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ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı, ergen bağlanma biçimlerinin oluşumun-
da etkili olan zihinsel temsilleri incelemede projektif bir araç kullanımı 
ve niteliksel bir değerlendirme yaklaşımı ile yeni bir protokol geliştir-
mek ve psikometrik özelliklerine ilişkin ön incelemeler yapmaktır. 

Yöntem: Araştırmanın katılımcılarını Hacettepe Üniversitesi Ergen Sağ-
lığı Bilim Dalı başvuran 24’ü kız 9’u erkek 33 ergen oluşturmaktadır. 
Bu çalışma kapsamında projektif ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
birleşimi ile uygulaması yapılan Ergen Bağlanma Protokolü (EBP) ve 
İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA) ölçüm araçları olarak kullanılmıştır. 

Bulgular: Sonuçlar Ergen Bağlanma Protokolü’nün ICC değerlerinin 
0.78 ile 0.87 arasında değiştiğini ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 
göstermiştir. Temel Birleşenler Analizi sonuçları ise dört ana boyutun 
(Benlik, Diğeri, Kaçınma ve Bağımlılık) toplam değişimin %63’ünü 
yordayan tek bir faktörün altında toplandığını göstermiştir. Ergen Bağ-
lanma Protokolü ve İlişki Ölçeği Anketi aracılığıyla yapılan bağlanma 
sınıflamalarının %58 oranında benzerlik taşıdığı saptanmıştır. Nitel de-
ğerlendirmeler güvenli-güvensiz bağlanma biçimleri açısından ayrışan 
temalara işaret etmiştir.

Sonuç: Ergenlerde bağlanma boyut ve biçimlerinin değerlendirmesinde 
projektif temelli geliştirilmiş olan ölçüm aracının öz bildirim ölçeğine 
göre psikometrik özellikleri ve zihinsel modelleri değerlendirmedeki 
güçlü ve zayıf yönleri tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Ergen, bağlanma, projektif teknik, nitel  
değerlendirme 

SUMMARY
Assessment of Adolescent Attachment Styles Via Narrative 

Responses To the Thematic Stimulus 

Objective: The aim of this research is to develop a new protocol with 
a projective test and qualitative assessment approach for investigating 
mental representations effective for the formation of attachment styles 
and to examine its psychometric properties.

Method: Thirty-three adolescents who admitted to the Division of 
Adolescent Medicine of Hacettepe University participated to the study. 
The Adolescent Attachment Protocol (AAP) and Relationship Styles 
Questionnaire (RSQ) were used. 

Results: The ICC scores among judges for Adolescent Attachment 
Protocol (between 0.78 and 0.87) were found statistically significant. 
Principle component analysis revealed that four main dimensions 
(Self, Other, Avoidance, and Dependency) are gathered under one 
factor that predicted 63% of the main change. It has been determined 
that similarity of the attachment classifications done by Adolescent 
Attachment Protocol and Relationship Styles Questionnaire were 
%58. Qualitative evaluations pointed out a considerable differentiation 
between secure and insecure attachment styles in terms of themes. 

Conclusion: The psychometric properties of newly developed 
Adolescent Attachment Protocol according to self-report scale and its 
strength and weakness to assess mental representations is discussed in 
the light of the relevant literature.

Keywords: Adolescent, attachment, projective technique, qualitative 
evaluation
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GİRİŞ

Son yirmi yıldır, bebeklik-ergenlik-yetişkinlik dönemlerinin 
bağlanma biçimlerinden, bağlanmanın psikoterapi süreçle-
rindeki terapötik etkisine kadar giden yeni dönem çalışma-
ları bağlanma kuramının önemini gözler önüne sermektedir. 
Kurama göre, bebeğin temel bakım veren kişi ile kurduğu 
duygusal bağ, kişilik gelişiminin en önemli parçalarından 
birini oluşturmaktadır (Bowlby 1988). Bağlanma ilişkisi do-
ğumdan önce başlayan ve özellikle bebeklik döneminde be-
bek ve ona bakım veren yetişkin arasında gelişen bir süreci 
belirtmektedir. Bu süreçte tekrarlı olarak ortaya çıkan dene-
yimler sonucunda bebek, ‘benlik’, ‘diğeri’ ve bağlanma iliş-
kisinin zihinsel tasarımlarını içeren ‘İçsel Çalışan Modeller’i 
geliştirmeye başlamaktadır (Bowlby 1988). Bowlby’e göre 
içsel çalışan modellerin temelinde iki boyut vardır; ilki bebe-
ğin/çocuğun ‘benlik’ temsili ile ilişkilidir, sevilir ve değerli ol-
duğuna ilişkin değerlendirmelerini kapsar. İkincisi de ‘diğeri’ 
yani bakım verenin temsili ile ilişkilidir, güvenilir ve ulaşıla-
bilir olduğuna yönelik beklenti ve değerlendirmelerini içerir. 
Bolwby (1988) ve Ainsworth (1989) ebeveynlerle kurulan 
bağlanma ilişkisinin sadece çocukluk dönemi ile sınırlı kalma-
yıp, sözü edilen benlik ve diğeri temsillerinin,  hem ergenlikte 
hem de yetişkinlikte bireyi ve kurduğu ilişkileri beklentiler, 
inançlar ve ihtiyaçlar düzeyinde etkileyen bir süreç olduğunu 
vurgulamışlardır.

Aktarılan gelişmeleri izleyen dönemde, Ainsworth ve 
Bowlby’nin yaklaşım ve tanımlamalarının, bebeklik ve ço-
cukluk dönemlerinin çeşitli bağlanma sınıflandırmalarının 
ergenlik ve yetişkinlik dönemlerine uygunluğunu görme ama-
cı ile incelendiği ve giderek büyüyen bu ilgi sayesinde ergen 
ve yetişkin bağlanma biçimlerine yönelik ölçüm araçlarının 
geliştirildiği görülmektedir (George ve ark. 1984, Hazan ve 
Shaver 1987, Bartholomew 1990, Bartholomew ve Horowitz 
1991). Bu yöntemlerden ilki öz bildirim ölçekleri ile bağlan-
ma biçim ya da boyutlarının katılımcı öz bildirimi temelinde 
akran veya sıklıkla romantik/yakın ilişkide olunan kişilere yö-
nelik olan ölçümüdür (Hazan ve Shaver 1987, Bartholomew 
ve Horowitz 1991). Alandaki kuramcı ve araştırmacılar, ye-
tişkin bağlanma biçimlerinin değerlendirilmesinde kulla-
nılan bu ölçeklerin oluşturulma amaçlarında olduğu üzere 
bağlanmanın daha çok romantik ilişki içinde nasıl olduğu 
yönüne ağırlık verdiğini, dolayısıyla romantik ilişki dışındaki 
bağlanma ilişkilerini inceleme amaçlı araştırmalarda kulla-
nılmasını eleştirmektedirler (de Haas ve ark. 1994, Allen ve 
Land 1999, Crowell ve ark. 2008). Ayrıca bireyin bildirimine 
dayalı olarak değerlendirmenin savunmacı yaklaşımlara açık 
olması ve bu tarz ölçeklerin ölçüm gücü ile ilgili sorunlar 
nedeni ile bağlanma biçimlerini nesnel olarak temsil edeme-
diği aktarılmaktadır (Fraley ve Shaver 2000; Mikulincer ve 
Shaver 2007). Bununla birlikte bazı araştırmacılar da Bowlby 
(1969) ve Ainsworth (1964)’un varsayımlarından yola çı-
karak bağlanma değerlendirmelerinde “bağlanmanın aktive 

