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Bağlanma Stillerinin Damgalama Davranışıyla İlişkisinin 

Öfke İfade Tarzı Açısından İncelenmesi 

Merve Aydin* ve Engin Eker** 

Öz 

Araştırmada, üniversite öğrencilerinde bağlanma stillerinin damgalama davranışıyla 

ilişkisinin öfke ifade tarzı açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik 

Fakültesi ve İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi’ ne bağlı 6 farklı bölümde (Sosyoloji, Türkçe 

Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) okumakta olan 360 gönüllü öğrencilerden oluşmaktadır. 

Çalışmanın evreni oluşturulurken Tabakalı Örnekleme Tekniği kullanılmıştır. Veri toplama 

aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II, Damgalama 

Ölçeği, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarz Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS programıyla 

bilgisayarda bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Verilerin istatiksel analiz sonuçları şöyle özetlenebilir: Kadınların erkeklere oranla 

daha fazla kaçınmacı bağlanma skoruna sahip oldukları tespit edilmiştir. Öfke İçte alt 

ölçeğinde cinsiyetin, anlamlı bir fark yarattığı bulunmuştur. Beklenilenin aksine erkeklerin 

kadınlara oranla daha fazla öfke içte skoruna sahip oldukları tespit edilmiştir. Etiketleme, 

Ayrımcılık ve Dışlama alt ölçeğinde cinsiyetin anlamlı bir fark yarattığı bulunmuştur. 

Erkeklerin kadınlara oranla daha fazla etiketleme, ayrımcı ve dışlayıcı skora sahip oldukları 

tespit edilmiştir. Katılımcıların yaşlarının kaygılı bağlanma alt ölçeğinde anlamlı şekilde 

ayrıştıkları tespit edilmiştir. 18 yaş grubunda bulunanların 20 yaş grubuna oranla daha fazla 

kaygılı bağlanma skoruna sahip oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların ebeveynlerinin 

birliktelik durumları kaçınmacı bağlanma alt ölçeğinde anlamlı şekilde ayrıştıkları tespit 

edilmiştir. Yine beklenenin aksi olarak anne ve babası sağ olup birlikte olanların, anne ve 

babası sağ olup ayrı olanlardan daha fazla kaçınmacı bağlanma skoruna sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Erken yaşta zorunlu olarak sorumluluk üstlenen kişilerin, sorumluluk üstlenmek 

zorunda kalmayan kişilere göre; daha yüksek SL-Öfke ve Öfke İçte puanlarına sahip olduğu 

ve bu farkın anlamlı şekilde her iki grubu da ayrıştırdığı tespit edilmiştir. Geçmiş yaşantısında 

herhangi bir türde şiddete maruz kalanların, şiddet mağduru olmayanlara göre daha yüksek 

Kaygılı Bağlanma ve SL-Öfkeye sahip olduğu ve bu farkın anlamlı şekilde iki grubu 

ayrıştırdığı tespit edilmiştir. Şaşılacak başka bir tespit ise cinsel kimliği nedeniyle tepki gören 

kişilerin, tepki görmeyenlere göre daha yüksek Ayrımcılık Dışlamaya sahip olduğu ve bu 

farkın anlamlı şekilde iki grubu ayrıştırmasıdır. 
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Analysıs Of Relatıonshıp Between Attachment Styles And 

Stıgmatızatıon Behavıors In Terms Of Anger Expressıon Style 

Merve Aydin* and Engin Eker** 

Abstract 

In this study, it is aimed to examine the relation of attachment styles in college 

students with stigmatization behavior in terms of anger expression style. The research sample 

consists of 360 volunteering students in 6 different departments (Sociology, Turkish 

Language Teaching, Primary School Teaching, Industrial Engineering, Software Engineering, 

Political Science and International Relations) of the Faculty of Science and Letters, the 

Faculty of Education, the Faculty of Engineering, and the Faculty of Economics and 

Administrative Sciences at Istanbul Aydın University. Stratified Sampling Method was used 

in creating the study’s universe. Personal Information Form, Experiences in Close 

Relationships Scale II, Stigma Scale, Trait Anger and Anger Expression Scale were used as 

data collection tools. Data were evaluated on the SPSS program using independent sample t-

test and ANOVA. 

The statistical analysis results of the data can be summarized as follows: It has been 

found that women have more avoidant attachment scores than men. It was found that Anger-

In subscale, gender makes a significant difference. It has been found that men have higher 

anger-in scores than women. In the Labeling, Discrimination and Exclusion subscale, gender 

shows a significant difference. It has been found that men have higher labeling, 

discriminatory and exclusionary scores scales than women. It has been found that participants' 

ages differ significantly in the anxious attachment subscale. It has been found that those in the 

18-age group have higher anxious attachment scores than those in the 20-age group. It has 

been found that the association status of the participants’ parents significantly differs in the 

avoidant attachment subscale. It has also been found that, contrary to what is expected, 

participants whose parents are alive and live together have higher avoidant attachment scores 

than those with parents who are alive and separated. According to those who had been obliged 

to take responsibility at an early age, have higher scores for SL-Anger and Trait Anger, and 

that this difference significantly differentiated the two groups. It has been found that those 

who have experienced any type of violence in the past have higher Anxious Attachment and 

Trait Anger than those who have not been victims of violence, and this difference 

significantly differentiates the two groups. Another surprising finding is that those who 

responded because of their sexual identity have a higher Discrimination-Exclusion than those 

who did not, and this difference significantly differentiated the two groups.  

Keywords: Attachment, Stigmatization, Anger, Anger Expression Style. 
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Giriş 

Gelişmişlik düzeyi ve inançlardan bağımsız bir şekilde dünden bugüne bütün 

toplumlarda evrensel bir damgalama probleminin var olduğu gözlenmektedir. Bir ötekinin 

varlığını kabul etmek veya var olan imkânların kullanım hakkını başkalarıyla paylaşmak, 

insanoğlunun zorlandığı konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Genetik alt yapısı 

olarak insanda kendine benzeyene yakın olma, kendine benzemeyeni de tehlikeli göme 

eğilimi mevcutken bu damgalama probleminin ne boyutta aşılabileceği de araştırmalara konu 

olmuş başka bir problemdir. İşte tam bu evrede araştırmamıza da konu olan ve yine insanın 

genetik alt yapısında var olan bağlanma ilişkileri incelemeye alınmıştır. İnsanın kendine ve 

başkalarına dair fikirlerinin oluşumu, onun anne ve babasıyla kurduğu etkileşime bağlı olarak 

gelişmektedir. Bağlanmada kişinin kendine ve ötekine dair tanımlamaları onun güvenli veya 

güvensiz bağlanma geliştirmesiyle yakından ilişkili olduğu gözlenmiştir. Yapılan çalışmalar, 

erken dönem yaşantılarının doğrudan etki alanı olan duyguların, davranışların yönünü 

kuvvetli bir şekilde etkilediğini ortaya koymaktadır. Öfke duygusu özelinde baktığımızda; 

öfkenin gerek anne ve babayla kurulan güvensiz bağlanmada, gerekse öteki olarak algılanan 

başkalarına karşı saldırgan davranışlarda etkisi oldukça yoğun görünmektedir.  

Psiko-sosyal bir varlık olan insanın yaşam devamlılığını sağlayabilmesi ve dengeli 

ilişkiler kurabilmesi için, duygu, düşünce, davranış ve fizyolojik tepkilerinin bir uyum içinde 

hareket etmesi gerekir. Bu bütünlüğü sağlayan her parça, sağlıklı bir yaşam için ayrı bir 

öneme sahiptir. Ancak duygular diğer tüm parçaları harekete geçirici bir rol izlediği için 

üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Her ne kadar büyük bir işleve sahip olsa da 

duyguların fark edilip ifade edilmesi hala bir problem olarak görülmektedir (Koçak, 2005). 

