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DUYGU SOSYALLE T RME BA LAMINDA B R DERLEME

Esra GÜVEN*, Gülsen ERDEN** 

ÖZET
Amaç: Bu çal� mada çocuklar� korku, kayg�, endi e, üzüntü gibi olumsuz duygular ya ad�klar� anlarda, anne babalar�n 
çocuklar�n�n duygular�na verdikleri tepkiler ve kurduklar� ileti im olarak tan�mlanan duygu sosyalle tirme süreci ve 
söz konusu sürecin çocu un duygusal davran� sal geli imine etkileri ile ilgili yay�n ve ara t�rmalar�n gözden geçirilmesi 
amaçlanm� t�r. Yöntem: Makalenin amac� ile ba lant�l� olarak gözden geçirilmek üzere çe itli veri tabanlar�nda; “duygu 
sosyalle tirme”, “duygu düzenleme” ve “duygu koçlu u” anahtar kelimeleri kullan�larak ula �labilen çal� malar göz-
den geçirilmi tir. Sonuçlar: Gözden geçirilen yay�nlar anne babalar�n çocu un duygular�na verdikleri anlam, uygun 
ya da uygunsuz tepkiler, duyarl�l�k ya da ihmallerin çocu un ileriki ya am�nda duygu düzenleme becerileri ve duygu 
yetkinli i için belirleyici özellikler olaca �na i aret etmektedir. Olumlu duygu sosyalle tirme yakla �mlar�n�n çocu un 
duygusal ve davran� sal geli imine yararlar�na vurgu yap�l�rken, olumsuz duygu sosyalle tirme yakla �mlar�n�n söz 
konusu geli ime zarar ve kötü etkilerinden söz edilmektedir. Tart� ma: Anne babalara çocuklar�n�n duygular�n�n 
fark�nda olman�n önemi ve verilen tepkilerin, ba ka bir deyi le duygu sosyalle tirmenin günlük hayattan örneklerle 
ili kilendirilerek anlat�ld� � e itim programlar� bilinçli anne babal� �n yayg�nla mas�na katk�da bulunarak çocu un 
davran�  sorunlar�n� önleme ve müdahalede destekleyici ve koruyucu i lev ta �yacakt�r.
Anahtar Sözcükler: Duygu sosyalle tirme, duygu düzenleme, duygu koçlu u
SUMMARY: A REVIEW IN THE CONTEXT OF EMOTION SOCIALIZATION
Objective: The purpose of the current study is to review studies related to emotion socialization de� ned as reaction 
of the parents towards their children’s emotions and the communication between parents and child when the child 
feels negative emotions like fear, anxiety, stress or sadness and the effects of the mentioned process on the child’s 
emotional and behavioral development. Method: Various databases were searched by using keywords such as “emo-
tion socialization”, “emotion regulation” and “emotion coaching” and published papers were reviewed in the context 
of the study’s aim. Results: Reviewed studies indicated that parents’ interpretations of child’s emotions, appropriate 
or inappropriate reactions, sensitivity or neglect would be de� ning characteristics for emotion regulation skills and 
emotion competence of the child in his future life. As positive emotion socialization approaches are emphasized to be a 
bene� cial in� uence on the child’s emotional and behavioral development, negative emotion socialization approaches 
are seen as having harmful and negative effects on the abovementioned developmental processes. Discussion: By 
educating parents with programmes that focus on the importance of being aware of the child’s emotions and their 
reactions to those emotions, in other words, educational programmes that contain emotion socialization as a topic with 
examples from daily life would have a supportive and protective role in the prevention and intervention of the child’s 
behavioral problems through a contribution in widespread conscious parenting. 
Key Words: Emotion socialization, emotion regulation, emotion coaching
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Çocuk için duygular�n� ifade etme ve duygu 
durumu ile ba a ç�kma ya am�n ilk y�llar�ndan 
ba layarak geli en ve özellikle anne baba etkile-
imleri ile biçimlenen kar� �k bir süreçtir. Bu sü-

reçte anne babalar�n çocu un duygular�n� nas�l 
anlamland�rd�klar�, tepkilerinin uygunlu u, ço-
cu un duygular�na duyarl�l�klar� ya da ihmalleri 
çocu un duygu düzenleme becerileri ve duygu 
yetkinli i için belirleyici olmaktad�r. Duygu 
yetkinli i çocu un kendi ve ba kalar�n�n duy-
gular�n�n fark�ndal� �, duruma uygun duygusal 
tepkiler verebilmesi ve duygusunu nas�l ifade 

etti inin fark�nda olabilmesi, e duyum (empa-
ti) yapabilmesi olarak tan�mlanmaktad�r (Saar-
ni 1990). Söz konusu yetkinli in geli mesinde 
anne babalar�n duygu sosyalle tirme tepkileri-
nin önemli rol oynad� �ndan söz edilmektedir 
(Denham 1993, Denham 2007, Eisenberg ve ark. 
1999, Garner ve ark. 2007, Gottman ve ark. 1996, 
Havighurst ve ark. 2010, Mirable ve ark.  2009, 
Warren ve Stifter 2007, Ya murlu ve Altan 2010, 
Yap ve ark. 2010). Bu çal� man�n amac� duygu 
düzenlemenin bile enlerinden biri olarak kabul 
edilen duygu sosyalle tirme sürecinin çocu un 
duygusal ve davran� sal geli imi ba lam�nda ele 
al�nmas�d�r.
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Duygu Sosyalle tirme 

