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ÖZET
Amaç: Ergenlik, Erikson'un psikososyal geliþim kuramýnda kimlik yapýlarýnýn oluþturulduðu dönem
olarak belirlenmiþtir. Baðlanma kuramýna göre baðlanma ve keþfetme davranýþý birbiri ile baðlantýlýdýr. Kimlik oluþturma sürecinde de temel etkinlik bireyin keþfetme davranýþýný ortaya koymasýdýr.
Bu yönleri ile kimlik ve baðlanma birbiri ile yakýndan iliþkili görünmektedir. Bu çalýþmanýn amacý
ergenlik döneminde kimlik statülerinin baðlanma stilleri açýsýndan farklýlaþýp farklýlaþmadýðýný incelenmesidir. Yöntem: Çalýþmanýn araþtýrma grubunu Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri ve Hukuk
Fakültesi 1. sýnýf öðrencileri olan 128 kýz ve 73 erkek olmak üzere toplam 201 kiþi oluþturmaktadýr.
Araþtýrmada kimlik statülerini belirlemek amacý ile Benlik Kimliði Statüleri Ölçeði (BKSÖ) ve baðlanma stillerini belirlemek amacý ile de Ýliþki Ölçekleri Anketi (ÝÖA) kullanýlmýþtýr. Sonuçlar: Çalýþmanýn
sonuçlarýna göre kimlik statüleri baðlanma stillerine göre farklýlaþmaktadýr. Baþarýlý kimlik statüsü
dýþýnda moratoryum, ipotekli ve daðýnýk kimlik statüleri boyutlarýnda baðlanma stilleri açýsýndan
anlamlý farklýlýklar saptanmýþtýr. Tartýþma: Çalýþmanýn sonuçlarý kuramsal bilgiler ve araþtýrma
sonuçlarý ile karþýlaþtýrýlarak tartýþýlmýþtýr.
Anahtar sözcükler: Ergenlik, kimlik statüleri, baðlanma stilleri
SUMMARY:THE RELATIONSHIP BETWEEN IDENTITY AND ATTACHMENT IN ADOLESCENCE:
AN INVESTIGATION THROUGH IDENTITY STATUS AND ATTACHMENT STYLES
Objective: Adolescence has been viewed as the period of identity construction in Erikson's
Psychosocial developmental theory. According to attachment theory, attachment and exploration
are interrelated. The basic activity in the process of identity formation is trying new roles,
in other words demonstration of exploration activity. These characteristics show that identity and
attachment are interrelated. The aim of this study was to investigate if the identity status differentiated according to attachment styles. Method: The research group was composed of 128 female
and 73 male first year students who attended depertmants of Educational Sciences and Law
School in Ankara University. In this research, EOM-EIS (Extended Version of Objective Measure
of Ego Identity ) were administered to determine identity status and RSQ (Relationships Scale
Questionare) were administered to determine the attachment styles. Results: In this study, it was
found out that the dimension of moratorium foreclousure, diffusion identity status differentiated by
attachment styles, without of the exception of succesful identity status.Conclusion: Findings were discussed in the light of Psychosocial Developmental Theory, Attachment Theory and other research
findings.
Key words: Adolescence, Identity status, Attachment styles

reklilikler ergenlikte yeniden az ya da çok
sorgulanýrlar; çünkü bu evrede erken çocukluk döneminkine benzeyen bedensel büyüme
ortaya çýkmaktadýr. Büyüyen ve geliþen ergenler kendilerini ne olarak hissettikleri ile
karþýlaþtýrmalý olarak baþkalarýnýn gözünde
nasýl göründüklerini bulmaya çalýþýrlar
(Erikson 1985, Kroger 1989).

GÝRÝÞ
"Ben kimim?" sorusuna verilen cevap olarak
kýsaca tanýmlayabileceðimiz kimlik kavramý
yaþantýmýzý biçimlendirmesi, yaþantýmýza yön
vermesi açýsýndan insan geliþiminde en önemli kavramlardan biri olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Erikson'un (1968) tüm yaþamý ele
alan geliþim kuramýnda ergenlik dönemi, özellikle ileri ergenlik dönemi, kimlik geliþimi
açýsýndan önemli bir evredir. Erikson'a göre
ergenlikten önce varolan tüm aynýlýk ve sü-