Diğer tüm duygular gibi öfke duygusunun da anlaşılması yaşam kalitesi açısından önemlidir. 

İnsandaki yıkıcılığın nedenlerini anlamak adına yapılan birçok çalışma bizi çocukluk 

yaşantısına götürmektedir. Freud haz ve saldırganlığın doğumla gelen içgüdüler olduğunu 

söyler. Bebek emer ve haz alır. Bu doyum onun hayatta kalmasını sağlar. Buna zıt bir pencere 

olarak da Freud, insanın yokluk haline dönme isteği olduğunu ve bununda saldırganlık 

dürtülerine neden olduğunu ifade eder. Kişi kendini yok etmeye dair olan saldırgan dürtülerini 

başkalarına çevirir (Geçtan, 1995). Öfke de saldırganlık içgüdüsünün bir alt boyutu olarak ele 

alınmaktadır (Ahmet Özmen, 2006). Klein (2012) ilk öfkenin anne memesine ulaşamayınca 

başladığını ifade eder. Anneyi kendinden ayrı bir nesne olarak algılayamayan bebek haz 

nesnesine istediği zaman ulaşamadığında öfkelenir. 
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Gruen (2016) ise öfkenin ve başkasına acı çektirme isteğinin çocukken 

karşılanamayan gerçek sevgi ihtiyacından kaynaklandığını ifade etmektedir. Yeterli sevgiyi 

alamayan çocuk bir süre sonra kendine yabancılaşır ve bu yabancılaşmada yoğun bir öfkeye 

sebep olur. Muhtaç olmak, acizlik, yalnızlık hislerinin ağırlığı, insanı özüne daha fazla 

yabancılaştırır ve insan, maskelenmiş ideallerle donatılmış bir saldırgana dönebilir. Bu 

öfkenin ve nefretin bir yabancıya, “öteki” ne dönmesi insanoğlunun en ilkel ve pratik 

yöntemlerinden biri haline gelmektedir.  

Kültürün bir parçası olan insan, başkalarını tanımlarken, hayatını kurgularken, içinde 

yaşadığı toplumdan bağımsız değildir (Kağıtçıbaşı, 2000). Hayatta nasıl kalacağını, yaşadığı 

olaylara karşı nasıl tepki göstereceğini aile ortamında öğrenir. Engellendiğinde öfke krizi 

geçiren bir babayı, insanların arkasından dedikodu eden bir anneyi gören çocuğunda 

saldırganlık ve önyargı eğilimlerinin olma ihtimali azımsanmayacak kadar yüksektir 

(Atkinson ve ark. 1999). 

Duygusal bağ kurmak yeni doğan bir bebeğin yaşamını devam ettirebilmesi için bir 

gerekliliktir (Sümer ve Güngör, 1999). İnsan yavrusu sadece kendisine bakmaya ve korumaya 

istekli bir yetişkinin varlığında hayatta kalabilir (Bowlby, 1958, 2012a, 2013). Bakmak ve 

korumaya karşı olan isteği açığa çıkaran bağlanma davranışının iki önemli fonksiyonu vardır; 

(a)annenin bebeğini dış tehlikelerden korumasını sağlamak, (b)bebeğin yaşamını nasıl devam 

ettireceğini annesinden öğrenmesi (Bowlby, 2013). İnsan yavrusu biyolojik devamlılığı için 

anneye bağımlıdır (Masterson, 2008).  

Bebek hayatta kalmak için annesinden sadece süt emmez, annesinin tüm benliğini 

içine alır ve onunla bir özdeşim kurar. Annesinin gözüyle kendisine bakar. Annenin veya ilk 

bakım veren kişinin bebeğine yeteri kadar iyi ebeveyn olamaması, ona verdiği duyguda yoğun 

değersizlik ve sevgisizlik olması öfkenin temelini oluşturan bir neden olabilmektedir. 

Hissedilen bu öfkenin ağırlığıyla mücadele etmek veya bu öfkenin, muhtaç olunan ebeveyne 

çevrilmesi zor olduğundan çoğunlukla öteki olarak tanımlanan birine döndürülebilmektedir 

(Kernberg, 2014). 

İlk nesne ilişkileri olarak tanımladığımız, bebeğin anne ve babasıyla kurduğu diyalog, 

duygu ve sevgi alışverişinin kalitesi hem birey hakkında hem de içinde yaşadığı toplum 

hakkında bize bilgiler verebilmektedir. Bowlby (2012b) ulaşılabilir, sevgi dolu, bebeğinin 

ihtiyaçlarına karşı duyarlı, destekleyici, davranışlarında tutarlı anne veya babanın varlığında, 

anne-baba ve çocuk arasında güvenli bir bağın oluştuğunu ifade eder. Güvenli bağlanmayı 

sağlayan kişiler çevrelerindeki insanlarla sıcak ve yakın ilişkiler kurabilmekte, ruhsal ve 
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duygusal açıdan sağlıklı ve dengeli bir tutum sergileyebilmekte, sosyal problemleri çözmede 

beceri geliştirebilmiş, duyguları anlamada ve vicdani boyutta davranışlarını kontrol edebilen 

bireylerdir (Thompson, 2006). 

İhtiyaç hissettiğinde yanında bulamadığı, gerçek sevgiden mahrum, davranışlarında 

tutarsız ellerde yetişmiş insanlar ise ebeveynleriyle güvensiz bağlar kurarlar ve bu yapısı 

bozulmuş bağlanma ömür boyu kendini tekrar eder (Bowlby, 2013). Güvensiz bağlanmanın 

sonucu ise öfkeli, saldırgan, huzursuz, sosyal izolasyona açık, sorumluluklara karşı duyarsız 

nesillerdir (Soysal ve ark. 2005).   

 

Yöntem 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın örneklemi, 2017-2018 öğrenim yılı güz döneminde İstanbul Aydın 

Üniversitesi’nin Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İktisadi 

ve İdari bilimler Fakültesi’ ne bağlı 6 farklı bölümden (Sosyoloji, Türkçe Öğretmenliği, Sınıf 

Öğretmenliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler) gönüllü katılımcılarla oluşturulmuştur. 235 kadın, 122 erkek, 2 trans ve 1 tane diğer 

cinsiyet kimliğinde olduğunu ifade eden, yaş aralıkları 18 ila 32 arasında değişen toplan 360 

lisans öğrencisiyle çalışılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu katılımcıların çeşitli kişisel özelliklerini belirlemek için 

hazırlanmış. Bu formda yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durum, anne-babanın eğitim 

durumu, anne-babanın birlikte veya sağ olup olmadığı, kardeş sayısı, etnik köken, dini köken 

gibi sorular yer almaktadır.  

Yakın ilişkilerde yaşantılar envanteri II (YİYE II): Brenna ve arkadaşları tarafından 

oluşturulan bağlanma stillerini ölçmeyi amaçlayan madde havuzundan yararlanan Fraley ve 

arkadaşları tarafından oluşturulan YİYE II 36 maddeden oluşmaktadır. Oluşturulan formun 18 

maddesi kaygılı bağlanma stilini ölçerken 18 maddesi de kaçınmalı bağlanma stilini 

ölçmektedir. Her bir madde de katılımcıların kendilerini en iyi tanımlayan 7 aralıklı ölçekten 

birini seçmeleri istenmiştir (1= Hiç katılmıyorum, 7= Tamamen katılıyorum). 4, 8, 16, 17, 18, 

20, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36. maddeler ters kodlanmıştır. Kaçınmalı bağlanmada çift sayı 
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olan maddelerin ortalaması alınarak hesaplanırken kaygılı bağlanma boyutu tek sayı olan 

maddelerin ortalaması alınarak hesaplanır (Selçuk ve ark. 2005).  

