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ÖZET 
Bir duygulanım düzenleme kuramı olarak da kabul edilen bağlanma kuramına göre, erken 
dönemdeki temel bakım veren ve bebek arasındaki etkileșim yoluyla olușan içsel çalıșan 
modeller, kișinin kendini ve dünyayı nasıl anlamlandıracağı üzerinde etkili olmakta ve 
dolayısıyla bireyin kișilik gelișimi ve bu doğrultuda ileride gelișebilecek depresyon gibi olası 
psikopatolojiler üzerinde bir belirleyiciliğe sahip olmaktadır. Bununla bağlantılı olarak 
yetișkin literatüründeki çoğu görgül çalıșma, içsel modellerin ve bilișsel temsillerin duygus-
al tepkileri nasıl etkilediği sorusu üzerinde durmaktadır. Değișik çalıșma sonuçlarına göre, 
farklı bağlanma biçimleri rapor eden ve muhtemelen altta yatan farklı içsel modellere sahip 
olan bireyler, duygusal tepkisellikleri ve bu duygular doğrultusunda ne yaptıkları konusun-
da birbirlerinden farklılașmaktadırlar. Bağlanma literatürüne göre kiși, duygulanım düzen-
lemesi yapabilmek için yakınlık arayıșını sürdürüp sürdürmemesi gerektiğine karar verir ve 
bu durum așırı harekete geçirici stratejiler ve hareketsiz hale getirici stratejiler olarak 
adlandırılan ikincil bağlanma stratejilerinin aktive olmasına yol açar. Bu gözden geçirme 
makalesi çerçevesinde, yetișkin bağlanma biçimleri ve duygulanım düzenleme stratejileri-
nin majör depresyonla olan ilișkisine yer verilmektedir. Bu doğrultuda öncelikle Bowlby’nin 
bağlanma kuramına kısaca değinilmekte ve yetișkin bağlanma biçimleri tanıtılmaktadır. 
Ardından, bir duygudurum bozukluğu olan majör depresyon ile ilișkili olduğu düșünülen 
duygulanım düzenleme stratejilerine yer verilmekte ve son olarak konuyla ilișkili olan 
görgül araștırma bulguları sunulmaktadır. 
Anahtar Sözcükler: Yetișkin Bağlanma Kuramı, Duygulanım Düzenleme Stratejileri, 
Majör Depresyon 
 
ABSTRACT 
According to the attachment theory which is also known as an affect regulation theory, 
internal working models that are constituted by the interaction between primary care giver 
and infant in the early period of life. These working models plays an important role how 
the infant gives a meaning to the world and himself/ herself and it determines the individ-
ual’s personality development and by the way the probable psychopathologies that can be 
observed in the future like depression. In relation with this, many of the emprical studies in 
the adult literature states on how internal models and cognitive representations have an 
infleunce on emotional reactions. According to various studies, reporting different attach-
ment styles and individuals who has probably different internal models, differs in each 
others’ emotional reactions and how they behave according to these reactions. In view of 
attachment literature, indiviual makes a decision in terms of making affect regulation for 
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maintaining proximaty seeking and this process evokes the activation of secondary at-
tachment strategies which are named as hyper and deactivating strategies. From the 
framework of this review, the relationship between major depression and adult attach-
ment styles, affect regulation strategies is examined. Firstly, Bowlby’s attachment theory is 
mentioned shortly and adult attachment styles are introduced. Secondly, affect regulation 
strategies, which are thought to be related with major depression as a mood disorder are 
identifed and finally, the amprical research findings relevant to the topic are represented. 
Keywords:  Adult Attachment Theory, Affect Regulation Strategies, Major Depression. 
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ağlanma kuramı, geçmiște bebeklik ve çocukluk dönemlerine ve bu 
dönemdeki temel bakım veren ile çocuk arasındaki ilișkiye 
odaklanırken, günümüzde yetișkinlerin sosyal ve romantik ilișkilerinde 

yașadıkları duygusal bilișsel ve davranıșsal özellikleri anlamak için de 
kullanılan bir model haline gelmiștir.[1] Farklı ekolleri benimsemekte olan pek 
çok kuramcı, çocukluk yașantılarının ve içsel çalıșan modellerin (internal 
working models) yetișkinlik dönemine önemli yansımalarının olduğunu kabul 
etmektedir.2 Psikolojinin çeșitli alt alanları tarafından dikkat çekmekte olan 
kuram, klinik psikolojide de çeșitli psikopatolojilerin gelișimsel bağlamının ve 
yatkınlaștırıcı etkenlerinin anlașılması açısından fayda sağlamaktadır. Pek çok 
araștırma, bir duygulanım düzenleme (affect regulation) kuramı olarak da 
kabul edilen bağlanma kuramı çerçevesinde, duygulanım düzenleme siste-
mindeki yakınlık aramaya yönelik olan güvensiz strateji kullanımlarının de-
presyon ile olan ilișkisini görgül çalıșmalar bağlamında incelemektedir.1 

Bu gözden geçirme makalesi çerçevesinde, yetișkin bağlanma biçimleri ve 
duygulanım düzenleme stratejilerinin majör depresyonla olan ilișkisine yer 
verilmektedir. Bu doğrultuda öncelikle Bowlby’nin bağlanma kuramına kısaca 
değinilmesinin ve yetișkin bağlanma biçimlerinin tanıtılmasının önemli 
olduğu düșünülmektedir. Ardından, bir duygudurum bozukluğu olan majör 
depresyon ile ilișkili olduğu düșünülen duygulanım düzenleme stratejilerine 
yer verilmekte ve son olarak konuyla ilișkili olan görgül araștırma bulguları 
sunulmaktadır. 

Bağlanma Kuramı 
Bowlby’e göre 3, bireyin kurduğu ilk ilișki, yeni doğana bakım veren anne ya 
da annenin yerini alabilecek temel bakım veren bir diğer bakıcıyla 
gerçekleșmektedir. Bu ilișkinin, bebeğin kendini güvende hissetmesi, 
ihtiyaçlarının giderilmesi, duygusal yakınlık görme beklentilerinin 
karșılanması gibi olumlu bir süreçte ilerlemesi durumunda, bebek bakıcısıyla 
kurduğu ilișki sonucunda kendini sevilmeye ve onaylanmaya layık görerek 

B 



ÇALIȘIR 

242 
 

önemli olduğunu hissedecek ve aynı zamanda karșısındakileri ve dünyayı da 
güvenilir ve olumlu bir yer olarak algılayacaktır.  

