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Uzun zamandır farklı alanlardan sosyal bilimci-
ler, anababalar ve çocukları arasındaki kişilera-
rası ilişkileri çalışmaktadırlar. Bu uzun ve etkin 
olarak süren araştırma çabaları temel olarak iki 
konuya yoğunlaşmaktadır. Bunlardan ilki, ço-
cuklarını büyütürken anababaların davranışla-
rını anlamak, tanımlamak ve sınıfl andırmak, di-
ğeri ise bu anababa davranışlarının çocuğun ve 
ergenin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal 
gelişimi ile ilişkisinin olup olmadığını ve derece-
sini belirlemektedir (Barber 2002).

Çocuğun hem fi ziksel hem de psikolojik bü-
yümesi için ilk ve en önemli bağlam ailedir ve 
anababaların anababalık davranışları çocukları 
etkilerken aynı zamanda da çocuklardan etkilen-
mektedir (Schaffer 1997).Çocuğun gelişimini ve 
hayatta kalmasını sağlayan amaçlı etkinliklerin 
tümü  (Hoghughi 2004) olarak tanımlanabilecek 
“anababalık” birbirinden ayrı olan “anababalık 
uygulamaları” (belirli sosyalleştirme amaçları-
na hizmet eden stratejik davranışlar) ve “ana-
babalık stillerinin” (ailenin duygusal iklimi) bir 
bütünü olarak görülmektedir (Darling ve Stein-
berg 1993). Alanyazın incelendiğinde genel ola-
rak anababalığa ilişkin pek çok kavramın iç içe 
geçtiği, zaman zaman araştırmalarda birbirinin 
yerine de kullanılmış olduğu görülmektedir. Bu 
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çalışmada anababalığa ilişkin temel kavramlar 
açıklandıktan sonra, anababalık uygulamaları 
arasında yer alan anababa izlemesi, izleme yol-
ları (kendini açma, anababa talebi ve anababa 
kontrolü) ve bu kavramların ergenlik dönemin-
deki sorun davranışlar ile ilişkileri incelenerek 
ülkemizde yapılmış çalışmalar özetlenecektir. 

Anababalığa İlişkin Temel Kavramlar

Anababaların çocuklarının gelişimlerini hangi 
süreçler ile etkilediğini anlamak için araştırma-
cıların anababalık uygulamaları ve anababalık 
stilleri arasında ayırım yapmaları gerekmektedir 
(Darling ve Steinberg 1993). Stiller ve uygula-
malar arasındaki ayrım her zaman çok açık de-
ğildir. Bazen, bir ölçek anababa stillerini ölçmek 
için kullanılırken, başka çalışmalarda bu mad-
deler anababa uygulamaları olarak isimlendi-
rilebilmektedir (Kerr ve ark. 2003).Anababalık 
stilleri aslında birçok anababalık davranışının 
birleşimidir (Berk 2006) ve çocukla iletişim sü-
recinde duygusal ortam yaratmayı içeren anaba-
ba davranışlarında, çocuğa yönelik bütünleşmiş 
tutumlar olarak tanımlanmaktadır. Anababalık 
stilleri anababaların yarattığı genel duygusal 
bir iklim olarak düşünülebilirken, uygulamalar 
çocuğun davranışlarını şekillendirmek ya da de-
ğiştirmek için anababanın uğraştığı, belli sosyal-
leştirme amaçlarına hizmet eden amaç yönelimli 
davranışlar olarak kabul edilmektedir (Darling 
ve Steinberg 1993). Genel olarak değerlendiril-
diğinde anababalık, anababanın oluşturduğu 
genel duygusal iklim ve tutumlar ile uygulama-
ların bir bütünü olarak görülebilmektedir. Ana-
babalar çocuk yetiştirme sürecinde ev ortamında 
demokratik bir hava yaratıpçocukları ile güven 
ilişkisi kurabilecekleri gibi, baskıcı bir tutum ser-
gileyip, çocuklarına yasaklar ve sınırlamalar da 
getirebilirler. 

Anababalık uygulamaları, anababa izlemesi 
(örn. dikkat, takip ve bağlamı yapılandırma) 
davranış yönetimi (örn. görüşme, sorun çözme, 
sınırlar koyma) ve güdülenme (değerler, amaçlar 
ve normlar)  ile anababa-çocuk ilişkisini temel 

olarak sunan dinamik olarak birbiri ile ilişkili bir 
sistemdir. Güdülenme, anababanın çocuğun var 
olan durumunu korumak ya da geliştirmek için 
gerekli şeyleri yapmaya istekliliğini ve katılımını 
(Hoghughi 2004), anabababa izlemesi ise anaba-
balık uygulamalarının bir ögesi olarak, çocuğun 
etkinliklerini ve çevresini yapılandırmayı ve izle-
meyi içermektedir (Dishion ve McMahon 1998). 
Anababa güdülenmesi, davranış yönetiminin 
kurulması ve izleme anababa çocuk iletişimi-
nin kalitesini belirlemektedir. Olumlu anababa-
çocuk ilişkisi, anababaların çocuklarını izlemek 
için ve sağlıklı davranış yönetimi uygulamaları-
nı kullanmaları için güdülenmelerini sağlamak-
tadır (Dishion ve McMahon 1998).Genel olarak 
değerlendirildiğinde çocuğun ve ergenin sağlıklı 
gelişiminde önemli bir yere sahip olan anababa-
ların çocuk yetiştirme sürecinde sahip oldukları 
stiller ve uygulamalar birbirinden etkilenen aynı 
zamanda anababanın ve çocuğun özelliklerin-
den etkilenen bir bütün olarak görülebilmekte-
dir. Bu bütünün parçalarının incelenmesi, stilleri 
ve uygulamalar üzerinde kültürel, bireysel ve 
sosyal farklılıkların etkilerinin, gelişim psikolo-
jisindeki diğer kavramlar ile ilişkilerinin ortaya 
konulması anababaların çocuk yetiştirme süreç-
lerine katkı sağlayacaktır. 