edilmesinin” özel bir önemi olduğunu vurgulamakta, öz bildi-
rim ölçeklerinde bireyin benlik ve bağlanma figürü hakkında 
sadece duygu ve düşüncelerini belirtmesini ve bağlanmanın 
aktive olmuş halde izlenmeme durumunu eleştirmektedirler 
(George ve West 2001, Solomon ve George 2011). Bağlanma 
değerlendirmesinde kullanılan ikinci yöntem olan görüşme 
formatı içinde çocukluk anılarındaki gerçek yaşam deneyim-
leri ve bağlanma ilişkisinin açık uçlu sorular ile değerlendi-
rildiği ölçüm araçlarının erken dönem bağlanma ilişkilerini 
etkili ve doğru bir şekilde yansıttığı aktarılmaktadır (Hesse 
1999). Yetişkin bağlanma biçimlerinin değerlendirilmesinde 
birincil bakım verenlerle olan ilişkinin bu şekilde incelendiği 
Yetişkin Bağlanma Değerlendirmesi-YBG (Adult Attachment 
Interview; George ve ark. 1984, 1985, 1996) alanda en 
yaygın kullanılan ölçüm araçlarının başında gelmektedir. 
Bununla birlikte, bağlanma deneyimlerinin görüşme yapısı 
içerisinde açık uçlu sorular ile sorgulanmasının, bireylerin bu 
deneyimlerini bilinçli bir farkındalık ile savunmalarına neden 
olabileceği, söz etmek istemedikleri temaları aktarmayacak-
ları ve bağlanma değerlendirmesi için anahtar kavramlardan 
birinin savunma süreçlerinin değerlendirilmesi olduğu da be-
lirtilmektedir (George ve ark. 1999, George ve West 2011). 
Bu amaçla yine görüşme formatı kullanılarak öyküleme tek-
niği içeren bu yöntem kapsamında bağlanma ilişkisinin ni-
teliği ve değerlendirilmesi dolaylı olarak sorgulanmaktadır. 
Dolayısıyla öyküleme tekniği kullanılan ölçüm araçlarında 
çocuklara bağlanma kuramının temel varsayımlarını içeren 
öyküler (bağlanma yaşantıları ile ilgili genellenmiş olay tem-
silleri) anlatılmakta ve çocukların bu öyküleri nasıl sonlandı-
racakları sorulmaktadır (Bretherton 1992, Bretherton ve ark. 
1990, Granot ve Mayseless 2001). Güvenli Yer Senaryoları 
olarak aktarılan bu yaklaşımda çocukların verdiği öykülerde 
bağlanma nesnesi ve onunla ilişki kapsamında kendi ile ilgili 
duygu ve düşüncelerini yansıttıkları varsayılmaktadır. Benzer 
şekilde savunmacı tutumun altında yatan süreçlere projektif 
yöntemlerle ulaşılabileceği varsayımından hareketle bağlanma 
deneyiminin resimli uyaranlarla aktive edildiği ve bağlan-
manın zihinsel temsillerinin değerlendirildiği değerlendirme 
araçlarının ergen ve yetişkin örnekleminde de kullanıldığı 
görülmektedir (Magai, 1999, George ve West 1999, 2001, 
George ve ark. 1999). Türkiye’de de güvenli yer senaryoları 
yaklaşımı ve öykü anlatım tekniğinin kullanıldığı çalışmaların 
son yıllarda yaygınlaştığı görülmektedir (Uluç 2006, 2009, 
Anafarta 2007, Çalışır 2008).

Belirtilen çalışmalara paralel olarak bu çalışmada da, ergenle-
rin bağlanma biçimlerini projektif bir yol ve niteliksel değer-
lendirmeye dayalı bir yaklaşımla incelemek üzere bir protokol 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Protokol kapsamında projektif 
bir araç olan Tematik Algı Testi (TAT) yolu ile ergenlerin 
aktaracağı öyküler yarı yapılandırılmış bir görüşmede sorgu-
lanması sonucunda bağlanma biçimleri belirlenmesi hedef-
lenmiştir. Bowlby’nin varsayımından hareketle, katılımcıların 
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bağlanmaya dair öyküler kurarken içsel çalışan modellerini 
kullandıkları dolayısıyla aktarılan öykülerin yapısından ve 
öykü ile ilgili sorulan soruların değerlendirmesinden benlik 
değerlerine ve bağlanma figürlerine dair inançlara ulaşılabile-
ceği düşünülmüştür. 

Aktarılan çerçevede değerlendirildiğinde projektif teknikle-
rin katılımcı açısından sınırsız çeşitlilikte tepki üretebilmeye 
olanak tanıdığı bu sayede katılımcıların kendilerine ait tipik 
düşünme süreçlerini, ihtiyaçlarını, kaygılarını ve çatışmalarını 
yansıtabilecekleri beklenmektedir. Projektif teknikleri kul-
lanan araştırmacılar tarafından, bu tür tekniklerin kişiliğin 
özellikle gizli, örtük ve bilinçdışı bileşenlerini açığa çıkarma-
da etkili olduğu savunulmaktadır. Bunun yanı sıra projektif 
tekniklerin bazı durumlarda araştırma amacına bağlı olarak 
dayandırıldıkları kuramsal çerçeve dışında da kullanılabilir ol-
duğu düşünüldüğünden TAT kullanımının bağlanma değer-
lendirmesinde değerli bilgiler sağlayabileceği varsayılmakta-
dır. Ayrıca TAT’nin bir başka seçilme nedeni de bu aracın bir 
dizi kişilerarası ilişkileri ve sosyal durumları sorgulamasıdır. 
Bireyin verdiği tepkilerin kendisi ve ilişkilerine dair önem-
li bilgileri yansıttığı belirtilmektedir (Abt ve Bellak 1959). 
Katılımcının öykü kahramanına kendi düşünce ve duygula-
rını yansıttığı varsayılmaktadır. Dolayısıyla projektif bir yön-
temin savunmacı süreçleri değerlendirmeyi ve bağlanma iliş-
kisinin ilişkisel temalara nasıl yansıdığını görmeyi sağlayacak 
öyküler vereceği varsayılmaktadır.