Bu güvenli temel (secure base), kișinin kendisi ve diğerleri hakkında olum-
lu modeller geliștirebilmesi için temel bir yapı olușturmaktadır ve bu modeller 
‘içsel çalıșan modeller’ (internal working models) ya da ‘zihinsel temsiller’ 
(mental presentations) olarak kavramsallaștırılmaktadır. Dünyaya ilișkin içsel 
çalıșan modellerin kilit noktasını bağlanma figürünün kim olduğu, nerede 
bulunabileceği ve nasıl tepki vereceğine dair beklentiler olușturmaktayken, 
kendiliğe dair içsel çalıșan modellerin kilit noktasını bağlanma figürünün 
gözünden kendisinin kabul edilebilir olup olmadığına dair temsiller 
olușturmaktadır. Kendilik hakkındaki içselleștirilmiș temsiller, süreğen, 
gerçekçi ve olumlu bir kimlik duygusunun edinilmesinde önemliyken, 
diğerleri hakkındaki temsiller ise süreğen ve haz verici kișiler arası ilișkilerin 
kurulabilmesinde kritik bir öneme sahiptir.4 Bunların yanı sıra, içsel çalıșan 
modeller bireylerin ne çeșit bilgilere dikkatlerini yöneltecekleri, dünyadaki 
olayları nasıl yorumlayacakları ve neleri hatırlayıp, neleri unutacakları üze-
rinde de bir belirleyiciliğe sahiptirler.5 Ayrıca ‘özümseme’ (assimilation) 
prensibine bağlı olarak çalıșmaları dolayısıyla, belirli durumlarda 
değișebilmekle birlikte, zaman içerisinde değișim göstermeme 
eğilimindedirler. Çalıșan modellerin kararlılığının, kararlı bir aile ortamından 
gelmesi ve bu durumun aile ortamında zaman içerisinde pekiștirilmesi 
olduğu düșünülmektedir yani modellerin içerdiği düșünce biçimlerinin 
otomatikleșmesi, değișime karșı direnci de beraberinde getirmektedir.6 
Bununla bağlantılı olarak bağlanma kuramı çerçevesinde, bağlanma figürleri 
ile șekillenen modellerin, yetișkin dönemdeki kișilerarası ilișkiler için birer 
prototip olușturduğu düșünülmektedir.7 

Yetișkin Bağlanma Biçimleri 
Bağlanma çalıșmaları önceleri bebeklik ve çocukluk dönemlerine 
odaklanırken, son dönemlerde yetișkinlikteki bağlanma biçimlerine yönelik 
araștırmalar artarak devam etmektedir. Hatta az sayıda çalıșma bulunmakla 
birlikte bağlanma kuramcıları, bağlanmanın yașam boyu gelișim bakıș 
açısından yola çıkarak son yıllarda yașlılık dönemindeki bağlanma biçimlerini 
incelemeye bașlamıșlardır.8  

Yetișkin bağlanma biçimleri ilk olarak, Main, Kaplan ve Cassidy tarafından 
9 yaklașık 20 yıl önce incelenmeye bașlanmıștır. Main ve arkadașları, 
yetișkinlerin, kendi çocukluklarına ilișkin değerlendirmelerinin șu anki 
ișlevsellikleri üzerinde etkili olabileceği görüșünden yola çıkarak, mevcut 
yakın ilișkilerinin genel bir tanımının, çocukluklarına ve ebeveynlerinin çocuk-
luktaki tutumlarına ait kimi özgül anıların ve ebeveynleriyle șimdiki 
ilișkilerinin sorulduğu, yarı yapılandırılmıș bir görüșme olan ve bağlanmaya 
ilișkin zihinsel temsillerin ortaya çıkardığı düșünülen Yetișkin Bağlanma 
Görüșmesi (YBG, Adult Attachment Interview) adını verdikleri bir ölçek 
geliștirmiș 10 ve Ainsworth’un sınıflamasıyla da tutarlı olan, güvenli-
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otonom, kayıtsız, saplantılı ve çözümlenmemiș-dezorganize olmak üzere 4 
yetișkin bağlanma kategorisi ortaya çıkarmıșlardır.9 

Hazan ve Shaver’ın Yetișkin Bağlanma Modeli 

Hazan ve arkadașları,11 Ainsworth’un ortaya koymuș olduğu üçlü bağlanma 
biçiminin yetișkin yașamındaki karșılıkları olan ve özelikle yakın (intimate) 
ilișkiler bağlamında tanımladıkları romantik ilișkilerde bağlanmayı, kendini 
bildirime dayanan bir ölçekle araștırmıșlar ve yetișkinler için de güvenli,  
kaygılı-kararsız ve kaygılı-kaçınan bağlanma biçimleri olmak üzere üç boyut 
tanımlamıșlardır. Buna göre, güvenli bağlanma biçimine sahip yetișkinler 
kendine güvenen, sosyal açıdan girișken, yakın ilișkiler kurmaktan rahatsızlık 
duymayan bireylerdir, kaygılı- kararsız yetișkinler kendilerine güvenmeyen, 
reddedilmek ve terk edilmekten korkan kișilerdir. Kaygılı – kaçınan 
yetișkinlerin ise yakın ilișkilerden kaçındıkları, kendilerini açmaktan rahatsız 
oldukları ve sosyal bakımdan baskılanmıș oldukları görülmektedir.12  

Yetișkin bağlanma biçimleriyle çalıșan araștırmacıların çoğu, Bartholomew 
ve arkadașlarının 13 benlik ve diğeri modeli üzerinden geliștirmiș oldukları 
dörtlü bağlanma modelini kullanmaktadırlar. 

Dörtlü Bağlanma Modeli 

Bartholomew ve arkadașları,13 bağlanmanın erken dönem tanımlarından 
yola çıkarak, Bowlby’nin orijinal teorisinde öne sürülen kendilik ve diğerine 
ilișkin iki tür içsel çalıșan modeli bir araya getirmiș ve dört kategori modeli 
adını verdikleri bir yetișkin bağlanma biçimi modeli tanımlamıșlardır. Buradan 
hareketle kendiliğin ve diğerlerinin olumlu ya da olumsuz olarak 
algılanmasından yola çıkmıș ve güvenli,  saplantılı, kayıtsız ve korkulu 
bağlanma olmak üzere dört örüntü ortaya koymușlardır. Ülkemizde de, 
Sümer ve arkadașları 14 tarafından bu bağlanma biçimlerinin Türk örnekle-
mi üzerindeki geçerlik ve güvenirliğini gösteren bir araștırma yapılmıș ve batı 
örneklemine benzer bir örüntü elde edilmiștir.  Adı geçen dört bağlanma 
biçiminin, bireylerin her bir çalıșan model boyutu üzerinde nereye denk gel-
diklerine bağlı olarak az ya da çok uydukları birer prototip oldukları 
düșünülmektedir.  