Anababa İzlemesi

Antisosyal davranış, madde kullanımı gibi pek 
çok riskli davranış ile ilişkisi olan anababa izle-
mesine ilişkin tanımlamalar çoğunlukla yapısal 
özellik gösterme eğilimindedir. Örneğin, anti-
sosyal davranışlar ve madde kullanımını araş-
tıranlar genellikle izleme ya da denetim tanım-
lamalarını gencin akran grupları ya da nerede 
olduğuna yönelik anababa farkındalığı ile sınır-
lamışlardır. Çocuğun zarar görmesini önlemeyi 
araştıran araştırmacılar, evdeyken küçük çocuk-
larının anababaları tarafından denetlenmesine 
odaklanmışlar ve bu çalışmalarındaanababa uy-
gulamalarından çok inançlar ve değerler üzerin-
de durmuşlardır (Dishion ve McMahon 1998).

Anababa izlemesi, çocuğun etkinliklerinin far-
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kında olma ve çocuğun nerede olduğunun bil-
gisi olarak tanımlanabilmektedir (Cobb 2007,  
Kerns ve ark. 2001). Dishion ve McMahon’da 
(1998) anababa izlemesini tanımlarken anaba-
banın, çocuğunun günlük etkinlikleri hakkında 
sahip olduğu bilgiye yoğunlaşmıştır. Anababa 
izlemesi çocuğun nerede olduğu, etkinlikleri ve 
uyumunun takip edilmesi ve bunlara dikkat et-
meyi içeren bir dizi ilişkili anababa davranışıdır 
(Dishion ve McMahon 1998,Laird ve ark.2003). 
Stattin ve Kerr (2000) ise araştırmacıların izleme-
yi, anababaların ergenin etkinlikleri, arkadaşları 
ve nerede olduğuna ilişkin bilgisinin düzeyi ve 
ne bildiği ile değerlendirdiklerini ancak bunu 
nasıl kazandıkları ile ilgilenmediklerini belirte-
rek, bilginin hangi yollarla edinildiği üzerinde 
durmuşlardır. Kerr ve Stattin’e (2000) göre iz 
sürme (tracking) ve gözetim (surveillance) ola-
rak kavramsallaştırılmış olan anababa izlemesi 
işlevsel olarak anababaların ergen çocuklarının 
günlük etkinlikleri, nerede oldukları, ne yaptık-
larına ilişkin bilgisidir. Yapılan tanımlarda genel 
olarak anababa izlemesi anababanın sahip ol-
duğu bilgiye işaret etmekle birlikte Crouter ve 
Head (2008), anababa bilgisi ve anababa izlemesi 
arasındaki ayrıma dikkat çekmektedir.  Anababa 
izlemesiile ilgili pek çok çalışma gerçekte ana-
babanın sahip olduğu bilgiyi ölçmektedir. Ana-
baba izlemesi ise çoğunlukla anababa denetimi 
ve kontrol ile ilişkilidir ve anababa kontrolüne 
ilişkin bazı araştırmalarda, araştırmacıların öl-
çeklerinde anababa izleme maddelerini kontro-
lü belirlemek için kullandıkları görülmektedir 
(Crouter ve Head, 2008). Stattin ve Kerr (2000) 
ise kontrol ve izleme maddelerini ayırmakta ve 
kontrolün anababa izlemesine kaynaklık ettiği-
ni belirtmektedir. Fletcher ve arkadaşları (2004), 
çalışmalarında anababa izlemesi ve anababa bil-
gisini farklı ölçümlerle ortaya koymuşlardır. Ça-
lışmada anababa izlemesi, anababanın ergenin 
nerede olduğu, etkinlikleri ve arkadaşlarına iliş-
kin bilgi toplama çabası olarak tanımlanırken, 
anababa bilgisi, izleme ölçümü ile paraleldir 
ancak anababanın ergen hakkında sahip olduğu 
gerçek bilgiye işaret etmektedir. Görüldüğü üze-
re alanyazında izleme kavramı zaman zaman 

farklı biçimlerde ele alınmakta, kimi araştırma-
larda bilgi ve izleme kavramlarıiç içe kullanıl-
maktadır. Araştırmalarda izleme ile anababanın 
sahip olduğu bilgiye işaret edilmekle birlikte, 
izleme kavramı anababanın çocukları hakkında 
bilgi edinme süreci olarak, bilgi ise bu sürecin 
sonucu olarak değerlendirilebilir. Gerek Dishion 
ve McMahon (1998) ve Cobb (2007) gerekse Kerr 
ve Stattin (2000) izleme kavramını açıklarken so-
nuçta erişilen bilgiye odaklanmaktadırlar. 

Anababa izlemesi, genel olarak, çocukluktan 
ergenliğe ve hatta genç yetişkinliğe kadar ço-
cukların sağlıklı gelişimini desteklemede uygun 
anababalıkbecerilerdir. Belirli yöntemler farklı 
gelişimsel dönemlerde değişmekle birlikte, ana-
baba uygulamalarının işlevi anababanın çocu-
ğun etkinliklerine ilişkin farkındalığını artırmak, 
anababasının onun etkinlikleri hakkında endişe 
duyduğunu, onların farkında olduğunu çocuğa 
bildirmektir. Çocuğun farklı dönemlerindeki 
anababa izlemesi farklı beceriler gerektirmek-
tedir. İzleme, yatak odasında televizyona izin 
vermek, bebeğin odasına kamera yerleştirmek, 
çocuğu okuldan sonra serbest zamanını değer-
lendirme etkinliklerine yazdırmak vb. gibi çev-
renin yapılandırılması, çeşitli kurallar koyma yo-
luyla sözel aracılar kullanarak izlemeve çocuğu 
takip etme (eğer çocuk arkadaşlarının evindeyse 
telefonla arama) gibi etkinlikleri içermektedir. 
Çocuğun etkinliklerini izlemek olumlu anababa-
çocuk ilişkisi kurmak için anahtardır (Dishion ve 
McMahon 1998). 

