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ANNE BEKÇİLİĞİ ÜZERİNE BİR DERLEME

Arzu AYDIN*, Güleycan AKGÖZ AKTAŞ**

ÖZET
Amaç: Araştırmalar çocuk gelişimi ve çocukların iyi oluşları için baba katılımının kritik derecede önemli olduğunu gös-
termektedir. Bununla birlikte bazı anne davranışlarının baba-çocuk ilişkisini etkilediği ve baba katılımı üzerinde anne 
bekçiliğinin belirleyici bir faktör olduğu düşünülmektedir. Bu derlemenin amaçlarından biri babanın çocuk bakımına 
katılımı ile ilişkili olarak anne bekçiliği davranışlarını tanımlamaktır. Çalışmanın bir diğer amacı ise anne bekçiliği ile 
ilişkili değişkenleri belirlemektir. Yöntem: Anne bekçiliği anahtar kelime olarak kullanılarak çeşitli veri tabanları ta-
ranmış ve çalışmanın amaçları doğrultusunda basılı makale ve tezler gözden geçirilmiştir.  Sonuçlar: Yakın zamana 
kadar pek çok çalışmada anne bekçiliği, baba çocuk etkileşimini eleştirme ya da aile ile ilgili görevlerde annenin kont-
rol edici davranışları gibi olumsuz yönleriyle ele alınmıştır. Bununla birlikte diğer bazı araştırmalarda anne bekçiliği 
hem pozitif hem de negatif yönleriyle kavramsallaştırılmıştır. Yakın zamanlarda ise Puhlman ve Pasley (2013) aile 
sistemler kuramı ve feminist bakış açısından hareketle üç boyutlu yeni bir model önermiştir. Bu derlemede annenin 
geleneksel cinsiyet rollerine bağlılığı, ebeveynlerin bireysel özellikleri ve evlilik ilişkilerinin bekçilik davranışlarını 
yordayıcı değişkenler olduğu tartışılmıştır. Ayrıca anne bekçiliğini ölçmek üzere geliştirilmiş ölçekler tanıtılmıştır. Tar-
tışma: Alan yazında anne bekçiliği ile ilgili çalışmaların sayısında dikkate değer bir artış olmakla birlikte, Türkiye’de 
yürütülen çalışmalar hali hazırda yetersiz görünmektedir. Sonraki çalışmalarda anne bekçiliğinin sadece baba-çocuk 
ilişkisine değil genel olarak aile sistemine etkilerinin incelenmesi kavramın anlaşılmasına katkı sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Anne bekçiliği, baba katılımı, aile
SUMMARY: A REVIEW ON THE MATERNAL GATEKEEPING
Objective: Researches show paternal involvement is critical for development and psychological well-being of children. 
Furthermore, it has been thought that certain maternal behavior might be affecting the relationship of fathers with the-
ir children, and maternal gatekeeping might be regarded as a determinant over paternal involvement. One of the main 
objectives of this review was to identify maternal gatekeeping behavior with respect to its connection with paternal 
involvement in childcare. We have also aimed to determine variables related to maternal gatekeeping. Method: Vario-
us databases were searched by using maternal gatekeeping as the keyword and published articles and dissertations 
were reviewed in accordance with the objectives of the study. Results: Until recently, most studies have pointed out 
negative aspects of gatekeeping, such as mothers being critical of father-child interaction, or mothers exhibiting ex-
cessive control over family tasks. However, some other studies have conceptualized maternal gatekeeping with both 
positive and negative aspects. Recently, Puhlman and Pasley (2013) suggested a new three dimensional (control, 
encouragement, and discouragement) model that has stemmed from family systems theory and feminist perspective 
over maternal gatekeeping. In this review, mother’s commitment to traditional gender roles, individual characteristics 
of parents and quality of marital relationship were found to be signifi cant variables that predicted maternal gatekee-
ping. In addition, scales developed with the intent to measure maternal gate keeping, were introduced. Discussion: 
Although number of studies in current literature about maternal gatekeeping has considerably increased in recent 
years, studies conducted in Turkey so far remain limited. Future studies that shall examine the effects of maternal ga-
tekeeping on the family system as a whole, rather than how it affected the father-child relationship, might contribute 
to outline a better understanding of the concept.
Key Words: Maternal gatekeeping, paternal involvement, family

GİRİŞ

Babanın çocuk yetiştirme sürecindeki katkısı-
nın çocuk üzerinde olumlu sonuçları olduğuna 
dair pek çok çalışma yapılmıştır (Coltrane 1996, 