YİYE II‘nin Türk örneklemi üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Selçuk ve 

arkadaşları (2005) tarafından yapılmıştır. Kaygı ve kaçınma alt boyutlarının belirlendiği iki 

faktörlü ölçekte test-tekrar test yöntemi kullanılarak güvenirlik katsayıları kaygı boyutunda 

.82, kaçınma boyutunda .81 olarak hesaplanmıştır.    

Damgalama ölçeği: Yaman ve Güngör (2013) tarafından psikolojik damgalama 

eğilimini ölçmek için geliştirilen damgalama ölçeği, ayrımcılık ve dışlama, etiketleme, 

psikolojik sağlık, önyargı olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. 22 maddeden oluşan 

ölçekte 5’li likert tipi derecelendirme kullanılmıştır (1= Kesinlikle katılmıyorum, 2= 

Katılmıyorum, 3= Kısmen katılıyorum, 4= Katılıyorum, 5= Tamamen katılıyorum). Ölçekten 

alınabilecek en düşük puan 22, en yüksek puan 110 olmakla birlikte ölçekte ters kodlanan 

madde bulunmamaktadır. 6 madde ayrımcılık ve dışlama faktörünü, 6 madde etiketleme 

faktörünü, 5 madde psikolojik sağlık faktörünü, 5 madde de önyargı faktörünü ölçmektedir. 

Ölçeğin güvenirlik kat sayısı .84 olarak hesaplanmıştır. İç tutarlık katsayısı ayrımcılık ve 

dışlama için .77, etiketleme için .68, psikolojik sağlık için .66, önyargı için .54 olarak 

hesaplanmıştır.  

Sürekli öfke- Öfke ifade tarzı ölçeği: Spielberger tarafından geliştirilen Sürekli Öfke-

Öfke İfade Tarz Ölçeği’ nin Türkçe uyarlaması Özer (1994b) tarafından yapılmıştır. 34 

maddeden oluşan ölçek sürekli öfke boyutunu yanı sıra öfke-içte, öfke-dışta, öfke-kontrol alt 

boyutlarını da ölçmektedir. 10 maddesi sürekli öfke düzeyini ölçerken diğer alt boyutlar 8’er 

maddeyle ölçülmektedir. Puanlamada 4’lü likert tipi derecelendirme kullanılmıştır (1= Hemen 

hiçbir zaman, 2= Bazen, 3= Çoğu zaman, 4= Hemen her zaman). Ölçekte ters kodlanan 

madde bulunmamaktadır. 

Sürekli öfke ölçeğinden alınan yüksek puanlar öfke düzeyinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. Aynı zamanda öfke-kontrol, öfke-içte, öfke-dışta alt ölçeklerinden alınan 

puanların yüksekliği de öfkenin hangi boyutta ifadesini bulduğunu göstermektedir. 

Ölçeğin Cronbach alfa değerleri sürekli öfke ölçeği için .67 ile .82 arsında 

hesaplanmıştır. Öfke tarzı ölçeğinin alt boyutlarında ise öfke-kontrol .80 ile .86; öfke-dışa için 

.72 ile .83; öfke-içte ölçeği için .60 ile .73 arasında değerler bulunmuştur (Özer, 1994b). 

Verilerin Analizi: Katılımcıların demografik özelliklerine göre alt ölçeklerde 

farklılaşıp farklılaşmadıklarının tespiti için bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA 
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analizlerinden yararlanılmıştır. Öfke İfade Tarzlarının incelenebilmesi için sosyo-demografik 

özellikler, kişisel travma öyküleri, bağlanma stilleri ve damgalama özellikleri ile arasındaki 

korelasyon katsayıları incelenmiştir. Öfke İfade Tarzları ile anlamlı ilişkiye sahip olan 

faktörlerin yordayıcı yapılarının belirlenebilmesi için çoklu regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler 

  
n % 

Cinsiyet 

  Kadın 235 65,3 

Erkek 122 33,9 

Trans 2 0,6 

Diğer 1 0,3 

Cinsel Yönelim 

  Heteroseksüel 328 91,1 

Homoseksüel 9 2,5 

Biseksüel 6 1,7 

Yaş 

  18 26 7,2 

19 57 15,8 

20 84 23,3 

21 85 23,6 

22 48 13,3 

23 30 8,3 

24 13 3,6 

25 9 2,5 

26 1 0,3 

27 1 0,3 

29 1 0,3 

32 2 0,6 

Yaş Ortalaması 20,85   

 

Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere, söz konusu çalışmada katılımcıların %65,3’ünün 

kadın (n=235); %33,9’unun erkek (n=122); %0,6’sının trans birey (n=2) ve %0,3’ünün diğer 

kategorideki cinsiyete sahip oldukları tespit edilmiştir. Cinsel yönelimlerine yönelik yapılan 

dağılım analizine göre bireylerin %91,1’nin (n=328) kendilerini heteroseksüel olarak 

tanımladıkları; %2,5’inin (n=9) kendilerini homoseksüel olarak gördüklerini ve %1,7’sinin 

(n=6) kendilerini biseksüel olarak gruplandırdıkları anlaşılmıştır. Yaş dağılımına göre 
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katılımcıların büyük bir kısmının 18-22 yaş arasında dağılım gösterdikleri (%83,2; n=300), 

genel yaş ortalamasının ise 20,85 olduğu bulunmuştur. 

Tablo 2: Katılımcıların Aile Özelliklerine İlişkin Bilgiler 

  

n % 

Anne Eğitim Seviyesi 

  Okur yazar değil 7 1,9 

Okur yazar 12 3,3 

İlkokul 99 27,5 

Ortaokul 64 17,8 

Lise 111 30,8 

Yüksekokul 20 5,6 

Lisans 39 10,8 

Yükseklisans 6 1,7 

Baba Eğitim Seviyesi 

  Okur yazar değil 1 0,3 

Okur yazar 7 1,9 

İlkokul 73 20,3 

Ortaokul 65 18,1 

Lise 129 35,8 

Yüksekokul 24 6,7 

Lisans 51 14,2 

Yükseklisans 8 2,2 

Anne Meslek 

  İşsiz 188 52,2 

Emekli 50 13,9 

Devlet çalışanı 23 6,4 

Özel sektör çalışanı 36 10 

Esnaf Tüccar 13 3,6 

Serbest meslek 11 3,1 

Diğer 38 10,6 

Baba Meslek 

  İşsiz 6 1,7 

Emekli 95 26,4 

Devlet çalışanı 29 8,1 

Özel sektör çalışanı 80 22,2 

Esnaf Tüccar 67 18,6 

Sanayici 29 8,1 

Serbest meslek 31 8,6 

Diğer 13 3,6 

 

 

 



9 
 

Tablo 2: Katılımcıların Aile Özelliklerine İlişkin Bilgiler (devamı) 

  n % 

Kardeş Sayısı 

  1 40 11,1 

2 156 43,3 

3 94 26,1 

4 43 11,9 

5 6 1,7 

6 10 2,8 

7 3 0,8 

8 1 0,3 

9 1 0,3 

 

Katılımcıların ebeveynlerinin eğitim seviyeleri incelendiğinde annelerinin ve 

babalarının genel olarak lise düzeyinde eğitim aldıkları (sırasıyla %30,8, n=111; %35,8, 

n=129) görülmüştür. Katılımcıların ebeveynlerinin icra ettikleri mesleklere bakıldığında 

annelerinin genel anlamda (%52,2, n=188) işsiz oldukları veya ev hanımı kategorisinde yer 

aldıkları tespit edilmiştir. Buna karşın katılımcıların babaları ise özel sektör çalışanı olarak 

(%22,2, n=80) veya emekli oldukları (%26,4, n=95) bulunmuştur. Katılımcıların sahip 

oldukları kardeş sayıları incelendiğinde, katılımcıların genellikle 3 ve altı çocuklu ailelere 

mensup oldukları (toplamda %80,5, n=290) görülmüştür. 5 ve üstü kalabalık çocuklu ailelerin 

oranı ise toplamda %5,9’dur (n=20). 