Anababa izlemesi anababa tarafından dikkat ve 
ilgi gerektiren ve çocuk tarafından deneyimle-
rin ve bilginin paylaşılması istekliliğini gerekti-
ren ikili bir olgu olarak görülebilir (Crouter ve 
ark.1990).  İzleme genellikle anababadan çocuğa 
etki gibi görünse de izlemeyi anababa ve çocuk 
birlikte yapılandırmaktadır ve temelinde güven 
vardır (Kerr ve ark. 1999,Kerr ve Stattin 2000). 
İzleme becerileri gelişmiş anababalar, çocuklar 
ile iletişim kanalları kurmak için çaba harcar-
lar, çocukları ile ilişkilerinin sonucunda, onların 
günlük etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 
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Bununla birlikte etkili izleyebilmek için, anaba-
banın ilgisi yeterli değildir. Çocuk da anababa 
ile deneyimlerini ve etkinliklerini paylaşmaya 
istekli olmalıdır (Crouter ve ark.1990).

Anababa izlemesi, ergenin serbest zamanla-
rından önce ve sonra gerçekleşebilir (Hayes ve 
ark.2004). Serbest zaman öncesi izleme, ergenin 
serbest zamanlarından önce, dışarı çıkmadan 
önce meydana gelen anababa davranışlarını 
ifade eder. Anababanın ergenin nereye gittiği, 
ne yapmayı planladığı, akranları hakkında bil-
gi edinme ve araştırmalarını, sınır koyma ya da 
izin vermeyi içerir (Hayes ve ark. 2004,2007). Er-
gen eve döndüğünde süreç iki şekilde gerçekle-
şir. Ergen eve döndüğünde gün içerisinde neler 
yaptığını anababasına gönüllü olarak anlatabilir 
ve bu durum “kendini açma” olarak tanımlanır. 
Ergenin anababasının sorular yoluyla bilgi edin-
mesi ise serbest zaman sonrası izleme olarak 
tanımlanır. Kendini açma ve serbest zaman son-
rası izlemenin her ikisi de daha sonraki anaba-
ba davranışlarını etkilemektedir. Serbest zaman 
sonrasında anababa görüşlerini ifade edebilir,  
bağırabilirya da öğüt verebilir. Bunu savunma 
ya da razı olma ile sonuçlanabilecek ergen tep-
kileri izler. Her evrede anababanın ve ergenin 
tepkileri bir sonraki evre üzerinde önemli bir 
etkiye sahiptir (Hayes ve ark. 2004, 2007).  Daha 
önceki izleme davranışları daha sonraki izleme 
davranışlarını belirlemede önemlidir (Forehand 
ve Jones 2002).

Anababa izlemesinin azalmasına ilişkin olası 
nedenler incelendiğinde dört farklı neden olabi-
leceği görülmektedir. Ergenin suçlu davranışla-
rına karşın, anababanın ergenin etkinliklerinden 
habersiz olması, anababa izlemeye çalışırken 
ergenden gözdağı veren davranışların gelmesi, 
ergenin davranış sorunlarının anababası tara-
fından reddedilmesi ve anababaların davranış 
değiştirmek için güçsüz hissetmeleri anababa 
izlemesinin azalmasına neden olabilmektedir 
(Hayes ve ark. 2004).

Özetle, anababa izlemesinin tanımlanması birçok 

anababalık boyutunu yansıtmaktadır. Anaba-
bası tarafından çocuğun izlenmesi, etkili çocuk 
yetiştirme uygulamalarındaki öğelerden biridir. 
Anababa izlemesi hem çocuğun evini, okulunu 
ve toplumsal çevresini yapılandırmayı hem de 
bu çevrelerde çocuğun davranışlarını takip et-
meyi içerir. Anababa izlemesi bebeklikten genç 
yetişkinliğe kadar çocuğun uyum sağlaması için 
gereklidir ve gelişimsel, bağlamsal ve kültürel 
olarak uygun olmalıdır (Dishion ve McMahon 
1998).

İzleme Yolları: Çocuğun Kendini Açması, Ana-
baba Talebi, Anababa Kontrolü

Anababalar çocuklarını izledikleri zaman, amaç-
ları çocuklarının günlük etkinlikleri, nerede 
oldukları ve arkadaşları konusunda bilgi edin-
mektir. Çocuğun günlük etkinliklerine ilişkin 
bilgi, onun anababa müdahalesine ihtiyacı olup 
olmadığını değerlendirmede ve çocuklarının 
nasıl davrandıklarını anlamada yardımcıdır. Ço-
cuk ve anababa arasındaki iletişim ya da birlikte 
etkinliğe katılma anababaya çocuğun o andaki 
deneyimleri hakkında bilgi verebilir. Anababa 
çocuğun etkinliklerini, diğer anababalardan ya 
da aile üyeleri dışındaki öğretmen ya da anaba-
banın arkadaşı gibi diğer bilgi sahibi kişilerden 
öğrenebilir (Crouter ve ark.1999).