Ülkemizde yap�lan ara t�rmalar için yeni bir 
tema olan duygu sosyalle tirme, çocuklar� korku, 
kayg�, endi e ve üzüntü gibi olumsuz duygular 
ya ad�klar� anlarda anne babalar�n çocuklar�n�n 
duygular�na verdikleri tepkiler ve kurduklar� 
ileti im olarak tan�mlanmaktad�r (Eisenberg ve 
ark. 1999, Gottman ve ark. 1996). Çocu un duy-
gusal yetkinli ini destekleyen;  çocu a güvenli 
bir duygusal çevre yaratma, çocu un duygula-
r�n� anlamas�na yard�mc� olma, uygun duygusal 
tepkiler konusunda çocu a model olma ve ço-
cu un kendi duygu düzenleme çabalar�n� takdir 
etme gibi tutumlar çocu un duygu düzenleme 
becerilerine olumlu yönde katk�da bulunan 
duygu sosyalle tirme yakla �mlar� olarak kabul 
edilmektedir (Eisenberg ve ark. 1999,  Garner ve 
ark. 2007, Gottman ve ark. 1996, Ya murlu ve 
Altan 2010). Öte yandan olumlu yakla �mlar�n 
tersine, cezaland�rma, küçümseme, duyars�zl�k 
ve ihmal gibi duygu sosyalle tirmelerin çocu-

un duygu düzenleme becerilerini olumsuz et-
kiledi i ve beraberinde duruma uygun duygu 
tepki verme ile duyguyla uyumlu davran�  e le-
mesini zorla t�rd� � vurgulanmaktad�r (Denham 
ve ark. 1991,  Garner ve ark. 2007,  Spinard ve 
ark. 2004, Ya murlu ve Altan 2010).  Bu bölü-
me kadar k�saca de inilen duygu sosyalle tirme 
süreci, olumlu ve olumsuz duygu sosyalle tirme 
ve bu yakla �mlar�n çocu a etkileri ilerleyen alt 
ba l�klarda ayr�nt�l� olarak ele al�nm� t�r. 

Olumlu ve Olumsuz Duygu Sosyalle tirme 

Duygu sosyalle tirme yakla �mlar� geni  bir yel-
pazede olumlu ve olumsuz duygu sosyalle tir-
me olarak ikiye ayr�lmaktad�r. Çocu un kayg�, 
korku, üzüntü, öfke gibi olumsuz duygular ya-
ad�klar� durumlarda anne babalar�n rahatlatma, 

sorunla ba a ç�kma için yard�mc� olma gibi tep-
kiler olumlu duygu sosyalle tirme yakla �mla-
r�n� olu tururken, küçümseme ve cezaland�rma 
gibi tepkiler olumsuz yakla �mlar olarak de er-
lendirilmektedir (Eisenberg ve ark. 1999, Garner 
ve ark. 2007, Gottman ve ark. 1996,  McElwain ve 

ark. 2007,  Mirable ve ark. 2009, Warren ve Stifter 
2007, Ya murlu ve Altan 2011, Ya murlu ve ark. 
2012, Yap ve ark. 2010). 

Mirable ve arkada lar� (2009) ise duygu sosyal-
le tirme yakla �mlar�n� duygu yo unla t�rma 
tepkileri, � ziksel yat� t�rma tepkileri ve dikkat 
da �tma tepkileri olmak üzere üç farkl� grup 
olarak de erlendirmi tir. Söz konusu s�n�� an-
d�rmaya göre duygu yo unla t�rma tepkileri, 
sald�rganl�k ve azarlama gibi annelerin duygu 
yo unla t�ran davran� lar�n� içerir. Fiziksel ya-
t� t�rma tepkileri; annenin çocu un duygusal 
uyar�lm� l� �n� ve gerginli ini azaltma, çocu u 
sakinle tirme çabalar�n� temsil eder.  Dikkat da-

�tma tepkileri ise kendini yat� t�rma, rahatlama 
aray� � gibi tepkilerdir. Bu tepkiler çocu un dik-
katini problem oda �ndan uzakla t�r�r ve çocuk-
lar�n ya ad� � s�k�nt�y� azalt�r (Mirable ve ark. 
2009). 

Duygu sosyalle tirme yakla �mlar�n�n benzer 
fakat daha ayr�nt�l� bir biçimde s�n�� and�r�ld� � 
çal� malara göre 6 tepki türü vard�r:  Duyguya 
odakl� tepki; çocu un duygusal olarak uyar�ld�-

� durumlarda annenin, çocu unu daha iyi his-
settirme giri imlerini ve deste ini içerir. Duygu 
ifadesini kolayla t�r�c� tepki; annenin çocu a 
duygusunu ifade etmesi konusundaki yard�mla-
r�n� ve cesaretlendirmesini içerir.  Soruna odakl� 
tepkiler; annenin çocu u duygusal olarak zorla-
yan sorunu çözmesine yard�mc� olacak giri im-
leridir. Bu tepkiler olumlu duygu sosyalle tirme 
tepkileridir.  Öte yandan;  çocu un duygusal 
tepkisinin önemini azaltan küçümseyici tepki-
ler, çocu un ifadesini sözel ya da � ziksel ceza-
larla kar �layan cezaland�r�c� tepkiler ve çocu-

un olumsuz duygusunu üzüntü ile kar �layan 
ebeveynde s�k�nt� tepkileri olumsuz duygu 
sosyalle tirme tepkileri olarak bildirilmektedir 
(Eisenberg ve ark. 1999, Gottman ve ark. 1996,  
McElwain ve ark. 2007, Warren ve Stifter 2007, 
Ya murlu ve Altan 2011, Ya murlu ve ark. 2012, 
Yap ve ark. 2010). 

 



121

Duygu Sosyalle tirme

ekil 1: Duygu Sosyalle tirme Tepkilerinin S�n�� and�r�lmas�

Özetle anne babalar�n duygu sosyalle tirme 
yakla �mlar� da anne babal�k tutumlar� gibi fark-
l�l�k göstermektedir ve duygu sosyalle tirme sü-
recini olu turan anne baba tepkilerinin çocu a 
etkilerine göre olumlu ve olumsuz olarak s�n�f-
land�r�ld� � görülmektedir. 