Son yıllarda yurt dışı alanyazında ağırlığı yetişkin bağlanma 
biçimlerinde olmak üzere çocukluk, ergenlik ve yetişkin bağ-
lanma biçimleri ve çeşitli değişkenler arasındaki ilişkileri ince-
leyen çok sayıda araştırma bulunmasına karşın ülkemizde bu 
konu daha çok yetişkin bağlanma biçimleri alanında sınırlı 
kalmıştır. Ergenlik döneminde ebeveyn dışındaki kişilerle ku-
rulan ilişkilerin önem kazanmaya başladığı ancak ebeveynle 
devam eden duygusal bağların ve ihtiyaç halinde onlardan 
alınan desteğin ergenin psikososyal gelişiminde önemini ko-
ruduğu da bilinmektedir (Cicchetti ve Rogosch 2002). 

Buradan hareketle bu araştırmada ergenlik döneminde olan 
bir örneklem üzerinde bağlanma biçimlerinin değerlendirme-
si hedeflenmiştir. Bu çalışmanın kullanılan yöntemin niteliği 
ve bağlanmanın zihinsel temsiller boyutuna odaklanması ne-
deniyle özgün bir çalışma olduğu ve Türkiye’deki bağlanma 
araştırmalarına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

YÖNTEM

Örneklem

Araştırma örneklemini Hacettepe Üniversitesi İhsan 
Doğramacı Çocuk Hastanesi Ergen Sağlığı Bilim Dalına altı 
aylık bir zaman dilimi içerinde başvuruda bulunanlar ara-
sından uygun koşulları sağlayan ve kabul eden 24’ü kız (% 
72,7) 9’u erkek (% 27,3) toplam 33 ergen oluşturmaktadır.  

Katılımcıların yaşları 14 ay ile 17 yaş 3 ay arasında değişmek-
tedir (Ort.=16,03,SS=0,91). Örneklemdeki 27 ergenin anne 
ve babası birlikte diğer altısının anne-babası ayrı yaşamakta-
dır.  Annelerin yaşları 36 ile 54 arasında (ort=44,06, SS=4,96) 
ve babaların yaşları 36 ile 59 arasında (ort.=46,84, SS=9,91) 
değişmektedir. Annelerin %3’ü eğitim almamış ancak okuma 
yazma bilmekte, % 15,2’si ilkokul, %3’ü ortaokul, % 30,3’ü 
lise, % 48,5’i de üniversite mezunudur. Babaların %3’ü ilko-
kul, % 12,1’i ortaokul, % 12,1’i lise ve % 72,7’si üniversite 
mezunudur. Çalışmada yer alan katılımcıların başvuru neden-
leri “Ergenlik Dönemi Genel Uyum Sorunları” olarak sınıf-
lanmıştır. Bu sınıflama içinde subklinik düzeyde gözlenen aile 
ve/veya arkadaşlık ilişkilerinde sorun yaşama, okul ve derslere 
yönelik uyum sorunları ve kendine güven sorunları gibi baş-
lıklar yer almaktadır. 

Veri Toplama Araçları

Araştırmada niceliksel veri toplama amacıyla Demografik 
Bilgi Formu, İlişki Ölçekleri Anketi ve niteliksel veriler için 
Ergen Bağlanma Protokolü kullanılmıştır.

Demografik Bilgi Formu: Bilgi formunun başında araştırma-
nın amacı hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir. Sonrasında 
da araştırma için önemli olduğu düşünülen bazı demografik 
bilgiler sorulmuştur.

İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA): Griffin ve Bartholomew’un 
(1994) geliştirdiği İÖA 30 maddeden oluşmaktadır. Farklı 
maddeler toplanarak dört bağlanma biçimini (güvenli, 
korkulu, saplantılı ve kayıtsız) ölçmeyi amaçlamaktadır. 
Katılımcılar her bir maddeyi, kendilerini ve yakın ilişkilerde-
ki tutumlarını ne derece tanımladığını düşünerek 7 dereceli 
(1=beni hiç tanımlamıyor, 7= tamamıyla beni tanımlıyor) 
bir Likert tipi ölçek üzerinde derecelendirmişlerdir. İÖA’nın 
Türkiye örneklemi üzerindeki geçerlik ve güvenirlik çalışması 
Sümer ve Güngör (1999) tarafından yapılmıştır ve ölçeğin ka-
bul edilebilir düzeyde geçerlik ve güvenirliğine sahip olduğu 
aktarılmaktadır.

Ergen Bağlanma Protokolü (EBP): Bu protokol 4 TAT kar-
tı ve her bir karttan sonra sorulan 7 sorudan oluşmaktadır. 
Bağlanma biçimlerinin projektif bir testle değerlendirilmesi 
düşünüldüğünden, ilişki temasını işleyen TAT kartları seçil-
miştir. Eşdeğer teması olan 2 kart cinsiyete göre farklı uygu-
lanmıştır (1, 2, 7GF ve 10 kızlara; 1, 2, 6BM ve 7BM erkek-
lere). Bu sayı ve harfler, kartların sıra numaralarını ve hangi 
cinsiyete uygun olduğunu belirten standart belirteçlerdir (GF: 
girl/female, BM: boy/male). Kart seçimleri araştırmacının dı-
şında, klinik psikoloji alanında biri doçent biri de uzman 3 
kişilik bir ekip tarafından yürütülmüştür. Bağlanma kuramı, 
yalnızlık, ayrılık ve kayıp gibi durumlarda bağlanma sistemi-
nin aktive olduğunu ve içsel çalışan modellerin yaşananları 
etkilediğini belirtmektedir (Bowlby 1969/1988, Ainsworth 
1964). Bu nedenle kart seçiminde i) katılımcıların bağlanma 
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sistemini harekete geçirebilme (bağlanma yaşantıları ile ilgili 
olay temsilleri), ii)bireyin kendisi ve çevresi ile olan ilişkilerine 
yönelik öykü verebilme potansiyeli dikkate alınmıştır (Henry 
1956). 1. kart yalnız olunan bir durumda içselleştirilmiş anne 
baba (otorite) figürleri ile olan bağlanma temsillerini harekete 
geçirebilmektedir. 2. kart aile ilişkilerine bakış açısı ve genel 
olarak kişinin çevreyle olan ilişkisini nasıl algıladığına yönelik 
öyküler getirebilmektedir. 6BM kartı ebeveynden ayrılmayı, 
anne figürüne karşı tutumları (bağımlılığa karşı bağımsızlık, 
ilgi ve/ya ihmal) ve bağlanma ilişkisini, 7BM kartı da baba 
figürü ile ilişkili tutumları (bağımlılığa karşı bağımsızlık, 
uyum,  savunma) ve bağlanma ilişkisine yönelik öyküler geti-
rebilmektedir. 7GF kartı annenin çocuklara karşı tutumunu 
ve anne-kız ilişkisini, 10. kart yine ebeveynden ayrılığa kar-
şı tepkileri ve ebeveyne karşı bağımlılık derecesini değerlen-
dirmeye uygun öyküleri harekete geçirebilmektedir (Henry, 
1956). Uygulamada TAT’nin standart yönergesi verilmiş 
ve katılımcının her bir karta sırasıyla bir hikaye anlatması 
istenmiştir. 