Stattin ve Kerr (2000) anababa izlemesi ile ilgili 
farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Anababa izle-
mesi çoğunlukla, anababalara çocuklarının et-
kinlikleri hakkında sahip oldukları bilgiler soru-
larak ölçülmektedir. Bununla birlikte anababalar 
çocukları hakkındaki bilgileri her zaman etkin 
çabalarıyla sorarak öğrenmezler. Araştırmalar-
da genellikle süreçten daha çok, anababanın ne 
bildiği ile ilgilenilmektedir ancak anababalar 
bilgiyi farklı yollarla edinebilirler. Çocuğun ken-
dini açması, anababa talebi ve anababa kontrolü 
anababaların çocuklarının etkinlikleri hakkında 
bilgi toplama yollarıdır (Stattin ve Kerr 2000). Bu 
yollar genel olarak değerlendirildiğinde anaba-
ba kontrolü ve anababa talebi anababaların süre-
ce aktif olarak katıldıkları ve bilgiyi elde etmeye 



227

Anababa İzlemesi

çalıştıkları izleme süreçleri olarak değerlendiri-
lirken çocuğun kendini açması gerçek bilgi kay-
nağı olarak görülmektedir (Kerr ve ark.2010). 
Kontrol anababanın kurallar koyarak bilgiyi 
elde etme çabasıyken, talep ergenden, ergenin 
arkadaşlarından ya da başkalarından bilgi elde 
etme çabasıdır. Diğer taraftan çocuğun kendini 
açması anababanın istekliliği ve çabasından çok 
çocuğun bilgiyi paylaşmadaki istekliliğine işaret 
etmektedir (Kerr ve Stattin 2000, Stattin ve Kerr, 
2000).

Çocuğun kendini açması: Kendiliğinden doğal 
bir şekilde çocuğun kendisi ile ilgili bilgi vermesi 
olarak tanımlanmaktadır. Alan yazında yapılan 
izleme tanımlarında (Dishion ve McMahon 1998, 
Kerns ve ark.2001) çoğunlukla anababalar etkin, 
çocuklar ise edilgin olarak tanımlanırken, ken-
dini açmada anababanın değil çocukların etkin 
çabası söz konusudur. Çocuğun kendini açması, 
çocuk hakkında bilginin sağlanmasında birin-
cil kaynaktır (Kerr ve Stattin 2000, Kerr ve ark. 
2010).  Alanyazında kendini açmanın yanında 
kendini açmama ve bilgiyi gizleme stratejilerine 
de değinilmiştir.Granhag ve Strömwall’a (2004) 
göre, kendini açmama (nondisclosure) kendini 
açmanın tersidir Bilgi gönüllü olarak ya da telkin 
yoluyla paylaşılmaz. Kendini açmama kasıtlı ol-
madan ya da kasıtlı olarak gerçekleşebilir. Araş-
tırmacılar kişilerin kasıtlı olarak paylaşmama-
larına yönelik iki durum belirtmektedirler. Kişi 
bilgiyi paylaşmamayı seçebilirler ya da kasıtlı 
olarak yanlış bilgi verebilir. Kasıtlı olarak bilgi 
sağlamamak ya da yalnızca bilginin bir kısmını 
paylaşmak geleneksel olarak sır saklama, bilgi 
gizleme ya da “atlatarak yalan söyleme” olarak 
tanımlanır. Kasıtlı olarak yanlış bilgi verme ise 
yalan söyleme olarak tanımlanır. Ergenin, ana-
babasının sahip olduğu bilgiyi yönetme yollarını 
anlamak için kendini açma ve açmama önemli-
dir  (aktaranTilton-Weaver ve Marshall 2008). Er-
genlerin kendini anababaya açmada ya da bilgi-
yi gizlemede kullandıkları stratejiler, anababaya 
“önemli her şeyi söyleme”, anababanın bilmek 
isteyeceği “önemli ayrıntıları atlama”, “hikaye 
anlatma” ya da “yalan söyleme” ve başka konu-

lardan konuşarak ya da soru sormadan ortam-
dan ayrılma gibi yollarla sorunları tartışmaktan 
kaçınmadır (Darling ve ark.2006).

Kendini açma ve sır saklama ergenin bilgi yöne-
timinde iki farklı ancak birbiri ile ilişkili etken 
olarak görülebilir. Özellikle sır saklama, boylam-
sal olarak depresyon ve suçun belirleyicisi olarak 
görülmektedir (Frijins ve ark. 2010). Anababanın 
çocuğun bilgiyi gizlemesine yönelik algısı çocu-
ğa yönelik daha zayıf anababalık davranışlarını 
yordamaktadır (Finkenauer ve ark.2005). 

Anababa Talebi:Çocuğun etkinlikleri hakkındaki 
bilgilerin çocuğun kendisine sorarak, arkadaşları 
ve arkadaşlarının anababaları ile konuşarak top-
lanmasıdır (Kerr ve Stattin 2000). Anababa talebi 
ve çocuğun kendini açması anababa-çocuk ileti-
şiminde iç içedir ve karşılıklı nedensel bir zinci-
rin parçalarıdır. Ergenin kendini açması ilişkinin 
kalitesini geliştirmekte ve karşılıklı güven bera-
berinde anababanın talebini getirmektedir. Diğer 
taraftan anababa çocuğunun yalan söylediğini 
anlarsa güveni sarsılabilir, sert, iğneleyici, dalga 
geçen tepkiler verebilir. Ergenin kendini açması 
ya da gizlemesi anababalarının davranışını etki-
lemede güçlü bir araçtır (Keijsers ve ark.2010).

Waizenhofer ve arkadaşlarının (2004) çalışmala-
rında anababa bilgisinin toplanmasında etkin ve 
edilgin yöntemler, anababa talebine benzemek-
tedir. Etkin yöntem,  başkalarına (ergenin ken-
disi de dâhil, ancak daha çok öğretmenler gibi 
diğer potansiyel kaynaklara) ergenin etkinlikleri 
hakkında doğrudan sorular sormayı ya da er-
genlerle birlikte etkinliklere katılmayı içermek-
tedir. Edilgin yöntem, düzenli günlük etkinlikler 
hakkındaki bilgileri bilmeyi (düzenli futbol ant-
remanının ne zaman olduğu gibi) ya da bilgi sa-
hibi başka kişilerden doğrudan sormadan bilgi 
almayı (ergenin kendisi ya da öğretmenleri gibi 
potansiyel bilgi kaynakları) içermektedir. Kerr 
ve Stattin’in (2000) görüşlerinin tersine, bilginin 
toplanmasının etkin ve edilgin yöntemlerinin 
operasyonel tanımlaması, bilginin yalnızca er-
genden değil eşlerden, öğretmenlerden, arka-
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daşlarının anababalarından ya da bilgi sahibi 
başka kişilerden bilgi toplama olasılığına da izin 
vermektedir (Waizenhofer ve ark.2004).