Duygu Sosyalle tirme Özellikleri

Bu bölüme kadar duygu sosyalle tirme kavram� 
ve farkl�la an duygu sosyalle tirme yakla �mla-
r�ndan söz edilmi tir. Söz konusu farkl�la man�n 
anne baba özellikleri, çocu un özellikleri, anne 
babal�k davran� lar�, ba lamsal ve kültürel özel-
liklerden etkilendi i belirtilmektedir. Bu bölüm-
de duygu sosyalle tirme sürecinin çe itli ba -
lamlar aç�s�ndan özellikleri ele al�nm� t�r.

Anne baba özellikleri: Duygu sosyalle tirme 
tepkileri ilk olarak anne baba özellikleri ba la-
m�nda ele al�nm� t�r. Bu ba lamda duygu sos-
yalle tirme tepkilerinin anne babalar�n kendi 
duygusal da arc�klar�n�n (meta-duygu felsefe-
leri), ki ilik özelliklerinden etkilendi inden söz 

edilmektedir (Garside ve Klimes-Dougan 2002, 
Denham 2007, Gottman ve ark. 1996, Hughes ve 
Gullene 2010, Hunter ve ark. 2011, Klimes-Dou-
gan ve ark. 2007, Robertson ve Smith 1997).

Gottman ve arkada lar� (1996) her bireyin kendi 
duygular� ile ilgili dü ünce, tepki ve duygular�n� 
içeren bir “Meta-duygu felsefesi” (Meta-Emoti-
on Philosophy) oldu una vurgu yapar. Anne ve 
babalar�n duygu sosyalle tirme yakla �mlar�n�n 
meta-duygu felsefeleriyle uyumlu oldu u be-
lirtilmektedir (Hunter ve ark. 2011).  Ba ka bir 
deyi le anne babalar kendi duygusal da arc�k-
lar� el verdi ince çocuklar�n�n duygular�n�n far-
k�na vararak onlar�n duygular�n� anlamland�r�r 
ve tepkide bulunur. Söz konusu ba lant� duygu 
sosyalle tirmenin temeli olarak aç�klanabilir. 

Sonuç olarak, anne babalar�n çocuklara uygun 
duygu sosyalle tirme tepkilerinde bulunmalar� 
çocuklara duygular�n� yönetebilmelerinde yar-
d�mc� olur (Denham 2007). Benzer ekilde Eisen-
berg ve arkada lar� (1998) söz konusu ba lant�y� 
3 temel boyutta ele almaktad�r. Bunlar; anne ba-
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balar�n kendi duygu düzenleme ve ifade beceri-
leri, çocu un duygular�na verdikleri tepkiler ve 
çocu un duygular�na rehberlik etme ve birlikte 
konu abilme davran� lar�d�r (Eisenberg ve ark. 
1998).

Duygu sosyalle tirme yakla �mlar�n�n anne ba-
balar aras�nda farkl�la t� � da belirtilmektedir. 
Garside ve Klimes-Dougan (2002) annelerin ço-
cuklar�n duygular�n� babalardan daha çok sos-
yalle tirdiklerini ve özellikle çocuklar�n�n öfke 
duygular�n� sosyalle tirdiklerini belirtmektedir. 
Ek olarak, annelerin çocuklar�n duygusal ya-
amlar�na babalardan daha çok tan�k oldu u 

ve bu anlamda birlikteliklerinin daha çok oldu-
u vurgulanmaktad�r (Klimes-Dougan ve ark. 

2007).

Öte yandan babalar�n k�z çocuklar�n�n korku ya 
da üzüntü duygular�na ödüllendirerek kar �l�k 
verdikleri, o ullar�n�n söz konusu duygular�n� 
ise cezaland�rd�klar� bildirilmektedir. (Garside 
ve Klimes-Dougan 2002). Bu ba lamda Garner 
ve arkada lar� (1997) de anne babalar�n duygu 
sosyalle tirme yakla �mlar�n�n çocu un cinsi-
yetine göre de i ti ini belirtmektedir. Klimes-
Dougan ve arkada lar� (2007) ise genel görü ün 
aksine anne babalar�n k�z ve erkek çocuklar�n�n 
öfke duygular� hariç di er olumsuz duygular�na 
benzer kar �l�klar verdiklerinden söz etmekte-
dir. Ayr�ca çocu un oyun esnas�nda gösterdi i 
duygu tepkilerini, babalar�n duygu sosyalle tir-
me yakla �mlar�n�n annelerin yakla �mlar�ndan 
daha çok yordad� �ndan da söz edilmektedir 
(Garner ve ark. 1997).

Çocu un özellikleri: Anne baba özelliklerinin 
yan� s�ra çocu un özelliklerinin de duygu sosyal-
le tirme süreci ile ili kili oldu u belirtilmektedir. 
Denham’a (2007) göre çocu un olumsuz tepki-
leri ve bu tepkileri sürdürmesi, annenin olumlu 
yakla �m�n� çocu un kar �l�ks�z b�rakmas� gibi 
etkenler duygu sosyalle tirme yakla �mlar�n� 
yordamaktad�r. Benzer ekilde anne babalar�n 
çocuklar�n uyumlu duygu düzenleme davran� -
lar�na uyumlu olmayan davran� lara göre daha 

