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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada okulöncesi çocuklar için bağlanmanın zihinsel temsilleri ile kişilerarası beklentiler
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu çalışma ile ilişkili en önemli yenilik ilgili değişkenlerin işe vuruk
tanımlarının yaşam senaryoları düzeyinde yapılmış olmasıdır. Bağlanma örüntüleri “Güvenli yer senar-
yoları” ve kişilerarası beklentiler ise “kişilerarası senaryolar” aracılığıyla ölçülmüştür. Yöntem: Bu çalış-
manın katılımcıları Ankara’daki iki anaokulundan seçkisiz olarak atanan 41 (18 kız ve 23 erkek) okul-
öncesi dönem çocuğundan (Yaş; ortalama=5,52 ve SS=0.47)  oluşmaktadır. Bağlanma temsilleriyle ilgili
güvenli yer senaryoları Oyuncak Öykü Tamamlama Testi aracılığıyla ve kişilerarası beklentiler Çocuklar
için Kişilerarası Senaryolar Testi aracılığıyla ölçülmüştür. Sonuç: Veri analizinde 2 (cinsiyet; kız-erkek)
X 2 (bağlanma türü; güvenli-güvensiz) faktörlü çoklu varyans analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları,
kişilerarası beklentilerin üç temel boyutunda (Dostluk, Düşmanlık ve Pasiflik) güvenli ve güvensiz çocuk-
lar arasında anlamlı farklılıklar olduğuna işaret etmiştir. Kişilerarası beklentilerin hiç bir boyutu için cin-
siyetin temel bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Tartışma: Bulgular, Bağlanma temsillerinin kişilerara-
sı beklentiler üzerinde etkili olduğuna işaret etmektedir. Buna göre, güvenli bağlanma temsilleri kişiler-
arası beklentileri olumlu yönde arttırmakta ve ruh sağlığı açısından koruyucu bir etken oluşturabilmektedir.
Anahtar sözcükler: Kişilerarası, bağlanma, senaryo, okul öncesi çocuk
SUMMARY: RELATIONS BETWEEN SECURE BASE SCRIPTS AND INTERPERSONAL EXPECTATION
OF PRESCHOOL CHILDREN
Objective: The objective of this study is to examine the relations between mental representation of
attachment and interpersonal expectations of preschool children. The most distinguishing novelty of the
study is defining the relevant constructs at “life scripts level". “Secure base scripts” and “interpersonal
scripts” are used to measure attachment patterns and interpersonal expectations respectively. Method:
Participants of the study is composed of 41 (18 females, 23 males) preschool children (age; mean=5.52
ve SD=.47), selected randomly from two different nursery schools in Ankara. Secure Base Script, related
to attachment representation is measured by Doll Story Completion Task and interpersonal expectations
are measured by Interpersonal Scripts Questionnaire for Children. Results: 2 (gender: male and female)
X 2 (Attachment Style; Secure and Insecure) Multifactorial Variance Analysis is used for the analysis of
data. The results indicate that there are significant differences between secure and insecure children in
the three domains of interpersonal expectations (Friendleness, Hostality and Submission). Gender does
not play a significant role in any of the domains of interpersonal expectations. Discussion: Results indi-
cate that attachment representation have important effects on interpersonal expectations. Moreover,
secure attachment representation increases the interpersonal expectations positively, and it may serve
as a protective factor for psychological well-being.
Key words: Interpersonal, attachment, script, preschool children

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA GÜVENLİ YER SENARYOLARI VE
KİŞİLERARASI BEKLENTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
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GİRİŞ

Kişilerarası davranışlar, başkalarının varlığı
durumunda yapılan açık ya da örtük hareketler
olarak tanımlanabilir. Kişilerarası davranışlar,
diğer kişinin olası niyetinden ya da tepkisinden
bağımsız düşünülemez (Thibaul ve Kelly 1959).
Bir diğer deyişle, davranışın en önemli belirleyi-
cilerinden biri gerçek ya da temsili diğer kişiyle
yaşanması beklenen etkileşimin niteliğidir
(Leary 1957). Bu nedenle, kişilerarası davranışla-
rın değerlendirilmesinde ilişkisel temsiller
önemli bir yer tutmaktadır. İlişkisel temsiller,

benlik temsili, diğeri temsili ve benlik-diğeri ara-
sındaki olası ilişkilerin tipik örneklerini içeren
özgün ve bütünleşik bilişsel yapılar olarak kabul
edilmektedir (Andersen ve Sarıbay 2005). Bu
temsillerin belirli durumlara özgü bellek ipuçla-
rını, davranış yaklaşım biçimlerini ve duygudu-
rum bileşenlerini barındırdıkları varsayılmakta-
dır (Carlston ve Smith 1996). Örneğin, kişinin
sahip olduğu temsilin niteliğine bağlı olarak,
güvensizlik içeren bir bağlamda, benlik yetersiz
ve değersiz algılanırken, diğeri güçlü ve redde-
dici olarak algılanabilmektedir. İlişkisel temsile
özgü benlik ve diğeri algılarının yine temsile
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özgü kişilerarası senaryolar (interpersonal
scripts) aracılığıyla bağlantılandığı ön görül-
mektedir (Abelson 1981, Horowitz 1988, 1991,
Safran 1990). Kişilerarası senaryolar, söz konusu
olan bağlamda benlik ve diğeri arasında gözle-
nebilecek tipik etkileşim örüntülerini içeren,
neden-sonuç ilişkileriyle örülmüş olay akış
şemalarıdır. Kişilerarası kuramcıların uzlaştığı
önemli noktalardan biri, bu ilişkisel temsiller ve
içerdikleri kişilerarası senaryoların gelişimsel bir
bağlamda oluştuğu ve bağlanma yaşantılarıyla
yakından ilişkili olduğudur (Baldwin 1992, Fiske
ve Taylor 1991, Safran ve Segal 1996, Mikulincer
ve Shaver 2005). 