Marcia Erikson'un psikososyal geliþim kuramýnýn temel kavramlarýný kabul ederek, kimlik yapýlarýnýn ölçülebilme sorunuyla yoðun
olarak incelemiþtir. Marcia (1989, 1994, 2002)
kimliði, benliðin yapýlandýrýlmasý olarak kavramsallaþtýrmýþtýr.
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Marcia (1989, 1994, 2002) seçeneklerin araþtýrýlmasý ve baðlanma (commitments) deðiþkenlerini göz önüne alarak dört kimlik statüsü tanýmlamýþtýr. Bunlar baþarýlý, askýya alýnmýþ,
ipotekli ve daðýnýk kimlik statüleridir. Baþarýlý
kimlik statüsünde yer alan bireyler, etkin olarak olasý seçenekleri araþtýrarak baðlanmalar
oluþtururlar. Askýya alýnmýþ kimlik statüsünde
yer alan bireyler, etkin olarak olasý seçenekleri araþtýrýrlar ancak belirgin baðlanmalarda
bulunmazlar. Ýpotekli kimlik statüsünde yer
alan belirgin baðlanmalarda bulunurlar ancak
bu baðlanmalarý oluþtururken etkin araþtýrma
sürecini yaþamazlar. Daðýnýk kimlik statüsünde yer alan bireyler ise geçici araþtýrmalarda bulunurlar ancak herhangi bir baðlanma
oluþturmazlar.

biliþsel modellere sahiptir. Saplantýlý baðlanma
stiline sahip bireyler olumsuz benlik ve olumlu baþkalarý modeline sahiptirler. Kayýtsýz baðlanma stiline sahip bireyler olumlu benlik ve
olumsuz baþkalarý modeline sahiptirler. Son
olarak da korkulu baðlanma stiline sahip bireyler ise kendileri ve diðerleri hakkýnda
olumsuz modellere sahiptirler (Bartholomew
1990, Bartholomew ve Horowitz 1991).
Baðlanma ve kimlik ile ilgili kuramlar birbirinden ayrý görünmesine raðmen bir çok
kesiþme gösterirler. Bowlby'nin kuramýnda
baðlanma ve Erikson'un geliþim kuramýnda
kimlik tüm yaþama yayýlan süreçler olarak iþlenmesinde raðmen baðlanma ile ilgili araþtýrmalar daha çok çocukluk dönemine, kimlik ile
ilgili çalýþmalar ise daha çok ergenlik dönemine odaklanmýþtýr (Benson ve ark. 1992). Ergenlik döneminde kimlik yapýlarýnýn oluþturulmasýndaki en önemli süreç keþfetme davranýþýdýr. Baðlanma kuramýna göre destekleyici ve tutarlý davranýþlar ortaya koyan bakýcýlar çocuk için güvenli üst oluþtururlar.
Güvenli üst çocuklarýn keþfetme, araþtýrma
davranýþý ortaya koymalarýnda kritik bir
öneme sahiptir (Ainsworth 1989). Benzer olarak
kimlik geliþiminde de seçeneklerin etkin bir
biçimde araþtýrýlmasý ergenin güvenli baðlanmalar içinde bulunmasýna baðlýdýr (Marcia
1989, 1994). Güvenli baðlanma, sürekli baðlanmalara (commitments) yol açan kiþiler içi ve
kiþilerarasý keþiflerin ortaya konulmasýný saðlar (Benson ve ark. 1992). Marcia'ya (1989, 1994)
göre güvenli baðlanma seçeneklerin etkin
olarak araþtýrýlmasýný ve sürekli baðlanma
davranýþýný ortaya çýkararak baþarýlý kimlik
statüsünün oluþmasýný saðlamaktadýr. Tersi
durumda ise daðýnýk kimlik statüsü ortaya
çýkmaktadýr. Buraya kadar aktarýlan bilgiler
göz önüne alýndýðýnda kimlik baðlanma iliþkisinde baðlanma biçiminin, kimlik biçimlenmesindeki en önemli deðiþkenlerden biri olan
keþfetme davranýþýnýn niceliðini ve niteliðini
belirlediðidir. Etkin olarak gerçekleþtirilen keþfetme davranýþý bir biçimi ile de sürekli ve
sýký bir baðlanma biçiminin oluþmasýný saðlamaktadýr. Bu belirleme ýþýðýnda bu çalýþmanýn
temel amacý Marcia'ýn tanýmladýðý dört kimlik
statüsünün, Bartholomew'in tanýmladýðý dört
baðlanma stili açýsýndan farklýlaþýp farklýlaþmadýðýnýn belirlenmesidir.