Ergen bağlanma biçimlerinin tematik uyaranlara verilen öy-
küler aracılığıyla değerlendirilmesine yönelik ana çalışma 
öncesinde kartların bağlanma biçimleri değerlendirmesinde-
ki kullanımının gözlenmesi için ön uygulamalar yapılmıştır. 
Ana çalışma katılımcılarından ayrı olarak otuz katılımcı ile 
yapılan pilot uygulamalarda standart TAT protokolü uygula-
masının hemen ardından, bağlanma biçimlerinin bazı sorular 
ile değerlendirilmesi denenmiştir. Bu ön çalışma sonucunda 
sorular ve puanlama son haline getirilmiş ve “Ergen Bağlanma 
Protokolü” ve kodlama formu ana çalışma için hazırlanmıştır. 
Bu formdaki sorular bağlanma değerlendirmesinde hem ku-
ramsal hem de ölçüm araçları incelendiğinde ön planda oldu-
ğu belirlenen kavramları içermektedir. Sorularda içsel çalışan 
modellerin yapısını anlamaya yönelik olarak bireyin benliğe 
ilişkin algıları, diğeri ile ilişkide kendini nasıl hissettiği, di-
ğerlerinden beklentileri, yakın ilişki kurma konusunda kaçın-
ma ve kaygı düzeyi değerlendirilmekte ve sorular öyküdeki 
karakter üzerinden sorulmaktadır. Yöneltilmiş olan soruların, 
katılımcının öykü anlatımı tam olarak bittikten sonra sorul-
masına ve ilgili soruların dışında hikayenin akışını, içeriğini 
ve kurgusunu bozacak herhangi farklı bir soru sorulmamasına 
özen gösterilmiştir. 

Kodlama formu sırasıyla, öykü kalitesi, öyküdeki karakterle-
rin değerlendirilmesi ve benlik-diğeri ilişkisi olmak üzere 3 
ana boyuttan oluşmaktadır. Öykü kalitesi boyutu kodlaması 
sırasında 3 ölçüt göz önünde bulundurulmaktadır: (1) karak-
terlerin tanımlanma düzeyi, (2) öykü akışı (birden fazla, so-
nuçlanmayan, sonucu belirsiz ve/ya tutarsız öykü), (3) ilişki 
teması ve yapılarına yönelik bilginin yeterlik düzeyi. Bu mad-
deler 7 dereceli (1=hiç, 7=çok) Likert tipi bir ölçek üzerinde 
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme yargıcılar tarafından 
yapılmış ve 4 puanın altındaki uygulamalar öykü kalitesinin 
bozuk olması nedeni ile çalışmadan çıkarılmıştır. Öyküdeki 

karakterlerin değerlendirilmesi boyutunda benlik ve diğeri, 
alt boyutları bulunmaktadır. Benlik alt boyutu kodlamasında 
iki soru vardır: (1) kendini değersiz, sevilmeye, onaylanmaya, 
beğenilmeye, takdir edilmeye layık görme/görmeme ve (2) 
sorunlar karşısında içsel kaynaklar üretememe, ürettiklerini 
kullanamayacağını düşünme/üretebilme ve bunları kullana-
cağını düşünme. Diğeri alt boyutu kodlamasında iki soru 
bulunmaktadır: (1) başkalarının güvenilmez/güvenilir görme 
ve (2) başkalarının reddedici ve ulaşılmaz olduğu, ihtiyaç ve 
isteklerine cevap vermeyeceği/kabul edici ve ulaşılabilir ol-
duğu, ihtiyaç ve isteklerine cevap vereceği. Sorular öykü ta-
mamlandıktan sonra uygulamacı tarafından soru formatına 
dönüştürülerek sorulmuştur (Örneğin “sence …….(katılım-
cının öyküdeki karaktere verdiği isim ya da tanımlama kulla-
nılarak) kendini……görme ile ilgili ne düşünür?” şeklinde). 
Yanıtlar 7 dereceli (1=hiç, 7=çok) Likert tipi bir ölçek üzerin-
de değerlendirilmektedir. Puanlarının yüksek olması benlik ve 
diğerine ait zihinsel temsillerin olumlu, düşük olması olum-
suz olduğu anlamına gelmektedir. Benlik ve diğeri ilişkisi bo-
yutunda kaçınma ve bağımlılık alt boyutları bulunmaktadır. 
Kaçınma alt boyutu kodlamasında iki soru vardır: (1) yakın 
ilişkiler kurmayı isteme düzeyinin düşük / yüksek olması ve 
(2) ilişki kurmama / kurma. Bağımlılık alt boyut kodlamasın-
da tek soru vardır, (1) başkalarının onay ve takdirine bağımlı 
benlik değeri / başkalarının onayından bağımsız benlik de-
ğeri. Aynı şekilde bu sorular da öykü tamamlandıktan sonra 
uygulamacı tarafından soru formatına dönüştürülerek sorul-
muştur (Örneğin “sence …….yakın ilişki kurma konusunda 
ne düşünür?” şeklinde). Yanıtlar yargıcılar tarafından 7 dere-
celi (1=hiç, 7=çok) Likert tipi bir ölçek üzerinde değerlendi-
rilmektedir. Puanların yüksek olması kişilerarası ilişkilerde ya-
kınlaşmaya yönelik bir kaçınma olmadığı ve benlik değerinin 
diğeri ile olan ilişkiye bağımlı olmadığını göstermekte, düşük 
olması ilişki kurmada kaçınmayı ve benlik değerinin diğeri-
ne bağımlı yapıda olduğunu göstermektedir. Sınıflandırmada 
bağlanma biçimini ve boyutlarının belirlenmesi boyut kod-
lamalarında verilen puanların hesaplanması ile yapılmıştır. 
Öykü kalitesi boyutu sadece eldeki verinin değerlendirme 
için yeterli bir düzey olup olmadığını belirlemede kullanılmış, 
genel sınıflamada öyküdeki karakterlerin değerlendirilmesi ve 
benlik-diğeri ilişkisi alt boyutlarındaki sorulara verilen cevap-
lardan yararlanılmıştır. Her bir alt boyuttaki puan toplamı-
nın soru sayısına bölünmesi sonucunda bağlanma boyutları-
nın puanları elde edilmektedir. Dört ve üstü puanlar olumlu 
benlik ve diğeri temsilini, düşük puanlar olumsuz benlik ve 
diğeri temsilini göstermektedir. Dört ve üstü puanlar düşük 
kaçınma ve düşük bağımlılığı, düşük puanlar yüksek kaçınma 
ve yüksek bağımlılık düzeylerini göstermektedir. Her bir ka-
tegori izleyen biçimde formüle edilebilir. Güvenli bağlanma: 
Olumlu benlik + olumlu diğeri + düşük kaçınma + düşük ba-
ğımlılık. Kayıtsız bağlanma: Olumlu benlik + olumsuz diğeri 
+ yüksek kaçınma + düşük bağımlılık. Saplantılı bağlanma: 
Olumsuz benlik + olumlu diğeri + düşük kaçınma + yüksek 
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bağımlılık. Korkulu bağlanma: Olumsuz benlik + olumsuz 
diğeri + yüksek kaçınma + yüksek bağımlılık.  