Bowlby’e göre (1969) anne ile çocuk arasındaki
günlük yaşam deneyimleri bilişsel olarak kod-
lanmakta, işlemlenmekte ve ardından benlik ve
diğerine ait zihinsel temsiller olarak depolan-
maktadır. Bağlanmanın Çalışan Modelleri olarak
adlandırılan bu temsillerin, yetişkin yaşamında-
ki bağlanma biçimlerinin iskeletini oluşturduğu
ve kişinin, başta yakın ilişkileri olmak üzere,
kişilerarası ilişkilere yönelik duyguları, tutumla-
rı ve davranışları üzerinde etkili olduğu öngö-
rülmektedir (Hazan ve Shaver 1987, 1990,
Bartholomew 1990, Bartholomew ve Horowitz
1991). İlişkisel temsillere benzer bir biçimde,
bağlanma temsilleri de benlik, diğeri ve benlik-
diğeri arasındaki etkileşimlere ilişkin anlamsal
ve işlemsel bilgiler içermektedir (Bolwby 1969).
Kişinin sahip olduğu bağlanma örüntüsü
(güvenli ya da güvensiz), benlik ya da diğerine
yapılan anlamsal yüklemeleri belirlemektedir
(Fivush 2006). Bunun yanında, bağlanma temsil-
lerinin içinde bulunan benlik ve diğeri tasarım-
larının güvenli yer senaryoları (secure base
scripts) aracılığıyla bağlantılandığına işaret eden
yeni bir alanyazın gelişimi sürmektedir (Waters
ve Waters 2006, Vaughn ve ark. 2006, Fivush
2006). Çalışan modeller, çocuk ve bakım veren
arasındaki günlük yaşam deneyimlerinin içsel-
leştirilmesi sonucu oluşan devingen zihinsel
yapılar olarak tanımlamıştır (Bolwby 1973). Bu
yapılar yeni deneyimler aracılığıyla biçimlenme-
ye oldukça açıktır. Horowitz (1988, 1991) çalışan
modellerin zaman içinde katılaştığına ve değişi-
me daha dirençli ilişkisel temsillere dönüştüğü-
ne işaret etmektedir. Kuramsal açıdan değerlen-
dirildiğinde, ilişkisel temsiller ve bağlanma tem-
sillerinin gelişimsel bir ilişki içinde ortaya çık-
malarının yanı sıra yapısal ve işlevsel olarak
büyük benzerlikler taşıdıkları da görülmektedir.

İzleyen bölümde, araştırmanın sınırlarını belirle-
mek amacıyla, kişilerarası beklentiler ve bağlan-
ma arasındaki ilişkiler kısaca özetlenmiştir. 

İlişkisel Temsiller ve Bağlanma

Kişilerarası kuramcıların pek çoğuna göre, kişi-
lerarası davranışlar birbirini dik kesen (ortago-
nal) iki eksen üzerinde örgütlenmektedir
(Benjamin 1974, 1993, Kiesler 1983, Leary 1957,
Wiggins 1982). Yatay eksen dostça (yakın ve
sıcak) davranışlardan düşmanca (soğuk ve ırak)
davranışlara kadar uzanan yakınlık (affiliation)
boyutunu oluşturmaktadır. Kişinin bu boyut
üzerindeki konumu, diğeriyle kurduğu ilişkiyi
sürdürebilmek için gereksinim duyduğu yakın-
lık ya da ıraklığın derecesine göre değişmekte-
dir. Dikey eksen ise sosyal baskınlık olarak
adlandırılmaktadır ve baskın (girişken, yönlen-
dirici) davranışlardan edilgen (çekingen, güven-
siz) davranışlara kadar uzanan bir boyuttur.
Kişinin bu boyut üzerindeki konumu ise ilişkide
olduğu diğeri üzerinde sahip olmaya gereksi-
nim duyduğu güç ya da kontrolün derecesine
göre belirlenmektedir. Bu iki eksenin kesişme-
siyle biçim 1’de sunulan kişilerarası döngü
modeli (interpersonal circumplex) elde edilmek-
tedir. 

Kişilerarası davranışların önemli bir belirleyicisi
de tamamlanma (complementarity) ilkesidir.
Keisler’e (1983) göre, kişilerarası davranışlar
hedef yönelimlidir. Bir diğer deyişle, diğer kişiyi
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Biçim 1: Kiesler'in (1983) Kişilerarası Döngü Modeli
(İnterpersonal Circumplex)