destekleyici duygusal tepkiler vermeye e ilimli 
olduklar�ndan söz edilmektedir (Morelen ve Su-
veg 2012). Öte yandan çocu un dil geli iminin 
de duygu sosyalle tirme ve duygu düzenleme 
üzerinde etkili oldu undan ve çocu un yeter-
siz sözel ifade becerisinin annenin sosyalle tir-
me tepkilerini etkiledi inden söz edilmektedir 
(Stansbury ve Zimmerman 1999). Stansbury ve 
Zimmerman’a (1999) göre sözel kavrama pu-
anlar� dü ük çocuklar�n anneleri, sözel kavra-
ma puanlar� yüksek çocuklar�n annelerine göre 
daha az olumlu duygu sosyalle tirme tepkisi 
göstermektedirler. Bunlara ek olarak çocuklar�n 
ba lanma biçimleri ile duygu sosyalle tirme sü-
recinin ili kili oldu u belirtilmektedir. Güvenli 
ba lanan çocuklar�n, anneleri ile ili kilerindeki 
uyumun ba ar�l� duygu sosyalle tirmeye i aret 
etti inden söz edilmektedir (Kochanska ve ark. 
2010).

Çocu un özellikleri ba lam�nda duygu sosyal-
le tirme özelliklerinin de erlendirilmesinde 
çocu un cinsiyeti ve ya �ndan da söz edilebilir. 
Duygu sosyalle tirme tepkilerinin cinsiyete göre 
de i ti i belirtilmektedir. K�z çocuklar� daha çok 
üzüntü ve kayg� duygular�na, erkek çocuklar� 
ise daha çok öfke duygular�na destekleyici tepki 
beklemektedir (Chaplin ve ark. 2010). Ayr�ca ço-
cuklar�n ya lar� büyüdükçe anne babalar�n ceza-
land�r�c� duygu sosyalle tirme yakla �m�n� daha 
s�k kulland�klar� da gözlenmektedir (Klimes-Do-
ugan ve ark. 2007).

Anne babal�k davran� lar�: Duygu sosyalle tir-
me özelliklerinde bir ba ka ba lam anne babal�k 
davran� lar� olarak ele al�nabilir. Duygu sosyal-
le tirme yakla �mlar� ile anne babal�k biçimle-
ri aras�ndaki ili kileri inceleyen bir çal� mada; 
olumlu duygu sosyalle tirme artt�kça anne ef-
kati artarken itaat beklentisinin azald� �ndan 
söz edilmi tir (Ya murlu ve ark. 2012).  Ayn� ça-
l� ma olumsuz duygu sosyalle tirme tepkileri ile 
itaat beklentisi ve genel cezaland�r�c� davran� lar 
aras�nda ayn� yönde bir ili ki görüldü üne dik-
kat çekerken, anne efkati ile ters yönde bir ili ki 
oldu undan söz etmektedir (Ya murlu ve ark. 
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2012).  Ayr�ca, anne babal�k davran� lar� ba la-
m�nda duygu sosyalle tirme sürecinin de erlen-
dirilmesinde anne babalar ile çocuk aras�ndaki 
duygusal ba lant�y� artt�r�rken,  anne babal�k ile 
ilgili yanl�  inanç ve davran� lar�n de i mesine 
cesaretlendiren “Çocuklar� Dikkate Almak (Tu-
ning into Kids)” adl� bir müdahale program�n-
dan söz edilmektedir (Havighurst ve ark. 2010, 
Havighurst ve ark. 2013, Wilson ve ark. 2012). 
Bu müdahale program�na kat�lan anne babala-
r�n, kat�lmayan anne babalara göre duygular�na 
fark�ndal�klar�n�n ve duygu düzenleme becerile-
rinin daha fazla oldu u belirtilmektedir (Havig-
hurst ve ark 2010).

Ba lamsal özellikler: Duygu sosyalle tirme sü-
recinin özellikleri ile ilgili olarak ailesel risk fak-
törleri gibi ba lamsal özelliklerin duygu sosyal-
le tirmeye etkilerinin incelendi i bir çal� mada, 
yoksulluk, psikopatoloji, dü ük e itim düzeyi 
gibi çe itli ailesel risk faktörlerinin anne baba 
üzerinde yük ve normalden fazla kayg� olu tu-
rarak sald�rganl� � ve kontrolcü tutumlar� ço-

altt� �, böylelikle destekleyici olmayan duygu 
sosyalle tirme tepkilerinin de artt� �ndan söz 
edilmektedir (Shaffer ve ark. 2012). Ek olarak 
Katz ve Rigterink (2012) aile içi iddetin çocu un 
duygu düzenlemesini olumsuz yönde etkiledi-

ine ve zay�f uyum becerileri ile ili kisine vurgu 
yapmaktad�r. 

Kültürel özellikler: Duygu sosyalle tirme süre-
cinin özellikleri ile ilgili son olarak söz konusu 
sürecin kültüre göre farkl�la t� �n� belirtilmekte-
dir (Eisenberg ve ark. 1998, Friedlmeier ve ark. 
2011). Friedlmeier ve arkada lar� (2011) duygu 
sosyalle tirme yakla �mlar�nda kültürün rolü-
nü, duygusal geli im sürecinde çocu un ya �, 
cinsiyeti, duygusall� �n�n, nesiller aras� duygu-
sal örüntünün, olumlu ve olumsuz olarak etiket-
lenen duygular�n kültürden kültüre de i iklik 
gösterdi ine vurgu yaparak aç�klamaktad�r. Ay-
r�ca, Eisenberg ve arkada lar� (1998) bast�r�lan ve 
ifade etmeye cesaretlendirilen duygular�n, çocu-

un mizac�n�n ve ba lant�l� olarak anne babala-
r�n duygu sosyalle tirme yakla �mlar�n�n kültü-

re göre farkl�la t� �ndan söz etmektedir. Özetle 
duygu sosyalle tirme süreci çocu un kendisi, 
anne babas�, çevresi ve ba lam� olmak üzere bir-
çok özelli e ba l� olarak farkl� yakla �mlar do-

urmaktad�r. Sözü edilen özellikler ba lam�nda, 
izleyen alt ba l�kta duygu sosyalle tirme süreci-
nin çocu a etkilerinden söz edilmi tir.