Dörtlü Bağlanma Modeli’ne göre güvenli bağlanan yetișkinler kendilikleri-
ni değerli ve sevilebilir algılarlarken diğerleri de ulașılabilir ve duyarlıdır. 
Güvenli bağlanan kișilerin benlik saygıları yüksektir, yakınlık kurmaktan 
rahatsız olmazlar ve otonomiye sahiptirler. Geriye kalan üç bağlanma biçi-
minde ise kendilik ve/veya diğerleriyle ilgili olarak olumsuz bir içsel çalıșan 
model bulunmaktadır ve her üçü de güvensiz bağlanma adı altında yer 
almaktadırlar.  

Saplantılı bağlanan yetișkinler kendiliklerini değersiz bulurlarken 
diğerlerini olumlu değerlendirmektedirler; bu yüzden diğerlerinin onayı ve 
kabulünü kazanmaya çalıșırlar ve ilișkilerle așırı meșgul olurlar. Bu insanlar 
diğerleriyle yakın ilișkiler içerisinde olmayı arzu etmekle birlikte, onlarla 
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yapıșkan tarzda ilișki kurmak istediklerinden, diğerlerini kendilerinden 
uzaklaștırabilmektedirler.  

Korkulu bağlanma biçiminde kendilik değersiz görüldüğü gibi, diğerleri de 
olumsuz değerlendirilir. Kiși, kendisinin sevilmeye layık olmadığı ve 
bașkalarının reddedici olduğu ile ilgili inançlara sahiptir. Bu nedenle korkulu 
bağlanan bireyler yakın ilișkiler kurmaktan kaçınırlar ya da ilișkilerinde ol-
dukça fazla sorun yașarlar.  

Kayıtsız bağlanan yetișkinlerse kendiliklerini değerli ve sevilebilir olarak  
değerlendirmenin yanı sıra, diğerlerine karșı olumsuz değerlendirmelere 
sahiptirler. Kayıtsız bağlanma biçimine sahip bireyler hayal kırıklığına 
uğramamak ve reddedilmemek için yakın ilișkilerden kaçınmakta, böylece 
bağımsız ve güçlü olmaya çalıșarak olumlu benlik algılarını devam ettirmek 
istemektedirler.  

 
Tablo.1.  İki Boyut Üzerinde Tanımlanan Yetișkin Bağlanma Modeli: Ben-
lik Modeli ve Bașkaları Modeli 
   
BAȘKALARI MODELİ BENLİK MODELİ 
 Olumlu (Düșük) Olumsuz (Yüksek) 
   
Olumlu (Düșük) GÜVENLİ SAPLANTILI 
 Yakın ilișki kurma konu-

sunda rahat ve özerk 
İlișkilere takıntılı 

   
Olumsuz (Yüksek)  KAYITSIZ KORKULU 
 Yakınlığa karșı kayıtsız ve 

bağımlılık karșıtı 
Yatkınlıktan korkan ve 
sosyal açıdan kaçıngan 

 
Makalenin buraya kadar anlatılan kısmında yer alan Bowlby’nin bağlanma 
kuramı ve bu kuramın yetișkinlikteki yansımaları, makale kapsamında ince-
lenmekte olan majör depresyonun anlașılabilmesi açısından önemlidir. Majör 
depresyonun en belirgin özelliklerinden biri, bireyin kendini ve diğerlerini 
algılayıș biçimi ve bu doğrultuda sosyal ve kișilerarası ilișkilerindeki 
bozulmalardır. Majör depresyona sahip bireyler kendilerini yetersiz, değersiz 
ve çaresiz görürlerken, günlük deneyimler ve sosyal ilișkiler bu kișiler 
tarafından oldukça eleștirel șekilde ele alınıp yorumlanır. 

Bağlanma Biçimleri ve Majör Depresyon 
Bowlby,3 bağlanma ve majör depresyon arasındaki ilișkiyi önemli olduğu 
düșünülen iki olası durum çerçevesinde kavramsallaștırmaktadır. Bu 
durumların ilkinde, temel bakım veren kișinin kaybı gibi travmatik bir 
yașantının bebekte yarattığı çaresizlik ve umutsuzluk duygularının majör 
depresyona neden olabileceği fikri üzerinde durulmaktadır. İkinci olası du-
rumda ise, bebeğin bakıcıyla güvenli bir bağlanma ilișkisi kuramaması ya da 
bakıcısı tarafından reddedilmesi nedeniyle kendiliğin değersiz ve sevilmez; 
diğerlerinin ise ulașılamaz olarak algılandığı olumsuz içsel temsillerin 
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olușması, değersizlik, yetersizlik ve öfke duygularını beraberinde getirmekte 
ve majör depresyon bu bağlamda ortaya çıkmaktadır. 

Bir duygudurum bozukluğu olan majör depresyonda görülen özellikler-
den biri duygulanım düzenleme (affect regulation) sistemi ve stratejileri ile 
ilgili sorunlardır. Dolayısıyla makalenin bu kısmında güvenli ve güvensiz 
bağlanma biçimine sahip bireylerin duygulanım düzenleme stratejilerine yer 
verilmesinin uygun olacağı düșünülmektedir. 

Duygulanım Düzenleme Stratejileri 
Duygulanım düzenleme konusundaki araștırmalar son 20 yıl içerisinde son 
derece hızlı bir șekilde ilerleme göstermektedir. Bunun yanı sıra, duygulanım 
düzenleme kavramı önceleri daha çok gelișim psikolojisinin ilgi alanına gir-
mekte iken, günümüzde klinik psikoloji, sosyal psikoloji, biyolojik psikoloji 
gibi alt alanları birbirine bağlayan bir kavram halini almaktadır.15 
Çoğu nesne ilișkisi kuramcısı gibi, Bowlby de kuramında duygulanıma ol-
dukça önem vermekte ve içsel çalıșan modellerin nihai amacını duygulanımın 
düzenlenebilmesi olarak görmektedir. Bununla bağlantılı olarak yetișkin lite-
ratüründeki çoğu görgül çalıșma, içsel modellerin ve bilișsel temsillerin duy-
gusal tepkileri nasıl etkilediği sorusu üzerinde durmaktadır.  