belirli davranışları sergilemesi için yüreklendire-
cek, yönlendirecek ya da zorlayacak biçimde
planlanmaktadır. Bu nedenle, kişilerarası davra-
nışların seçiminde aktarılmak istenilen gereksi-
nimin diğer kişi tarafından ne ölçüde tamamla-
nacağına ilişkin beklentiler büyük önem taşı-
maktadır. Tamamlanma ilkesine göre, yakınlık
boyutunda yer alan davranışlar kendisi üzerin-
den, sosyal baskınlık boyutunda yer alan davra-
nışlara ise karşıtı üzerinden tamamlanmaktadır
(Keisler 1983). Örneğin, bakım ve destek almak
isteyen kişinin (pasif kutup) plan ve stratejilerini
karşı tarafta bakım verme isteği (baskın kutup)
uyandıracak biçimde düzenlemesi gerekmekte-
dir. Öte yandan, bakım alma ihtiyacının karşı
tarafta bakım isteme gibi zıt-tamamlayıcı (anti-
complementary) ya da kızgınlık gibi tamamla-
mayıcı (acomplementary) bir tepki uyandırması-
nı bekleyen kişi bakım aramaktan uzak duracak
ya da bakım alma gereksiniminin aktarımı için
farklı yollar arayacaktır. Dostluk, Düşmanlık,
Pasiflik ve Baskınlık boyutları, tamamlanma bek-
lentileri açısından kısaca şöyle tanımlanabilir. (1)
Dostluk boyutu kendi üzerinden tamamlanmak-
tadır. Bir başka deyişle, kişi yakın ve sıcak dav-
ranışlarına yakınlıkla tepki görmeyi bekliyorsa
tamamlanma puanları yükselmekte, farklı bir
tepki almayı beklediği durumlarda ise tepkinin
niteliğine göre puanlar düşmektedir. Soğuk,
uzak ya da düşmanca tepki beklentileri en
düşük tamamlanma puanını almaktadır. (2)
Düşmanlık kendi üzerinden tamamlanan bir
diğer boyuttur. Bu boyutta soğuk ve uzak davra-
nışlarına benzer bir biçimde soğuk ve uzak tep-
kiler alma beklentisi arttıkça tamamlanma puan-
ları yükselmektedir. En düşük puanlar ise yakın-
lık beklentisine işaret etmektedir. (3) Pasiflik
boyutunda kişinin bakım, destek ve yol gösteril-
meye gereksinim duyduğunda ne tür tepkiler
almayı beklediği araştırılmaktadır. Pasiflik boyu-
tunun Baskınlık boyutu tarafıdan tamamlandığı
ön görülmektedir. Bir diğer deyişle, kişi yönlen-
dirilme ihtiyacını ifade ettiğinde destekleyici ya
da yönlendirici tepkiler almayı bekliyorsa
tamamlanma puanı yükselmekte, diğer kişinin-
de benzer biçimde bakım talep etmesini bekli-
yorsa tamamlanma puanı düşmektedir. (4) Son
boyut olan Baskınlığın tamamlayıcısı Pasifliktir.
Kişi karar alan ya da yönlendiren konumunda
olduğunda diğer kişinin boyun eğici olmasını
beklediği ölçüde tamamlanma puanı yüksel-
mektedir. Ancak, diğer kişinin de baskın olmaya
çalışacağına yönelik beklentisi arttıkça tamam-
lanma puanları düşmektedir. Kişinin döngüdeki

farklı boyutlara ilişkin rolleri esnek bir biçimde
üstlenebilmesi sağlıklılık göstergesidir. Belirli bir
boyutta takılıp kalmak, sürekli baskın rolü
almak gibi, ise kişilerarası işlevlerde bozulma ya
da psikopatolojiye işaret edebilmektedir.  

Bağlanma, diğer kişide bakım alma ya da bakım
verme davranışlarını uyandırmayı hedefleyen
bir davranış sistemi olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre, bağlanma davranışlarının kişilerarası
döngü tarafından kapsandığı ve döngünün sağ
kanadı ile ilişkili olduğu kabul edilmektedir.
Araştırmalar bağlanmaya ilişkin kaçınma puan-
ları yüksek kişilerin, dostluk boyutunda yetersiz
kaldıklarını ve buna bağlı olarak da dışa dönük
ve uzlaşmacı etkileşimleri gerçekleştirmede güç-
lük yaşadıklarını göstermektedir. Bu kişilerin
dışa dönük özelliklerden arkadaş canlılığı ve
sıcaklığı, uzlaşmaya yakınlık özelliklerinden
uyum ve işbirliğini sergileme güçlükleri yaşa-
dıkları gözlenmektedir (Mikulincer ve Shaver
2007). Öte yandan, yüksek kaçınma düzeyinin
kişilerarası güvenin eksikliğine bağlı olarak
uzlaşmacı özelliklerin sergilenmesini, yoğun
olumsuz duygulanımlara bağlı olarak da dışa
dönük özelliklerin sergilenmesini güçleştirdiği
belirlenmiştir. Sonuç olarak, araştırmalar kişiler-
arası döngünün sağ yarıküresinin güvenli bağ-
lanma örüntüleriyle olumlu ve bağlanmaya iliş-
kin kaygı ve kaçınma düzeyleriyle olumsuz
yönde ilişkili olduğunu belirtmektedir (Shaver
ve Brennan 1992, Griffin ve Bartholomew 1994,
Noftle ve Shaver 2006). 

Yukarıda da aktarıldığı gibi, bağlama temsilleri
ile kişilerarası temsiller arasındaki bağlantılar
kuramsal düzeyde önemle vurgulanmakta ve
yetişkin yazınalanında sıklıkla irdelenmektedir.
Ancak, okulöncesi çocuklar için bağlanmanın
zihinsel temsilleri ve kişilerarası beklentiler ara-
sındaki ilişkilere odaklanan çalışma sayısı
oldukça sınırlıdır. Yetişkin beklenti ve temsilleri-
ni ölçmek için kullanılan kendini bildirim anket-
lerinin çocuklar için uygun olmaması bu duru-
mun en önemli nedenlerinden biri olarak görü-
lebilir (Uluç ve Öktem 2009). Bu çalışmada
güvenli yer senaryolarının içeriği temel alınarak
bağlanmanın zihinsel temsilleri açısından
güvenli ve güvensiz olarak sınıflanan okulöncesi
çocukların kişilerarası beklentileri arasındaki
farklar incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğ-
rultusunda Dostluk, Düşmanlık, Pasiflik ve
Baskınlık boyutlarını içeren dört ayrı kişilerarası
senaryo aracılığıyla çocukların annelerine yöne-
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lik tamamlanma beklentileri ölçülmüş ve çocuk-
ların güvenli yer senaryolarının niteliği açısın-
dan karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada ölçüm aracı
olarak kısa senaryolar ve minyatür oyuncaklar
kullanılmıştır. Ölçüm yöntemi olarak minyatür
oyuncakların kullanılmasının ölçümleri daha
güvenilir kılacağı düşünülmüştür. Bu nedenle,
bu çalışmanın bilgi birikimimize sağlayabileceği
katkıların yanı sıra ilgili çalışma alanına yöntem-
sel katkıları da olabileceği düşünülmektedir. 