Tablo 3: Cinsiyete Göre Ortalama Farklılıkları 

  ss df F Sig. 

Kaçınmacı Bağlanma 7,032 2 3,554 0,03 

Öfke İçte 164,778 2 4,338 0,014 

Ayrımcılık Dışlama 227,364 2 7,927 0 

Etiketleme 342,832 2 9,582 0 

 

Buna göre, katılımcıların cinsiyetlerinin kaçınmacı bağlanma alt ölçeğinde anlamlı 

şekilde ayrıştıkları tespit edilmiştir (F (2,348) = 3,554, p=.030). Yapılan post-hoc analizine 

göre kadınların erkeklere oranla daha fazla kaçınmacı bağlanma skoruna sahip oldukları tespit 

edilmiştir (p=.024). 

Öfke İçte alt ölçeğinde cinsiyetin alt ölçeklerden elde edilen puan üzerinde doğrudan 

anlamlı bir fark yarattığı bulunmuştur (F (2,355) = 4,338, p=.014). Yapılan post-hoc analizine 
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göre erkeklerin kadınlara oranla daha fazla öfke içte skoruna sahip oldukları tespit edilmiştir 

(p=.011). 

Ayrımcılık ve Dışlama alt ölçeğinde cinsiyetin alt ölçeklerden elde edilen puan 

üzerinde doğrudan anlamlı bir fark yarattığı bulunmuştur (F (2,348) = 7,927, p=.000). Yapılan 

post-hoc analizine göre erkeklerin kadınlara oranla daha fazla ayrımcı ve dışlayıcı skora sahip 

oldukları tespit edilmiştir (p=.000). 

Etiketleme alt ölçeğinde cinsiyetin alt ölçeklerden elde edilen puan üzerinde doğrudan 

anlamlı bir fark yarattığı bulunmuştur (F (2,340) = 9,582, p=.000). Yapılan post-hoc analizine 

göre erkeklerin kadınlara oranla daha fazla etiketleme skora sahip oldukları tespit edilmiştir 

(p=.000). 

Tablo 4: Yaşa Göre Ortalama Farklılıkları 

  ss df F Sig. 

Kaygılı Bağlanma 14,736 7 2,105 0,025 

 

Buna göre, katılımcıların yaşlarının kaygılı bağlanma alt ölçeğinde anlamlı şekilde 

ayrıştıkları tespit edilmiştir (F (7,345) = 2,105, p=.025). Yapılan post-hoc analizine göre 18 

yaş grubunda bulunanların 20 yaş grubuna oranla daha fazla kaygılı bağlanma skoruna sahip 

oldukları tespit edilmiştir (p=.026). 

Tablo 5: Anne Baba Durumuna Göre Ortalama Farklılıkları 

  ss df F Sig. 

Kaçınmacı Bağlanma 15,822 3 5,46 0,001 

 

Buna göre, katılımcıların ebeveynlerinin birliktelik durumları kaçınmacı bağlanma alt 

ölçeğinde anlamlı şekilde ayrıştıkları tespit edilmiştir (F (3,347) = 5,460, p=.001). Yapılan 

post-hoc analizine göre anne ve babası sağ olup birlikte olanların, anne ve babası sağ olup 

ayrı olanlardan daha fazla kaçınmacı bağlanma skoruna sahip oldukları tespit edilmiştir 

(p=.001). 

Tablo 6: Kardeş Sayısına Göre Ortalama Farklılıkları 

  ss df F Sig. 

Kaygılı Bağlanma 12,09 6 2,226 0,04 

Ayrımcılık Dışlama 265,922 6 3,19 0,005 

Etiketleme 376,386 6 3,497 0,002 

Psikolojik Sağlık 246,361 6 3,012 0,007 
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Buna göre, katılımcıların sahip oldukları kardeş sayısının kaygılı bağlanma alt 

ölçeğinde anlamlı şekilde ayrıştıkları tespit edilmiştir (F (6,343) = 2,226, p=.040). Yapılan 

post-hoc analizine göre tek çocuk olanlar, bir kardeşe göre (p=.017), bir kardeşi olanlar iki 

kardeşi olanlara göre (p=.012), iki kardeşi olanlar ise üç kardeşi olanlara göre (.015) daha 

düşük kaygılı bağlanma puanına sahip oldukları bulunmuştur. 

Ayrımcılık Dışlama alt ölçeğinde kardeş sayısının anlamlı şekilde ayrışma yarattığı 

tespit edilmiştir (F (6,342) = 3,190, p=.005). Yapılan post-hoc analizine göre tek çocuk 

olanlar, iki kardeşi olanlara göre (p=.006) ve bir kardeşi olanlar iki kardeşi olanlara göre 

(p=.044) daha düşük ayrımcılık dışlama puanına sahip oldukları bulunmuştur. 

Etiketleme alt ölçeğinde kardeş sayısının anlamlı şekilde ayrışma yarattığı tespit 

edilmiştir (F (6,336) = 3,497, p=.002). Yapılan post-hoc analizine göre tek çocuk olanlar bir 

kardeşi olanlara göre (p=.025) ve bir kardeşi olanlar dört kardeşi olanlara göre (p=.032) daha 

düşük etiketleme puanına sahip oldukları bulunmuştur. 

Psikolojik Sağlık alt ölçeğinde kardeş sayısının anlamlı şekilde ayrışma yarattığı tespit 

edilmiştir (F (6,348) = 3,012, p=.007). Yapılan post-hoc analizine göre alt gruplar arasında 

anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Tablo 7: Arkadaş İlişkisine Göre Ortalama Farklılıkları 

  ss df F Sig. 

Kaçınmacı Bağlanma 12,779 2 6,569 0,002 

Öfke İçte 163,348 2 4,299 0,014 

Ayrımcılık Dışlama 138,197 2 4,733 0,009 

Etiketleme 120,678 2 3,253 0,04 

 

Buna göre, katılımcıların arkadaş ilişkilerinin kaçınmacı bağlanma alt ölçeğinde 

anlamlı şekilde farklılık yarattığı tespit edilmiştir (F (2,348) = 6,569, p=.002). Yapılan post-

hoc analizine göre arkadaşlarıyla ilişkisini iyi olarak belirten grup çok iyi olarak belirten 

gruba göre daha yüksek kaçınmacı bağlanma skoru alarak ayrışmaktadır (p=.002). 

Öfke İçte alt ölçeğinde arkadaş ilişkilerinin tanımlanma şekillerinin anlamlı şekilde 

farklılık yarattığı tespit edilmiştir (F (2,355) = 4,299, p=.014). Yapılan post-hoc analizine 

göre arkadaşlarıyla ilişkisini yetersiz olarak belirten grup çok iyi olarak belirten gruba göre 

daha yüksek öfke içte skoru alarak ayrışmaktadır (p=.037). 

Ayrımcılık ve Dışlama alt ölçeğinde arkadaş ilişkilerinin anlamlı şekilde farklılık 

yarattığı tespit edilmiştir (F (2,348) = 4,733, p=.009). Yapılan post-hoc analizine göre 
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arkadaşlarıyla ilişkisini iyi olarak belirten grup çok iyi olarak belirten gruba göre daha düşük 

ayrımcılık ve dışlama skoru alarak ayrışmaktadır (p=.008). 