Anababa Kontrolü:Ergenin günlük etkinlikle-
ri hakkında bilgi sahibi olmayı sağlayan diğer 
bir yol iseanababa kontrolüdür ve ergenin izin 
almadan istediği yerlere gitme ve gelme özgür-
lüğünün kontrol edilmesi ya da bir şey yaptık-
tan, bir yere gittikten sonra açıklanması olarak 
tanımlanmaktadır (Kerr ve Stattin 2000).  Anaba-
ba kontrolünün geniş yapısı karmaşık ve çeşitli-
dir. Çocuk ve ergen gelişimi üzerinde kontrolün 
etkisi zayıftan güçlüye, olumludan olumsuza 
çeşitlenmektedir (Barber 2002). Anababalar tara-
fından davranışsal ve psikolojik kontrol olmak 
üzere iki kontrol mekanizması kullanılmaktadır 
(Barber ve ark. 1994, Barber 1996; Pettit ve ark. 
2001, Stattin ve Kerr 2000). 

Schaefer’a (1965) göre, anababa kontrolünü an-
lamanın yollarından birisi davranışsal kontrol ve 
psikolojik kontrol arasında ayrım yapmaktır. Ço-
cuk ya da ergenin davranışı üzerindeki kontrole 
(örn. sorumluluklar, günlük etkinlikler, tavırlar 
vb.) karşı çocuk ve ergenin psikolojik dünyası 
üzerindeki kontrol (örn. duygular, sözel ifade-
ler, kimlik, bağlanma, vb.) arasındaki bu ayrım 
anababalık hakkındaki ilk bilimsel çalışmalarda 
yapılmıştır (aktaran Barber 2002).  

Psikolojik kontrol, anababanın çocuğun psiko-
lojik ve duygusal gelişimine ve anababasına 
bağlanmasına zorla müdahale eden, manipüle 
eden  (duyguların geçersiz sayılması, sözel ifa-
delerle baskı yapılması, sevginin geri çekilmesi 
vb.),  çocuğun ailesinden ya da anababasından 
psikolojik olarak mesafe görme derecesi ile ilgili 
anababa kontrolüdür. Çocuğun ne hissedeceği-
ni ve düşüneceğini kontrol etme isteği olarak da 
tanımlanabilir (Barber ve ark. 1994,2005). İzleme 
anababanın çocuğun davranışlarını rehberlik ve 
denetim yoluyla düzenleme ve uyumunu sağ-
lama çabası iken, psikolojik kontrol anababanın 
çocuğun gelişen psikolojik özerkliğini kısıtla-
mak, çocuğun anababaya bağımlılığını korumak 

ve ilişkideki gücü korumaya yardım etmek için 
anababanın güdülenmesinden kaynaklanmakta-
dır. Çocuk düşüncelerini ifade etmek istediğinde 
anababanın kesmesi, duyguların hiçe sayılması, 
kişisel saldırı (anababa çocuğu aile sorunları için 
suçlar), sevgiyi esirgeme (anababa çocuğu kural-
lara uymazsa sevmemekle tehdit eder), tutarsız 
duygusal davranışlar psikolojik kontrol örnekle-
ridir (Smetana ve Daddis 2002). Bu davranışlar 
çocuk ve anababa arasındaki duygusal bağların 
bozulması ve bu nedenle bağımsız bir kendilik 
ve kimlik duygusunun gelişememesi ile ilişkili-
dir (Barber ve Harmon 2002). 

Anababa davranış kontrolü genellikle anababa-
nın kurallar koyması, düzenlemesi ve çocuğu 
için sınırlamalar getirmesine işaret eder (Shek 
2008). Anababanın ergen çocuğunun nereye gi-
deceğini ya da ne yapacağını bilmesi için izin is-
temesinin derecesi olarak da tanımlanmaktadır 
(Kerr ve Stattin 2000). Çocuğun davranışlarını 
izleme, onun hakkında bilgi sahibi olma, kural 
koyma davranışsal kontrol örneklerindendir 
(Barber 1996). Davranış kontrolü çocuk ve erge-
nin antisosyal davranışları ile negatif ilişkilidir. 
Denetlenmeyen çocuklar risk alma ve sapkın 
davranışlara cesaretlendiren akranlarından daha 
kolay etkilenmektedir. Davranışsal kontrolün 
akranlarla ilişkiyi etkileme yoluyla antisosyal 
davranışlara karşı koruyucu etkisi birçok çalış-
mada belirtilmiştir (Barber ve ark. 2005).

Kontrol eğer anababanın katılımına, net kurallar 
oluşturmasına işaret ediyorsa  (davranışsal kont-
rol) olumlu, çocuğun psikolojik yaşamına zorla 
müdahale etmeyi içeriyorsa (psikolojik kontrol) 
olumsuz olarak görülmektedir (Barber ve ark. 
1994, Grolnick ve ark.2008). 