İşlem  

Katılımcıların genel fiziksel ve ruhsal muayeneleri birim dok-
torları tarafından yapılmıştır. Muayene öncesinde bildirilen ya 
da sırasında tespit edilen zihinsel gerilik olasılığı, psikiyatrik 
bozukluklar ve araştırma üzerinde etkili olabileceği düşünü-
len kronik ya da akut fiziksel sorunlar dışlama ölçütü olarak 
kullanılmıştır. Çalışmaya katılımı uygun bulunanlar araştır-
macıya yönlendirilmiştir. Değerlendirme görüşmesi araştır-
macı tarafından ergenler ve aileleri ile yapılmıştır. İstenilen 
koşulları sağlayan ergenlere çalışma hakkında daha kapsamlı 
bilgi aktarılmış ve çalışmaya katılmak isteyen ergenlerin ken-
dileri ve ailelerinden yazılı bilgilendirilmiş onam alınmıştır. 
Uygulamalar araştırmacının kendisi tarafından yapılmıştır. 
Değerlendirme görüşmesinden sonra araştırmaya katılımı uy-
gun olanlara önce EBP uygulaması yapılmış, görüşme sonra-
sında da ölçekleri doldurulmaları istenmiştir. Uygulama yak-
laşık 30 dakika sürmüştür. Katılımcılardan izin alınarak ses 
kaydı yapılan TAT kart uygulamaları araştırmacı tarafından 
deşifre edilmiştir. Deşifreler ve yöntem bölümünde ayrıntılı 
aktarılan kodlama formu, bağımsız 2 yargıcıya kodlamaları 
için gönderilmiştir. Yargıcılar, konuya ilişkin kuramsal arka 
planları ve değerlendirme konusundaki araştırma deneyimle-
rine sahiptir. Bunun yanı sıra, ilgili protokolün kodlanmasına 
ilişkin örnek öykülerle kodlama eğitiminden geçerek güveni-
lir derecelendirici düzeyine erişmişlerdir.

BULGULAR

Ergen Bağlanma Protokolü Yargıcılar Arası Güvenirlik 
Bulguları 

Bağlanmanın benlik, diğeri ve benlik-diğeri ilişkisi boyutları 
toplam 7 soru ile değerlendirilmiştir. Yargıcıların bu sorular 
arasındaki güvenirlik katsayısı, sınıflar içi korelasyon katsayısı 

(intraclass correlation coefficient-ICC) hesaplanarak incelen-
miştir. Bağlanma biçimi belirlenmesinde kullanılan soruların 
ICC değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

ICC’de yargıcılar arası tutarlılıkta kabul edilir bir düzey ola-
rak, elde edilen korelasyonun anlamlı çıkmasının yanı sıra, 
katsayıların 0.70 ve üzerinde olması gerekliliği belirtilmiştir 
(Wuensch 2003). Buna göre, Tablo1’den de izlenebileceği 
gibi bağlanma biçimi belirlemede kullanılan sorulara verilen 
yanıtların puanlanmasında yargıcılar arası güvenirliği kabul 
edilir düzeydedir. Sorulara verilen yanıtların değerlendiril-
mesi sonucu elde edilen sınıflamaya göre katılımcılar güvenli 
(N=15), saplantılı (N=7), korkulu (N=7) ve kayıtsız (N=3) 
olarak gruplanmıştır. Bağlanma sınıflaması yargıcılar arası gü-
venirliğine, kategorik değişken olmaları açısından, Cohen’in 
kappa (κ) istatistiği ile bakılmıştır. EBP’den aldıkları puan-
lara göre dört bağlanma biçimi içinde sınıflandırılan katılım-
cıların %83’ü (κ=0,73, p<0,001) iki yargıcı tarafından aynı 
bağlanma biçimi içinde yer almışlardır. Dolayısı ile bağlanma 
biçimi belirlenmesinde yargıcılar arası güvenirlik kabul edilir 
düzeydedir.   

Ergen Bağlanma Protokolü Sınıflamalarının İlişki  
Ölçekleri Anketi Sınıflamalarıyla Karşılaştırmalı  

Değerlendirilmesi 

EBP ve İÖA sınıflamalarının karşılaştırmalı değerlendiril-
mesinde İÖA’ya göre katılımcılar güvenli (N=7), saplantılı 
(N=17), korkulu (N=4) ve kayıtsız (N=4) olarak gruplanmış-
tır. Bir katılımcının bağlanma biçimi iki stilden de aynı pu-
anı aldığı için belirlenememiştir. EBP’ye göre dört bağlanma 
biçimi içinde sınıflandırılan katılımcıların %58’i (κ =0,43 
p<0,001) aynı bağlanma biçimi içinde yer almıştır. 

İki ölçüm aracı da aynı 3 katılımcıyı kayıtsız bağlanma biçi-
mine atamıştır. EBP’ye göre tüm saplantılı bağlanma biçimine 
sahip olan katılımcılar (N=7) İÖA’ya göre de saplantılı grupta 
yer almışlardır. EBP’ye göre korkulu bağlanma biçimine sahip 
olan 6 katılımcının sadece 2 tanesi İÖA’ya göre de korkulu 
bağlanma biçimine sahiptir diğer 3 tanesi saplantılı, 1 tanesi 
de güvenli grupta yer almıştır. EBP’ye göre güvenli bağlanma 
biçimine sahip olan 15 katılımcıdan 6 tanesi İÖA’ya göre de 

TABLO 1. Bağlanma Boyutları Yargıcılar Arası Güvenirlik Katsayıları.

Yargıcılar arası ICC

A. Benlik
1) Değerli görme
2) Sorun karşısında tutum

0,87**
0,78**

B. Diğeri
1) Güvenilir görme
2) Yardım ediciliğe inanç

0,84**
0,83**

C. Benlik-diğeri ilişkisi
1) Kaçınma
       • İlişki isteği
       • İlişki kurma
2) Bağımlılık
        • Benlik değeri

0,85**
0,80**

0,84**

ICC: Sınıflar içi korelasyon katsayısı.
** p<0,001

TABLO 2. İÖA ve EBP’ye Göre Katılımcıların Bağlanma Sınıflaması  
Dağılımı.

  EBP

Güvenli Korkulu Saplantılı Kayıtsız
Toplam

İÖ
A

Güvenli 6 1 0 0 7
Korkulu 2 2 0 0 4

Saplantılı 7 3 7 0 17

Kayıtsız 0 0 0 3 3

Toplam 15 6 7 3 31

İÖA: İlişki Ölçekleri Anketi, EBP: Ergen Bağlanma Protokolü.
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güvenli grupta yer almış, diğer 7 tanesi saplantılı 2 tanesi de 
korkulu bağlanma biçimine atanmıştır.  

Ergen Bağlanma Protokolü’nün Yapı Geçerliliği

Analizlerde yargıcı puanlamalarının aritmetik ortalaması te-
mel alınmıştır.  Alt testler toplam ham puanları arasındaki 
ilişkileri belirleyebilmek için Pearson korelasyon katsayısı 
hesaplanmış ve aşağıda raporlanmıştır. Analiz sonuçları alt 
boyutlar arasında çeşitli düzeylerde anlamlı ilişkiler olduğuna 
işaret etmiştir. 