Etiketleme alt ölçeğinde arkadaş ilişkilerinin anlamlı şekilde farklılık yarattığı tespit 

edilmiştir (F (2,340) = 3,253, p=.040). Yapılan post-hoc analizine göre alt gruplar arasında 

anlamlı bir ayrışma tespit edilememiştir. 

Tablo 8: Katılımcıların Travma Öykülerine Göre Ortalama Farklılıkları 

  t df Sig.  S.E. Lower Upper 

      (2-tailed)       

Yoksun Kalma 

      Kaçınmacı Bağlanma 2,538 347 0,012 0,14499 0,0828 0,65313 

Erken Sorumluluk Üstlenme 

     SL Öfke -2,075 354 0,039 1,0834 -4,37838 -0,11696 

Öfke İçte -2,006 354 0,046 0,7197 -2,85901 -0,02816 

Ani Kayıp 

      SL Öfke -2,325 354 0,021 0,91612 -3,93162 -0,32815 

Öfke İçte -2,75 354 0,006 0,59447 -2,80394 -0,46565 

Şiddet Mağduru Olma 

      Kaygılı Bağlanma -3,184 346 0,002 0,14294 -0,73626 -0,17399 

SL Öfke -2,096 353 0,037 1,01591 -4,127 -0,131 

Cinsel Kimliğine Tepki 

      Öfke İçte -2,615 354 0,009 2,52984 -11,5901 -1,63933 

Ayrımcılık Dışlama -2,898 347 0,004 2,21572 -10,7789 -2,06306 

 

Buna göre, çocukluk döneminde ailesinden yoksun kalan kişilerin, ailelerinden yoksun 

kalmayan kişilere göre daha düşük kaçınmacı bağlanma ortalamasına sahip oldukları ve bu 

farkın anlamlı şekilde iki grubu ayrıştırdığı (t (347) = 2,538, p=.012) bulunmuştur. 

Erken yaşta zorunlu olarak sorumluluk üstlenen kişilerin, sorumluluk üstlenmek 

zorunda kalmayan kişilere göre daha yüksek SL-Öfke (t (354) = -2,075, p=.039) ve Öfke İçte 

(t(354)=    -2,006, p=.046) puanlarına sahip olduğu ve bu farkın anlamlı şekilde iki grubu 

ayrıştırdığı tespit edilmiştir. 

Yaşamının herhangi bir diliminde sevdiği kişilerin ani kaybını yaşayan kişilerin ani 

kayıp yaşamayanlara göre daha yüksek SL-Öfke (t (354) = -2,325, p=.021) ve Öfke İçte 

(t(354) = -2,750, p=.006) puanlarına sahip olduğu ve bu farkın anlamlı şekilde iki grubu 

ayrıştırdığı tespit edilmiştir. 

Geçmiş yaşantısında herhangi bir türde şiddete maruz kalanların, şiddet mağduru 

olmayanlara göre daha yüksek Kaygılı Bağlanma (t (346) = -3,184, p=.002) ve SL-Öfke (t 
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(353) = -2,096, p=.037) sahip olduğu ve bu farkın anlamlı şekilde iki grubu ayrıştırdığı tespit 

edilmiştir. 

Cinsel kimliği nedeniyle tepki gören kişilerin, tepki görmeyenlere göre daha yüksek 

Öfke İçte (t (354) = -2,615, p=.009) ve Ayrımcılık Dışlama (t (347) = -2,898, p=.004) sahip 

olduğu ve bu farkın anlamlı şekilde iki grubu ayrıştırdığı tespit edilmiştir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Üniversite öğrencilerinde bağlanma, damgalama ve öfke arasında birbirini etkileyen 

unsurların belirlenebilmesi için yapılan bu çalışma, üç değişkenin de bireyin hem kendisiyle 

hem de başkalarıyla kurduğu ilişkinin yönüyle ilgili bize bilgi verdiği görülmektedir. 

Çalışmada çıkan istatiksel sonuçlara göre katılımcıların cinsiyetlerinin kaçınmacı 

bağlanma alt ölçeğinde anlamlı şekilde ayrıştıkları tespit edilmiştir. Yapılan analize göre 

kadınların erkeklere oranla daha fazla kaçınmacı bağlanma skoruna sahip oldukları tespit 

edilmiştir (Bkz. Tablo 3). 

Bağlanmanın genel tanımıyla değerlendirecek olursak anne ve babanın bebeğiyle 

kurduğu bağın kalitesinde bebeğin kız veya erkek olmasının önemli olmasını beklemeyiz. 

Fakat bizim çalışmamız da dâhil olmak üzere bazı çalışmalar cinsiyetin ayırıcı bir özellik 

olduğunu göstermektedir. Cinsiyetin bağlanmanın yönünü etkilemesini kültürün cinsiyete 

yüklediği anlamda bulabiliriz. Kültür, kadınlık ve erkeklik rolleri üzerinde belirleyici bir güce 

sahiptir. Sadece rolleri belirlemekle kalmaz cinsiyete yüklenen anlamın da belirleyicisi 

olabilmektedir (Ben, 1981). Anadolu toplumu ataerkil bir toplumdur. Ataerkil toplumlar da 

soyun erkekten devam ettiğine inanılır. Bu bakış açısı kadın ve erkek arasında eşitsizliklerin 

yoğun olarak yaşanmasına neden olur. Kadının anne olması statüsünün yükselmesi açısından 

önemli olsa da bu sadece erkek çocuk doğurduğu zaman söz konusu olmaktadır (Ökten, 

2009). Daha doğduğu andan itibaren kız ve erkek çocuğa yüklenen duygusal aktarımlar ve 

anne üzerinde oluşturulan manevi baskılar anne ve bebek arasında ki bağlanmayı da derinden 

etkiler. Bilindiği gibi kaçıngan bağlanma geliştiren bireylerin; aşırı ihmalkâr, soğuk, bedensel 

temasından kaçınan ve reddedici annelerin elinde büyüdükleri bildirilmiştir (Sümer ve 

Güngör, 1999). Kültürün anne ve babaya yüklediği beklentilerde kız çocuklarının reddinden 

bahsetmek pekala mümkündür. 

Öfke İçte alt ölçeğinde cinsiyetin, alt ölçeklerden elde edilen puan üzerinde doğrudan 

anlamlı bir fark yarattığı bulunmuştur. Yapılan analize göre erkeklerin kadınlara oranla daha 

fazla öfke içte skoruna sahip oldukları tespit edilmiştir (Bkz. Tablo 3). 
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Genel kanı olarak erkeklerin öfkelerini dışa vurması normal karşılanır ve hatta 

öfkelerini belli etmeleri teşvik bile edilmektedir. Fakat değişen toplumsal yapıyla beraber 

erkekliğe yüklenen anlam ve erkekten beklenen rollerde değişmeye başlamıştır. Kadının iş 

hayatına daha yoğun katılmasıyla birlikte erkeğinde ev hayatına katkıları artmış, erkek ve 

kadın rolleri birbirine yaklaşmıştır (Kuzucu, 2011). Bu durumun etkisiyle öfkesini dışa 

vurması beklenen erkek kadından beklenen bir davranışla öfkesini içinde biriktiriyor olabilir. 

Bir başka etken olarak öfke duyulan kişinin yakınlığı, gruptan dışlanmamak veya çeşitli 

çevresel etmenlerden dolayı öfkenin gizlenerek içe döndürülmesine neden olabilir 

(Kulaksızoğlu, 2001).   