YÖNTEM

Katılımcılar

Çalışmanın örneklemi 41 anne-çocuk çiftinden
oluşmuştur. Çocukların 23’ü erkek 18’i kızdır.
Çocuk grubunun yaş aralığı 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 6
ay arasındadır (ort.=5.52 ve SS=.47). Bütün
çocukların anne-babaları hayattadır ve bir arada
yaşamaktadır. Annelerin yaş aralığı 23 yaş ile 43
yaş arasındadır (ort.=32.22 ve SS=5.53).
Annelerin %34.1’i ilkokul, %31.8’i ortaokul-lise
ve %34.1’i yüksek okul mezunudur. Örneklemin
%52.5’i için eve giren toplam gelirin 1000 TL’nin
altında, %47.9’u için 1000 TL’nin üzerinde oldu-
ğu belirlenmiştir. Ön analiz olarak yapılan ki-
kare testleri, bağlanma türüne göre eğitim
düzeyleri arasında ve yine bağlanma türüne
göre gelir düzeyleri arasında anlamlı bir fark
olmadığını işaret etmiştir (p>.05). 

Araçlar

Çocuklar için Kişilerarası Senaryolar Ölçeği (ÇKS):
ÇKS çocukların anneleriyle ilişkili kişilerarası
temsillerini değerlendirmek amacıyla geliştiril-
miştir. Senaryolar geliştirilirken Safran ve Hill’in
(1994) “Kişilerarası Şemalar Ölçeği (KŞÖ)” temel
alınmıştır. Hill ve Safran (1994) tarafindan geliş-
tirilen ölçek, Kişilerarası Döngü’de (Kiesler
1983) yer alan kişilerarası davranışları temsil
eden 16 senaryodan oluşmaktadır. KŞÖ’nin
Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalış-
maları Boyacıoğlu ve Savaşır (1995) tarafından
yapılmıştır. KŞÖ temel alınarak geliştirilen
Çocuklar için Kişilerarası Senaryolar Ölçeği
(ÇKS), Dostluk, Düşmanlık, Pasiflik ve Baskınlık
boyutlarını yansıtan dört kişilerarası öyküden
oluşmaktadır. Uygulama sırasında, çocukların
oyuncak anne ve çocuğu kullanarak, araştırmacı
tarafından başlangıçları verilen kişilerarası
durumları tamamlamaları istenmektedir.
Araştırmacının oyuncağı kullanarak kişilerarası
etkileşimi başlatmasının ardından çocuğun anne

oyuncağı kullanarak oyunu tamamlaması bek-
lenmektedir. Çocuğun oyunu tamamlayış biçi-
minin, ilişkili kişilerarası durumla ilgili annesi-
nin vermesini beklediği tepkileri yansıtacağı
varsayılmaktadır. İşlemlerin sonunda yargıcılar-
dan çocuğun oyunu tamamlayış şeklini 8 kişiler-
arası tepki boyutundan birinde sınıflamaları
istenmektedir. Her bir boyut için, çocukların
kişilerarası ilişkideki tamamlanma beklentileri
+1 ile -1 arasında puan değeri alabilmektedir.
+1’e yaklaşan puanlar çocuğun verilen kişiler-
arası ilişki boyutunda tamamlanma beklentisi-
nin arttığını; -1’e yaklaşan puanlar tamamlanma
beklentisinin azaldığını göstermektedir. Öyküle-
rin Dostluk (n = 52, r = .909, p < .05), Düşmanlık

(n = 52, r = .803, p < .05), Pasiflik (n = 52, r= .871,
p < .05) ve Baskınlık (n = 52, r= .767, p < .05)
boyutlarının yargıcılar arası güvenirliğinin ista-
tistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir
(Uluç 2005). Aşağıda Dostluk boyutuna ilişkin
senaryo örnek olarak sunulmuştur.

ULUÇ VE ÖKTEM

Yönerge

Birkaç küçük oyunumuz var. Bu oyunlarımızda anne
ve …………….. (çocuğun adı) olacak. Ben bazı
öyküler uydurup, oynatmaya başlayacağım, sen de
bu öykülerin sonunu oynayıp anlatacaksın.

M-Dostluk

(masa, iki tabak, anne, çocuk)
Masanın üzerine tabaklar yerleştirilir ve anne
masaya yakın çocuk masadan uzak bir noktaya
koyulur.
…………… (çocuğun adı)’nin annesi sofrayı topluy-
or. …………(çocuğun adı) yardım etmek için
annesinin yanına gelmiş.