Anababa İzlemesi ve Ergenlik Döneminde So-
run Davranışlar

Bu bölümde izleme ve izleme yolları ile ilgili 
araştırmalar, sağlıklı ergen gelişimi üzerinde-
ki etkilerine değinilerek özetlenmektedir. İzle-
me konusunda yapılan araştırmalar genellikle 
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ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek sorun 
davranışlar ile izleme ilişkisi ve önleme çalışma-
ları kapsamında ele alınmaktadır. Alan yazında 
anababa izlemesi riskli davranışlar (Crosby ve 
ark.2002), suç davranışları ve antisosyal dav-
ranışlar (Borawski ve ark.2003,Caldwell ve 
ark.2006), saldırgan ve yıkıcı davranışlar, alkol 
ve madde kullanımı (Beck ve ark.1999, Pasch 
2007) ile ilişkili bulunmuştur.Crosby ve arka-
daşları (2002), 14-18 yaşında düşük gelirli Af-
rika kökenli Amerikalı kız ergenlerin katıldığı 
bir araştırmada, ergenlerin anababa izlemesini 
zayıf algılaması ve hamile kalma arasında ilişki 
bulmuştur. Hayes ve arkadaşları (2004) çalış-
malarında benzer şekilde anababa izlemesi ve 
artan riskli davranışlar üzerinde durmuşlardır. 
Ergenlere net kurallar sunulduğunda, etkinlik-
leri hakkında sorular sorulduğunda ve ergenler 
anababaları ile daha az çatışma algıladıklarında, 
davranış sorunları, madde kullanımını ve alkol 
kullanımını azalmaktadır.

Anababa izlemesine yönelik zayıf algılama cin-
sel davranışlar, madde kullanımı, uyuşturucu 
ticareti, okuldan kaçma ve şiddet davranışları 
gibi birçok riskli davranışa katılma ile de ilişki-
lidir (Chilcoat ve Anthony 1996,Li ve ark.2000a). 
Anababa izlemesini düşük olarak algılayan er-
genler, orta ya da yüksek düzeyde algılayanla-
ra göre daha yüksek düzeyde riskli davranışta 
(korunmadan cinsel ilişki, uyuşturucu madde 
kullanımı) bulunmaktadır (Li ve ark. 2000a). 
8-10 yaşlarındaki 926 ergen ile yapılan çalışma-
da, düşük anababa izlemesine sahip çocuklar 
erken yaşlarda madde kullanımı göstermiştir 
(Chilcoat ve Anthony 1996).  9-15 yaşlarında 383 
Afrika kökenli Amerikalı ergenlerden 4 yıllık bir 
boylamsal çalışma sonucunda sağlanan veriler, 
ergenlerin algıladığı anababa izlemesinin zaman 
içerisinde değişmeden kaldığını göstermiştir  (Li 
ve ark. 2000b). Başka bir çalışmada ise daha az 
izleme algılayan ergenlerin ilerdeki risk davra-
nışlarına katılma olasılıkları yüksek bulunmuş-
tur (Yu ve ark.2006). 

Ergenlerin alkol kullanımında anababa izlemesi-

nin etkisinin incelendiği çalışmalarda, çocukla-
rın anababalığa ilişkin algısının zaman içindeki 
alkol kullanımını etkilediği görülmüştür. Daha 
fazla anababa izlemesi, daha sık anababa çocuk 
iletişimi, düşük düzeyde alkol kullanımıile ilişki-
lidir (Pasch 2007). Alkol kullanmayan gençlerin 
anababaları alkol kullananların anababalarına 
göre ergenin serbest zamanlarını nasıl geçirdiği-
ni daha çok izlemektedir (Beck ve ark.1999).

Anababa izlemesi ve suç ilişkisine yönelik yapı-
lan çalışmalardan birinde, ergenlerin anababa iz-
lemesinin olmadığına ilişkin algısı suça karışma 
ile dolaylı olarak ilişkili gözükmektedir (Cald-
well ve ark. 2006). Başka bir çalışmada, kendini 
açma ve suça yönelik etkinlikler arasındaki ilişki 
anababa desteğini daha çok sağlayan ailelerde, 
daha az sağlayan ailelere göre daha güçlü bulun-
muştur (Keijsers ve ark.2009). Çocuğun okul ba-
şarısı ve izleme arasındaki ilişki değerlendirildi-
ğinde ise,  araştırma sonuçlarına göre, az izlenen 
erkek çocuklar düşük okul başarısına sahipken, 
anababa izlemesi okul başarısı, çocuğun okul ye-
terlilikleri hakkındaki algısı ve anababanın çocu-
ğunun öğrenme sorunlarını değerlendirmesi ile 
ilişkilidir (Crouter ve ark. 1990).

Araştırmacılar (Barnes ve Farrell 1992, Crosby ve 
ark. 2002, Li ve ark. 2000b, Pasch 2007,Steinberg 
ve ark.1994), ergenin anababa izlemesine iliş-
kin artan algısının risk davranışlarından, sorun 
davranışlardan, madde kullanımından korumak 
için önemli bir öncül olduğunu belirtmişlerdir. 
Li ve arkadaşlarına (2000b) göre, sağlıkla ilgili 
risk davranışlarını azaltmada (hem çocuğun ha-
yatında belirli bir anda, hem de zaman içerisinde 
kalabalık bir genç topluluğunda) anababa izle-
mesi önemlidir. Anababa desteği ve izlemenin 
üst düzeyleri ergenin alkol kullanımı ve daha 
genel sapkın davranışları önlemede (Barnes ve 
Farrell 1992),  uyuşturucu kullanımını engelle-
mede ve uyuşturucu kullanımını iyileştirmede 
etkili bir araçtır (Steinberg ve ark. 1994). Genel 
olarak anababa izlemesine ilişkin bulgular de-
ğerlendirildiğinde izlemenin pek çok riskli, an-
tisosyal davranışın önlenmesinde önemli bir de-
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ğişken olarak karşımıza çıktığı görülmektedir.
 