Lamb ve ark. 1985). Ancak geleneksel cinsiyet 
rollerinin farklılaşmasına ve toplumsal bakış 
açısının giderek değişmesine rağmen; ailesel 
yapı içinde anneler halen çocuk bakımı ve ev 
işleri konusunda ilk akla gelenlerdir (MacDo-
nald 2009). Bu durum araştırmacıları baba-ço-
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cuk ilişkisinde annelerin teşvik edici ya da iliş-
kiyi baltalayıcı bir rolü olup olmadığı sorusunu 
araştırmaya itmiştir (Puhlman ve Pasley 2013). 
Kimi çalışmalarda annelerin babalardan daha 
fazla katılım beklentisi içinde oldukları, kimile-
rinde ise kadınların daha fazlasını istemedikleri 
bildirilmektedir (Lamb ve ark. 1985). Poortman 
ve Van Der Lippe (2009) çocuk bakımının yanı 
sıra temizlik, yemek pişirme gibi evle ilgili gö-
rev dağılımında kadınların daha fazla sorumlu-
luk aldıklarını bildirmektedir. Dahası kadınların 
bu görev dağılımından hoşlandıkları, işleri zevk 
alarak yerine getirdikleri; çünkü ev işlerinin er-
kekler tarafından daha zor öğrenildiğine ve kali-
tesiz yapıldığına inandıkları rapor edilmektedir. 
Sözü edilen bu araştırmanın yanı sıra başka ça-
lışmalarda da annelerin eşlerinden çocuk bakımı 
konusunda daha fazla paylaşım istemedikleri 
bulgusuna rastlanmaktadır (Quinn ve Staines 
1979). Buradan hareketle annelerin baba-çocuk 
ilişkisinde düzenleyici ya da ‘bekçi’ rolünü üst-
leniyor olabileceği düşünülmüş ve ilk olarak, an-
nelerin babalar üzerindeki etkilerini ifade etmek 
için DeLuccie (1995) tarafından ‘anne bekçiliği’ 
(maternal gatekeeping) kavramı kullanılmıştır. 

DeLuccie’nin (1995) ardından Allen ve Hawkins 
(1999) anne bekçiliğini bahçe metaforu ile açıkla-
mışlardır: ev ve aile annenin kilitli kapıları olan, 
duvarlarla çevrili bahçesidir ve bu bahçenin 
içinde anne; belirlenmiş kurallara uygun şekil-
de bakım veren ebeveyn rolünü sürdürür. Aynı 
araştırmacılar anne bekçiliğini ‘annenin, babayı 
kısıtlayan ve babanın ev işlerini öğrenmesine 
engel olan inanç ve tutumları’ olarak da tanım-
lamışlardır. Bunun yanı sıra bekçilik davranış-
ları annenin kendisini çocuk bakımı konusunda 
birincil sorumlu olarak görmesi ve baba katılım 
gösterdiğinde de onun davranışlarını eleştir-
mesidir (Schoppe-Sullivan ve ark. 2008). Allen 
ve Hawkins’e göre (1999), ‘anne bekçiliği’ ya 
da ‘bekçi annelik’ iç içe geçmiş üç boyutta ifade 
edilmektedir: İlki, annenin kocasına kıyasla ev 
işleri ve çocuk bakımında daha çok sorumluluk 
aldığını ve bunları kocasından daha iyi yaptığını 
ifade eden ‘standartlar ve sorumluluklar’; ikin-

cisi, annelik ve eşlik rolüyle çevresinden onay 
alma arzusunu tanımlayan ‘annelik rolü onayı’ 
ve sonuncusu ev işleri ile çocuk bakımı konu-
sunda cinsiyet rolü ayrımlarına olan inancını 
anlatan ‘ayrıştırılmış aile rolleri’ boyutudur. Bu 
kavramsallaştırma, alandaki çalışmalar için bir 
temel oluşturmakla birlikte, anne bekçiliğinin 
erkek üzerindeki güçlü ve olumsuz etkilerine 
de vurgu yapmaktadır. 1990’ların sonlarından 
itibaren bu görüşe paralel olarak annelerin baba-
lar üzerindeki kısıtlayıcı tutumlarının baba katı-
lımını azalttığına dair çalışmalar yayımlanmaya 
başlamıştır. Örneğin, Fagan ve Barnett 2003 yı-
lında yaptıkları bir çalışmada annelerin, babaları 
ev işlerinde olduğu kadar çocuklarıyla geçirdiği 
zamanla ilgili de kısıtladıkları ve babalar üze-
rinde kontrolcü davrandıklarını bildirmiştir. Bu 
çalışmadan sonra anne bekçiliği, ‘babanın çocuk 
bakımı ve ev işleri konusunda, annenin izin ver-
diği sınırlar içerisinde, kontrollü olarak katılım 
sağlayıp var olabilmesi’ şeklinde ifade edilmiş-
tir.  Dahası, anne bekçiliği kavramı ‘annelerin 
babalara ev işleri konusunda gösterdiği kısıtla-
ma’ olmakla kalmayıp annenin ‘çocuk bakımı ve 
sorumluluğu konusundaki olumsuz etkilerini’ 
de ifade etmeye başlamıştır. 

Öte yandan Walker ve McGraw (2000), ken-
dilerinden önceki anne bekçiliği çalışmalarına 
yeni bir bakış açısı getirerek, bekçi anneliğin 
kısıtlayıcı olduğu kadar kolaylaştırıcı etkisinin 
de olabileceğini öne sürmüşlerdir. Böylece, ilk 
araştırmalarda babanın ev ve çocukla ilgili iş-
lere gösterdiği katılımını kısıtlayıcı bir değiş-
ken olarak görülen anne bekçiliğinin aile yapısı 
içerisinde aslında olumlu etkileri de olabileceği 
düşünülmeye başlanmıştır. Bu yaklaşım daha 
sonraları başka birçok araştırmacı tarafından da 
kabul görmüş (Puhlman ve Pasley 2011, Seery 
ve Crowley 2000, Van Egeren ve Hawkins 2004) 
ve anne bekçiliği olumlu ve olumsuz yanlarıyla 
daha geniş bir çerçevede ele alınmaya başlan-
mıştır. 