Bowlby (1973) baðlanmayý, bakýcýya yönelik
yakýnlýðý sürdürmeye hizmet eden içgüdüsel
bir süreç ya da insanlarýn kendileri için önemli gördükleri kiþilere karþý geliþtirdikleri güçlü
duygusal baðlar olarak tanýmlamaktadýr. Duygusal bað kurma eðilimi ve gereksinimi yeni
doðanlarýn yaþamlarýný sürdürebilmeleri için
gerekli ve geliþimsel açýdan iþlevsel olan baðlanma sistemini ifade eder. Bowlby'nin kuramýna göre temel bakýcýlarla yaþanan deneyimler içsel çalýþan modelleri oluþturur. Ýçsel çalýþan modellerin içeriðini bireyin kendisi ve
diðerleri hakkýndaki biliþleri oluþturur. Ýçsel
çalýþan modeller bebeklikten ergenliðe doðru
sürekli olarak pekiþtirilirler. Ergenlik döneminin sonu ise içsel çalýþan modellerin daha
sürekli ve deðiþime karþý daha dirençli olduðu
bir dönem olarak görülmektedir (Zimmermann
ve Stoll 2002). Çocukluk döneminde baðlanma
iliþkisi tek yönlüdür. Çocuk baðlanma figürünün
bakým ve ilgisine gereksinim duyar. Ergenlik
dönemi iliþkilerde karþýlýklýlýk ilkesinin geçerli
olduðu ve ergenin de baþkalarý için güvenli bir
üst olmaya baþladýðý dönemdir (Allen ve Land
1999).
Bartholomew, Bowlby'nin içsel çalýþan modeller kavramýný (bireyin kendisi ve baþkalarý
hakkýnda olumlu ya da olumsuz temsillere
sahip olmasý) , kullanarak dört baðlanma stili
tanýmlamýþtýr. Bunlar güvenli, saplantýlý, kayýtsýz ve korkulu baðlanma stilleridir. Güvenli
baðlanma stiline sahip bireyler hem kendilerine, hem de diðerlerine iliþkin olarak olumlu
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güvenirliliði her iki zamanda da ankete cevap
veren 92 kiþilik alt grupta deðerlendirilmiþtir.
Baðlanma stilleri arasýndaki korelasyonlar .54
ile .78 arasýnda deðiþmektedir.

YÖNTEM
Araþtýrma Grubu
Çalýþmanýn araþtýrma grubunu Ankara üniversitesi Eðitim Bilimleri ve Hukuk Fakültesi
1. sýnýf öðrencileri olan 128 kýz ve 73 erkek
olmak üzere toplam 201 kiþi oluþturmaktadýr.
Araþtýrma grubundaki katýlýmcýlarýn yaþlarý
18-21 arasýnda deðiþirken yaþ ortalamasý 19,11
ve yaþlarýnýn standart sapmasý ise 1,39'dur.
Araþtýrma grubu belirlenirken, araþtýrma grubuna ders veren akademisyenlerin deðerlendirmeleri dikkate alýnarak, benzer sosyo
ekonomik düzeylere sahip olmalarý göz önünde bulundurulmuþtur.

Ýþlem
Çalýþma da ölçme araçlarýnýn sýnýflar da uygulanmasý için derse giren ilgili öðretim elemanlarýndan izin alýnmýþtýr. Ölçme araçlarý doldurulmadan önce araþtýrma grubuna çalýþma ve
ölçme araçlarý ile ilgili kýsa bilgiler aktarýlmýþtýr. Katýlýmcýlarýn çalýþmaya katýlýmýn da
gönüllülük esas alýnmýþtýr. Ölçeklerin uygulanmasý araþtýrmacýlar tarafýndan bir ders saatinde
yapýlmýþ olup yaklaþýk olarak 45 dakika sürmüþtür.