Değișik çalıșma sonuçlarına göre, farklı bağlanma biçimleri rapor eden ve 
altta yatan farklı içsel modellere sahip olan bireyler, duygusal tepkisellikleri ve 
bu duygular doğrultusunda ne yaptıkları konusunda birbirlerinden 
farklılașmaktadırlar.[13,16 

Güvenlik Temelli Stratejiler 

Mikulincer ve arkadașlarına göre 17, bağlanma sistemi harekete geçtiğinde, 
bağlanma figürü ulașılabilir durumdaysa, güvenli bağlanma hissi ya da duygu 
dengelemede “güvenlik temelli stratejiler” (security based strategies) adı 
verilen durum ortaya çıkar. Bu stratejiler, üzüntü ya da kaygıyı azaltmaya 
yöneliktir ve kișisel bașa çıkma durumunu yapıcı, esnek ve gerçekle uyumlu 
mekanizmalarla destekler.18 Bununla beraber, Fredrickson 18 tarafından 
‘bağlanma güvenliğinin genișleme ve inșa döngüsü’ adı verilen döngüyü 
yaratır. Buna göre, güvenli bağlanma bir yandan kișinin stres dönemlerinde 
zihinsel sağlıklılığını sürdürecek kișisel kaynakları inșa ederken, bir yandan da 
kișinin bakıș açısı ve kapasitesini genișletir. Kiși deneyim kazanıp bilișsel ola-
rak geliștikçe, güvenliği artıran bağlanma figürünün rollerinden çoğu 
özümsenip içselleștirilir ve sonuçta kișisel güç ve esnekliğin bir parçası haline 
gelir.  

Yetișkinlikte, gerçek bağlanma figürünün ulașabilirliği, stresle bașa 
çıkmada kullanılan bağlanmayla ilișkili içsel ve dıșsal kaynakların yeterliliğine 
dönüșür. Pek çok durumda, içsel kaynaklar yeterli olur ancak, içsel kaynakların 
yeterli olmadığı durumda güvenli bağlanma tarihçesine sahip kișiler destek 
için gerçek bağlanma kișilerine bağlanmak ister. 

Güvenlik temelli stratejiler, güvenli bağlanma duygusunun temel 
bileșenleridir ve bağlanma figürüyle kurulan olumlu etkileșimin bir sonucu 
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oldukları kabul edilir. Bu etkileșimler sırasında, kiși yașam zorluklarının 
așılabilir durumlar olduğunu ve dıș engellerin üstesinden gelinebilir 
olduğunu öğrenir. Ayrıca, diğer insanların desteğinin, olumsuz olabilecek 
olayların süreci ve sonucu üzerinde kontrol kazanmaya yardımcı olduğunu 
öğrenir. 

Duygulanım düzenlemenin güvenlik temelli stratejilerini içeren ișlemsel 
bilgi, Waters ve arkadașları 19 tarafından tanımlanan somut bir kurallar 
bütününü içerir. Bu kurallar “güvenli yașam senaryoları” (secure base scripts) 
olarak isimlendirilir. Bu hipotetik yașam senaryoları; (1) yașam güçlüğü ya da 
endișenin kabul edilmesi ve ifade edilmesi (2) destek arayıșı (3) etkili bir prob-
lem çözme girișimi olmak üzere üç ana bașa çıkma stratejisi çevresinde 
birleșirler. Lazarus ve arkadașlarına 20 göre, duygu odaklı problem çözme 
stratejileri de bu yașam senaryolarının bir parçasıdır. Bu așamada kiși 
duygularını kabullenip ifade eder ve duygusal destek arar. Duygu odaklı bașa 
çıkma girișimleri stresi azaltır ve sonrasında sorun odaklı bașa çıkma stratejile-
ri ve etkin destek arayıșları devreye girebilir.11 Bu eğilimler yakınlık 
arayıșının koruma, destek ve gerilimle bașa çıkabilme ile sonuçlandığı 
görüșünü desteklemektedir. Göreli olarak güvenli bağlanmaya sahip kișiler, 
gerginliği kabullenme ve göstermenin diğer insanlarda da destekleyici tepki-
ler uyandırdığını öğrenmișlerdir ve bu kișiler, bireyin tehdit altında olduğu 
durumlarda diğerlerinden yardım isteyebilmesinin bașa çıkma becerilerini 
geliștirmenin iyi bir yolu olduğunu bilirler. 

Güvenlik temelli stratejilere sahip olan kișilerde görülen bu eğilimler, Eps-
tein ve Meier 21 tarafından bașa çıkmanın yapıcı yolları olarak 
tanımlanmaktadır. Bunlar: (1) gerilimin kaynağını ortadan kaldırmak için 
gösterilen aktif çaba; (2) sorunlu durumun iyi bir șekilde yönetimi; (3) olumsuz 
sosyo-emosyonel etkilere yol açmadan duygusal dengeyi geri kazanma ola-
rak sınıflandırılmaktadır. Bu yapıcı kapasitelerin kazanımı, bașa çıkma için 
kullanılabilecek ancak ișlevsel olmayan geri çekilme, kaçma stratejileri, algıyı 
bozan ve kișilerarası çatıșmalara yol açan ilkel savunma mekanizmaları gibi, 
tekrarlayan ve pasif duygu odaklı bașa çıkma stratejilerinin kullanımını indir-
gemektedir.11 

Aktarılanlara ek olarak güvenli bağlanma hissi, kișinin bakıș açısını, beceri-
leri ve kapasitesini  genișletebilmesine yardımcı olur. Bowlby güvenli 
bağlanma hissinin bozulmasının keșif, karșı cinsle duygusal yakınlık kurabilme 
ve bakım verme gibi diğer davranıș sistemlerinin faaliyetlerini de aksattığını 
belirtmektedir. Güvensiz kișiler ya da belli bir an ya da dönem güvensizlikten 
zarar gören kișiler, stres yaratan durumla gerçek ya da zihinsel bir uğrașı 
içinde takılırlar. Bu nedenle, çevreyi keșfetmek için çok az kaynak ayırabilirler, 
diğer insanlarla olmaktan çok az haz alabilirler ve diğer insanların ihtiyaçlarına 
çok az odaklanabilirler. Dikkatlerini ancak güvenlik sağlanıp, rahatladıkları 
zaman bakıș açılarını genișletmeye ve yeni beceriler kazanmaya 
kaydırabilirler. 3,22 