Duygu Sosyalle tirme Sürecinin Çocu a Etkileri

Yap ve arkada lar�na (2010) göre olumlu duy-
gu sosyalle tirme tepkilerini olumsuz tepkile-
rine göre daha az sergileyen annelerin ergenlik 
ça �ndaki çocuklar�nda problem çözme, duy-
gu düzenleme ve duygusal alanlarda sorunlar 
gözlenmektedir. Çocu unun duygusunu sor-
gulayan, duruma uygun duygusal ya ant�lar�-
n� küçümseyen ve destekleyici olmayan anne 
baba tutumlar�n�n çocu un duygu düzenleme-
sini kötü yönde etkiledi inden söz edilmekte-
dir (Gottman ve ark. 1996, Mirable ve ark. 2009, 
Schields ve Cicchetti 1998, Shipman ve ark. 2007, 
Yap ve ark. 2010). Mirable ve arkada lar� (2009) 
k�zg�n ya da cezaland�r�c� anne baba tutumlar�-
n�n çocuk için zay�f duygu düzenleme modeli 
olu turaca �na ve çocu un duygu düzenlemeye 
ili kin s�k�nt�s�n� artt�raca �na vurgu yaparak 
çocu un duygu düzenleme geli imini engelledi-

inden söz etmektedir.

Schields ve Cicchetti (1998) ise anne babalar� ta-
raf�ndan kötü muamele gören çocuklar�n, gör-
meyen çocuklara göre daha karars�z olduklar� ve 
duruma uygun duygu e lemesini yapamad�kla-
r�na i aret etmektedir. Benzer ekilde Shipman 
ve arkada lar� (2007) da daha az duygu rehberli-

i ve uygun olmayan tepkiler gören çocuklar�n, 
görmeyen çocuklara göre daha uygunsuz duygu 
düzenleme becerilerine sahip oldu unu belirt-
mektedir. Ayr�ca, Mirable ve arkada lar� (2009) 
anne babalar�n, çocu un üzüntüsüne çocu un 
dikkatini üzüntü kayna �ndan uzakla t�rarak 
yan�t verdiklerinde çocu un duygusal uyar�l-
m� l� �n� azaltmaya yard�mc� olduklar�na ve bu 
sayede ba ar�l� duygu düzenleme gerçekle ti i-
ne vurgu yapmaktad�r. Öte yandan Garner ve 
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arkada lar�na (2007) göre duygu sosyalle tirme 
çocuklar�n üst düzey duygu ifadesi ve duygu-
sal becerilerini h�zland�rabildi i gibi tam tersine 
çocuklar�n ili kisel sald�rganl� � ile de ba lant�l�-
d�r. Ele tirel ve sayg�s�z anne tepkileri çocu un 
duygular�n� bast�rmas�na sebep olur ve çocu un 
duygular�n� kontrol etmesine yard�mc� olan ipuç-
lar�n� ö renmesini engeller (Ya murlu ve Altan 
2010). Benzer ekilde Denham ve arkada lar� 
(1991) annelerin çocuklar�n�n öfke duygular�na 
onlar� cezaland�rarak ya da küçümseyerek tepki 
verdiklerinde çocuklar�n etkin duygu kontrolü-
nü ve öfke duygular� ile nas�l ba a ç�kacaklar�n� 
ö renemediklerine vurgu yapmaktad�r.

Ayr�ca Spinard ve arkada lar� (2004) da duygu-
lar�n ele tirilmesi ya da dikkate al�nmamas�n�n, 
çocuklar�n duygular�n� bast�rmas�na sebep oldu-

u ve bu durumun çocu un duygular�n� kontrol 
etmeye yard�mc� ipuçlar�n� ö renmesini engelle-
di inden söz etmektedir. Duygu sosyalle tirme 
sürecinin çocu un duygusal ya ant�lar�na etki-
leri ile ilgili son olarak Wong ve arkada lar�n�n 
2009’da yapt�klar� bir çal� maya göre anne baba-
lar�n destekleyici olmayan tepkileri ile çocukla-
r�n olumsuz duygulan�m� aras�nda anlaml� ili ki 
vard�r. Ayn� çal� maya göre evlilik çat� mas�n�n 
yo unlu u ile çocu un olumsuz duygulan�m�n-
daki art�  babalar�n destekleyici olmayan tepki-
leri ve annelerin olumsuz d� avurumlar� ile de 
ili kili bulunmu tur.

Duygu sosyalle tirme sürecinin çocu un akran 
ili kilerini ve di erleri ile uyumunu etkiledi in-
den de söz edilmektedir (Eisenberg ve ark. 1999, 
Garner ve ark. 2007, Gottman ve ark. 1996, Ro-
berts 1999, Root ve Stifter 2010). Garner ve arka-
da lar�na (2007) göre uygun duygu sosyalle tir-
me; çocuklar�n duygular�n�n onaylanmas�n� ve 
çocuklar� di erlerinin duygusal ipuçlar�na du-
yarl�l� �nda art� � sa lamaktad�r ve çocuklar bu 
duyarl�l� � di erlerine yararl� olabilmek (özgeci) 
ve i birli i için kullanmaktad�r. Benzer ekilde 
Roberts (1999) çocu un olumsuz duygular�na 
ho görülü ve cezaland�r�c� olmayan duygu sos-
yalle tirme yakla �mlar� ile çocu un ego gücü 