Etiketleme, Ayrımcılık ve Dışlama alt ölçeğinde cinsiyetin alt ölçeklerden elde edilen 

puan üzerinde doğrudan anlamlı bir fark yarattığı bulunmuştur. Yapılan analize göre 

erkeklerin kadınlara oranla daha fazla etiketleme, ayrımcı ve dışlayıcı skora sahip oldukları 

tespit edilmiştir (Bkz. Tablo 3). 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde genel olarak erkeklerin neden kadınlardan daha 

fazla etiketleme, ayrımcılık ve dışlama yaptıkları tespit edilememiş olsa da bazı spesifik 

alanlarla ilgili bilgiler elde edilmiştir. Özellikle erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerini 

korumaya dair olan inançları veya bu konuda üzerlerinde hissettikleri baskılar onların 

eşcinsellere karşı daha fazla damgalama davranışı geliştirmelerine neden olduğu 

düşünülmektedir. Muhtemelen birçok heteroseksüel erkek için özellikle gey erkeklere yönelik 

tutumlar, heteroseksüel erkeksi kimliği sahiplenmek ve eşcinselliği reddederek kendini 

kanıtlama zorunluluğundan kaynaklanmaktadır (Herek, 2000).  

Bir başka damgalama alanı, ruh hastalığı olan bireylere yönelik tutumlarda yine 

erkekler kadınlara oranla daha dışlayıcılar. Bunun nedeni olarak erkeklerin ruh hastalıkları 

hakkında gerçek ve doğru bilgiye sahip olmadıkları düşünülmektedir (Angermeyer ve 

Matschinger, 2003). 

Katılımcıların yaşlarının kaygılı bağlanma alt ölçeğinde anlamlı şekilde ayrıştıkları 

tespit edilmiştir. Yapılan analize göre 18 yaş grubunda bulunanların 20 yaş grubuna oranla 

daha fazla kaygılı bağlanma skoruna sahip oldukları tespit edilmiştir (Bkz. Tablo 4). 

Yaş faktörüne bağlı bağlanma stili değişiminde özellikle daha küçük yaş grubunda ki 

bireylerde kaygılı bağlanmanın arttığı görülmektedir. 18 yaş henüz ergenliğin yeni bitmeye 

başladığı ve genç yetişkinliğe girişin yaşandığı bir evredir.  Özellikle ergenlik, gelişimsel 

değişim ve yeniden örgütlenme dönemi olarak, genel kimlik gelişimi sürecinde kişinin yaşam 
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deneyimlerini yeniden değerlendirerek bağlanma sisteminde değişikliklere yol açabilir 

(Zimmermann, Becker-Stoll, 2002). 

Kişiler arası yaşanan stresli olaylar bağlanma örüntülerini değiştiren başka bir 

faktördür. Kişiler arası faktörler; kuvvetli bağlar kurulan kişiler ile yaşanan çatışma, ayrılma 

ya da aileden birinin, arkadaşın veya sevgilinin kaybı gibi durumları içermektedir. Bağlanma 

biçimindeki bu değişim genel olarak güvensiz bağlanma biçimi geliştiren bireylerde 

görülmektedir (Davilla, Burge ve Hammen, 1997). 

Ergenlerin her ne sebeple olursa olsun, artık karşı karşıya kaldıkları stresle başa 

çıkmalarına yardımcı olacak bir bakıcı ile gerçekten işlevsel bir güvenli temel ilişkiye sahip 

olmadıklarında, zaman içinde bağlanma güvenliğini azaltma riski altında görünmektedirler 

(Allen ve ark. 2004).Özellikle 18 yaş değerlendirildiğinde ergenliğin sonuna denk gelmesi, 

üniversite okuma nedeniyle aileden ayrı kalmaya alışma evresi, yeni arkadaşlıklar ve bu yeni 

ilişkilere uyum sağlama süreci, bu dönem gençlerinin kaygılı bağlanma geliştirmesine neden 

oluyor olabilir. 

Katılımcıların ebeveynlerinin birliktelik durumları kaçınmacı bağlanma alt ölçeğinde 

anlamlı şekilde ayrıştıkları tespit edilmiştir. Yapılan analize göre anne ve babası sağ olup 

birlikte olanların, anne ve babası sağ olup ayrı olanlardan daha fazla kaçınmacı bağlanma 

skoruna sahip oldukları tespit edilmiştir (Bkz. Tablo 5). 

Çocuk dünyaya geldiği ilk andan itibaren anne ve babasının etkisi altındadır. Bireysel 

olarak anne ve babanın karakter yapıları ve çocukla kurdukları yakınlığın kalitesi, çocuğun 

bağlanma sisteminde etkili olduğu gibi, anne ve baba arasındaki ilişki de en az bireysel etki 

kadar önemlidir. Aile bireyleri arasında gelişen özverili, sevgi dolu yapı bireyin güvenli 

bağlanmalar geliştirmesine katkı sağlayacaktır (Erözkan, 2004). Markiewicz ve arkadaşları 

(2001) yaptıkları çalışmada gençlerin sosyal yaşam kalitelerine, annelerinin kişisel 

ilişkilerdeki davranışsal sistemleri ve özellikle anne ve babalarının evliliklerinin kalitesinin 

etkili olduğu tespit edilmiştir. Şirvanlı-Özen’ nin (2004) yaptığı çalışmada da benzer bulgular 

ortaya çıkmıştır. Yüksek düzeyde çatışmanın olduğu ailelerden gelen gençlerin korkulu 

bağlanma stili geliştirme skorları yüksek bulunmuştur. Sardoğan ve arkadaşları (2007) 

güvensiz bağlanma geliştiren çocukların aile içi çatışmalarının yüksek olduğunu, güvenli 

bağlanan çocuklarda ise aile içi çatışmaların az olduğunu tespit etmişlerdir. 

Katılımcıların sahip oldukları kardeş sayısının kaygılı bağlanma alt ölçeğinde anlamlı 

şekilde ayrıştıkları tespit edilmiştir. Yapılan analize göre tek çocuk olanlar, bir kardeşe göre, 
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bir kardeşi olanlar iki kardeşi olanlara göre, iki kardeşi olanlar ise üç kardeşi olanlara göre 

daha düşük kaygılı bağlanma puanına sahip oldukları bulunmuştur  (Bkz. Tablo 6). 

Baydar ve arkadaşlarının (1997) yaptıkları bir çalışmada kardeş doğumunun aile 

içinde birçok dengeyi değiştirdiğini, büyük çocuklarda olumlu etkileşimlerin azaldığı, yaş 

aralıklarının kısa olmasından dolayı annenin daha kontrollü ebeveynlik tutumu benimsemeye 

başlamasıyla çocukların bu yapıdan da olumsuz etkilendiklerine dair bulgular elde etmişlerdir. 

Yine aynı çalışmada kardeş deneyiminin akran ilişkilerini geliştirdiği de tespit edilmiştir.  

Buna göre; kardeş sayısı değişkeninin bağlanmanın yönüne etkisini değişen aile içi 

dinamiklerde bulabiliriz. Aileye katılan her birey hem anne hem baba hem de ilk doğan 

çocuklarda farklı etkilere neden olabilmektedir. Nitekim kardeş kıskançlığı, anne ve baba 

ilgisinin dağılması gibi nedenler bunlardan bir kaçı olabilir. 

Ayrımcılık Dışlama alt ölçeğinde kardeş sayısının anlamlı şekilde ayrışma yarattığı 

tespit edilmiştir. Yapılan analize göre tek çocuk olanlar, iki kardeşi olanlara göre ve bir 

kardeşi olanlar iki kardeşi olanlara göre daha düşük ayrımcılık dışlama puanına sahip 

oldukları bulunmuştur. Aynı şekilde etiketleme alt ölçeğinde kardeş sayısının anlamlı şekilde 

ayrışma yarattığı tespit edilmişti. Yapılan analize göre tek çocuk olanlar bir kardeşi olanlara 

göre ve bir kardeşi olanlar dört kardeşi olanlara göre daha düşük etiketleme puanına sahip 

oldukları bulunmuştur. Psikolojik Sağlık alt ölçeğinde de kardeş sayısının anlamlı şekilde 

ayrışma yarattığı tespit edilmiştir. Fakat yapılan analize göre alt gruplar arasında anlamlı bir 

fark bulunamamıştır. Literatür araştırmalarında kardeş sayısının etiketleme, ayrımcılık ve 

dışlama alt ölçeklerini öngördüğü bir çalışmayla karşılaşılmamıştır (Bkz. Tablo 6). 