Veri Toplama Araçlarý

Ýstatistiksel Analiz

Araþtýrmada kimlik statülerini belirlemek
amacý ile Benlik Kimliði Statüleri Ölçeði
(BKSÖ) kullanýlmýþtýr. BKSÖ Bennion ve
Adams (1986) tarafýndan geliþtirilmiþtir. BKSÖ,
ergenlerin Marcia (1966) tarafýndan tanýmlanan
dört ayrý kimlik statüsünden (baþarýlý, askýya
alýnmýþ, ipotekli ve daðýnýk) hangisinde bulunduðunu belirlemeye yönelik, 64 maddeden
oluþan bir kaðýt-kalem ölçeðidir (Benion ve
Adams, 1986). Ölçek Türkçe'ye Eryüksel ve
Varan (1999) tarafýndan uyarlanmýþtýr. BKSÖ'nün
güvenirlik ve geçerliði, Ýzmir ve Hatay illerinde
çeþitli ilköðretim, lise ve üniversiteye devam
eden toplam 337 kiþilik bir örneklemden elde
edilen verilerle incelenmiþtir. BKSÖ'nün iç
tutarlýlýk katsayýlarý baþarýlý kimlik statüsü için
.83; ipotekli kimlik statüsü için .87; askýya alýnmýþ kimlik statüsü için .83 ve daðýnýk kimlik
statüsü için .84 olarak bulunmuþtur.

Dört kimlik statüsünün baðlanma stilleri açýsýndan farklýlaþýp farklýlaþmadýðýný belirlemek
amacý ile Çok Deðiþkenli Varyans Analizi
(MANOVA) yapýlmýþtýr. Her bir kimlik statüsündeki farklýlýklarý belirlemek amacý ile de
Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) ve
Çoklu Karþýlaþtýrma Testi (Post-hoc test) uygulanmýþtýr. Verilerin deðerlendirmesinde anlamlýlýk düzeyi P<.01 olarak alýnmýþtýr.
Sýnýrlýlýklar
Araþtýrma, Ankara
üniversitesi
Eðitim
Bilimleri ve Hukuk Fakültesi 1. sýnýf öðrencilerinden oluþan araþtýrma grubu ile sýnýrlýdýr.
BULGULAR
Kimlik statülerinin baðlanma stilleri açýsýndan
farklýlaþýp farklýlaþmadýðýný belirlemek amacý
ile BKSÖ ÝÖA'dan elde edilen kimlik statüleri
ve baðlanma stilleri puanlarý üzerinde yapýlan
MANOVA sonuçlarýna göre baðlanma stilleri
açýsýndan kimlik statüleri puanlarýnýn farklýlaþtýðý saptanmýþtýr [ Wilks Lambda (Λ) =
0.548, F(12, 505.63) = 10.76, p< .01]. Bu farklýlýðýn
hangi gruplardan kaynaklandýðýný saptamak
için
tek
yönlü
ANOVA
ve
Çoklu
Karþýlaþtýrma Testi (Post-hoc test) uygulanmýþtýr. Sonuçlar aþaðýda her kimlik statüsü
için ayrý ayrý verilmiþtir.

Araþtýrmada baðlanma stillerini belirlemek için
Ýliþki Ölçekleri Anketi (ÝÖA) kullanýlmýþtýr. ÝÖA
Grifin ve Bartholomew'un (1994) geliþtirdiði
iliþki ölçekleri anketi 30 maddeden oluþmaktadýr ve farklý maddeler toplanarak dört
baðlanma prototopini ölçmek amaçlanmaktadýr. ÝÖA Türkçe'ye Sümer ve Güngör (1999)
tarafýndan kazandýrýlmýþtýr. Anketin geçerlilik
ve güvenirlik çalýþmasý Sümer ve Güngör
(1999) tarafýndan 123 öðrencinin katýldýðý
çalýþmayla yapýlmýþtýr. Anketin iç tutarlýlýk
katsayýlarýna bakýldýðýnda ise .27 ile .61
arasýnda deðiþmektedir. ÝÖA test tekrar test
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Tablo 1 : Baþarýlý Kimlik Statüsünün Baðlanma Stillerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi

Kaynak

KT

Gruplar arası

882.181

Gruplar içi
Toplam

sd

KO

2

294.060

24182.410

194

124.652

25064.591

197

F
2.359

p
.073

Tablo 2 : Askýya Alýnmýþ Kimlik Statüsünün Baðlanma Stillerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi

Kaynak

KT

sd

Gruplar arası

4183.515

Gruplar içi

25806.349

194

Toplam

29989.864

197

KO

3

1394.505

F
10.483

p
.000

133.022

Tablo 3 : Ýpotekli Kimlik Statüsünün Baðlanma Stillerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi

Kaynak

KT

sd

KO

Gruplar arası

9087.634

3

3029.211

Gruplar içi

33785.139

194

174.150

Toplam

42872.773

197

Tablo 1'de analiz sonuçlarýna göre baþarýlý
kimlik statüsü boyutunda baðlanma stilleri
açýsýndan anlamlý bir farklýlýk bulunmamýþtýr
( F (3-194)= 2.359, p>.01 ).