Anne bekçiliğinin baba-çocuk ilişkisindeki 
olumlu işlevine örnek olabilecek çarpıcı bir araş-
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tırma Roy ve Dyson (2005) tarafından cezaevin-
deki mahkum babalarla yapılmıştır. Niteliksel 
bir araştırma olan bu çalışmada babalar eşlerinin 
bekçilik davranışlarının (çoğunlukla kolaylaştı-
rıcı türü) varlığı ve gerekliliğine dair beyanlarda 
bulunmuş, örneklemin %75’i eşlerinin bariyer-
lere rağmen çocuklarıyla etkileşimlerini cesaret-
lendirdiğini ifade etmişlerdir. 

Olumlu yanıyla öne çıkarılan anne bekçiliğinin 
annelerden oluşan bir örneklemde de benzer so-
nuçlar içerdiği Sano, Richards ve Zvonkovic’in 
(2008) bulgularında görülmektedir. Bu çalışma-
da annelerin, bekçilik davranışlarını babaları 
durdurmak ve engellemek için değil, aksine 
onlara işin doğrusunu ve uygun yolunu göster-
me niyetiyle yaptıkları bildirilmiştir.  Böylelikle 
anne bekçiliği, ‘baba davranışlarını düzenlemek 
amacı ile anneler tarafından sergilenen ‘eleştirel 
’ya da‘onaylayıcı davranışlar’ olarak görülmeye 
başlanmıştır. Dahası annelerin baba katılımına 
olan etkileri ebeveynler arasındaki önemli işbir-
liği mekanizmalarından biri olarak kabul gör-
müştür (Schoppe-Sullivan ve ark. 2008).

Annelerin baba katılımını kolaylaştırıcı ya da 
sınırlayıcı davranışları Schoppe-Sullivan ve ar-
kadaşlarının (2015) yürüttükleri bir boylamsal 
çalışmada kapı açan (gateopening) ve kapı tutan 
(gateclosing) bekçilik davranışları olarak tanım-
lanmıştır. Bu çalışmada annenin kapı açan bekçi-
lik davranışları; ebeveynlik konusunda babanın 
fi krini sorma, baba ve çocuğun birlikte yapabile-
ceği etkinlikler planlama gibi cesaretlendirici dav-
ranışlar olarak belirtilmiştir. Kapı tutan bekçilik 
davranışları ise; babanın ebeveynliğini eleştirme, 
babanın çocuk bakımı ile ilgili tamamladığı bir işi 
yeniden yapma, ebeveyn olarak alınan kararlarda 
kontrolü elinde tutma gibi babanın cesaretini kı-
ran davranışlar olarak ifade edilmiştir. 

Anne bekçiliğini anlamamıza yardım eden ku-
ramlardan biri olan feminist görüş, ortak ebe-
veynlik (coparenting) ilişkisinin gelişimine ai-
ledeki güç dengesizlikleri ve cinsiyet rollerine 
ilişkin yapının nasıl katkıda bulunduğunu açık-

lamaktadır (Allen ve Hawkins 1999). Bununla 
birlikte anne bekçiliği bireysel bir süreç olarak 
basitleştirilemez, diyadik bir yapıdır; annenin 
kendisinden ve eşinin çocuklarla nasıl etkileşim 
kuracağını düzenleme isteğinden kaynaklan-
maktadır (Adamson 2010). Bu yaklaşıma paralel 
olarak Puhlman ve Pasley (2013) bekçi anneliği; 
eşlerin karşılıklı etkileşimiyle gelişen ve annenin 
kontrol edici, cesaretlendirici ya da cesaret kırı-
cı yöntemleri kullanarak, babanın çocuk bakımı 
ve çocukla ilişkisini düzenli, uygun ve tutarlı 
duruma getirme davranışları’ olarak tanımla-
maktadırlar. Kontrol edici bekçilik ile annenin 
aile işlevleri ve rol beklentileri ile ilgili karar 
verme süreçlerine liderlik etmesi kastedilmekte-
dir. Cesaretlendirici bekçilik annenin çocuklara 
ve aileye katılım göstermesi için eşini destekle-
mesini ifade etmektedir. Cesaretlendirici olan; 
annelerin baba-çocuk arasındaki etkinlikleri 
kolaylaştırması, çocuk yetiştirme konularında 
babayla konuşması ve genel olarak babaya kar-
şı olumlu tavrını övgüde bulunarak göstermesi 
beklenmektedir. Bu yaklaşımda araştırmacılar 
‘cesaretlendirme’ve ‘kolaylaştırma’ davranış-
larını tek ve aynı davranış gibi ele almışlardır. 
Fagan ve Cherson (2017) ise bu iki olumlu bek-
çilik bileşeninin kavramsal olarak birbirlerinden 
farklı olduğunu ileri sürmektedirler. Araştırma-
cılara göre cesaretlendirme, annenin, ebeveyn-
ler olarak belirledikleri amaçlara ulaşmak için 
babanın gösterdiği çabayı desteklemesi şeklinde 
tanımlanmaktadır. Diğer yandan kolaylaştır-
ma ise; annenin, çocukla ilgili konularda eşinin 
katılımını arttırmaya yönelik girişimleri olarak 
ifade edilmektedir. Analiz sonuçlarının da araş-
tırmacıların bu hipotezini desteklediği ve bu iki 
olumlu bekçilik bileşeninin ayrı yapılar olduğu 
görülmektedir. Puhlman ve Pasley’in (2013) üç 
bileşenli modeline göre anne bekçiliğinin cesa-
ret kırıcı yönüyle kastedilen ise annenin babaya 
sınır koyması ve onu ebeveynlik etkileşimleri-
nin dışında tutmasıdır. Cesaret kırıcı annelerin 
babayı sık sık eleştiren, destekleyici olmaktan 
uzak hatta alaycı bir iletişim kuran ve babayla 
işbirliği yapmayan ebeveynler oldukları belirtil-
mektedir. 