Türkiye’de İzleme Konusunda Yapılmış Çalış-
malar

Türkiye’de anababa izlemesi ve izleme yollarına 
ilişkin sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Araş-
tırmaların çoğunun çeşitli psikolojik kavramlar 
çerçevesinde anababalık stilleri üzerine yapıl-
dığı görülmektedir. Anababa izlemesine ilişkin 
bulgular çoğunlukla anababa izlemesi, anababa 
nitelikleri, anababa denetimi, anababa kontrolü 
gibi kavramların çalışıldığı araştırmalarda göze 
çarpmaktadır. Yapılan çalışmaların bir bölümü 
izleme (Bayraktar 2009) ve denetim/kontrol 
(Özen 2006) ile zorbalık arasında ilişki olduğu-
nu göstermektedir. Uludağlı ve Sayıl (2009) ise 
çalışmalarında ergenin risk alma davranışları 
ile izleme ve ergene rehberlik etmenin olumsuz 
yönde ilişkili olduğunu belirtmektedir. 

İzleme konusunda yapılan diğer çalışmalar de-
ğerlendirildiğinde Aksoy ve arkadaşları (2008), 
Kaner (2002) ve Kındap ve arkadaşlarının(2008) 
çalışmalarında alanyazındaki diğer pek çok ça-
lışmaya benzer şekilde kızların erkeklere göre 
daha çok izlendiğini ve daha çok kontrol algıla-
dıklarını belirlemişlerdir. Çetin’in (2010) bulgu-
larında da anne ve babaların ergenlik dönemin-
deki kız çocuklarını erkek çocuklardan daha çok 
izledikleri görülmektedir. Anneler babalara göre 
hem kız çocuklarını, hem erkek çocuklarını daha 
çok izlemektedir. Ergenin cinsiyeti açısından ba-
kıldığında kız ergenlerin kendini anne ve babaya 
daha çok açtığı görülmektedir. Benzer bulgular 
Aker’in (1996) ve Ekebaş’ın (1994) çalışmaların-
da da göze çarpmaktadır. Liseye devam eden kız 
öğrenciler kendilerini erkek öğrencilerden daha 
çok açmaktadır (Aker 1996, Ekebaş 1994) ve kız 
öğrenciler anneye ve aynı cinsiyetten yakın ar-
kadaşa erkeklere göre daha çok açılmaktadır. 
Kızlar düşünce ve görüşler, okul, aile, cinsellik, 
kişilik, zevk ve ilgiler konularında kendilerini 
erkek öğrencilerden daha fazla açmaktadırlar 
(Aker 1996). 

Alanyazında kontrol ile ilgili çalışmalar incelen-
diğinde, kontrol kavramının çoğunlukla Anaba-
ba Bağlanma Ölçeği (Kapçı ve Küçüker 2006), 
Çocuk Yetiştirme Stilleri Ölçeği (Sümer ve Gün-
gör 1999), Anababa Tutum Ölçeği (Yılmaz 2000) 
gibi ölçeklerin denetim/kontrol alt boyutunda 
yer aldığı ve kontrol kavramının araştırmalar-
da bu ölçeklerin içerisinde değerlendirildiği 
görülmektedir. Kontrol/denetleme boyutu aşırı 
koruma, bağımsızlığı desteklememe, aşırı kont-
rol etme, sınırlama, disiplin kavramları ile açık-
lanmaktadır  (Kapçı ve Küçüker 2006, Sümer ve 
Güngör 1999 ve Yılmaz 2000). Yapılan çalışmalar 
bu boyutlar dikkate alınarak incelendiğinde Sü-
mer ve Güngör (1999) anne ve babadan algılanan 
kabul/ilgi ve sıkı denetim/kontrolün bağlanma 
stilleri ile ilişkisini bulmuştur. 

Araştırmalarda anne ve babadan algılanan kont-
rol/denetleme açısından farklılıklar bulunmuş-
tur. Yılmazer’e (2007) göre anneden ve babadan 
algılanan kontrol/denetleme cinsiyete göre fark-
lılaşmaktadır. Kız çocuğa sahip anneler erkek 
çocuğa sahip annelere göre daha çok kontrol/
denetleme tutumuna sahiptirler. Aynı zamanda 
annelerin eğitim düzeyi de algılanan kontrol 
üzerinde etkili bulunmuştur. Annelerin eğitim 
düzeyi arttıkça çocuklarını denetleme ve kont-
rol davranışlarında çocukların algısına göre artış 
görülmektedir (Özdemir 2009).

Kontrol kavramına ilişkin yapılan çalışmalar 
psikolojik ve davranışsal kontrol boyutlarında 
değerlendirildiğinde, Sayıl ve Kındap (2010) psi-
kolojik kontrol boyutları ve diğer anababa dav-
ranışları arasında ilişki bulmuşlardır.  Ergenin 
nerede, kimlerle ne yapıyor olduğu bilgisine sa-
hip olma ve ergeni uzaktan gözetim ve denetim 
altında tutma gibi olumlu kontrol stratejilerinin 
anne-baba tarafından daha sık kullanıldığını dü-
şünen ergenlerin daha az psikolojik kontrol algı-
ladıkları görülmüştür. Kındap ve arkadaşlarına 
(2008) göre ise hem kızlarda hem erkeklerde an-
neden algılanan davranışsal kontrol benlik değe-
rini artırmakta, buna karşın psikolojik kontrolün 
benlik değeriyle ilişkisi bulunmamaktadır. 