Annesi ne yapmış?
Yargıcılardan 4 kişilerarası durumun her biri için
çocuğun oyuncak anne aracılığıyla sergilediği tepki
beklentisini, yanıt anahtarında verilen 8 tepki
grubundan birinde sınıflaması istenir:

A- Sorumluluğu üstlenir ya da etkilemeye çalışır.
B- Hayal kırıklığına uğrar, gücenir.
C- Sabırsızlık gösterir ya da kavga çıkartır.
D- Uzak durur ya da kayıtsız kalır.
E- Bana katılır ya da itiraz etmez.
F- Bana saygı gösterir ya da bana güvenir.
G- Yakın ya da dostça davranır.
H- İlgi gösterir ya da düşündüklerini açıkça söyler.



Oyuncak Öykü Tamamlama Testi TR (OÖTT-
TR): Oyuncak Öykü Tamamlama Testi (Doll
Story Completion Task) Granot ve Mayseless
(2001) tarafından okul öncesi çocukların Güvenli
Yer Senaryolarını değerlendirmek amacıyla
geliştirilmiştir. Ölçek, Bretherton ve arkadaşları
(1990) tarafından geliştirilen öykü aktarımı tek-
niğini temel almaktadır. Bu yaklaşımda, uygula-
macı tarafından başlatılan kısa öykülerin, çocuk
tarafından, oyuncak insan figürleri ve oyuncak
eşyalar kullanarak tamamlanması beklenmekte-
dir. Ölçek, ilki ısınma öyküsü olmak üzere top-
lam 6 öyküden oluşmaktadır. Bağlanmayla iliş-
kili beş öyküde, öykü içeriğinin yarattığı kaygı
aracılığıyla “Güvenli Yer Senaryolarının” hare-
kete geçirilmesi amaçlanmaktadır. Isınma öykü-
sü yansız, yüksüzdür. Katılımcının süreci, işlemi
anlaması için kullanılmakta ve puanlamaya
katılmamaktadır. Öykü temalarının sıralaması
aşağıdaki gibidir: (1) çocuk kahvaltıda meyve
suyunu döker; (2) parkta gezi sırasında kayadan
düşerek incinir; (3) uyumak için yatağına gittiği
sırada korkar; (4) anne-baba bir süreliğine çocu-
ğu bakıcıya bırakarak evden ayrılır; (5) çocuk ve
anne-baba yeniden biraraya gelir. Kodlama sıra-
sında 4 ölçüt göz önünde bulundurulmaktadır:
(1) duyguların açık bir biçimde ifade edilmesi (2)
ebeveyn-çocuk ilişkisinin doğası (örneğin, ebe-
veynin duyarlılık ve tepkisellik düzeyi), (3)
öyküdeki çatışmanın olumlu olarak çözümlen-
mesi ve (4) çocuğun aktarımlarının öykünün
temasıyla tutarlılık içermesi. Genel sınıflama
güvensiz öykü sayısı temel alınarak yapılmakta-
dır. Üç ve daha fazla güvensiz öykü içeren pro-
tokoller güvensiz olarak sınıflanmaktadır. Genel
bağlanma sınıflaması için yargıcılararası uzlaşım
katsayısının (iki yargıcı için) .91, her bir öykü-
nün sınıflanması için iki yargıcı arası uzlaşım
katsayının .78 ile .85 arasında değiştiği belirlen-
miştir (Granot ve Mayeseless 2001). Ölçek, Uluç
(2005) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçe-
ğin Türkçeye uyarlanan formunda genel bağlan-
ma sınıflaması için yargıcılar arası güvenirliğin
Kappa = .83 (n = 45, p<.001) ve her bir öykü için
yargıcılar arası güvenirliğin Kappa = .81 ile 1.0
(n=45, p<.001) arasında değiştiği belirlenmiştir
(Uluç 2005). Aşağıda Öykü 1 örnek olarak sunul-
muştur.

Senaryo Örneği

ÖYKÜ 1 : Kazara Dökülen Meyve Suyu Öyküsü
(çocuk, anne, baba, masa, tabaklar)

Uygulamacı: “Tamam. Yeni bir öyküye geçe-

lim” (içinde sofra malzemelerinin olduğu kutu-
yu sallayın) “akşam yemeği için sofrayı hazırla-
mamda bana yardım eder misin?” (kutu katılım-
cıya verin, katılımcı sofrayı hazırlayana kadar
bekleyin, eğer yardım isterse yardımcı olun.)

Uygulamacı: “Şimdi aileyi yemek masasının
etrafına oturtalım, böylece yemeğe hazır olsun-
lar” (katılımcı figürleri yerleştirene kadar bekle-
yin)

Uygulamacı: (kaldığı yerden devam eder)
“Burada ailemiz akşam yemeği yiyor.
…………….. (katılımcının adı) ayağa kalktı,
uzandı ve meyve suyunu kazara devirdi.”
(çocuk figürünü meyve suyu kabını devirecek
biçimde hareket ettirin, katılımcının kabı açıkça
görmesini sağlayın)

Anne: “…………., meyve suyunu döktün”
(sitemli ama aşırıya kaçmayan bir ses tonuyla;
anneyi ……………’a çevirin). 