ve özgeci davran� lar� aras�nda olumlu ili ki 
oldu unu belirtmektedir. Ayr�ca, Eisenberg 
ve arkada lar�n�n 1999’da yapt�klar� çal� ma-
ya göre anne babalar�n destekleyici tepkileri ile 
çocu un oyun esnas�nda di er çocuklarla pay-
la �m ve i birli i davran� lar� aras�nda yüksek 
ili ki bulunmu tur. Benzer ekilde destekleyici 
duygu sosyalle tirme yakla �m�na sahip anne-
lerin çocuklar�n�n, di er çocuklara göre yaban-
c� olduklar� ortamlarda daha giri ken olduklar� 
gözlenmi tir (Root ve Stifter 2010). Söz konusu 
ba lamla ilgili olarak; çocu un duygular�n�n far-
k�nda olan, onlar� kabul eden ve çocu a duygu 
yönetiminde rehberlik eden anne babalar�n ço-
cuklar�n�n akranlar�yla daha az olumsuz etkile-
im göstermekte oldu u ve daha az sorun dav-

ran�  sergiledi inden söz edilmektedir (Gottman 
ve ark. 1996).

Benzer ekilde destekleyici olmayan duygu sos-
yalle tirme yakla �mlar�na maruz kalan çocuk-
lar�n, destekleyici yakla �mlara maruz kalan-
lara göre oyun davran� lar�nda daha uyumsuz 
ve utangaç olduklar� belirtilmektedir (Davis ve 
Buss 2012). Warren ve Stifter (2007) da daha çok 
mutlulu u ifade eden annelerin okul öncesi ça -
daki çocuklar�n�n akranlar� aras�nda duygusal 
olarak daha dengeli ve daha olumlu görüldü-

ünden söz ederken,  iddetli ve s�k öfke ifade 
eden annelerin çocuklar�n�n ise arkada lar�n�n 
yan�ndayken s�k s�k öfke tepkilerinin gözlen-
di ine vurgu yapmaktad�r. Çok say�da çal� ma 
çocu un sorun davran� lar� ile olumlu duygu 
sosyalle tirme aras�nda ters yönde,  olumsuz 
duygu sosyalle tirme süreci ile aras�nda ise 
do ru yönde bir ili kinin varl� �na vurgu yap-
maktad�r (Garner ve ark. 2007, McElwain ve ark. 
2007, Warren ve Stifter 2007, Ya murlu ve Altan 
2010, Yap ve ark. 2010). McElwain ve arkada -
lar�na (2007) göre annelerin çocuklar� hakk�nda 
bildirdi i problem davran� larla çocuklar�n�n 
olumsuz duygular�na verdikleri üzücü ve ceza-
land�r�c� tepkiler aras�nda olumlu ili ki vard�r. 
Garner ve arkada lar� (2007) annenin ihmalkâr 
duygu sosyalle tirmelerinin çocu un davran�  
ve duygu ile uyumlu davran�  aras�ndaki ba -
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lant�y� kurmalar�na engel olarak sald�rgan dav-
ran� lar�n�n önüne geçmesini daha da zorla -
t�rd� �na vurgu yapmaktad�r. Bununla birlikte 
ayn� çal� mada çift yönlü bir etkile imin de söz 
konusu olabilece inden söz esilmektedir. Yani; 
annelerin yüzeysel duygu yorumlar�n� çocuk-
lar�n sald�rgan davran� lar�n�n ortaya ç�kar�yor 
olabilece i dü ünülmektedir (Garner ve ark. 
2007). Ayr�ca, özellikle çocu un üzüntüsünü 
yak�nmayla kar �layan, azarlayan, üzüntünün 
kayna �na ili kin korku yans�tan duygu sosyal-
le tirmelerin olumsuz duygu sosyalle tirme ile 
çocu un depresyonu aras�ndaki ili kide arac�-
l�k etti inden söz edilmektedir. Ek olarak söz 
konusu duygu sosyalle tirme yakla �mlar�n�n 
çocu un depresyonunu yordad� � ileri sürül-
mektedir (Boucher ve ark. 2013). Benzer ekilde 
Schwartz ve arkada lar� (2012) çocu un depresif 
davran� lar�n� peki tiren, kar �l�kl� sald�rganl�k 
içeren ve olumlu davran� lara olumlu kar �l�k 
vermede ba ar�s�z olan anne baba tutumlar�n�n 
ergenlerde depresyonla ba lant�l� oldu una 
vurgu yapmaktad�r.

Duygu sosyalle tirme sürecinin çocu a etkileri ile 
ilgili bir ba ka konu aile içi ili kiler ba lam�nda 
ele al�nabilir. Çocu un duygular�na fark�ndal�k 
kazand�ran ve duygular� ile ba a ç�kmas�na yar-
d�mc� olan duygu sosyalle tirme yakla �mlar� 
ile tan�mlanan duygu koçlu unun (Gottman ve 
ark. 1996, Hooven ve ark. 1995) aile içi iddetin 
söz konusu kötü etkilerine kar � tampon rolü üst-
lendi i belirtilmektedir. Ba ka bir deyi le duygu 
koçlu unun aile içi iddet, anne baba çat� mas�, 
ebeveynlerden birinin kayb� gibi çocu un kont-
rolü d� �nda geli en stres kaynaklar�n�n yaratt� � 
olumsuz duygular için koruyucu i lev ta �d� �n-
dan söz edilmektedir (Katz ve Rigterink 2012).

