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“Özünde sevilene kadar 

tamamen hayatta değiliz.” 

“Özünde sevilene kadar tamamen hayatta deği-

liz.“demiş Alain de Botton (2006), sevgiden bahseder-

ken. 

“Sevgi” duygusunun anlamı ve hissettirdikleri her bi-

rey için aynı mıdır? Alain de Botton’ın bu sözünden 

bahsederken, sevginin her birey için hayati önemini 

vurgulamıştır. Sevgi, doğada iki bireyin birleşimi so-

nucu aile kavramını oluşturan bir güçtür. Sevginin 

ifade ettiği ve bireylerde uyandırdığı anlam, bireyin 

gelişimsel dönemi boyunca değişiklik gösterir. Erikson 

ve Freud’un oluşturduğu gelişimsel teorilerde, sevgi-

nin ifade ettiği anlam bireyin gelişimsel dönemleri bo-

yunca değişiklik gösterir. (Freud, 1905; Erikson, 1950)  

Anne karnından çıkan bebek artık koşulsuz sevgi ile 

tanışmaya hazırdır, onun için sevgi annesine bağlılık-

tır artık. Bir çocuk için sevgi duygusunun uyandırdığı 

his ilgi ve güvendir. Yetişkinliğe eriştiğinde, sevgi artık hayatı yeniden yapılandı-

ran ve yeni sorumluluklar getiren ahlaki bir bağlılık haline gelir. Bowlby’nin Bağ-

lanma Kuramı’na (1982) göre çocuğun ebeveyn figürüne bağlanması ve hissettiği 

sevgi, hayatta kalmasına ve kendini geliştirmesine katkıda bulunur. Bu yönden 

de bağlanma, ebeveyn-çocuk ilişkisi yönünden çok önemlidir. Çocuk, ebeveyn figü-

rüne yakınlık kazanarak uygun davranışları öğrenir ve öğrendiklerini hayatı bo-

yunca sürdürür. Michigan Üniversitesi’nin “ebeveyn sevgisinin çocuklar üzerine 

etkisi” ile ilgili yaptığı bir araştırmaya göre (2020), aile içinde bireyler birbirlerini 

sevdiklerinde, çocukların gelişimine yatırım yaparlar ve çocuklar okul hayatlarını 

daha uzun sürdürürler. Böylece aile bireylerini rol model alarak yetişkinliğe eriş-

tiklerinde evlenecekleri insanı, arkadaşlarını ailesine benzer seçerler ve çevrele-

rinde daha mutlu olurlar. Buna göre aile içindeki sevgi, duygusal bağları geliştirir 

ve çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimine katkı sağlar (Ainsworth, 1969). Ayrıca 

ebeveynleri tarafından sevilmeyi deneyimleyen bir çocuk, çevresine sevgiyi nasıl 

ifade etmesi gerektiğini öğrenir.   

2-6 yaş arasında benlik kavramımız oluşur ve dış görünüşümüzü, karakterimizi, 

davranışlarımızı tanımlamayı öğreniriz. Bunun oluşmasında ebeveynlerin sevgile-

rini davranışlara ve sözcüklere dökmesinin büyük payı vardır. Ebeveynleri tara-

fından sevgi ile büyüyen bir çocuğun çevresine duygularını ifade edebilme yani 

“duygusal beceri” kazanmış olur. Duygularını daha iyi anlar, hissettiklerini daha 

iyi ifade edebilir ve diğerlerinin duygularını daha iyi anlamlandırabilir, buna ek 
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Asrın YENİHAYAT 

“Zamana ve sevgiye layık olmasaydım, hiçbir şeye layık ola-

mazdım.” 

Peki ya çocuklukta ebeveyn sevgisi ile tanışamazsak? Teorilere gö-

re sevgi eksikliği “reddedilme” olarak kabul edilir (Wolberg, 1944). 

Reddedilen çocuk korku, güvensiz, dikkat arayan, kıskanç ve yalnız 

olma eğilimi gösterir. Zamanla birlikte hayat boyu yeni insanlar 

tanır, sevmeyi ve sevmemeyi deneyimleriz. Birey geliştikçe, çev-

resi de genişler. Eğer ki çocuğun ebeveynleri duygusal olarak sağ-

lıklıysa, çocuklar da güçlü bir benlik geliştirir. Sevgiyi ebeveynle-

ri tarafından deneyimlememiş bir çocuk, benlik saygısı oluşu-

munda problem yaşayabilir. Bunun sebebi, çocuğun iletişim kura-

rak kabul gördüğü bir ebeveyne ihtiyaç duymasıdır çünkü çocuk 

olarak fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarımızı bir ebeveyn tarafından 

karşılanacağını biliriz. Benlik saygısı, kendi değerimiz hakkında 

yaptığımız yargılar ve bu yargılarla ilişkili hislerdir. Psikolojik 

uyum, gelecekteki davranışlarımız ve duygusal deneyimlerimiz 

doğrudan etkilenir. Sosyal normlara uyum sağlamada birey zor-

luk yaşayabilir. Bu da empati kurma problemine yol açarak aile 

içi çatışmayı ve uyumsuz davranışları beraberinde getirir. Sevgi-

sizliğin sonucunda duygusal istikrarsızlık gelebilir ve birey yetiş-

kinliğe eriştiğinde sosyal ilişkilerde sorun yaşayıp, kendini izole 

edebilir. Çevresini ve dünyayı anlamakta zorluk yaşayabilir. Ayrıca 

güvensizlik duygusu, sevgi yoksunluğunda görülmesi muhtemeldir. 