En güçlü ilişkinin Benlik ve Diğeri boyutları arasında oldu-
ğu tespit edilmiştir (r=0,74, p<0,000). Buna göre katılım-
cılar diğerini güvenilir gördükçe kendi benliklerini değerli 
algılama düzeyinin arttığı söylenebilir. Kaçınma ve Benlik 
boyutları (r=0,48, p<0,000) ve Kaçınma ve Diğeri (r=0,59, 
p<0,000) boyutları arasında da anlamlı ilişkiler gözlenmekte-
dir. Katılımcılar kendi benliklerini değerli ve diğerini güveni-
lir görme düzeyi arttıkça ilişki kurmada kaçınmamaktadırlar. 
Benlik ve Bağımlılık boyutları arasında da anlamlı bir ilişki 
vardır (r=0,43, p<0,05). Buna göre kendi benliklerini değerli 
algılama arttıkça benlik değerinin diğeri ile olan ilişkiye bağım-
lılığı azalmaktadır. Kaçınma ve Bağımlılık boyutları arasında 
da anlamlı bir ilişki vardır (r=0,48, p<0,000). Katılımcıların 
benlik değerleri diğerine bağımlı olmadıkça ilişki kurmada 
kaçınmaları olmamaktadır. Diğeri ve Bağımlılık arasında an-
lamlı bir ilişki gözlenmemiştir (r=0,28).  

Alt testlerin bir ya da daha fazla anlamlı puan grubu (fak-
tör) oluşturup oluşturamadığını değerlendirmek için Temel 
Birleşenler Analizi (Principle Component Analiz, PCA) yön-
temi kullanılmıştır. Veri setinin PCA için uygunluğunun de-
ğerlendirilmesinde, Bartlett testi (Bartlett’s Test of Sphericity) 
ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) oranı dikkate alınmıştır.
Bartlett testi, korelasyon matrisinde değişkenlerin en azından 
bir kısmı arasında yüksek oranlı korelasyonlar olduğu ihtima-
lini test eder. Bu değerin anlamlılığı 0,10 ve daha üzerindeyse 
bu verilerle faktör analizi yapmanın uygun olmadığı söylene-
bilir. KMO örnek yeterliliğinin ölçütü, gözlenen korelasyon 
katsayısının büyüklüğü ile kısmi korelasyon katsayılarının bü-
yüklüğünü karşılaştıran bir indekstir ve bu oran için 0,50’de-
ğerinin alt sınırı olması gerektiği belirtilmiştir (Field 2000). 
KMO oranı ne kadar büyük olursa, veri seti PCA yapmak 

için o kadar uygundur denilebilir. Analizlerde KMO=0,625 
ve Bartlett Testi = Ki-Kare=48,427 (SS=6 p<0,000) olarak 
tespit edilmiştir. Görüleceği gibi iki değer de ulaşılan verile-
rin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Analiz 
sonucunda öz değeri (öz değeri değer=2,523) 1’in üzerinde 
olan tek bileşen olduğu belirlenmiştir. İlgili bileşen bu öl-
çekle ölçülmeye çalışılan özelliğin % 63,09’unu açıklamak-
tadır. Alt boyutların bağlanma faktörüne yığılımı Tablo 4’de 
görülmektedir. 

Yapı geçerliği açısından anlamlı olan bu sonuç EBP’nin tek 
bir yapıyı değerlendirdiğine işaret etmektedir.

Öykülerin Niteliksel Değerlendirilmesi

EBP oluşturulurken her kartın bağlanma sistemini harekete 
geçirecek durumları yansıtması hedeflenmiştir. Katılımcıların 
tepkilerinde gözlenen çeşitlilik bu amaca ulaşıldığının işareti 
olarak görülebilir. Bu amaçla izleyen aşamada yargıcılar tara-
fından verilen puanlara göre atanan katılımcıların öyküleri ilk 
yazar tarafından temalar açısından yeniden değerlendirilmiş-
tir. Öykü akışlarına bakıldığında genel sınıflamada bağlanma 
boyutları güvensiz olan katılımcıların sistemi harekete geçiren 
yalnızlık, ayrılma, anlaşmazlık yaşama gibi durumlarda öy-
külerinde iki tema gözlenmektedir. Bunlardan ilki bağlanma 
uyaranının önemi ya da etkisini yok sayma, değersizleştirme 
şeklinde ortaya çıkan savunmalar, ilişki açısından sınırlı, ka-
lıplaşmış biçimde bilgiler, bağlanma nesnesi ile ilişki anlatı-
mında saplantılı uğraş, sonuçlanmayan durumlar ve kutuplu 
duygulanımlar olmaktadır. İkincisi ilişkilere ve kişilere yöne-
lik olumsuz değerlendirmeler, cezalandırılma, diğeri tarafın-
dan reddedilme, ilişkilerde mesafe koyma, öfke, içe çekilme, 
çaresizlik, kontrol kaybı, zarar verici olayların yoğunluğu, 
korunmamışlık ve yüksek tehlike algısı içerikleridir. Bu öykü 
içeriklerini aktaran katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlar-
da bağlanma boyutlarında güvensiz yapıları gösterdikleri göz-
lenmektedir. Genel sınıflamada bağlanma boyutları güvenli 
olan katılımcıların öykülerinde de iki tema gözlenmektedir. 
İlki, öykü karakterlerinin içsel kaynak üretmeye çabaladığı, 
bağlanma sisteminin harekete geçtiği durumla baş etmeye 
çalıştığı, çözüme ulaşıldığının izlendiği temalardır. İkincisi 
de diğeri temsili olan kişilerden fiziksel ya da temsili olarak 
yardım aldıkları durumlardır. Bu temalara sahip öykü aktaran 

TABLO 4. EBP’nin Faktör Yapısı.

  Faktör

Benlik 0,854
Diğeri 0,849

Kaçınma 0,805

Bağımlılık 0,652

EBP: Ergen Bağlanma Protokolü.

TABLO 3. Boyutlar Arası İlişkiler.

  Benlik Diğeri Kaçınma 

 Diğeri 0,74**

 Kaçınma 0,48** 0,59**

 Bağımlılık 0,43* 0,28          0,48**

**p<0,01; *<0,05.
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katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlarda güvenli bağlanma 
boyutları gözlenmektedir.

TARTIŞMA

Kodlamaya dayanan EBP’nin bağlanma boyutları yanıt pu-
anlanmasında yargıcılar arası güvenirlik değerleri istatistik-
sel olarak oldukça anlamlıdır. Bu puanlama sonuçlarına göre 
yapılan sınıflamada da katılımcıların çoğunluğu iki yargıcı 
tarafından aynı bağlanma biçimi içinde yer almışlardır. Bu 
sonuçlar EBP’nin yargıcılar arası güvenirlik gereklerini ye-
rine getirdiğini göstermektedir. Ek olarak, yargıcılar arası 
tutarlığı değerlendirmek için kullanılmış olan ICC yöntemi 
sadece yargıcı puanlarındaki değişimin yönüne değil aynı 
zamanda miktarına da duyarlı bir hesaplama yöntemidir. 
Farklı bir ifadeyle, yargıcıların değerlendirmelerinin farklı 
katılımcılar için eşgüdümlü olarak artıp azalmasının yanı 
sıra aynı katılımcılara verdikleri puanların da birbirine denk 
olduğu görülmüştür.