F
17.394

p
.000

baðlanma lehine anlamlý bir farklýlýk saptanmýþtýr. Saplantýlý baðlanma stili ( x =70.98 ) ile
kayýtsýz baðlanma stili ( x =62.91) arasýnda
(p<.01) saplantýlý baðlanma stili lehine anlamlý bir farklýlýk saptanmýþtýr.

Tablo 2'deki analiz sonuçlarýna göre askýya
alýnmýþ kimlik statüsü boyutunda baðlanma
stilleri açýsýndan anlamlý farklýlýk bulunmuþtur ( F (3-194)= 10.438, p<.01). Askýya alýnmýþ
kimlik statüsü boyutunda bulunan farklýlýðýn
hangi baðlanma stilleri arasýnda olduðunu
belirlemek amacý ile çoklu karþýlaþtýrma testlerinden Scheffe testi uygulanmýþtýr. Scheffe
testi sonuçlarýna göre güvenli baðlanma stili
( x =59.26) ile saplantýlý baðlanma stili ( x =70.98 )
arasýnda (p<.01) saplantýlý baðlanma lehine
anlamlý bir farklýlýk saptanmýþtýr. Korkulu
baðlanma stili ( x =62.27) ile saplantýlý baðlanma stili ( x =70.98 ) arasýnda (p<.01) saplantýlý

Tablo 3'teki analiz sonuçlarýna göre ipotekli
kimlik statüsü boyutunda baðlanma stilleri açýsýndan anlamlý farklýlýk saptanmýþtýr ( F (3-194)=
17.394, p<.01). Ýpotekli kimlik statüsü boyutunda bulunan farklýlýðýn hangi baðlanma stilleri arasýnda olduðunu belirlemek amacý ile
çoklu karþýlaþtýrma testlerinden Scheffe testi
uygulanmýþtýr. Scheffe testi sonuçlarýna göre
güvenli baðlanma stili ( x =52.07 ) ile kayýtsýz
baðlanma stili ( x =68.34 ) arasýnda (p<.01)
kayýtsýz baðlanma stili lehine anlamlý farklýlýk
bulunmuþtur. Korkulu baðlanma stili ( x =50.75 )
ile kayýtsýz baðlanma stili ( x =68.34 ) arasýnda
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Tablo 4 : Daðýnýk Kimlik Statüsünün Baðlanma Stillerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi

Kaynak

KT

sd

KO

Gruplar arası

6034.563

3

2011

Gruplar içi

37080.810

194

Toplam

43115.374

197

F
10.542

p
.000

191.138

ma stilleri açýsýndan farklýlýklar saptanmýþtýr.
Kroger (1985) yaptýðý çalýþmasýn da baþarýlý ve
askýya alýnmýþ kimlik statülerinde baðlanma
stilleri açýsýndan farklýlýklar olduðunu ancak
ipotekli ve daðýnýk kimlik statüleri boyutlarýnda
farklýlýklar olmadýðýný saptamýþtýr. Sümer ve
Cozzarelli (1994) yaptýklarý çalýþmada baþarýlý
kimlik statüsü dýþýnda diðer kimlik statüleri
boyutlarýnda baðlanma stilleri açýsýndan farklýlýklar olduðunu belirlemiþlerdir. Reich ve
Siegel (2002) yaptýklarý çalýþma da güvenli
baðlanma stiline sahip kiþilerin diðer baðlanma
stillerine sahip kiþilere göre ego kimlik geliþimi açýsýndan daha ileride olduklarýný belirlemiþlerdir.