Anne Bekçiliği
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Anne Bekçiliği ve İlişkili Değişkenler

Anne bekçiliği ile ilgili alan yazında çoğunlukla 
aile çalışmalarından gelen ve özellikle de baba 
katılımı ile ilişkisine dayalı araştırma sonuçları 
dikkati çekmektedir. Bununla birlikte az sayı-
daki araştırmada da kişilik özellikleri, patoloji 
düzeyi gibi anneye ait özellikler, gerek annenin 
gerekse babanın bekçilik davranışını algılama 
biçimleri, beklentileri, cinsiyet rollerine dair tu-
tumları konu edilmiştir.

Annenin Psikolojik İşlevselliği: Gaunt’un 
(2008), ‘babaların aile içindeki işlere katılımını 
engelleyici anne girişimleri’ olarak tanımladığı 
ve anne bekçiliğini yordayan anneye ait değiş-
kenleri belirlemek için yaptığı çalışmasında anne 
bekçiliği; güç, benlik saygısı, kontrol ve otorite 
isteği gibi değişkenlerle ilişkili bulunmuştur. 
Gaunt (2008) aynı zamanda, düşük benlik saygı-
lı, kaygı ve depresyonu yüksek, mükemmeliyet-
çi kişilik yapısıyla kontrolü elinde bulundurmak 
isteyen annelerin bekçi annelik yapma düzey-
lerini yüksek bulmuştur. Kulik ve Tsoref (2010) 
ise kontrol isteği ile bekçilik tutumları arasında 
anlamlı ilişki bulmadıklarını bildirmişlerdir. Bir 
diğer çalışmada Schoppe-Sullivan ve arkadaşla-
rı (2015) kaygı ve nörotisizm ölçeklerine dayalı 
olarak ölçtükleri annenin düşük psikolojik işlev-
selliği ile kapı tutucu davranışları arasında ilişki 
olduğunu bildirmektedirler. 

Annenin Geleneksel Cinsiyet Rollerine Bağ-
lılığı: Kulik ve Tsoref (2010) annenin kontrol 
arzusu ve bekçilik tutumları ile bekçilik davra-
nışı arasında anlamlı ilişkiler bulunmadığını an-
cak geleneksel cinsiyet rollerine dair ideolojinin 
anne bekçiliğini, sosyoekonomik statü ve anne-
nin baba katılımından duyduğu memnuniyete 
kıyasla daha güçlü bir biçimde yordadığını bil-
dirmişlerdir. Gaunt (2008) ise kadınsı cinsiyet 
rollerine aşırı bağlı olup annelik rollerini abar-
tan, çevresinden iyi anne olduğuna dair onay 
bekleyen annelerde bekçilik davranışının daha 
fazla olduğunu belirtmiştir. Bunlara paralel ola-
rak Meteyerve Perry-Jenkins (2010) doğumdan 

önceki süreçte her iki ebeveynin de cinsiyet rol-
lerine bakışı eşitlikçi ise annenin doğumdan bir 
ay sonra daha az bekçilik davranışı olduğunu 
rapor etmişlerdir.

Geleneksel cinsiyet rollerini benimseyen an-
nelerin ev işleri ve çocuk bakımı konusunda 
kendilerini birincil sorumlu ve yetkin ebeveyn 
olarak görerek babanın yeterliliğini küçümse-
me olasılıkları da akla gelmektedir. Hauser’e 
(2012) göre annelerin, eşlerinin çocuk bakımı ko-
nusundaki yeterliliklerine dair olumsuz inancı, 
baba-çocuk birlikteliğini kısıtlamakta ve etkile-
şime sınır koymaktadır. Kulik ve Tsoref (2010) 
ise anne, eşinin çocuk bakımından hoşnut ol-
duğunda onun bakımla ilgili becerilerine daha 
fazla güveneceğini ve ona alan açmak isteyece-
ğini bir başka ifadeyle baba katılımını kolaylaş-
tıracağını belirtmektedirler. Öte taraftan anneler 
sosyal normların ve yoğun annelik ideallerinin 
baskısı altında çocuk bakımı için eşlerinden ve 
diğer insanlardan yardım almaya karşı isteksiz 
olabilirler (Kilzer ve Pedersen 2011). McBride ve 
arkadaşları (2005) babaların ebeveynlik konu-
sunda kendi sorumluluklarına dair algıları ile 
bunun çocuğa ulaşılabilirliği arasındaki ilişkiyi, 
annenin babalık rollerine ilişkin inançlarının dü-
zenlediğini bildirmektedirler. Şöyle ki; babanın 
kendini sorumluluk sahibi bir ebeveyn olarak 
algılaması yalnızca annenin babanın rolünü 
önemsediği koşulda daha fazla baba katılımı ile 
ilişkili bulunmaktadır.