Uygulamacı: “şimdi ne olduğunu bana gös-
ter”

İşlem

Uygulamalar, çocukların bulunduğu kurumlar
tarafından sağlanan yalıtılmış bir odada, birey-
sel olarak yapılmıştır. Bütün uygulamaların gör-
sel kayıtları alınmıştır. Her uygulamadan önce
çocuğun kayıt cihazlarını tanıması ve incelemesi
için süre ayrılmıştır. Her uygulamanın sonunda
katılımcılar hazine sandığı olarak adlandırılan
oyuncak kutusundan küçük bir oyuncak hayvan
seçme hakkı kazanmışlardır. Özel aktivite ve
kutlamaların yapıldığı günlerde çocuklar, grup
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içinden alınmamış ve gerekiyorsa uygulama
randevuları iptal edilmiştir. Elde edilen görsel
kayıtlar puanlanmak üzere gelişim ya da klinik
psikoloji alanlarında uzman düzeyindeki yargı-
cılara gönderilmiştir. Her yargıcı puanlama
konusunda kısa bir eğitim almıştır. Kişilerarası
Şemalar ve Öykü Tamamlama Testlerine ait
kayıtlar farklı yargıcılara gönderilmiştir.
Böylece, puanlama sırasında ortaya çıkabilecek
yanlılıklar engellenmeye çalışılmıştır. Kişisel
bilgi formu ve Kişilerarası Şemalar Ölçeği anne-
lere kapalı bir zarfın içinde verilmiştir. Yine zar-
fın ağzı kapalı olarak geri alınmıştır. Her bir
çocuk için kod numarası verilerek, çocuk ve
anneden toplanan görsel ve yazılı veriler çocuk-
ların adları silinip bu numaralar kullanılarak
arşivlenmiştir.

BULGULAR

Araştırmada iki bağımsız ve dört bağımlı değiş-
ken bulunmaktadır. Bağımsız değişkenler katı-
lımcıların Cinsiyeti ve Güvenli Yer Senaryoları
Testi aracılığıyla elde edilen bağlanma sınıflama-
larıdır. Bağımlı değişkenler ise Dostluk,
Düşmanlık, Pasiflik ve Baskınlık olmak üzere
dört temel kişilerarası tamamlama boyutudur. 
Verilere 2 (katılımcının cinsiyeti; kız-erkek) X 2
(katılımcının bağlanma türü; güvenli-güvensiz)
faktörlü çoklu varyans analizi uygulanmıştır.
Analiz sonuçları, cinsiyetin anlamlı bir temel
etkiye sahip olmadığına işaret etmiştir (Wilks’
Lambda= .86, F(4-34)=.41, p=.252, μ=.14). Bir
diğer  ifadeyle, bağlanmanın etkisi dışarıda bıra-
kıldığında kız ve erkek çocukların kişilerarası
beklentileri arasında anlamlı bir fark olmadığı
görülmektedir. Analiz sonuçları, bağlanmanın
anlamlı bir temel etkisinin olduğunu göstermiş-
tir (Wilks’ Lambda= .35, F(4-34)=15.97, p=.000,
μ=.65). Buna dayanarak, katılımcıların bağlanma
biçiminin (güvenliXgüvensiz) kişilerarası bek-
lentilerinin niteliği üzerinde anlamlı bir etkiye
sahip olduğu ve katılımcıların kişilerarası bek-
lentilerindeki değişimin %65’ini yordadığı söy-
lenebilir. Bu etkinin hangi kişilerarası boyutlar
için geçerli olduğu ve miktarı izleyen varyans
analizleriyle değerlendirilerek rapor edilmiştir.
Ek olarak, cinsiyet ve bağlanmanın ortak etkisi-
nin de anlamlı olduğu saptanmıştır
(Lambda=.70, F(4-34)=3.61, p=.015, μ=.30). Ortak
etkinin varlığı kişilerarası ilişkilerin belli bir
boyutu üzerinde cinsiyet ve bağlanma biçimin
eş zamanlı bir etkiye sahip olduğuna işaret
etmektedir. Bu ortak etkinin niteliği bulgular
bölümünün sonunda pilot grafik üzerinde

değerlendirilmiştir.

Bağlanmanın hangi kişilerarası boyutlar üzerin-
de temel etkiye sahip olduğunu belirlemek için
yapılan analizler, katılımcıların bağlanma türü-
nün Dostluk boyutu (F(1-41)=37.42, p<000,
μ=.49), Düşmanlık boyutu (F(1-41)=10.48,
p<002, μ=.21) ve Pasiflik boyutu (F(1-41)=19.91,
p<000, μ=.34) açısından anlamlı etkiye sahip
olduğunu ortaya koymuştur. Baskınlık boyutu
üzerinde bağlanma türünün anlamlı bir etkisi
gözlenmemiştir. Güvenli ve güvensiz çocukların
farklı kişilerarası boyutlardaki tamamlanma
beklentilerine ilişkin ortalamalar ve standart
sapmalar Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1 incele-
nirken 1’e yaklaşan puanların tam bir tamam-
lanma beklentisini ve -1’e yaklaşan puanların ise
zıt tamamlanma beklentisini yansıttığının akılda
tutulması ve tamamlanma beklentisinin niteliği-
ni görmek için biçim 1’in takip edilmesi yararlı
olacaktır. Dostluk boyutunda, güvenli çocukla-
rın (ort:0.86) yakın ve sıcak davranışlarına yakın
ve sıcak tepkiler almayı; güvensiz çocukların
(ort: 0.08) ise baskın ya da edilgen tepkiler alma-
yı bekledikleri görülmektedir. Düşmanlık boyu-
tunda, güvensiz çocukların (ort:0,96) düşmanca
davranışlarına tam olarak düşmanca tepkiler
almayı beklerken, güvenli çocukların (ort:0.22)
aynı tür davranışlarına yönlendirici ya da anla-
maya yönelik tepkiler almayı bekledikleri göze
çarpmaktadır. Pasiflik boyutunda, güvenli
çocukların (ort:0.90) destek arayışlarına tam bir
destek ve yönlendirme alacaklarını beklemeleri-
ne karşın, güvensiz çocukların (ort:0.17) soğuk
ya da sokulgan davranışlarla karşılanacaklarını
bekledikleri görülmektedir. Sonuç olarak,
güvenli katılımcıların dostluk ve pasiflik boyut-
larında güvensiz olanlara göre daha fazla
tamamlanma beklentisine sahip oldukları, buna
karşın, güvenli katılımcıların Düşmanlık boyu-
tundaki tamamlama beklentilerinin daha düşük
olduğu belirlenmiştir.