(p<.01) kayýtsýz baðlanma stili lehine anlamlý
farklýlýk bulunmuþtur. Saplantýlý baðlanma stili
( x =54.78 ) ile kayýtsýz baðlanma stili ( x =68.34 )
arasýnda (p<.01) kayýtsýz baðlanma stili lehine
anlamlý farklýlýk bulunmuþtur.
Tablo 4'teki analiz sonuçlarýna göre daðýnýk kimlik statüsü boyutunda baðlanma stilleri açýsýndan
anlamlý farklýlýk saptanmýþtýr (F (3-194)=10.542,
p<.01). Daðýnýk kimlik statüsü boyutunda
bulunan farklýlýðýn hangi baðlanma stilleri
arasýnda olduðunu belirlemek amacý ile çoklu
karþýlaþtýrma testlerinden Scheffe testi uygulanmýþtýr. Scheffe testi sonuçlarýna göre güvenli
baðlanma stili ( x =40.70 ) ile korkulu baðlanma stili ( x =55.00 ) arasýnda (p<.01) korkulu
baðlanma stili lehine anlamlý farklýlýk bulunmuþtur. Korkulu baðlanma stili ( x =55.00 ) ile
saplantýlý baðlanma stili ( x =37.50 ) arasýnda
(p<.01) korkulu baðlanma stili lehine anlamlý
farklýlýk saptanmýþtýr. Korkulu baðlanma stili
( x =55.00 ) ile kayýtsýz baðlanma stili ( x =42.47 )
arasýnda (p<.01) korkulu baðlanma stili lehine
anlamlý farklýlýk saptanmýþtýr.
TARTIÞMA

Çalýþma da baþarýlý kimlik statüsü boyutunda
farklýlýk çýkmamasý Sümer ve Cozzarelli'nin
(1994) çalýþmasý sonuçlarý ile benzerken,
Kroger'in (1985) çalýþmasýnýn sonucuyla farklýlaþmaktadýr. Bu durum kullanýlan ölçme
araçlarýndan kaynaklanmýþ olabilir. Bu çalýþma
da ve Sümer ve Cozzarelli'nin (1994) yaptýðý
çalýþma da ayný ölçme araçlarý kullanýlýrken,
Kroger'in (1985) yaptýðý çalýþmada ise farklý
ölçme araçlarý kullanýlmýþtýr.

Kimlik statülerinin baðlanma stilleri açýsýndan
farklýlaþýp farklýlaþmadýðýný belirlemek amacý
ile yapýlan bu çalýþmanýn sonuçlarýna göre kimlik statüleri baðlanma stilleri açýsýndan farklýlaþmaktadýr. Daha önce yapýlan çalýþmalarda
da (Kroger 1985, Grotevant ve Cooper 1985,
Benson ve ark. 1992, Sümer ve Cozzarelli 1994,
Schulteiss ve Blustein 2001, Reich ve Siegel
2002) kimlik biçimlenmesinde baðlanma stilleri
açýsýndan farklýlýklar olduðu yönünde sonuçlar
bulunmuþtur. Bu çalýþmadan elde edilen bulgulara göre baþarýlý kimlik statüsü dýþýnda
diðer üç kimlik statüsü boyutlarýnda baðlan-

Çalýþmanýn sonuçlarýna göre askýya alýnmýþ
kimlik statüsü boyutunda, saplantýlý baðlanma
stili ortalamasý diðer üç baðlanma stili ortalamasýndan daha yüksek olduðu bulunmuþtur.
Ýpotekli kimlik statüsü boyutunda ise kayýtsýz
baðlanma stili ortalamasý diðer üç baðlanma
stili ortalamasýndan yüksek olduðu bulunmuþtur. Daðýnýk kimlik statüsü boyutunda ise
korkulu baðlanma stili ortalamasýnýn diðer üç
baðlanma stili ortalamasýndan yüksek olduðu
bulunmuþtur. Askýya alýnmýþ kimlik statüsü
boyutunda olumlu baþkalarý modeline sahip
olmak seçeneklerin araþtýrýlmasý davranýþýný
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oluþturduklarý kiþiler ile arasýndaki iliþkileri
doðru bir biçimde deðerlendirmeleri, yardým
sürecine büyük katký saðlayacaktýr.