ÇETİN VE ÇOK
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Araştırmalar genel olarak değerlendirildiğinde 
Türkiye’de yapılan çalışmaların büyük çoğunlu-
ğunun anababalığın tutum boyutu ile ilişkili ol-
duğu, anababalık stillerinin farklı değişkenlerle 
ilişkilerinin incelendiği görülmektedir. Çalışma-
larda çoğunlukla ergenlerin bildirimlerinden ve 
ardından annelerden elde edilen bildirimlerden 
yararlanıldığı göze çarpmaktadır. İzleme ve izle-
me yollarına ilişkin doğrudan yapılan sayılı ça-
lışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalarda da ergen 
bildirimlerinin öncelikli veri kaynağı olduğu 
gözlenmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu yazıda anababalık ile ilgili temel kavramlar 
özetlenmeye çalışılmış ve son yıllarda sağlıklı 
ergen gelişimi üzerinde etkisi vurgulanan ana-
baba izlemesi ve izleme yolları kavramsal ola-
rak incelenmiştir. Anababalık ile ilgili çalışmalar 
yürütülürken stiller ve uygulamalar arasında 
ayrım yapmak ve bu kavramların ergen gelişimi 
üzerindeki etkilerini ayrıntılı olarak incelemek 
önemli görülmektedir. Ülkemizde anababalık 
ile ilişkili yapılan çalışmalar incelendiğinde ço-
ğunlukla anababa stilleri üzerinde durulduğu, 
bir diğer değişle anababanın gelişim sürecinde 
çocuğuna yönelik oluşturduğu duygusal ortam-
ların ve tutumların incelendiği görülmektedir. 
Bununla birlikte anababa uygulamalarının ve 
özellikle anababa izlemesinin ergen gelişimi 
üzerindeki etkileri de kaçınılmazdır. Anababa-
lık stillerindeki farklılıklar anababalık uygula-
maları olarak kabul edilen anababa izlemesini 
de etkileyecektir. Çalışmalarda bu farklılıkların 
göz önünde bulundurulması ve uygulamaların 
da ayrıntılı olarak incelenmesi alanyazına katkı 
sağlayacaktır. Bununla birlikte izleme ve izleme 
yollarına ilişkin yapılacak sonraki çalışmalarda 
anababalık stilleri ve izleme arasındaki ilişkile-
rin incelenmesi de önemlidir. 

Alanyazın incelendiğinde ülkemizde anababa 
izlemesine yönelik sınırlı sayıda çalışma oldu-
ğu görülmektedir (Bayraktar2009, Çetin 2010, 
Kındap ve ark. 2008, Uludağlı ve Sayıl2009). Bu 

çalışmalar çoğunlukla ergenlik dönemine yo-
ğunlaşmaktadırlar. Dolayısı ile anababa izlemesi 
ve izleme yolları ile ilgili gelişimsel dönemlerin 
özelliklerini dikkate alarak inceleyecek boylam-
sal çalışmaların önemli katkıları olacaktır. Ana-
baba izlemesi önleme çalışmalarında oldukça 
önemlidir. (DiClemete ve ark. 2001, Dishion ve 
McMahon 1998). Yapılan çalışmalar anababa iz-
lemesi ve izleme yollarına ilişkin elde edilecek 
olan verilerin çocukluk ve ergenlik yıllarında 
riskli davranışlar ve suç davranışlarına yönelme-
yi engellemede önemli olacağını göstermektedir. 
Anababalık öğrenilen bir beceridir ve zaman 
zaman anababalığın öğrenilebilmesi için eğitim-
lere gereksinim duyulmaktadır. Anababalık kav-
ramları, izleme ve izleme yollarına ilişkin elde 
edilmiş veriler anababa eğitim programlarında 
kullanıldığında anababaların çocuk yetiştirme 
süreçlerine katkı sağlanmış olacaktır. Anababa 
izlemesi ve anababanın sahip olduğu bilgiler 
değerlendirildiğinde bu bilgilerin en çok çocu-
ğun kendisinden alındığı görülmektedir. Ana-
baba izlemesinde çocuğun bilgiyi paylaşmadaki 
istekliliği anababanın sahip olduğu bilgileri de 
etkileyecektir. Kerr ve Stattin (2000) tarafından 
bilgiyi yordayan en önemli yolun çocuğun ken-
dini açması olduğu belirtilmekle birlikte, çocu-
ğun kendini açmasında etkili olan etkenlerinde 
ayrıntılı olarak incelenmesi de yararlı olacaktır. 
Hangi çocuklar kendini açmaktadır?Anababa 
ve çocuk ilişkisinde kendini açmayı etkileyen 
faktörler nelerdir? Kendini açma stratejileri ne 
zaman kullanılmaktadır? gibi soruların araş-
tırılması anababa izlemesini daha etkili hale 
getirmek ve anababaların izleme stratejileri ge-
liştirmelerine katkı sağlaması açısından önemli 
görülmektedir.

İzleme ile ilgili yapılan tanımlamalar genel ola-
rak değerlendirildiğinde, anababanın ergenin 
günlük etkinlikleri, ne yaptığı, kimlerle olduğu 
konusunda sahip olunan bilgiye odaklandığı gö-
rülmektedir. Bununla birlikte farklı çalışmalarda 
izlemenin farklı yönleri değerlendirilmektedir. 
Kerr ve Stattin (2000) sahip olunan bilginin han-
gi yollarla edinildiği üzerinde dururken, Wai-
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zenhofer ve arkadaşları (2004), izlemede bilgi-
nin kimlerden edinildiği üzerine odaklanmış ve 
başkalarından bilgi toplama çabasını etkin bir 
süreç olarak tanımlamıştır. Hayes ve arkadaşları 
(2004) ise, ergenin izlenmesini süreç açısından 
değerlendirmiş ve ergen bir etkinlikte bulun-
madan önceki ve bulunduktan sonraki süreçlere 
değinmiştir. Bu çalışmalardan izlemenin farklı 
yönlerinin ergenin günlük hayatına ilişkin bilgi 
edinmedeki etkileri üzerinde durulması gereği 
görülmektedir. 

Genel olarak anababalık stilleri, uygulamaları ve 
anababa izlemesine bakıldığında, bu kavramla-
rın birbirinden kesin çizgilerle ayrılması müm-
kün olmayan, birbirlerini etkileyen ve etkilenen 
bir yapı içerisinde oldukları gözlenmektedir. 
Ülkemizde bu kavramların ayrıntıları ile ince-
lenmesi, kültürel modellerin ortaya konulması 
ve kültürel farklılıkların incelenmesi, anababalık 
becerilerinin geliştirilmesine ve sağlıklı çocuk ve 
ergen gelişimine katkı sağlayacaktır. 
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