� p
Tamamlanma Boyutu Ba�lanma Türü        N Ortalama     SS 

Dostluk Güvenli 29 0.86 0.26 

 Güvensiz  12 0.08 0.56 

Dü�manlık Güvenli 29 0.22 0.77 

 Güvensiz  12 0.96 0.14 

Pasiflik Güvenli 29 0.90 0.39 

 Güvensiz  12 0.17 0.65 

Şekil 1: Bağlanma türüne İlişkin olarak ortalama ve
Standart Sapmalar



Bağlanma ve cinsiyetin ortak etkisinin sadece
Baskınlık boyutu için anlamlı olduğu belirlen-
miştir (F(1-41)=12.10, p<001, μ=.25). İlgili pilot
grafik biçim 2’de verilmiştir.

Biçim 2 incelendiğinde bağlanma türü güvenli
olan kız çocuklarının baskın davranışlarının
kabul göreceğine ya da baskın olmalarına izin
verileceğine ilişkin bekletilerinin güvensiz olan-
lara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

TARTIŞMA

Çocukluk dönemi bağlanma yaşantılarının izle-
yen dönemlerdeki kişilerarası deneyimler üze-
rinde önemli etkileri olduğu kabul edilmektedir
(Baldwin 1992, Fiske ve Taylor 1991, Safran ve
Segal 1996, Mikulincer ve Shaver 2005).
Bağlanma ile kişilerarası yaşantılar arasındaki
bu aktarımda zihinsel temsil oluşturma süreci-
nin önemli bir role sahip olduğu öngörülmekte-
dir. (Hazan ve Shaver 1987, 1990, Bartholomew
1990, Bartholomew ve Horowitz 1991). Bir diğer
ifadeyle, bağlanma temsillerinin kişilerarası bek-
lentiler üzerinde belirleyici bir role sahip olabile-
ceğine vurgu yapılmaktadır. Bu çalışmada üst
düzey temsillerin çekirdeğini oluşturduğu var-
sayılan zihinsel senaryolara odaklanılmış;
Güvenli Yer Senaryoları ve Kişilerarası
Senaryolar arasındaki ilişkiler irdelenmiştir.

Araştırma sonucu ulaşılan bulgular, bağlanma-
nın Dostluk ve Düşmanlık beklentilerini içeren
yakınlık ekseninin tamamı üzerinde güçlü bir

etkiye sahip olduğunu; kontrol ekseni için ise
Pasiflik kutpundaki beklentiler üzerinde etkili
olduğuna işaret etmiştir. Bulgular, Güvenli ola-
rak sınıflandırılan çocuklar için aşağıdaki gibi
yorumlananabilir. Güvenli çocuklar yakın ve
sıcak davranışlarına (Dostluk Kutpu) yakın ve
sıcak tepkiler alacaklarına ve destek ya da yön-
lendirme arayışlarının (Pasiflik Kutup) destekle-
yici tepkilerle yanıtlanacağına ilişkin güçlü bek-
lentilere sahiptir. Buna karşın, kızgınlıklarını
dışa vurdukları takdirde (Düşman Kutup) karşı
taraftan almayı bekledikleri tepkilerin anlama,
yatıştırma ya da rahatlatma çabası gibi daha çok
destek vermeye yönelik tepkiler olduğu görülm-
üştür. Güvensiz olarak sınıflanan çocukların
tamamlanma puanları incelendiğinde oldukça
farklı bir tablo göze çarpmaktadır. Bu çocukların
yakınlık kurma davranışlarına (Dostluk
Kutubu) ve destek arama davranışlarına (Pasiflik
Kutubu) tamamlayıcı tepkilerden çok
yansız/yüksüz tepkiler bekledikleri görülmek-
tedir. Buna karşın, tamamlanma puanları ince-
lendiğinde, kızgınlıklarına (Düşmanlık Kutubu)
aynı şekilde kızgınlıkla tepki göreceklerine iliş-
kin tam bir inançları olduğu anlaşılmaktadır. 