Adler doğum sırasının karakter yapısı üzerinde etkili olduğunu söylemektedir. Özenle 

büyütülen ilk çocuk kardeşi doğduktan sonra tahtan indirildiği düşüncesiyle daha otoriter ve 

düşmanca tavırlar geliştirebilmektedir. Anne ve babanın ilgi ve sevgisini paylaşmak zorunda 

olmak kardeşler arasında gizli veya açıktan kıskançlık ve düşmanlıklara sebep olabilmektedir 

(Akt. Schultz, 2002). Sert ve öfkeli tutum ayrımcılık ve dışlamaya neden oluyor olabilir. 

Ebeveynlerin tutumları, çocuklarına örseleyici davranışlarda bulunmaları, suçlayıcı olmaları 

veya çocukları arasında ayrımcı davranışlar sergilemeleri de bireylerde yoğun öfke 

duygularının oluşmasına sebep olabilmektedir. Öfke genellikle aile bireylerinden çok dışarıya 

etiketleyici veya ayrımcı tutumlarla kendini gösterir (Gruen, 2012). Çulcu (2000) Almanya’ 

da yaşanan ırkçı politikaları incelediği çalışmasında ekonomi, makam gibi çıkar sağlayıcı 

durumlarda var olan imkânları paylaşma konusundaki anlaşmazlıkların yabancı düşmanlığını 

ve ayrımcı düşünceyi daha fazla arttırdığını tespit etmiştir. Aile içi yaşamı düşündüğümüzde 
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anne-baba ilgi ve sevgisinin paylaşılmak zorunda olunması kardeş sayısı arttıkça etiketleyici, 

ayrımcı ve dışlayıcı tutumun da ilerlemesine sebep oluyor olabilir.  

Katılımcıların arkadaş ilişkilerinin kaçınmacı bağlanma alt ölçeğinde anlamlı şekilde 

farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Yapılan analize göre arkadaşlarıyla ilişkisini iyi olarak 

belirten grup çok iyi olarak belirten gruba göre daha yüksek kaçınmacı bağlanma skoru alarak 

ayrışmaktadır (Bkz. Tablo 7). 

Tanış (2014) yaptığı çalışmada güvenli bağlanan bireylerin arkadaş ilişkilerinde çok 

iyi olduklarını tespit etmiştir. Yaş ilerledikçe aileye olan bağlılık azalıp arkadaşlara dönmüş 

olsa da anne ve babayla kurulan bağ arkadaş ilişkisine etki etmektedir. Anne ve babanın 

ulaşılabilir ve destekleyici olması bireyin akranlarıyla daha sağlıklı etkileşim içine girmesine 

olanak sağlamaktadır (Liberman ve ark. 1999). Ducharme ve arkadaşları (2002) yaptıkları 

çalışmada anne ve babasıyla güvenli bağlanan gençlerin arkadaş ilişkilerinde duygularını daha 

rahat ifade ettikleri ve çatışmayı çok daha az yaşadıklarını tespit etmişlerdir. Kaçınmacı 

bağlanmada ise bireyler hayatını, kimsenin sevgisi ve desteği olmadan yaşamaya çalışır ve 

ilişki kurmaktan kaçınırlar (Bowlby, 2012b). Bağlanma fikrinden korkar. Güvensizdir. 

Yakınlık kurmaktan kaçınır (Sümer ve Güngör, 1999). Bağlanmaya karşı güvensiz ve 

bağlanma fikrinden korkan gençler arkadaş ilişkilerinde de orta bir mesafe tutmuş olabilirler.       

Öfke İçte alt ölçeğinde arkadaş ilişkilerinin tanımlanma şekillerinin anlamlı şekilde 

farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Yapılan analize göre arkadaşlarıyla ilişkisini yetersiz olarak 

belirten grup çok iyi olarak belirten gruba göre daha yüksek öfke içte skoru alarak 

ayrışmaktadır (Bkz. Tablo 7).  

Albayrak ve Kutlu’ nun (2009) yaptığı çalışmada da aynı sonuçlar çıkmıştır. Tanış 

(2014) öfke içte ve öfke dışta puanları artan bireylerin arkadaş ilişkilerinde kalitenin 

düştüğünü tespit etmiştir. Gençlik döneminde özellikle arkadaşlar arasında kabul görmek 

önemli bir olgu olduğu için bireyler öfkelerini içe yansıtmayı tercih etmiş olabilirler. Özellikle 

kendilerine güvenleri yeteri kadar gelişmemiş bireyler arkadaşları arasında kabul 

görmeyeceğine dair yoğun bir endişe yaşayıp gerçek duygularını saklama eğiliminde olurlar 

(Kulaksızoğlu, 2001).  

Ayrımcılık ve Dışlama alt ölçeğinde arkadaş ilişkilerinin anlamlı şekilde farklılık 

yarattığı tespit edilmiştir. Yapılan analize göre arkadaşlarıyla ilişkisini iyi olarak belirten grup 

çok iyi olarak belirten gruba göre daha düşük ayrımcılık ve dışlama skoru alarak 

ayrışmaktadır (Bkz. Tablo 7).  
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Arkadaş ilişkileri geliştikçe ayrımcılık ve dışlama yüzdesi de artmaktadır. Arkadaşlık 

ilişkileri zamanla özgül birer gruba dönebilmekte ve klikler halini alabilmektedir. Grup 

bağlılıkları önemli fedakârlık gerektirecek eylemlerde motive oldukları gibi kendi dışında 

kalanlara karşı son derece düşman ve saldırgan olma noktasında kışkırtılabilirler. Grupların en 

ayırt edici özelliği sevgi duygusunu kendi aralarında yaşayıp nefret duygusunu dışarıya 

atfetmeleridir. Bireyin kendini ait hissettiği grupla özdeşim kurması, içindeki öfke, nefret ve 

saldırganlık gibi duyguların grubun enerjisiyle birlikte daha fazla kuvvetlenmesini sağlar. 

Önyargı dış gruba karşı saldırgan tutumları güçlendirdiği gibi iç gruptaki sevgi ve bağlılık 

dinamiklerini de kuvvetlendirir (Freud, 2016). Kişinin kendi grubuna verdiği değer ne kadar 

yüksekse, öteki olarak algıladığı gruba düşmanlığı da o oranda büyük olmaktadır (Paker, 

2012a). 

Çocukluk döneminde anne veya babasından yoksun kalan kişilerin, anne ve 

babasından yoksun kalmayan kişilere göre daha düşük kaçınmacı bağlanma ortalamasına 

sahip oldukları ve bu farkın anlamlı şekilde iki grubu ayrıştırdığı bulunmuştur (Bkz. Tablo 8).  

Ailesinden yoksun kalmış gençlerin kaçıngan bağlanma eğilimlerinin daha yüksek 

olması beklense de çalışmada tam tersi bir durumla karşılaşılmıştır. Aile içi bağlanma 

örüntülerinin etkisinin ağır bastığı düşünülebilir. Sardoğan ve arkadaşları (2007) yaptıkları 

çalışmada hem çatışmalı ailelerde yaşayan çocuklarda hem de boşanmış ailelerin çocuklarında 

güvensiz bağlanma skorları daha yüksek görünmektedir. Bu örnekten de hareketle aile içi 

iletişimin en az aile birlikteliği kadar önemli olduğunu ifade edebiliriz. Çalışmamızda, 

çocukken aileden ayrı kalmanın tek başına bağlanma alt boyutlarıyla izah edilemeyeceğini 

görmekteyiz. 