Özetle, olumlu duygu sosyalle tirme yakla �m-
lar�n�n çocu un duygusal ve davran� sal geli-
imine yararlar�na vurgu yap�l�rken, olumsuz 

duygu sosyalle tirme yakla �mlar�n�n söz ko-
nusu geli ime zarar verici ve kötü etkilerinden 
söz edilmektedir. Alanyaz�n taramalar�nda sözü 
edilen etki mekanizmalar�n�n birkaç model ba -

lam�nda aç�kland� � görülmü tür. Bir sonraki alt 
ba l�kta duygu sosyalle tirme sürecine ve çocu-

u nas�l etkiledi ine ili kin yorumlar getiren ör-
nek modeller incelenmi tir. 

Duygu Sosyalle tirme Modelleri

Duygu sosyalle tirme ile çocu un duygusal 
ve davran� sal geli imleri aras�ndaki ili kileri 
aç�klamaya çal� an farkl� modellerden söz edil-
mektedir (Abe ve Izard 1999, Baker ve ark. 2011, 
Chaplin ve ark. 2010, Denham 1993, Denham 
2007, Eisenberg ve ark. 1998, Izard 1977, Keenan 
ve Hipwell 2005, Magaci ve Mcfadden 1996, Sa-
arni 1990). Söz konusu modeller genelde duygu 
sosyalle tirme yakla �mlar�n�n çocu a olumlu 
ve olumsuz etkilerini aç�klamaya çal� �rken Ei-
senberg ve arkada lar� (1998) daha kapsaml� ve 
çok yönlü ba ka bir model önermi tir. Eisenberg 
ve arkada lar�n�n duygu sosyalle tirme mode-
linde süreci etkileyen faktörler, anne baba ve ço-
cuk özellikleri ile sürecin çocu u etkileyen özel-
liklerine yer verilmi tir. Söz konusu karma �k ve 
iç içe geçmi  ili kiler birçok çal� maya ara t�rma 
konusu olmu  ve bu derleme çal� mas�n�n önce-
ki bölümlerinde ayr�nt�l� bir biçimde incelenmi -
tir. Söz konusu modelin önerdi i ili kiler bütü-
nü ekil 2’de özetlenmi tir.

Eisenberg ve arkada lar� (1998) duygu sosyal-
le tirme modeline ek olarak duygu yetkinli i, 
farkl�la an duygular ve potansiyel birle im mo-
dellerinden söz edilmektedir. Duygu Yetkin-
li i (Emotion Competence) Modeli; Saarni’nin 
(1990) tan�mlad� � duygu yetkinli i kavram�n-
dan yola ç�k�larak olu turulmu tur. Daha önce 
de belirtildi i gibi duygu yetkinli i di erlerinin 
ve kendi duygular�n�n fark�nda olma, duruma 
uygun duygu ifade becerisi ve e duyum (empa-
ti) gibi duygusal yeterlilik özellikleridir (Saar-
ni 1990). Duygu Yetkinli i Modeli ise çocu un 
duygular�n� cezaland�rmak ya da küçümsemek 
yerine, duygusal yetkinli ini artt�rmaya yöne-
lik destekleyici anne baba tepkilerini, ba ka bir 
deyi le duygu koçlu unu amaçlar. Duygusal 
yetkinlik, bireyin kendi duygular�n� ve ba kas�-
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n�n duygular�n� anlamas�n� ve bu duygular� uy-
gun bir biçimde ifade edip düzenlemesini içerir. 
Anne babalar�n bu ekilde gerçekle tirdi i sos-
yalle tirme ileriki y�llarda çocu un psikopatoloji 
riskini azaltmakta ve çocu un sosyal yetkinli-

ini de artt�rmaktad�r  (Denham 1993). Ancak 
bu model neden duygu koçlu undan yoksun 
baz� çocuklar�n d� sal psikopatoloji (davran�m 
bozuklu u vb.), baz�lar�n�n ise içsel (depres-
yon vb.) psikopatoloji gösterdi ine cevap ver-
memektedir (Denham 2007). Ek olarak,  duygu 
koçlu unu aç�klamaya çal� an bir modele göre 
duygu koçlu u, çocu un duygular�na tepki ver-
me, aç�kl�k ve duygular�n çocukla tart� �lmas� 
davran� lar�ndan olu maktad�r (Baker ve ark. 
2011). Ancak modelin s�nand� � ara t�rma, söz 
konusu bile enlerin anne babalar için farkl�l�k 
gösterdi inden söz etmektedir. Buna göre ba-
balar duygu koçlu u için önerilen davran� lar�n 
hepsini kullan�rken, anneler daha çok çocu un 
duygular�na tepki verme ve aç�kl�k davran� lar�-
n� kullanmaktad�r.

Farkl�la an Duygular (Differantial Emotions) 
Modeli  temelini Izard’�n (1977) farkl�la an duy-
gular kuram�ndan al�r. Izard’a (1977) göre her 
bir duygunun farkl� bir motivasyonu ve hizmet 
etti i fakl� bir i levi vard�r (Akt. Abe ve Izard 
1999). Örne in, ilgi duyman�n motivasyonu 
dikkattir i levi ise çabuk kavrama, ö renmedir. 
Korku korunucu davran� lara sebep olur, öfke 
hede� n önündeki engellere kar � dü ünce ve 
eylemlere zemin haz�rlar (Magaci ve Mcfadden 
1996). Benzer ekilde anne babalar�n k�z çocuk-
lar�n�n daha çok üzüntü ve kayg� duygular�n�n 
sosyalle tirildi ini ve anne babal� a yay�lan bu 
tutumun k�z çocuklar�n�n kayg� ve üzüntü duy-
gular�na yol açan zor durumlarla ba a ç�kma 
becerilerine katk�da bulundu u belirtilmektedir.