Dostluk, Düşmanlık ve Pasiflik Kutupları birara-
da değerlendirildiğinde, (1) Güvenli Bağlanma
Temsilleri sıcak, dostça davranışlara dostça tep-
kiler alma beklentisini arttırmaktadır. Bu neden-
le, güvenli çocukların yakın ilişkilere yönelik
yüksek bir motivasyona sahip olması doğal ola-
rak beklenebilir. (2) Güvenli Bağlanma
Temsilleri gerek duyulduğunda diğer kişinin
destek ve yönlendirmesine ulaşılabileceği bek-
lentisini arttırmaktadır. Dolayısıyla, güvenli
çocukların destek alma konusunda daha esnek
ve becerili olduğu düşünülebilir. (3) Güvenli
Bağlanma Temsilleri kızgınlık gibi kişilerarası
ilişkiyi tehdit etme potansiyeline sahip olumsuz
duygu ifadelerinin diğer kişi tarafından olumlu
kabulüne ilişkin beklentileri arttırmaktadır. Bu
çerçevede güvenli bağlanmanın olumsuz duy-
guların ifadesini kolaylaştırdığı ön görülebilir.
Bu tür bir modellemenin sonucu olarak, güvenli
temsillere sahip çocukların kişilerarası temasa
daha açık, çevre üzerinde daha etkin, uzlaşmaya
ve kendini ifade etmeye yatkın oldukları varsa-
yılabilir. Bu güvenli yetişkinlerin kişilerarası
özellikleriyle oldukça eşgüdümlü bir sonuçtur
(Shaver ve Brennan 1992, Griffin ve
Bartholomew 1994, Noftle ve Shaver 2006).
Mikulincer ve arkadaşları yetişkinler üzerinde
yaptıkları araştırmaları temel alarak, Güvenli
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Bağlanma örüntülerinin bir yandan kişinin stres
dönemlerinde zihinsel sağlıklılığını sürdürecek
kişisel kaynakları inşa ederken, bir yandan da
kişinin bakış açısını ve yeteneklerini geliştirdiği-
ni vurgulamışlar ve bu mekanizmayı “Bağlanma
güvenliliğinin genişleme ve inşa döngüsü”
(broaden and build cycle of attachment security)
olarak adlandırmışlardır (Mikulincer ve Shaver
2005, 2007, Mikulincer ve Nachshon 1991).
Araştırmacılara göre, bu döngünün temel birle-
şenleri erken çocukluk döneminde kazanılmış
olan güven temelli duygu düzenleme stratejile-
ridir. Okumakta olduğunuz çalışmanın işaret
ettiği önemli bir nokta duygu düzenleme strate-
jileri gibi kişilerarası alanı düzenleme stratejileri-
nin de bağlanma temsilleriyle ilişkili olduğudur.
Bu noktada, güvenli bağlanma ile ilişkili temsil-
lerin kişilerarası ilişkilerde kendini ifade etme ve
etkileşime girme olasılığını arttırarak “Bağlanma
güvenliliğinin genişleme ve inşa döngüsünü”
beslediği öngörülebilir. Duygu düzenleme, kişi-
lerarası beklentiler ve bağlanma arasındaki iliş-
kilerin izleyen çalışmalarda değerlendirilmesi-
nin alanyazına önemli katkılar sağlayabileceği
düşünülmektedir.  

Analiz sonuçları, baskınlık boyutu için bağlan-
ma temsillerine bağlı anlamlı bir fark bulunma-
dığına işaret etmektedir. Bu saptamanın bağlan-
ma kuramıyla tutarlı olduğu kabul edilebilir.
Bağlanma ilişkisi çocuğun anneden bakım ve
yönlendirme talep ettiği, tek yönlü bir ilişkidir
(Bowlby 1969). Bağlanma kuramı çerçevesinde
çocuğun bakım veren, baskın rolü aldığı, kişiler-
arası bir boyut bulunmamaktadır. Bu nedenle,
bağlanma davranış sisteminin dağarcığında
olmayan baskın örüntüler açısından güvenli ve
güvensiz gruplar arasında anlamlı bir fark göz-
lenmemiştir. Baskınlığın nasıl geliştiğini açıkla-
yabilmek için bağlanma sisteminin ötesinde
başka tamamlayıcı sistemleri değerlendirmeye
katmanın gerektiği düşünülebilir. Baskınlığın
bağlanma davranış sisteminin tamamlayıcısı
olan keşif davranış sistemiyle ilişkilendirilmesi
mümkün gözükmektedir. Bu ileriki araştırma-
larda ele alınabilecek bir varsayımdır.

Bağlanmanın dürtü kontrolü, duygu düzenleme
ve kişilerarası ilişkilerin düzenlenmesi gibi ben-
lik işlevlerinin gelişimi üzerinde önemli etkileri-
nin olduğu kabul edilmektedir. Benlik işlevleri
üzerindeki bu önemli rolü nedeniyle bağlanma-
nın normal gelişim kadar psikolojik sorunların
gelişimiyle de yakından ilişkili olduğu vurgu-

lanmaktadır (Mikulincer ve Shaver 2005, 2007,
Mikulincer ve Nachshon 1991). Bu çalışmada da
kullanılmış olan zihinsel senaryoların çözüm-
lenmesi tekniği, okul öncesi çocuklar içinde bağ-
lanma ya da kişilerarası ilişkiler gibi olguların
zihinsel temsiller boyutunda incelenmesine ola-
nak sağlamaktadır. Ek olarak, zihinsel senaryo-
lar düzeyinde yapılan değerlendirmeler bağlan-
ma sınıflamasının ötesinde çocuğun sahip oldu-
ğu davranış yaklaşım biçimlerinin de gözlem-
lenmesine olanak sağlamaktadır. Zihinsel senar-
yoların çözümlenmesi tekniğinin farklı patoloji
grupları üzerinde yürütülecek çalışmalarla bu
gruplara özgü olay akış şemalarının, beklenti ve
tepkilerin daha iyi anlaşılmasına katkılar sağla-
yabileceği düşünülmektedir.   

Bu çalışmanın okul öncesi çocukların kişilerara-
sı beklentileri ve bu beklentilerle bağlanma ara-
sındaki ilişkiler gibi yöntemsel güçlükler yüzün-
den sık çalışılmayan bir konuda katkılar sağladı-
ğı ve yeni araştırma sorusularına kaynak oluştu-
rabileceği düşünülmektedir. Ancak, araştırma
örnekleminin küçük bir grubu kapsaması önem-
li bir sınırlılıktır. Uygulanan ölçüm araçlarının
yapısı gereği her çocukla bireysel uygulamaların
yapılması ve görsel kayıtların en az iki yargıcı
tarafından değerlendirilmek zorunda olması
önemli ölçüde kaynak ayrılmasını gerektirmek-
tedir. Bu sınırlılığın ilerleyen çalışmalarda uygu-
lamacı ve değerlendirmeci havuzları genişletile-
rek aşılması planlanmaktadır.
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