Geleneksel cinsiyet rollerine bağlılıkla yakından 
ilişkili olabilecek bir diğer değişken de dindar-
lıktır. Bilindiği gibi dini öğretiler özgün cinsiyet 
rollerine inancı ve çocuk yetiştirmeye dair bek-
lentileri içermektedir (Mahoney 2005). Gaunt’un 
(2008) çalışmasında, daha dindar annelerin aile 
ile ilgili işleri eşleriyle paylaşmaya daha az yat-
kın oldukları bildirilmektedir. DeMaris, Ma-
honey ve Pargament (2011) bir çiftin dindarlık 
düzeyi fazla ise bebek bakımında cinsiyet rolü 
farklılıklarının daha fazla olduğunu, annelerin 
babalara kıyasla bebek bakımını daha çok üst-
lendiğini bildirmektedir. Bu çalışmaların aksi-
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ne Schoppe-Sullivan ve arkadaşları (2015) daha 
dindar annelerin daha sıklıkla baba katılımına 
kapı açan davranışları olduğunu bildirmektedir-
ler. Kapı tutucu davranışların ise ebeveynliğine 
dair mükemmeliyetçi beklentilere sahip, eşiyle 
ilişkisini daha dengesiz algılayan, kendi ebe-
veynlik becerilerine daha çok güvenen anneler 
tarafından yapıldığı bildirilmektedir.

Babanın Özellikleri: Anne bekçiliği ile ilgili kav-
ramsallaştırmanın kökeninde ‘Aile Sistemler Ku-
ramı’ yatmaktadır. Kurama göre aile dediğimiz 
yapı kendi içinde alt sistemlerden (baba-çocuk, 
anne-çocuk, anne-baba, anne-baba-çocuk gibi) 
oluşmaktadır ve alt sistemler birbirlerini doğru-
dan ya da dolaylı olarak etkilemektedir (Fagan 
ve Cherson 2017). Bu yaklaşıma göre anne bek-
çiliğini belirleyen değişkenler arasında babaya 
ait özelliklerin ve davranışların da incelenmesi 
gerekmektedir (Walker ve McGraw 2000). Her 
ne kadar şimdiye kadar çok az sayıda araştırma 
yapılmış olsa da sonuçlar, babanın özellikleri ile 
anne bekçiliği arasında ilişki olduğuna işaret et-
mektedir. Örneğin Cannon ve arkadaşları (2008), 
babanın eşitlikçi bir bakış açısına sahip olması ile 
annenin baba katılımını kolaylaştırması arasın-
da pozitif ilişki olduğunu bildirmektedirler. Bu-
nunla birlikte aynı çalışmada eşlerinin olumsuz 
duygulanımı yüksek olduğunda, annelerin, katı-
lımı daha az kolaylaştırdıkları da rapor edilmek-
tedir. Schoppe-Sullivan ve arkadaşlarının (2015) 
yaptıkları boylamsal bir çalışmada hem anneye 
hem de babaya ait özelliklerin anne bekçiliği 
üzerindeki rolü araştırılmıştır. Sonuçta anne 
bekçiliğinin daha çok annelere ait değişkenler 
tarafından yordandığı bulunmuştur. Bu araştır-
mada babaya ait özellikler babanın ebeveynlik 
konusundaki özyeterliği, psikolojik işlevselliği 
ve geleneksel tutumları olarak belirlenmiştir. 
Sonuçlar incelendiğinde gebeliğin son üç ayında 
babaların ebeveynliğe ilişkin düşük özyeterliği 
ile doğumdan üç ay sonra annenin kapı tutucu 
davranışları ilişkili bulunmuştur.

Ebeveynlerin Sosyo-demografi k Özellikleri: 
Anne bekçiliğinin doğasını anlamaya yönelik 

çalışmalar, annenin bekçilik davranışlarının bazı 
demografi k değişkenlerle ilişkisi olduğunu or-
taya koymuştur. Gaunt 2008’deki çalışmasında; 
anne bekçiliğine neden olabilecek birçok değiş-
ken olduğu gibi; anne bekçiliği davranışlarının 
sonucu olabilecek bazı değişkenlerin de varlığı-
na dikkat çekmiştir. Söz konusu çalışmada anne 
bekçiliği; düşük eğitim düzeyi, düşük gelir ve az 
çalışma saatleri ile ilişkili bulunmuştur. Babanın 
çocukla etkileşimini bozan anne davranışlarıyla 
en fazla ilişkili değişken olarak görülen eğitim 
düzeyi ve ailenin toplam geliri ile ilgili olarak, 
Kulik ve Tsoref’in 2010’daki çalışmasında da 
benzer sonuçlar ortaya çıkmış; eğitim düzeyi dü-
şük annelerin baba katılımına olumsuz tepkiler 
verdiği kaydedilmiştir. Tu, Chang ve Kao (2014) 
ise annenin eğitim düzeyi ile çalışma saatleri 
arasında negatif yönde, eğitim düzeyi ile anne 
bekçiliğinin standartlar/sorumluluklar ve anne-
lik rolü onayı boyutları arasında pozitif yönde 
anlamlı ilişki bulduklarını bildirmişlerdir.  

Gaunt 2008’deki çalışmasında anne bekçiliğinin 
çocukların yaşı ile ilişkili olmadığını bulmuştur; 
ancak Puhlman ve Pasley (2013) 3-6 yaş arası 
çocukların anne ve babalarına uygulayarak ge-
liştirdikleri Yenilenmiş Anne Bekçiliği Ölçeği’ni 
yayınladıkları çalışmalarında çocukların yaşla-
rının kısıtlılığı üzerinde durarak, gelecek çalış-
malarda çocuk yaşına göre değişebilecek anne 
bekçiliği davranışları bulunabileceğini bildir-
mişlerdir.