Güvenlik temelli stratejilerin, hem kaygı hem de kaçınma boyutunda 
görece olarak düșük puanlar alan yani güvenli bağlanan kișilerin karakteristik 
özelliği olduğu kabul edilmektedir. Araștırmalar, kaçınma ve kaygı boyutun-
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daki düșük puanların sıkıntının yönetimiyle ilișkili olumlu inançlar, diğerlerine 
ve kendine yönelik olumlu bakıș açısı, zihinsel sağlıklılığın idamesi ve stres 
dönemlerinde etkin ișlevsellikle ilișkili olduğuna ișaret etmektedir.23 

Yakınlık Arama Çabası ve İkincil Bağlanma Stratejileri 

Tehlikeli bir durum karșısında kișinin yașadığı sıkıntı, bağlanma figürünün 
ulașılmazlığı ile birleștiğinde sonuç güvensiz bağlanmadır. Kiși, duygulanım 
düzenlemesi yapabilmek için yakınlık arayıșını sürdürüp sürdürmemesi 
gerektiğine karar verir.24 Bu durum ise ikincil bağlanma stratejilerinin aktive 
olmasına yol açar. 

Așırı Harekete Geçirici Stratejiler 

Yakınlığın sağlanması mümkün olan bir durum olarak değerlendirilirse, kiși 
yükselmiș bir enerji (hiperaktivite) ile, ısrarlı bir șekilde yakınlığa, desteğe ve 
sevgiye ulașmak için çaba gösterir. Bu nedenle, bağlanma literatürüne göre, 
ikincil stratejilerden biri, aktif ve ısrarlı așırı harekete geçirici bağlanma strate-
jileri (hyperactivating strategies) olarak isimlendirilmektedir.25 Bu strateji, 
bağlanma figürü ulașılabilir algılanana ve güvenlik duyumsanana kadar de-
vam eden yüksek bir tetiktelik düzeyi, yoğun bir ilgi ve çaba gerektirmektedir. 
Așırı harekete geçirici stratejiler, karșı tarafa yönelik bir yakınlașma eğilimini 
içerir ve kontrol etme davranıșları aracılığıyla ilgi, bakım ve destek tepkileri 
uyandırmaya yöneliktir. Bu çabaların beraberinde getirdiği ve ilișkiye yönelik 
ortaya çıkan așırı bağımlılık, kișide duygulanım düzenleme ile ilgili sıkıntılara 
neden olmaktadır. 

Așırı harekete geçirici stratejiler, kaygı boyutundaki görece olarak yüksek 
puanlarla karakterize edilirler. Araștırmalar, yüksek kaygının tehlike ihtimali-
nin abartılması, olumsuz kendilik algısı ve ilișkilere yönelik kötümserlik 
inançlarıyla ilișkili olduğuna ișaret etmektedir. Kaygı düzeyleri yüksek olan 
kișilerin stres yaratan durumlara așırı sıkıntıyla tepki verdikleri ve kafalarının 
sürekli olarak tehdit yaratan durumla ilișkili endișe düșünceleriyle meșgul 
olduğu görülmektedir. Son olarak, bağlanma figürlerinin temsillerinin ve 
bağlanma ile ilișkili endișelerinin herhangi bir açık dıș tehdit olmadan da 
tetiklenebildiği gözlenmektedir. 

Hareketsiz Hale Getirici Stratejiler 

Bağlanma figürünün ulașılmazlığı durumunda yakınlık arayıșına yönelik diğer 
bir strateji ise yakınlık arayıșının engellenmesi, destek isteğinin azalması ve 
kișinin sıkıntı durumuyla yalnız bașına bașa çıkma eğilimi göstermesidir. 
Duygulanım düzenlemeyle ilișkili bu tür ikincil stratejiler hareketsiz hale geti-
rici stratejiler (deactivating strategies) olarak isimlendirilmektedir.11  Bu tür 
stratejilerin temel amacı, bağlanma sistemini hareketsiz tutarak engellenme-
den kaçınmak ve bağlanma figürünün yokluğundan kaynaklanabilecek gele-
cekteki olası acılardan kurtulabilmek olarak görülmektedir. Bu amaç, 
bağlanmayla ilișkili ihtiyaçların inkarına, yakınlıktan ve yakın ilișkilerde 
bağımlılıktan kaçınmaya, diğerleriyle aradaki mesafeyi fiziksel, duygusal ve 



ÇALIȘIR 

248 
 

bilișsel olarak en fazla düzeyde tutmaya, kendi kendine yeterlik ve bağımsızlık 
için güçlü bir arzu duymaya itmektedir. Deneyim ve tekrarlar sonucu, kișinin 
kendisi ve sıkıntı duygusu arasına gerçek ya da simgesel mesafe koyma 
eğilimi bağlanma dıșındaki durumlara da tașınır. 

Mikulincer ve arkadașlarına göre 25, bu uzaklaștırma eğilimi, dikkatin ak-
tif bir șekilde tehdit edici olaylar ve kișisel duyarlılıklardan uzaklaștırılması ve 
sıkıntı verici anı ve düșüncelerin bastırılmasını içerir. Bu bașa çıkma stratejile-
rinin bazıları, kaçınma yașantısına neden oldukları için önleyici (preemptive) 
olarak tanımlanırken,  bastırma ya da saptırma gibi diğer bașa çıkma yolları ise 
izleyen (postemptive) olarak isimlendirilir. Her iki stratejinin kullanımını iki 
yönlü bir savunma sistemine benzetmek mümkündür. Kullanımının mümkün 
olarak algılandığı durumlarda önleyici mekanizmalar devreye girerken, öncül 
strateji bașarılı olamadığında ya da beklenmedik bir saldırıda izleyen strateji 
devreye girer.17 

Mikulincer’e göre 26, güvenli bağlanan kișiler, kendini yenen ya da dis-
osyatif mekanizmaları kullanma ihtiyacı duymamaktadır, duygu düzenlemeyi 
yapılandıracak olan stratejiler kendilik değeriyle ilișkilendirilmemektedir. 
Bunun yerine, bu kișilerin güvenli bağlanma biçimleri ve güçlü öz güven ve 
iyimserlikleri olumlu, duruma uygun ve durağan bir kendilik bakıș açısına 
sahip olmalarına yardımcı olmaktadır. 