Diğer taraftan, İÖA ve EBP’ye göre dört bağlanma biçimi 
içinde sınıflandırılan katılımcıların %58’lik bir grubu aynı 
bağlanma biçimi içinde yer almıştır. Bu değer anlamlılığı ol-
masına rağmen yüzde ve değer olarak düşüktür. Benzer bir 
şekilde Türkiye’de yapılmış diğer iki araştırmada da (Sümer 
ve Güngör 1999, Çuhadaroğlu ve ark. 2010) kuramsal arka 
planları aynı olan iki bağlanma ölçeğinin (İlişki Ölçekleri 
Anketi ve İlişki Anketi) kullanılmasına rağmen aralarındaki 
bağlanma biçimlerine yerleştirme yüzdelerinin bu araştırma-
dakilere benzer oranlarda olduğu aktarılmaktadır. Nicel çalış-
malarda benzer bulunan oranın bu çalışmada kullanılan de-
ğerlendirme araçlarının projektif ve nicel olarak yapısal farkı 
göz önünde alınınca ulaşılan değer anlamlı olarak yorumlana-
bilir. Amaçlandığı gibi projektif ölçüm kendi içerisinde ayırt 
ediciliğe olan duyarlılığını gösteriyor olabilir. İÖA ve EBP’ye 
göre bağlanma sınıflaması dağılımı incelendiğinde ilk göze 
çarpan durum projektif değerlendirmede kayıtsız ve saplantılı 
bağlanma biçimine sahip olanlar İÖA’ya göre de aynı gruplar-
da yer almaktadır. Ancak, EBP’nin güvenli olarak belirlediği 
katılımcıların yaklaşık yarısı İÖA’nın saplantılı bağlanma bi-
çimine yerleşmiş durumdadırlar. Bu durum, İÖA’nın diğer 
bağlanma öz bildirim ölçekleri gibi güvenli bağlanmayı, gü-
vensiz bağlanmaya oranla daha az ölçüm duyarlığıyla ölçmek-
te olduğu bulgusu ile örtüşmektedir (Fraley ve Shaver 2000). 
Saplantılı bağlanma biçimindeki bu durumun, aracın ayırt 
ediciliğe yönelik duyarlı olduğuna dair bir gösterge olduğu 
düşünülebilir. İzleyen çalışmalardaki sonuçların bu açıdan ele 
alınması önerilmektedir. İÖA iki zihinsel modelin olumlu ve 
olumsuz kutuplarda değerlendirilmesi ve çaprazlanması sonu-
cu dört bağlanma biçimi belirlenmesini sağlayan bir kuramsal 
arka planla ortaya çıkmıştır (Bartholomew ve Horowitz 1991, 
Griffin ve Bartholomew 1994). Ölçek matematiksel olarak en 
yüksek bağlanma biçimi puanına göre sınıflama yapmaktadır. 

Ayrıca İÖA romantik sevgiyi bir bağlanma süreci olarak ele 
alan Hazan ve Shaver (1987)’ın romantik ilişkiler temelinde 
bağlanma sınıflandırması yapma geleneğini, dört boyut üze-
rinden değerlendirme yolu ile devam ettirdikleri için ölçek 
soruları romantik ilişki deneyimine sahip bireyleri göz önü-
ne almayı getirmektedir. Çalışmada romantik ilişki deneyimi 
sınırlı olan ergenlerden oluşan bir örneklem olması sınıflan-
dırma konusundaki farklılığın diğer nedeni olarak düşünüle-
bilir. EBP ise bağlanma boyutlarının değerlendirilmesini ve 
sınıflamayı, kuramcıların önerdiği gibi bağlanma sisteminin 
harekete geçirildiği öykülerin ardından sorulan benlik ve 
diğeri ilişkilerinin zihinsel modeller temsiline dair sorular-
la ölçmektedir. Çocukluklarda kullanılan projektif testlerle 
bağlanma sınıflaması belirleme geleneğini ergenlik dönemine 
yaymaya çalışan bu yeni değerlendirme yönteminin, bağlan-
ma biçimlerini sınıflandırmayı Bowlby’nin kuramsal görüşle-
rini gelişimsel yapıda ele aldığı için daha uygun olarak yaptığı 
düşünülebilir. 

Diğer taraftan yapı geçerliği bulguları incelendiğinde ölçüm 
aracının değerlendirdiği alt boyutlar (benlik, diğeri, kaçınma 
ve bağımlılık) arasında bağlanma kuramının öngöreceği şekil-
de anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Katılımcıların diğe-
rini ulaşılabilir, güvenilir algıladıkları ölçüde kendi benlikleri-
ni de değerli bulmaktadırlar. Tutarlı ve ulaşılabilir bir bakım 
veren ile kurulan güvenli bağlanma ilişkisi güvenlik duygusu-
nun içselleştirilmesini sağladığı ölçüde benlik değerini olum-
lu etkilemekte ve yaşamın ilerleyen ilişkilerindeki benlik ve 
diğeri zihinsel temsillerine de benzer şekilde yansımaktadır. 
Bağımlılık boyutu var olan benlik değerinin ne kadar ilişkilere 
dayalı olduğu ne kadar otonom olduğunu değerlendirmekte-
dir. Bu açıdan bakıldığında ilişkisel temaların incelendiği bu 
çalışmada, benlik temsili ne kadar değerli ve olumlu olarak 
algılanırsa, bu değer diğeri ile olan ilişkiye bağımlı kalmamak-
tadır. Ayrıca, benlik temsilinin değerli ve özerk olması ve di-
ğerinin güvenilir algılanması kişilerarası ilişkilerde bağlanma-
ya ilişkin kaygı ve kaçınmayı da azaltmaktadır. Diğeri boyutu 
aynı zamanda diğerine yönelik kaygıyı da değerlendirmekte 
yani ilişkilerde hissedilen reddedilme ve bakım alamayacak 
olma konusundaki hassasiyeti ölçmektedir. Araştırmalar yar-
dıma ihtiyaç duyulduğu zamanlarda bakım sağlayan kişilerin 
tutarsız, yetersiz ve/ya ilgisiz davranmaları sonucunda diğeri-
ne dair güvenilmez algısının oluştuğunu dolayısıyla diğerine 
bağlanmada kaygı duygusunun ön planda olduğunu göster-
mektedirler (Mikulincer ve Florian 2001). Bu durum diğeri 
ile ilişki kurmada uzaklaşmayı ya da tam tersine ona yapış-
mayı ortaya çıkarabilmektedir. Benlik ve diğeri temsillerinin 
nasıl olduğu ilişkilerdeki yakınlık kurma davranışını niteliksel 
olarak etkilemektedir. 