Erken yaşta zorunlu olarak sorumluluk üstlenen kişilerin, sorumluluk üstlenmek 

zorunda kalmayan kişilere göre; daha yüksek SL-Öfke ve Öfke İçte puanlarına sahip olduğu 

ve bu farkın anlamlı şekilde her iki grubu da ayrıştırdığı tespit edilmiştir (Bkz. Tablo 8). 

 Literatür incelendiğinde bu konu ile ilgili doğrudan bir çalışmayla karşılaşılmamıştır. 

Fakat alan yazın çalışmalarında bazı değerlendirmeler mevcuttur. Erken yaşta zorunlu olarak 

sorumluluk üstlenmenin öfkeye neden olmasının birçok değişkeni olabilir. 

Kaldırabileceğinden fazla sorumluluk yüklemek çocukta engellenmiştik hissene neden 

olabilmektedir. Buna bağlı olarak da engellenmek öfkeye neden olabilmektedir (Fromm, 

1990). Burma (2012) yaptığı çalışmada örselenmiş çocukluk yaşantılarının öfke sürekliliğini 

ve öfkenin dışarı yönlendirilmesi boyutlarını anlamlı derecede etkilediğini tespit etmiştir. 

Çocuk yaşta ağır sorumluluklar almak istismarın bir başka versiyonu olarak 
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değerlendirilmektedir. Her ne kadar çocuğa bu sorumluluklar ağır gelse de ailesinin gözünde 

değer kazanmak ve onların sevgisini kaybetmemek için bu işe devem etmek zorunda 

kalmaktadır (Şişmanlar, 2017). Yaşamak için bir başkasının sevgisine ve onayına ihtiyacı olan 

kişi öfke ve kızgınlık duygularını bir ötekine ifade edemedikleri için bu duyguları kendi 

benliklerine yansıtmayı öğrenirler (Geçtan, 1994). Öfkeyi içe atan insanlar ceza almaktan 

korktukları için ya da başkalarının duygularına karşı aşırı hassasiyet geliştirdikleri için, kendi 

duygularını göstermekten kaçınıyorlar ve bu kaçış içeri doğru yoğun bir öfkeye dönüşüyor 

(Özer, 1994a). 

Geçmiş yaşantısında herhangi bir türde şiddete maruz kalanların, şiddet mağduru 

olmayanlara göre daha yüksek Kaygılı Bağlanma ve SL-Öfkeye sahip olduğu ve bu farkın 

anlamlı şekilde iki grubu ayrıştırdığı tespit edilmiştir (Bkz. Tablo 8). 

Deniz (2006) ve Çağatay (2014) yaptıkları çalışmada çocukluk çağı istismarlarının 

bağlanma stilleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Erken dönem de 

yaşanan güvensiz ilişkiler farklı patolojik durumların oluşmasına neden olmaktadır. Güvensiz 

bağlanan çocukların sinirli, saldırgan, sosyal izalasyona açık, huzursuz, sorumluluklara karşı 

daha duyarsız, dirençli olma olasılıkları daha yüksek bulunmuştur (Soysal ve ark. 2005). 

Annenin bazen çocuğunun ihtiyaçlarına cevap vermesi bazen de bu konuda duyarsız kalması, 

hayatın bazı dönemlerinde çocuğundan ayrı kalması ve terk etmeyi bir tehdit unsuru olarak 

kullanması kaygılı bağlanmanın şekillenmesine sebep olur (Bowlby, 2012b). Bakıcının sert, 

aşırı müdahaleci, tepkilerinde tutarsız, çocukla ilgisini sıklıkla kesintiye uğratan biri olması da 

kaygılı bağlanmaya neden olabilir (Sümer ve Güngör, 1999). Sözlük anlamında da olduğu 

gibi engellenme, saldırıya uğrama, tehdit edilme, yoksun bırakılma öfkeye neden olan 

başlıklar arasında sıralanmaktadır (Budak, 2000). Bu açıdan bakınca çocukluğunda şiddet 

yaşantısı olmuş bireylerin sürekli öfke puanlarının yüksek olması anlamlıdır. 

Cinsel kimliği nedeniyle tepki gören kişilerin, tepki görmeyenlere göre daha yüksek 

Ayrımcılık Dışlamaya sahip olduğu ve bu farkın anlamlı şekilde iki grubu ayrıştırdığı tespit 

edilmiştir (Bkz. Tablo 8).  

Cinsel kimliği nedeniyle tepki görenlerin ayrımcılık ve dışlama alt boyutlarından 

yüksek puanlar almaları dikkat çeken bir konudur. Bu sonuç daha önce yapılmış çalışmalarla 

benzer özellikler taşımaktadır. Dalkıranoğlu ve Çetinel (2008), yaptıkları çalışmada iş 

hayatında ayrımcılık ve dışlama görmüş kadınların yanlarında çalıştırdıkları kadın elemanlara 

aynı şekilde dışlayıcı davrandığını veya kadınlara karşı yapılan haksızlıkları görmezden 

geldiklerini tespit etmişlerdir. Uzunaslan (2016) araştırmasında farklılıkları nedeniyle 
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dışlanmış bireylerin aynı şekilde kendilerinin de başkalarını farklılıkları nedeniyle 

dışladıklarını belirtmektedir. İlk çağlarda insanlar kendilerine benzemeyen varlıklardan uzak 

durarak yaşamlarını güvence altına alırlardı. Günümüz şartlarında yapılan çalışmalarda da 

tanınan yüzlerin kaygı duygusunu azalttığı tespit edilmiştir. Bu araştırmalar bize insanın 

kendine benzeyen varlığa daha yakın hissettiği ve ötekileştirdiği bireyleri tehlikeli olarak 

algıladığını göstermektedir. Zihinde oluşmuş kalıp yargılarda damgalamaya daha yoğun bir 

şekilde eşlik etmektedir (Cozolino, 2014). Cinsel kimliği nedeniyle ayrımcılık ve dışlamaya 

maruz kalmış kişiler bu inançlarını sosyal yaşamda daha fazla dışlanarak perçinlemişlerdir 

Kendisi bizzat ayrımcılık ve dışlamaya maruz kalmış insanlarda bu kötü duyguyla başa 

çıkabilmek için başkalarına karşı ayrımcı ve dışlayıcı bir tutum sergileyebilmektedirler. Aynı 

zaman da birey kendini ortaya koyup bir şeyler yaptığı zaman reddedici veya cezalandırıcı bir 

tavırla karşılaşırsa bu kabul görmeyen tarafı bastırılıp başkalarına yansıtılabilir. Kendi 

mağduriyetinin farkında olamayan bireyler aynı şekilde başkalarını da mağdur ettiklerinin 

farkında değildirler. (Gruen, 2016).  

Sonuç olarak bu çalışmada üniversite öğrencilerinin bağlanma ve damgalama tepkileri 

ile öfke ve öfke ifade tarzı boyutları arasındaki ilişki bazı sosyo-demografik özelliklere göre 

açıklanmaya çalışılmıştır.Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda değişik yaş ve meslek 

gruplarını da işe dâhil etmek daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca 

farklı kültür ve inanç dokularından oluşturulacak araştırma gruplarından elde edilen verilerin 

de grup dinamiklerinin, kolektif bilinçdışı etkilerin bağlanma, öfke ve damgalama üzerinde ki 

etkilerini anlamamıza katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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