Kaçınan bağlanma biçimine sahip insanlar duygusal katılımı en aza indire-
bilmek, bağlanma ihtiyaçlarını inkar edebilmek, otonomi ve kontrolü 
sağlayabilmek, rahatsız edici düșünce ve duyguları bastırabilmek, stresi azal-
tabilmek ve represif-disosiyatif mekanizmanın devamını sağlayabilmek adına 
yakın ilișkilerden kaçınmaktadırlar. Bu kișiler, stresle baș edebilmek için stresle 
bağlantılı ipuçlarını deaktive etmektedir. Özellikle duygulanım düzenleme 
girișimleri, stresin asıl kaynağının kendileri olduğu fikrini uzaklaștırabilmek 
adına kișisel yetersizliklerini göz ardı ederek, diğer insanlara olumlu, güçlü ve 
yeterli bir kendilik imajı sağlayabilmek adına kullanılmaktadır. 

Kaygılı-ambivalan bağlanma biçimine sahip bireylerin stresle bașa çıkma 
șekli ise, bağlanma figürüyle olan uzaklığı en aza indirerek, bu figürlerin 
sağlayabileceği güvenli temeli en üst düzeye çıkarmaya çalıșmaktır.27 Yani, 
bu kișiler bağlanma sistemini așırı harekete geçirici stratejileri kullanmakta ve 
diğer insanlardan sevgi ve yakınlık görebilmek için yapıșma ve kontrol etme 
gibi davranıș örüntülerine girișmektedirler. Dolayısıyla bu kișiler kendiliğin 
olumsuz yönünü vurgulama eğiliminde olmakta ve duygulanım düzenleme 
adına kișisel zayıflıklarını ve çaresizlik hissini diğerlerine yansıtacak șekilde 
așırı harekete geçirici edici girișimlerde bulunmaktadırlar. 

Mikulincer’in 26 yapmıș olduğu araștırmanın sonuçlarına göre, güvensiz 
bağlanan bireylerin kendilerine yönelik bakıș açıları bağlanmayla ilișkili duygu 
düzenleme stratejilerine karșı bilișsel manifestolar olabilir. Örneğin, kaçınan 
bağlanma biçimine sahip bireylerde görünen olumlu kendilik algısı gerçek bir 
özgüveni yansıtmıyor olabilir ve kendiliğe yönelik bu idealizasyon, diğerleri 
tarafından reddedilmeyi önlemek için kullanılmakta olan bir savunmayı 
yansıtıyor olabilir. Bunun tersi olarak, kaygılı-ambivalan bireylerin sahip 
olduğu negatif kendilik algısı olumsuz bağlanma deneyimlerine bağlı olarak 
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gelișmiș ve içselleștirilmiș ve en sonunda kișinin kendisini değersiz ve sevile-
mez biri olarak görmesine neden olmuș olabilir. Ancak aynı zamanda bu 
kișilerin sahip olduğu duygulanım düzenleme stratejileri de en az bağlanma 
deneyimleri kadar önemli olabilir. Yani, duygulanım düzenlemenin 
bağlanmayla ilișkili stratejilerinin aktivasyonu da bu olumsuz kendilik 
algısının durağan bir bileșeni olabilir. 

Makale çerçevesinde bağlanma biçimlerinin majör depresyonla olan 
ilișkisi ele alındığından yukarıda aktarılan ve bağlanma biçimleriyle birebir 
ilișkili olan duygulanım düzenleme stratejilerinin oldukça önemli olduğu 
düșünülmektedir. Bu tartıșmaların bir bașka katkısı, ileride değinilmiș olan 
yetișkin bağlanma biçimleri ve depresyon arasındaki ilișkiye yönelik 
araștırmaların da önünü açmıș olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Bowlby’nin geliștirmiș olduğu kuramsal çerçeve, psikolojinin farklı alt alan-
lara mensup araștırmacılar tarafından dikkat çekmiș ve pek çok çalıșmanın 
yapılmasına olanak sağlamıștır. Klinik psikoloji alanında da oldukça fazla yankı 
bulan bağlanma kuramının çeșitli psikopatolojilerle olan ilișkisi halen 
araștırılmaya devam edilmektedir. Bu amaç doğrultusunda yetișkinlikteki 
bağlanma biçimlerinin, obsesif kompulsif bozuklukla 28; panik bozuklukla 
29, agorafobi ile 30, yeme bozuklukları ile 31 ve diğer Eksen I ve Eksen II 
tanı gruplarıyla olan ilișkisi araștırılmaktadır. 

İlgili Araștırmalar 
Günümüze kadar yapılmıș olan çalıșmalar, güvensiz bağlanma biçiminin, 
duygulanım düzenleme ile ilgili sorunların ve bu doğrultuda kullanılmakta 
olan așırı harekete geçirici stratejilerin depresif semptomatolojiyle ilișkili 
olduğu düșüncesini destekleyen pek çok tutarlı veriye sahiptir ve bu bulgu-
nun geniș bir depresif belirti spektrumuna genellenebilir nitelikte olduğu 
düșünülmektedir.32 

Bu çalıșmalardan bir tanesini Cole-Detke ve arkadașları 33, değișik se-
viyelerde yeme bozukluğu ve depresyon gözlenen 61 üniversite öğrencisi 
kadın üzerinde yürütmüșlerdir. Sonuçlara göre hareketsiz hale getirici strateji-
leri çoğunlukla yeme bozukluğu belirtilerine sahip bireyler tarafından 
kullanılırken, hiperaktive edici stratejiler yükselmiș seviyelerdeki depresyon 
belirtilerine sahip kișiler tarafından kullanılmaktadır. 

Carnelley ve arkadașları,16 depresif ve depresif olmayan üniversite 
öğrencileri üzerinde yürütmüș oldukları bir çalıșmada, saplantılı ve korkulu 
bağlanma biçimine sahip bireylerin olumsuz bir kendilik zihinsel temsiline 
sahip oldukları ve depresif belirtiler gösterdikleri bulgulanmaktadır. Yazarlar, 
özellikle korkulu bağlanma biçiminin depresyona yatkınlıkla oldukça ilișkili 
olduğu ve bu biçimin depresyon için bir yatkınlık faktörü olușturduğunu 
belirtmektedirler. 