Faktör analizi sonuçları değerlendirildiğinde Benlik, Diğeri, 
Kaçınma ve Bağımlılık boyutlarının bir arada öbekleşerek tek 
bir yapı oluşturduğu görülmektedir. Korelasyonel analizlerin 
yorumunda da aktarıldığı gibi katılımcılar anlamlı diğerini 
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ulaşılabilir, güvenilir algıladıkları ölçüde kendi benliklerini 
de değerli bulmaktadırlar. Bu nedenle, Benlik ve Diğerine 
ilişkin beklentilerin bir arada ve birbirini tamamlayacak bi-
çimde ortaya çıkması oldukça doğaldır. Benlik ve Diğerinin 
olumlu imgesindeki eşgüdümlü artış Kaçınmayı aynı oranda 
azaltmaktadır. İlgili faktöre en düşük düzeyde yüklenen bo-
yut ise Bağımlılıktır. Bağımlılıkla, Benlik-Diğeri arasındaki 
ilişkinin Kaçınma ile olandan daha karmaşık olduğu düşü-
nülebilir. Örneğin, korelasyonel analizlerin de işaret etti-
ği gibi Bağımlılık ile Diğerine olan güven anlamlı bir ilişki 
göstermemektedir.

Niteliksel değerlendirmeler açısından, bulgular bölümünde 
ayrıntılı aktarıldığı gibi güvenli ve güvensiz bağlanma bi-
çimlerine sahip katılımcıların öykü akış ve yanıtlarının bağ-
lanma sisteminin harekete geçmesi ile ortaya çıkan yaşantıyı 
ele almada farklılaştığı gözlenmiştir. Bilindiği gibi, bağlanma 
sisteminin aktive olması, bağlanma figürünün gerçekte ya da 
simgesel olarak ulaşılabilir olması durumunda duygulanım 
dengelemede “güvenlik temelli stratejiler” adı verilen durum 
ortaya çıkmakta ve kişinin başa çıkma durumunu yapıcı ve 
esnek mekanizmalarla desteklemektedirler (Mikulincer ve 
Shaver 2007). Bu stratejiler güvenli bağlanma duygusunun 
temel bileşenleridir ve bağlanma figürüyle kurulan olumlu 
etkileşimin bir sonucu oldukları düşünülmektedir. Bu etkile-
şimler sırasında, kişi yaşamda var olan zorlukların kontrol edi-
lebilir ve baş edilebilir durumlar olduğunu ve diğer insanların 
desteğinin, tehdit edici olayların süreci ve sonucu üzerinde 
kontrol kazanmaya yardımcı olduğunu öğrenir (Mikulincer 
ve ark. 2003). Öykü içeriklerinin ve bağlanma boyutları sı-
nıflamasının yukarıda aktarılan süreçlerle ilişkili olduğu 
düşünülmektedir.

Bu çalışmanın önemli sınırlılıkları örneklemin sayıca kı-
sıtlı kalması, kız ve erkek cinsiyet oranının dengesizliği ve 
örneklemin sadece sub klinik bir yapıda olmasıdır. Klinik 
kullanıma daha uygun olduğu düşünülen bir değerlendir-
me aracı olmasından dolayı çalışmanın öncelikle sub klinik 
bir örneklem ile yapılması düşünülmüş ve özellikle klinik 
ortamdaki kullanılabilirliği test edilmek istenmiştir. Birime 
daha çok kız ergenin başvuruyor olması örnekleme yansımış-
tır. Örneklemdeki anne babaların eğitim düzeyleri açısından 
özel bir grup görünmelerinin nedeni, Ergen Sağlığı Bilim 

Dalına herhangi bir fiziksel ya da psikolojik sorun düzeyinde 
olmayan genel gelişim özelliklerinin değerlendirmesi amacı 
ile başvuru olmasıdır. Dolayısıyla gelişim özelliklerinin de-
ğerlendirmesine duyarlı anne baba profili eğitim düzeyinin 
yüksekliğini getirmektedir. Bu özelliklerin sonuçların genel-
lenebilmesi açısından akılda tutulması gerekmektedir. Yargıcı 
eğitimlerinin yaygınlaştırılması sayesinde araştırmacı ekibinin 
genişlemesi, klinik ve normal örneklemle çalışmaların sür-
dürülmesi ile bağlanma değerlendirmesi açısından anlamlı 
sonuçlar alınacağı düşünülmektedir. Genel değerlendirme-
de bu araştırma, bağlanma temsillerini değerlendirmek için 
projektif temelli farklı bir araç geliştirme yönünden bir ön 
çalışma olarak kabul edilebilir. Yargıcılar arası güvenirliğin 
istenen boyutlarda olması bu yönde verilen eğitim ve yeni 
geliştirilen projektif temelli aracın kuramsal arka planının 
kuvvetli olduğunu göstermektedir. Niteliksel değerlendirme 
göz önünde bulundurulduğunda EBP katılımcıların bağlanma 
sınıflamalarının dışında bağlanma sisteminin harekete geçmiş 
halinin ve benlik ve diğeri temsillerinin çalışma şekline ilişkin 
önemli bilgiler sağladığı düşünülmektedir. Bu bilgiler projektif 
teknik ve yarı yapılandırılmış görüşme yapısının öz bildirim 
ölçeklerine göre etkisini göstermektedir. Ayrıca, bu çalışmanın 
temel amacı olarak, geliştirilen EBP’nin nitel değerlendirmeler 
açısında zengin veriler sunabildiği gözlenmiştir ve klinik uy-
gulama alanına bu açıdan katkılar sağlayacağı izlenmektedir. 
Aracın özellikle klinik alanda kullanımı düşünüldüğünde, sa-
vunulduğunun aksine otobiyografik bir görüşme olmamasının, 
bağlanma değerlendirmesine yönelik görüşmede savunmacı bir 
yaklaşım sergileyecek vakalara daha iyi hizmet edeceği söylene-
bilir. Ayrıca tekrarlanmaya uygun olması psikoterapi süreç ve 
sonuç araştırmalarında da değişim süreçlerini değerlendirmede 
yardımcı bir araç olarak kullanabileceğini düşündürmektedir. 
Dolayısıyla giriş bölümünde aktarıldığı gibi özellikle bağlanma 
biçimlerini belirlemede ölçeklerden kaynaklanan sorunlar ne-
deniyle uygun sınıflandırma yapılamadığına yönelik eleştiriler 
açısından yeni bir değerlendirme aracının geliştirilmesine yö-
nelik bu çalışmanın başlangıç olarak önemli katkıları olacağı 
düşünülmektedir. Protokolün, ilerideki çalışmalarda, klinik 
örneklemde farklı tanı gruplarında, normal örneklemin farklı 
yaş gruplarında ve psikoterapi sonuç ve süreç araştırmalarında 
incelenmesinin Türkiye’deki bağlanma araştırmaları açısından 
önemli olacağı düşünülmektedir.
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