Ülkemizde anne bekçiliğine ilişkin tek çalışmada 
Karabulut ve Şendil (2017), anne bekçilik davra-
nışlarının (yalnızca babayı engelleyici davranış-
lar) annenin eğitim düzeyine göre farklılaşmadı-
ğını ancak babaların eğitim düzeyi arttıkça anne 
bekçiliğine maruz kalma düzeylerinin de azal-
dığını bulmuşlardır. Bununla birlikte aynı çalış-
mada; ailenin ekonomik durumu, ebeveynlerin 
çalışma biçimleri (tam zamanlı, yarı zamanlı, ev-
den çalışma, çalışmama) ve çocuk cinsiyeti anne 
bekçiliği ile ilişkili bulunmayan değişkenler ola-
rak bildirilmiştir.
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Evlilik İlişkisi: Aile Sistemler Kuramı’na göre 
ebeveynlerin evlilik ilişkisinin kalitesi, ebeveyn-
liği ve ebeveyn-çocuk ilişkilerini etkilemektedir 
(Cox ve ark. 2001). DeLuccie’e (1995) göre ebe-
veynler arası çatışmanın fazla olması ve anne-
nin evliliğiyle ilgili huzursuzluğu, onu çocuk 
bakımı konusunda baba ile işbirliği yapmaya 
isteksizleştirip baba katılımını azaltabilir. Bu 
iddiaya destek Schoppe-Sullivan ve arkadaşları-
nın (2008) çalışmasından gelmiştir. Söz konusu 
çalışmaya göre evlilik ilişkisini yetersiz bulan ve 
eşiyle işbirliği yapmayan annelerin, evlilik kali-
tesini ve babaların aile içindeki olumlu davranış-
larını bozan bekçilik davranışları sergiledikleri 
bildirilmektedir.

Cummings ve arkadaşlarına (2010) göre evli-
likte uyumsuzluk ya da çatışma söz konusu ise 
eşlerin bu duruma katkısının iyi anlaşılması ge-
rekmektedir. Ancak genellikle evlilikteki uyum-
suzluk diyadik bir yapı olarak görülmekte ve 
eşlerin bu çatışmadaki rolleri ya da katkıları ayrı 
ayrı ele alınmamaktadır. Stevenson ve arkadaş-
ları (2014) ise yaptıkları bir boylamsal çalışmada, 
eşlerin her birinin evlilikteki sorunlu davranış-
larını ayrı ayrı ölçerek evlilik uyumsuzluğu ve 
anne bekçiliği üzerindeki rolünü belirlemeye ça-
lışmışlardır. Araştırmacılar, sorunlu davranışlar 
daha çok babadan kaynaklandığında, annenin 
çocuklarını babanın düşmanca davranışlarından 
ve duygusal olarak ulaşılamaz oluşundan koru-
mak için daha çok bekçilik yapabileceğini ileri 
sürmüşlerdir. Fagan ve Barnett’in (2003) çalış-
masında da, annenin eşini ebeveynlik konusun-
da yetersiz algıladığında bekçilik davranışlarını 
arttırdığı, evliliğinde eşinin sorunlu davranışla-
rına tepki olarak daha fazla bekçilik yaptığı bil-
dirilmiştir.

Stevenson ve arkadaşları (2014), evlilikteki so-
runlu davranışlarda annenin katkısı daha çok 
olduğunda da bekçilik davranışlarında artış ola-
bileceğini, anneden babaya yönelmiş olan olum-
suz davranışların Aile Sistemler Kuramı’nda 
sözü edilen ‘yayılma’ hipotezine göre ebeveyn 
alt sisteminden baba-çocuk alt sistemine bula-

şacağını belirtmektedirler. Sonuçta sözü geçen 
boylamsal çalışmada annenin evlilik problem-
lerinin annenin bekçilik davranışlarına, bekçilik 
davranışlarının da baba-çocuk etkileşimine etki 
ettiği ve bu ilişkide çocuğun cinsiyetinin, aile ya-
pısı ya da ailenin etnik kökeninin düzenleyici bir 
değişken olmadığı bildirilmiştir. 

Anne Bekçiliği Ölçekleri

Alanda en fazla kullanılan ölçek, Allen ve 
Hawkins’in (1999) geliştirdikleri anne bekçi-
liğini engelleyici yönüyle ölçmeyi amaçlayan 
Anne Bekçiliği Ölçeği (Maternal Gatekeeping 
Measure)’dir. Bu ölçek,  ev işleri ve ailedeki rol-
lere odaklanan maddelerin çoğunlukta olduğu, 
doğrudan ebeveynlik davranışlarını ölçen mad-
delerin ise hiç olmadığı ve çocuk bakımının da 
çok az madde ile araştırıldığı bir ölçektir.