Daha yakın dönemde Murphy ve arkadașlarının 34 yürütmüș oldukları 
bir çalıșmada diğerleri hakkındaki zihinsel temsilleri göz önünde 
bulundurulmaksızın, kișinin negatif bir kendilik modeline sahip olmanın de-
presyonla ilișkili olduğu ifade edilmektedir. Çalıșma sonuçlarına göre 
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saplantılı ve korkulu bağlanma biçimine sahip üniversite öğrencileri, güvenli 
bağlanma biçimine sahip olan öğrencilerden depresif belirtiler açısından 
anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. 

Sloman ve arkadașları,35 depresyonun evrimsel mekanizmaları üzerinde 
durmakta ve bağlanma ile sosyal sınıfın depresyon üzerindeki rolünü incele-
mektedirler. Sloman ve arkadașlarına göre özellikle kronik stresle bağlantılı 
olan depresyon tablolarında,  davranıșsal geri çekilme, düșük benlik saygısı ve 
anhedoni gibi temel belirtiler, tehdit ve korunmaya olan hassasiyeti 
artırmanın yanı sıra, davranıș ve duygudurumun düzenlenmesine yönelik 
evrimsel mekanizmaları yansıtıyor olabilir. Dolayısıyla bu bakıș açısı 
doğrultusunda, kișinin ihmal ya da istismar edilmesi gibi bağlanma sorunları 
depresyonun erken dönem genel yatkınlık faktörlerini olușturuyor olabilir. 
Bunun yanı sıra, yakın ilișkilerin kaybı ya da düșük sosyal ödüllendiriciliğe 
sahip bir ortamda yenilgiye uğramak tetikleyici faktörler olabilirken, depresif 
bireylerde sıklıkla görülen sevilemezlik hissi gibi psikolojik saplantıların teme-
linde bebeklik dönemindeki bağlanma yașantıları yatıyor olabilir. 

Wei ve arkadașlarının 36 yapmıș oldukları bir çalıșmanın sonuçlarına 
göre ise yüksek düzeyde bağlanma kaygısına sahip kișiler, artmıș düzeyde 
diğerlerinden güvence almaya ihtiyaç duymaktadır ve yazarlar bu ihtiyacın, 
kișilerin sahip oldukları depresyona yatkınlıklarını artırmaktadır. 
Araștırmalarının bir diğer bulgusuna göre ise bağlanma kaygısına sahip de-
presif kișilerin kendi kendini pekiștirebilme kapasiteleri de sınırlıdır. 
Dolayısıyla bağlanma kaygısına sahip kișilerin, kendi kendilerini pekiștirme 
kapasitesinin sınırlılıklarının yanı sıra diğerlerinin garantisine ihtiyaç 
duymaları depresif semptomları ortaya çıkarmaktadır. Benzer bir çalıșma 
Strodl ve arkadașları tarafından 37, 44 agorafobik, 25 major depresif 
bozukluğa sahip ve 53 hiçbir psikopatoloji bulunmayan kadın üzerinde 
yürütülmüștür. Araștırma bulgularına göre güvensiz bağlanma kategorisine 
ait olan onaylanma ihtiyacı ve ilișkilere karșı saplantılı olma boyutları majör 
depresif bozuklukla birebir ilișkilidir ve kișinin genel öz yeterlik duygusu, 
onaylanma ihtiyacı ve depresyon için ara değișken olarak ifade edilmektedir. 

Ağrı bozukluğu olan yetișkinlerle yapılan bir çalıșmada 38, korkulu 
bağlanmanın biçiminin, hem kronik ağrı bozukluğu hem de olumsuz 
duygulanımın varlığı ve etkili baș etme stratejilerinin kullanılmaması sebe-
biyle depresyonla ve depresyonda sıklıkla görülmekte olan bir bilișsel yanlılık 
olan felaketleștirme (catastrophizing) ile ilișkili olduğu bulgulanmaktadır. 

Reis ve arkadașlarının yapmıș oldukları bir çalıșmada 30, majör depre-
syona sahip bireylerin korkulu bağlanma biçimine sahip oldukları ve bu 
bağlanma biçiminin terapötik ittifaktan bağımsız olarak tedavi sonucunu 
olumsuz yönde etkilediği ifade edilmektedir. Buradan yola çıkarak yazarlar, 
reddedilmekten korktukları için yakınlık kurmaktan kaçınan kaçınan bu tür 
hastaların tedavi bașarısını etkilemelerine yönelik olarak tedavilerinin bu 
çerçevede biçimlendirebileceğini öne sürmektedirler. 
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Tartıșma  
John Bowlby ve Mary Ainsworth’un ortak çalıșmaları sonucu olușturulmuș 
olan bağlanma kuramındaki ilkelerden biri, temel bakım veren kiși ile 
kurulmuș olan bağlanma ilișkilerinin yașam boyu devam ettiği ve yetișkinlik 
döneminde de bir öneme sahip olduğudur.39 Bu doğrultuda yetișkinlik 
döneminde görülen psikopatolojiler üzerinde güvensiz bağlanma 
ilișkilerinden kaynaklanan sorunların etkili olabileceği fikri üzerinde durmak 
yanlıș olmayacaktır. Ancak kendilik ve diğeri hakkındaki erken dönem 
örüntüler sonucu gelișen zihinsel temsillerin yetișkinlikteki bağlanmayı ve 
ilișkileri ne derece etkilediği görgül sonuçları olan yeterli sayıda araștırma 
yapılmadığından bilinememektedir. Zihinsel temsillerin devamlılığı ve 
durağanlığı ile ilgili olarak iki temel görüș bulunmaktadır. Revizyonist pers-
pektife (revisionist perspective) göre, içsel zihinsel temsiller görece esnek 
olduklarından, kișinin yeni deneyimleri sonucu gözden geçirilip uyarlanabilir-
ken, prototip perspektife (prototype perspective) göre ise, sözel olmayan bilgi 
ișleme ve davranıș stratejileri olan zihinsel temsiller, karmașık bir bilișsel kapa-
sitenin ortaya çıkması sonucu olușmakla ve yeni ilișkilerle “güncellenebilir” 
olmakla birlikte, erken olușturulan prototipler aslında değișmeden 
kalmaktadırlar.40 Dolayısıyla bu konunun görgül verilerle tam olarak 
açıklığa kavușturulmasının oldukça önemli olduğu düșünülmektedir. 

