternal bağlanma ile ilgili diğer önemli bir etken ise, 

anne ve babanın bebeğin anne karnındaki hayatı boyunca 

kurdukları hayal ve bu hayalin doğumla gerçekleşenle 

olan uyumudur. Diğer bir ifade ile aile tarafından 
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yaratılan bebek hayali ne kadar gerçekleşen durumla ile 

örtüşüyorsa anne – bebek arasındaki maternal bağlanma 

düzeyi o derece çok artmaktadır (Kavlak, 2004).  

Maternal bağlanma üzerinde etki sahibi olan bir diğer 

faktör, bebeğin prematüre olarak doğması olarak 

değerlendirilmektedir. Anne-bebek maternal bağlanma 

düzeyinde prematürelik olumsuz etkilemektedir (Soysal 

ve ark., 2003). Çünkü bu bebekler hastanede daha uzun 

süre kuvözde kalmakta ve anneleri ile ilk temasları diğer 

bebeklerden görece daha sonra gerçekleşmektedir.  

Maternal bağlanma ile ilgili olarak yürütülen araştırmalar 

çerçevesinde maternal bağlanma üzerinde annenin 

hamileliğinin planlı olması da (Çoban, 2003) önemli bir 

etken olarak değerlendirilmektedir. Hamileliği planlı olan 

annelerin anne-bebek bağlanma düzeylerinin diğer 

anneler ile kıyaslandığında görece daha yüksek olduğuna 

ilişkin araştırma sonuçları (Bahçecik ve Kavaklı, 1993) 

olduğu görülmektedir. Ayrıca 35 yaş ve üzerinde gebe 

kalan, öğrenim düzeyi düşük olan, çalışmayan, gebeliği 

planlı olmayan ve birden çok doğum yapmış gebelerin 

bağlanma düzeylerinin daha düşük seviyede olduğu 

saptanmıştır (Dereli Yılmaz ve Kızılkaya Beji, 2010). 

Maternal bağlanmanın gelişmesi noktasında; annenin 

bebeği ile yüz yüze iken, bebeğine bakması, annenin 

bebeğinin elbiselerini giydirmesi ve çıkartması, bebeğine 

dokunması, öpmesi, konuşması gibi davranışlar 

sergilemesinin, maternal bağlanmayı olumlu yönde 

etkilediği araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur 

(Kennel, 1997; Novak ve Brom, 1999; Wong, 2001). 

Anne ve bebek arasında kurulan bağın, bebeğin duygusal 

gelişimi ve sosyal anlamda uyumlu olması arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (Korkmaz ve 

diğerleri, 2005; Montigny ve Lacharite, 2006). 

Bağlanma ve Maternal Bağlanma Arasındaki İlişkiler 

ile İlgili Araştırmalar 

Maternal bağlanma ve bağlanma arasındaki ilişkinin 

ortaya konulması noktasında araştırmalar incelendiğinde, 

aile dinamiğinin ve bağlanmanın maternal bağlanma ile 

ilişkisinin kurulmaya çalıştığı görülmektedir (Fonagy, 

Steele ve Steele, 1991; Main ve Hesse, 1990; Mikhail ve 

diğerleri 1991). Anne ve bebek arasındaki maternal 

bağlanma düzeyi, annenin kendi annesi ile bebeklik 

döneminde kurduğu bağlanma düzeyi ile ilişkilidir 

(Mercer ve Ferketich, 1994; Kavlak ve Şirin, 2009). 

Maternal bağlanmanın yüksek ve kaliteli olması ile 

annenin çocukluk dönemindeki bağlanma anıları arasında 

güçlü bir ilişki olduğu savunulmaktadır (Main ve Hesse, 

1990). Siddiqui ve diğerleri (2000) tarafından yürütülen 

bir araştırmada, annelerin kendi çocukluk anılarında yer 

alan yetiştirilme-bağlanma ile ilgili anılarının, annenin 

maternal bağlanma düzeyinde etkili olduğu belirlenmiştir. 

Şen (2007) 1-4 aylık bebeği olan annelerin bağlanma 

biçimleri ile maternal bağlanma düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi incelemiş; annelerin kaygı ve kaçınma puan 

ortalamaları düştükçe maternal bağlanmanın yükseldiği 

ve güvenli bağlanma biçimine sahip olan annelerin 

maternal bağlanma puan ortalamaları daha yüksek bir 

değere sahip olduğunu saptamıştır. Annelerin kendi 

ergenlik dönemlerinde kurdukları bağlanma ilişkileri ile 

maternal bağlanma düzeyleri arasında pozitif korelasyon 

olduğu saptanmıştır (Wailand ve Tate, 1993). Maternal 

bağlanma düzeyinin, aile ilişkilerindeki duygusal yakınlık 

ve bağlılık ile anlamlı ve pozitif ilişki içerisinde olması 

araştırmacıların saptadığı bir diğer sonuçtur (White ve 

ark., 1999).  

Sonuç ve Öneriler 

Özetlemek gerekirse, anne ve bebek arasındaki en eşsiz 

bağlardan biri olan ve gebelik ile başlayarak doğum 

sonrasında devam eden maternal bağlanma süreci 

üzerinde etki sahibi olan bir çok faktör bulunmaktadır.Bu 

faktörlerin başlıcaları; annenin tanımlayıcı özellikleri 

(evliliğe ilişkin özellikleri, yaşayan çocuklarına ilişkin 

özellikleri, gebelik, gebeliği planlama durumu vb.), 

yaşadığı kültür, tutum ve davranışlar olarak 

sıralanmaktadır. Annenin kendi bağlanma stilinin kendi 

anne oluşunda bebeğine geliştirdiği maternal bağlanma 

üzerindeki etkisi de belirlenmiş ve araştırmalara konu 

olmuştur.  

Bebek ve anne/ bakım veren kişi arasında oluşan ilk 

bağlanma ilişkisinin kalitesi bireyin kendisi ve başkaları 

ile ilgili algısının temellerini oluşturmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında annenin özellikle ilk yıllarda çocuğun tüm 

yaşamını etkileyebilecek bebek bakımı ve çocuk eğitimi 

hakkında bilinçlendirilmesi, örneğin stresle başa çıkma 

tarzları konusunda eğitilmesi, özduyarlılık, özgüven gibi 

konularda desteklenmesi çok önemlidir. Bu bağlamda, 

anneler için bebek bakımı hakkında eğitim programları 

geliştirilip uygulanabilir. Anne- bebek ilişkisinde 

olumsuz etkileri olabilecek bağlanma stillerine yol açan 

geçmiş yaşantılar ile ilgili, anne adaylarına yönelik, 

destekleyici psikoterapi çalışmaları yapılabilir. Bu 

çalışmalarla annelerin kendilik algılarının olumlu bir hale 

gelmesine çalışılabilir. 

Bu önerileri gerçekleştirebilmek için; bağlanma ve 

maternal bağlanma konularına ilgi duyan ve araştırma 

yapacak akademisyenlerinçeşitli değişkenleri ele alarak 

yapacakları güncel nicel ve deneysel çalışmalara 

gereksinim duyulduğu söylenebilir. 
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