Bir başka ölçme aracı ise Fagan ve Barnett (2003) 
tarafından geliştirilen ve annenin doğrudan baba 
çocuk ilişkisi üzerindeki davranışlarını inceleyen 
Anne Bekçiliği Ölçeği (Maternal Gatekeeping 
Scale) isimli ölçektir. Araştırmacılar söz konusu 
ölçeği, yalnızca babanın çocuk bakımına katılımı-
na ilişkin maddelerden oluşturmuşlardır. Ancak 
bu ölçekte de annenin cesaretlendirici davranış-
ları sorgulanmamaktadır. Ölçeğin ülkemiz için 
uyarlama çalışmaları ise Karabulut ve Şendil 
(2017) tarafından gerçekleştirilmiştir. Uyarlama 
çalışmasında orijinal çalışmadan farklı olarak öl-
çek maddeleri annelere değil, maruz kaldıkları 
anne bekçiliği davranışını babaların gözünden 
değerlendirmek amacıyla maddelerin cümle ya-
pıları uyarlanarak babalara uygulanmıştır. 

Alanda anne bekçiliğinin gözlem verileri üzerin-
den değerlendirildiği ölçme yöntemleri de bu-
lunmaktadır. Cannon ve arkadaşlarının (2008) 
çalışmasında ebeveynlerin çocuklarıyla etkileşi-
mi gözlenmiş, annenin kontrol ve kolaylaştırıcı 
davranışları kodlanmıştır. Schoppe-Sullivan ve 
arkadaşlarının (2008) kullandığı Anne Bekçi-
liği Ölçeği ise Van Egeren ve Hawkins (2004) 
tarafından geliştirilen Ebeveynsel Düzenleme 
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Ölçeği’nin (Parental Regulation Inventory) mad-
deleri uyarlanarak oluşturulmuştur. Böylece 
ölçme aracı ile hem babanın anneden algıladığı 
bekçilik davranışları hem de annenin kendi yap-
tığı bekçilik davranışları değerlendirilmiştir. Söz 
konusu araçta anne bekçiliğinin cesaretlendirme 
ve eleştiri olarak iki gözlenen değişkeni (indica-
tor) olduğu bildirilmiştir. 

Anne bekçiliğine ilişkin en yeni araç Puhlman ve 
Pasley’in (2013) Yenilenmiş Anne Bekçiliği Ölçe-
ği (Maternal Gatekeeping Scale–New)’dir. Ölçe-
ğin kuramsal temelini oluşturan modelde anne 
bekçiliğini oluşturan üç boyut vardır: kontrol, 
teşvik ve engel. ‘Kontrol’ boyutu, özellikle aile 
içi karar alma süreçlerinde kullanılır ancak an-
nenin kontrol boyutunda yüksek değer alması, 
onun baba çocuk ilişkisine olumlu ya da olum-
suz etkide bulunduğunu ifade etmez. Bir diğer 
deyişle, karar alma durumlarında baskın olan ve 
baba üzerinde çok kontrol sağlayan bir annenin, 
baba katılımını düşürüp düşürmeyeceği, diğer 
boyutların varlığı ve kullanımı ile açıklanabilir. 
‘Teşvik’ boyutunda anne, babayı destekleyen 
davranışlarda bulunur. Baba katılımına geniş 
alan sağlar ve baba çocuk etkileşimini kolay-
laştırır. Ancak tıpkı kontrol boyutundaki gibi, 
teşvik edici olmayan bir anne, baba katılımını 
gereksiz bulan ve babanın katılımından hoşlan-
mayan bir anne gibi yorumlanmaz. Sadece, an-
nenin baba-çocuk etkileşimini onaylamak ya da 
babaya olumlu geri bildirimler vererek onu des-
teklemekle ilgilenmediği düşünülebilir. ‘Engel’ 
boyutunda anne, babaya sınırlar koyar, baba ço-
cuk ilişkisini ketler ve kısıtlar. Babanın davranış-
larını desteklemez ve onunla çatışır. Bu boyutta 
annenin engelleyici tavırlarını göstermesi açıkça 
(davranıştan hoşlanmadığını doğrudan söyle-
mesi gibi) ya da örtük biçimde (babanın çocukla 
etkileşimi sırasında, bu durumdan hoşlanmadı-
ğını belirten bir göz hareketi yapması gibi) ola-
bilir (Puhlman ve Pasley 2013). Sözü geçen ölçek 
bu derlemenin ilk yazarının danışmanlığında 
yürütülen bir yüksek lisans tezi kapsamında di-
limize çevrilmiş ve uyarlama çalışmaları yapıl-
mıştır (Akgöz-Aktaş 2017). 

SONUÇ 

Toplumsal yapı ve aile sistemlerindeki değişim-
le birlikte babanın çocuk gelişimindeki yeri ve 
katkısı eskiye oranla çok daha fazla önemsenir 
hale gelmiştir.  Konuya olan ilgi artışı ile birlikte 
baba katılımının çocukların davranışsal, sosyal 
ve bilişsel gelişimine dair olumlu etkilerini orta-
ya koyan çalışmalar (Cabrera ark. 2000, Monte-
iro ve ark. 2010, Sarkadi ve ark. 2008, Torres ve 
ark. 2014) artmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra 
baba katılımının sadece çocukluktaki olumlu so-
nuçları değil, yetişkinlikte yaşam doyumu (Jin-
sook 2007) ve daha iyi kariyer özellikleri (Flouri 
ve Buchanan 2004) gibi uzun süreli etkileri de 
bildirilmektedir. Dahası baba katılımı boşanmış 
ailelerde de çocuğun olumlu gelişimsel özellik-
leriyle ilişkili bulunmaktadır. Çocuğundan ayrı 
yaşasa da katılım gösteren babaların çocukla-
rında daha az davranış problemi (Jackson 1999), 
daha iyi akademik başarı (Hawkins ve ark. 2007) 
ve sosyal yeterlilik düzeyi (Shybunko 1989) bil-
dirilmektedir. 