Son 20 yıl içerisinde klinik psikoloji alanında yetișkin bağlanma kuramının 
çeșitli psikopatolojilerle olan ilișkisi gerek nedensellik, gerek gidișat ve ge-
rekse tedavi açısından araștırılmaktadır. Bu makale çerçevesinde ise yetișkin 
bağlanma kuramının majör depresyon ile olan ilișkisi görgül araștırma 
bulguları çerçevesinde ele alınmaya çalıșılmıștır.  

Konu ile ilgili olarak günümüze kadar olan çalıșmalara bakıldığında, majör 
depresyonun güvensiz bağlanma biçimi ile ilișkili olduğu görülmekte-
dir.32,34 Çalıșma sonuçları majör depresyon ile tek bir bağlanma biçimi 
arasında birebir ilișki belirtememekle birlikte, özelde korkulu ve saplantılı 
bağlanma biçiminin majör depresyon belirtileri ile örtüșme gösterdiği 
düșünülmektedir. Buna göre, korkulu bağlanma biçimine sahip bireyler 
diğerlerine yönelik yoğun bir güvensizlik hissetmekte, ilișki kurmaktan 
kaçınmakta ve kendilerini sevilemez ve değersiz olarak algılamaktadır. 
Saplantılı bağlanma biçimine sahip bireyler ise diğerlerini olumlu 
değerlendirmelerine bağlı olarak ilișkilerle saplantılı biçimde ilgilenmekte 
ancak bunun yanı sıra, korkulu bağlanma biçimine benzer șekilde kendilerini 
değersiz, sevilemez ve çaresiz olarak algılamaktadırlar. 

Açık șekilde görülmektedir ki, adı geçen iki bağlanma biçiminde ortak ola-
rak tanımlanan kișinin kendisine yönelik değersizlik, sevilemezlik ve çaresizlik 
algıları, depresyonda görülen kendilik algısıyla örtüșmektedir. Dolayısıyla 
erken dönemdeki bağlanma deneyimleri ve korkulu ve saplantılı bağlanma 
biçimleri depresyon için yatkınlaștırıcı etkenler olabilir. 

Buna ek olarak, doğuștan gelen ve yeni doğanın hayatta kalmasını 
sağlayan yakınlık arama ihtiyacı, bağlanma figürü ile ilișkisiyle ortaya çıkması 
ve șekillenmesi sonucu bireyin duygulanım düzenleme stratejileri üzerinde 
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etkili olmaktadır. İkincil duygulanım düzenleme stratejilerinden biri olan așırı 
harekete geçiri stratejilerde görülen algılanan tehditlerin ‘abartılması’ ve 
diğerleri ile ilișkilerin kötümser bir bakıș açısı ile ele alınarak 
felaketleștirilmesinin depresyonla ilișkili olduğu düșünülmektedir. 
Duygulanım düzenleme stratejileri, bağlanma kuramı ve majör depresyon 
arasındaki ilișkinin, bir duygudurum bozukluğu olan majör depresyonun 
doğasının anlașılabilmesi açısından önemli olduğu düșünülmektedir. Ayrıca 
bu ilișkiye ıșık tutulmasının, majör depresyonun tedavisinde de açılımlar 
sağlayabilmesi olası görülmektedir. 

İlerideki araștırmaların, majör depresyon ve bağlanma biçimleri arasındaki 
ilișkiyi etkileyebilecek çeșitli değișkenleri incelemesinde fayda olduğu 
düșünülmektedir. Bunu yapabilmek için ise depresyon ve bağlanma biçimleri 
arasındaki nedenselliği tam olarak görebilmek adına boylamsal çalıșmalara 
ihtiyaç olduğu düșünülmektedir.  Bağlanma literatüründe bağlanma biçim-
leri ve çeșitli psikopatolojiler arasındaki ilișkiler incelenmekle birlikte, henüz 
özgül bağlanma biçimleri ile spesifik bozukluklar arasındaki ilișkiler 
belirlenememiștir. Dolayısıyla sadece majör depresyon ile değil, tüm psikopa-
tolojiler ile bağlanma kuramı arasındaki ilișkiler hakkında tutarlı verilere 
ulașılabilmesi adına daha fazla sayıda araștırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sonuç 
Bu gözden geçirme makalesi çerçevesinde, duygulanım düzenleme stratejile-
ri ve majör depresyon arasındaki ilișki yetișkin bağlanma kuramı bağlamında 
ele alınmaya çalıșılmıștır. Bağlanma kuramına göre bebeklik döneminde 
gelișen içsel çalıșan modeller, kișilik gelișimi ve ileride olușabilecek muhtemel 
psikopatolojiler üzerinde bir belirleyiciliğe sahip olmaktadır. Farklı bağlanma 
biçimleri rapor eden ve altta yatan farklı içsel modellere sahip olan bireyler, 
duygusal tepkisellikleri ve bu duygular doğrultusunda ne yaptıkları konusun-
da birbirlerinden farklılașmaktadır. Bağlanma sistemi harekete geçtiğinde, 
bağlanma figürü ulașılabilir durumdaysa, güvenli bağlanma hissi ya da duygu 
dengelemede “güvenlik temelli stratejiler” adı verilen durum ortaya çıkar. 
Bağlanma figürünün ulașılmazlığı, kișinin yașadığı sıkıntılar ile birleștiğinde 
ise kiși duygulanım düzenlemesi yapabilmek adına yakınlık arayıșını sürdürüp 
sürdürmemesi gerektiğine karar verir ve bu durum, ikincil bağlanma strateji-
leri adı verilen, așırı harekete geçirici ve hareketsiz hale getirici olmak üzere iki 
ayrı stratejinin aktive olmasına neden olur. Çalıșmalar, güvensiz bağlanma 
biçiminin, duygulanım düzenleme ile ilgili sorunların ve bu doğrultuda 
kullanılmakta olan ikincil bağlanma stratejilerinin depresif semptomatolojiyle 
ilișkili olduğu düșüncesini destekleyen pek çok tutarlı veriye sahiptir. Çeșitli 
çalıșmalar, depresyon söz konusu olduğunda hangi ikincil stratejilerin sıklıkla 
kullanıldığı konusunda farklı sonuçlar vermekle birlikte, duygulanım düzen-
leme stratejilerinin, bağlanma kuramı ve majör depresyon arasındaki ilișkinin, 
majör depresyonun doğasının anlașılabilmesi açısından önemli olduğu 
düșünülmektedir. 
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