ortaya çýkarýrken, olumsuz benlik modeline
sahip olmak seçeneklerin araþtýrýlmasý davranýþýndan sonra baðlanma davranýþýnýn ortaya
konulmasýný engellemektedir. Ýpotekli kimlik
statüsü boyutunda olumsuz baþkalarý modeline sahip olmak seçeneklerin araþtýrýlmasý
davranýþýný engellerken, olumlu kendilik modeline sahip olmak baðlanma davranýþýnýn
ortaya konulmasýný kolaylaþtýrmaktadýr. Daðýnýk kimlik statüsü boyutunda olumsuz benlik
ve baþkalarý modeline sahip olmak hem
seçeneklerin araþtýrýlmasý hem de baðlanma
davranýþýnýn ortaya konulmasýný engellemektedir (Sümer ve Cozzarelli 1994, Reich ve
Siegel 2002). Olumlu baþkalarý modeline sahip
olmak ergenlerin, baðlandýklarý kiþileri güvenli üst olarak belirleyip, daha bir güvenle
keþfetme davranýþý içerisine girmesini saðlamaktadýr (Ainsworth 1989). Ergenlik döneminde güvenli üstü ana-babalardan çok ergenlerin arkadaþlarý özellikle de romantik iliþki
içerisinde olduklarý kiþiler oluþturmaktadýr
(Trinke ve Bartholomew 1997). Ancak anababalarýn ergenler için önemi azalmamýþtýr.
Ergenler kýsa dönemli kararlarýnda daha çok
arkadaþlarýnýn ya da romantik iliþki de olduklarý kiþilerin görüþlerini önemserken, uzun
dönemli ve daha önemli konularda anababalarýnýn görüþlerini önemserler (Steinberg
2002).

Bu çalýþmada kimlik deðiþkeni ile baðlanma
deðiþkeni arasýndaki iliþkiler kimlik statüleri
ve baðlanma stilleri göz önüne alýnarak incelenmeye çalýþýlmýþtýr. Kimlik baðlanma iliþkisi
göz önüne alýndýðýnda temel olarak keþfetme
davranýþýnýn niteliði ve niceliði bu iliþkinin
biçimini belirlemektedir. Bu nedenden dolayý
bundan sonra yapýlacak çalýþmalarda kimlik
deðiþkenini hem statüler boyutunda hem de
seçeneklerin araþtýrýlmasýný ve baðlanmayý ayrý
ayrý ölçen modellerin, örneðin seçeneklerin
araþtýrýlmasý ve baðlanma deðiþkenlerini ayrý
ayrý deðerlendiren Berzonsky'nin Sosyal-biliþsel modeli (Berzonsky 1992, 2003), Luycky ve
arkadaþlarýnýn (2006) seçeneklerin araþtýrýlmasý
ve baðlanma deðiþkenlerinin farklý düzeylerini göz önünde bulundurduklarý modelinin, ve
ölçme araçlarýnýn kullanýlmasý kimlik baðlanma iliþkisinin niteliðini deðerlendirme de daha
yararlý olacaktýr.
Bu çalýþma da elde edilen sonuçlar çalýþmanýn
araþtýrma grubunu oluþturan benzer gruplarý
deðerlendirmede kullanýlabilir. Bundan sonraki çalýþmalar da daha geniþ gruplarla çalýþma
yapýlmasý, kimlik baðlanma iliþkilerinin daha
iyi bir biçimde deðerlendirilmesini ve elde
edilen sonuçlarýn daha geniþ gruplara uyarlanmasýný saðlayacaktýr.

Kimlik biçimlenmesi, her ergenin üstesinden
gelmesi gereken geliþimsel görevlerden birisidir. Yaþam alanlarý ile ilgili keþfetme davranýþlarýný ortaya koyma ve bu yönde baðlanma davranýþlarý oluþturma, yaþamýn daha sonraki dönemlerinde baþarýlý olmak için çok
önemli bir yere sahiptir. Bu nedenden dolayý
ergenlerin kimliðini baþarýlý bir biçimde yapýlandýrmasýnda, ilgili uzmanlar ergenlere
yardýmcý olabilirler. Ergenlerin bu süreçte
yaþayacaklarý çatýþmalarla baþ etmesinde ve bu
çatýþmalara karþý etkili baþ etme stratejileri
geliþtirmelerinde yardýmcý olabilirler. Uzmanlarýn, ergenlerin kimlik yapýlandýrma sürecinde,
bu sürece büyük etkisi olan baðlanma örüntülerini de göz önünde bulundurmalarý gerekir.
Ergenlik döneminde temel baðlanma örüntüsü oluþturulan kiþiler ile ergen arasýndaki
iliþkiler kimlik biçimlenmesi sürecinde önemli
bir yere sahiptir. Uzmanlarýn, ergenlerin kimlik
yapýlandýrma süreçlerinde yaþayacaklarý çatýþmalarda, ergenlerin temel baðlanma örüntüleri
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