Anne bekçiliği ise ebeveynliğin baba yönüne 
odaklanan çalışmalarda, ‘babanın çocuk ve ai-
leye katılımına annenin davranışları aracılık 
ediyor olabilir mi’ sorusundan ortaya çıkmış bir 
kavramdır. Çok kısa bir araştırma geçmişine sa-
hip olmakla birlikte, kavramın ilk tanımlandığı 
yıllarda sınırlayıcılık, cesaret kırıcılık gibi olum-
suz yönlerine vurgu yapılırken (Allen ve Haw-
kins 1999), bugün baba-çocuk etkileşimine ya da 
aile işlevselliğine olumlu katkısı da göz önüne 
alınarak çok bileşenli bir yapı (Puhlman ve Pas-
ley 2013) olarak araştırıldığı söylenebilir. 

Yapılan gözden geçirmede annenin bekçilik 
davranışlarının yordayıcısı olarak anne, baba ve 
evlilik ile ilişkili değişkenler olduğu görülmüş-
tür. Bugüne değin yapılan az sayıdaki çalışmada 
anne ile ilgili değişkenlerden biri olan psikolojik 
işlevsellik ile patoloji düzeyi ve uyumu bozan 
kişilik özellikleri incelenmiştir. Annenin gele-
neksel cinsiyet rollerine bağlılığı bir diğer anne 
değişkenidir ki annenin toplumsal cinsiyet ka-
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lıplarına, normlara ve dini öğretilere bağlılığı 
bu çerçevede ele alınmaktadır. Babaların psiko-
lojik işlevselliği, ebeveynlik becerileri açısından 
kendilerine dair algıları ve geleneksel tutumları 
babaya ait değişkenler olarak incelenmektedir. 
Evlilik değişkeni ise çatışma ya da evlilikteki 
uyumsuzluğun anne bekçiliğini nasıl etkilediği 
ya da tam tersi anne bekçiliğinin evlilik uyumu-
na olan etkileri açısından ele alınmaktadır. 

Anne bekçiliği dile getirildiği ilk günden bu 
yana tanımı giderek değişip boyutlandığı için 
tanımlamadaki değişime bağlı olarak ölçme 
araçlarının da çeşitlendiği anlaşılmaktadır. Bu 
ölçme araçlarından ikisinin uyarlanarak dilimi-
ze kazandırılmış olmasının (Karabulut ve Şendil 
2017, Akgöz-Aktaş 2017) ülkemizde yürütülecek 
çalışmalar için önemli bir katkı olduğu düşünül-
mektedir. Bununla birlikte gözlem verilerine da-
yalı ölçme yöntemlerinin de alanda kullanıldığı 
görülmektedir. 

Her ne kadar Aile Sistemler Kuramı ve femi-
nist psikoloji gibi oldukça derinlikli kuramsal 
kaynaklardan beslenerek ortaya çıkmış olsa da; 
anne bekçiliği, anlaşılmak için henüz görgül ça-
lışmaların bulgularına önemli ölçüde muhtaç 
görünmektedir. Annenin bekçilik davranışları-
nın baba-çocuk ilişkisindeki rolüne ilişkin fark-
lı kültürlerden, giderek daha fazla araştırma 
sonucu bildirilmektedir. Bununla birlikte Aile 
Sistemler yaklaşımını temel aldığımızda bir sis-
temde bekçilik tutum ve davranışları var ise, bu 
sistemin tüm parçalarının bundan etkilenebile-
ceğini söylemek yanlış olmaz. Buradan hareket-
le annenin bekçilik davranışlarının çocuk tara-
fından nasıl algılandığı ve anne-çocuk ilişkisini 
nasıl etkilediği sorusuna yanıt bulmak üzere ya-
pılmış tek çalışmanın Holmes ve arkadaşlarına 
(2013) ait olduğu görülmüştür. Bekçilik davra-
nışının gerek yordayıcılarını belirlemek gerekse 
aile sistemindeki etkilerini çok yönlü araştırmak 
amacıyla planlanacak çalışmaların alandaki bilgi 
birikimini arttıracağı anlaşılmaktadır.

Bunun yanı sıra babanın çocuk yetiştirmedeki 

katkılarının baba-çocuk ilişkisine olduğu kadar 
çocuğa, evlilik ilişkisine ve genel olarak ailenin 
işlevselliğine olumlu etkileri bilindiğinden, an-
nenin bu ilişkiyi kolaylaştıran, cesaretlendiren 
davranışlarını geliştirmeye ve baba katılımını 
arttırmaya yönelik aile eğitimleri ve müdahale-
lere ihtiyaç olduğunu söylemek de yanlış olmaz.
Literatür incelendiğinde baba katılımının çocuk-
taki olumlu etkilerine değinen sınırlı sayıda ça-
lışma olduğu, bununla birlikte baba katılımının 
eksik olması ile çocuğun psikopatolojisi arasın-
daki ilişkilere odaklanan çalışmaların son derece 
yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Sonraki çalış-
malarda özellikle klinik grupta yetersiz baba ka-
tılımının psikopatoloji ile ilişkisi; katılımın türü, 
derecesi ve çocuk tarafından algılanışı gibi de-
ğişkenler dikkate alınarak incelenmelidir. 
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