Ba ka bir deyi le k�z çocuklar�n�n kayg� ve 
üzüntü duygular�n�n motivasyonu anne baba-
lar�n duygu sosyalle tirme yakla �mlar� iken, i -
levi söz konusu duygulara yol açan durumlarla 
ba a ç�kma becerileridir. Ancak böyle bir örün-
tü uygun olmayan durumlarda - mesela uygun 

duygunun öfke oldu u durumlarda- da k�z ço-
cuklar�n�n üzüntü ve kayg� duygular�na odak-
lanmalar�na da sebep olmaktad�r. Seçici duygu 
sosyalle tirme özellikle dü ük sosyoekonomik 
s�n�f gibi stresli çevrelerde edilgen ba a ç�kma, 
abart�lm�  üzüntü, umutsuzluk ve olas� depres-
yona yol açmaktad�r (Keenan ve Hipwell 2005).

Potansiyel Birle im (Potential Combined) Mode-
li; di er modellerde aç�klanan duygusal yetkinlik 
eksikli i olan ya da cinsiyet rolüne ba l� olarak 
belirli duygular�n desteklendi i çocuklar�n tü-
münde psikopatoloji görülmeyebilece ini belirtir. 
Modele göre büyük olas�l�kla bu iki modelin bir-
le imi çocuklarda psikopatolojiye yol açmaktad�r. 
Örne in, duygular� tart� mayan/ yorumlamayan 
bir annenin çocu unun kendi duygular� ile ilgili 
fark�ndal� � az olur ve bu çocuk olumsuz duygu-
lar�yla uygun olmayan yollarla (kontrol edilemez 
a lama krizleri, � ziksel sald�rganl�k gibi)  ba a 
ç�kmaya çal� �r. Buna ek olarak anne çocu unu 
özellikle üzüldü ünde cezaland�r�yorsa, çocuk 
olumsuz duyguya sebep olan bir durumda bü-
yük olas�l�kla üzüntüsünü bast�r�r ve üzüntü ye-
rine sald�rgan davran� lar sergiler. Bu örüntü de 
uzun dönemde davran�  sorunlar�na yol açmak-
tad�r (Chaplin ve ark. 2010). 

Sözü edilen modellerin de i aret etti i gibi duy-
gu sosyalle tirme süreci duygu temelli olmakla 
birlikte çocu a etkileri sadece duygulan�m dü-
zeyinde de il, çocu un davran� sal geli imi de 
olmak üzere birçok alanda kendini göstermek-
tedir.

TARTI MA

Bu çal� mada olumlu ve olumsuz duygu sosyal-
le tirmenin çocu a etkisi ve duygu sosyalle tir-
me sürecini etkileyen faktörler ile ilgili yay�nlar 
gözden geçirilmi tir. Söz konusu yay�nlar ço-
cuklar�n�n duygular�n�n fark�nda olan ve destek-
leyici geri bildirim içeren duygu sosyalle tirme 
yakla �mlar�n�n çocuklar�n sa l�kl� geli imine 
katk�lar� ve di erleriyle ili kiler üzerine olumlu 
etkilerine vurgu yapmaktad�r.
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Duygu sosyalle tirme tepkilerinin çocu a etkile-
rini inceleyen çal� malar olumlu duygu sosyal-
le tirmenin yararlar�na, olumsuz duygu sosyal-
le tirmenin zararlar�na dikkat çekmektedir. Söz 
konusu çal� malara göre olumlu duygu sosyal-
le tirme çocuklar�n duygular�n�n onaylanmas�n� 
sa lar, duygusal becerilerini artt�r�r; bu sayede 
çocu un di erlerinin duygusal ipuçlar�na du-
yarl�l� � ve i birli i becerisi artar (Eisenberg ve 
ark. 1999, Garner ve ark. 2007, Gottman ve ark. 
1996). Olumsuz duygu sosyalle tirme ise çocu-

un duygu düzenlemesini kötü yönde etkileme-
nin yan� s�ra, çocu un duygular�n� bast�rmas�na 
sebep olur, duygular�n� kontrol etmesine yar-
d�mc� olan ipuçlar�n� ö renmesini engeller ve 
sald�rgan davran� lar�n�n önüne geçmesini daha 
da zorla t�r�r; çünkü böyle çocuklar davran�  ve 
duygu ile uyumlu davran�  aras�ndaki ba lan-
t�y� kuramazlar. Ayr�ca olumsuz duygu sosyal-
le tirmelerin çocuklar�n sorun davran� lar�nda-
ki art�  ile ili kili oldu undan söz edilmektedir 
(Garner ve ark. 2007, McElwin ve ark. 2007, War-
ren ve Stifter 2007, Ya murlu ve Altan 2010, Yap 
ve ark. 2010).

Alanyaz�n bulgular�n�n da i aret etti i gibi anne 
babalar�n çocuklar� ile duygu temelli ileti imleri, 
çocu un duygusal, davran� sal geli imi ile para-
lel olarak hayat� boyunca di erleri ile ili kileri, 
ba  etme becerileri, davran�  ve uyum sorunlar� 
ve daha birçok alan� etkilemektedir. Dikkatsiz, 
özensiz ve duyars�z duygu sosyalle tirmelere 
maruz kalan çocuklar�n duygular�n� kontrol ve 
ifade etmede güçlük çekerek, kendilerini ifa-
de gereksinimlerini davran�  sorunlar� gibi uy-
gun olmayan kanallarla ifade etme e iliminde 
olduklar� gözlenmektedir. Bu ba lamda anne 
babalara çocuklar�n�n duygular�n�n fark�nda 
olman�n önemi ve verilen tepkilerin, ba ka bir 
deyi le duygu sosyalle tirmenin günlük hayat-
tan örneklerle ili kilendirilerek anlat�ld� � e i-
tim programlar� bilinçli anne babal� �n yayg�n-
la mas�na katk�da bulunarak çocu un davran�  
sorunlar�n� önleme ve müdahalede destekleyici 
ve koruyucu i lev ta �yacakt�r.
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