Yetişkinlikte sürekli kendini koruma hissi, zor durumlardan kaç-

mak ve çevreye güvensizlikten kaynaklanan bir çekimserlik vardır.  

Ainsworth, M.D. (1969). “Object Relations, Dependency, and Attachment: A Theoretical Review of the 

 Infant-Mother Relationship,” Child Development 40, 969-1025. 

Botton A. (2006).  On Love: A Nobel. Grove/Atlantic. 

Bowlby, J. (1982). Attachment. New York: Basic Books. 

Erikson, E.H. (1950). Childhood and Society. New York:Norton. 

Freud, S. (1905). Three essays on the theory of sexuality. Standard Edition, VII. London: The 

 Hogarth Press. 

University of Michigan. (2020). Love matters: How parents' love shapes children's lives. ScienceDaily. 

 Retrieved October 9, 2020 from www.sciencedaily.com/releases/2020/02/200212150134.htm 

Wolberg, L. R. (1944). The character structure of the rejected child. Nervous Child, 3, 74-88. 



 Sevgi, aile dinamiğinin en önemli 

yapı taşlarından birini oluşturur. Sevgi-

nin, aile çalışmalarında ele alınan diğer 

kavramlardan (örn., kabul, red, sıcaklık, 

ihmal) daha soyut olması, sevginin çalışıl-

masını da anlaşılmasını da zorlaştırmıştır. 

Yine de sevgiyle ilgili en önemli noktalar-

Nesiller Arası Sevgi Aktarımı 
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“ Anne-babanın davranışları, 

çocuklarını sevmesi, bunu 

göstermesi ve sevgiyi model olarak 

öğretmesi, bireyin hayatında bir 

kelebek etkisi yaratarak hayatının 

pek çok farklı alanına temas eder. “ 

Ebeveyn sıcaklığı kavramı ile dö-

nüşümlü olarak kullanılan ebeveyn sevgi-

sinin, ebeveyn tutumunu oluşturan konu-

lardan en önemlisi olduğu belirtilmektedir 

(Chen, Haines, Charlton ve VanderWeele, 

2019). Anne-baba çocuklarına karşı kabul 

edici davrandıklarında, onlara sıcaklık gösterdiklerinde ve onların 

ihtiyaçlarını görüp bu ihtiyaçlara cevap verdiklerinde, çocuklar sevil-

diklerine dair ipuçları edinir ve bu duyguyu geliştirmeye başlar. Sev-

ginin küçük yaşlardan itibaren, bireyin ilk sosyal çevresi olan ailede 

deneyimlenmesi ve hissedilmesi, kişinin kendisinin sevilebilir bir 

birey olduğu inancına sahip olmasına ve çevresindeki diğer canlıları 

da sevebilmesine olanak tanır. Kişi sevginin olduğu ve gösterildiği 

bir ailede büyüdüğünde kendisine saygı duymayı öğrenir ve kişinin 

psikolojik dayanıklılığı artar. Bu sayede kişi, ileriki yaşamında da 

Ebeveynlik tutumunun nesiller arasında aktarıldığını gösteren çalışmalar (örn.; Belsky, Con-

ger ve Capaldi, 2009; Madden vd., 2015; O’Brien, 2010) da aslında benzer durumlara işaret etmekte-

dir. Kişi, kendi ebeveynlerinden gördüğü yetiştirilme tarzını özümser. Bunun etkileri kişinin ilişkileri, 

problem çözme biçimi, eş seçimi gibi pek çok farklı yönde ortaya çıktığı gibi, kişinin kendisi anne/baba 

olduğunda da çoğunlukla yine kendi tecrübe ettiği gibi bir ebeveynlik tarzıyla ortaya çıkar. Dolayısıy-

la, ebeveynlik tutumlarının nesiller arasında aktarıldığını gösteren çalışmalardan da yola çıkarak, 

çocukluğunda anne-babasından sevgi görmüş, sevginin olduğu bir ortamda yetişmiş olan bireylerin 

kendi çocuklarına da benzer şekilde sevginin olduğu bir yetişme ortamı sağladığını söyleyebiliriz.  

Anne-babadan çocuğuna, daha sonra da aynı yollarla sonraki nesillere aktarılan sevgi, bireyin 

yaşamı için önemli anlamlar taşımaktadır. Anne-babadan sevgi gören bir çocuk, sevilmeye değer bir 

birey olduğunun farkına varabilir ve böylelikle özgüven ve özsaygı geliştirir. Bu sayede, başkaları ta-

rafından da sevilebilir, güvenilir ve saygı duyulabilir bir insan olduğunun bilincinde olur. Diğer taraf-

tan kendi ebeveynleri tarafından kabul ve sevgi görmemiş bireyler, kendilerine karşı daha acımasız 

olabilir. Bu kişiler kendilerini sevilebilir ve saygı duyulan bireyler olarak görmediklerinden, diğer ki-

şiler tarafından da sevildiklerine ve saygı duyulduklarına inanmazlar. Bir çocuğun, yaşamdaki ilk 

ilişkilerini kurduğu anne-baba tarafından karşılanması gereken en büyük ihtiyacı olan bakım ve kar-

şılıksız sevgi (Harlow, 1958) karşılanmadığında, kişinin en temel duygusal ihtiyaçlarından biri karşı-

lanmamış olur. Daha sonra kurulan ilişkiler de temeli olmayan bir binaya çıkılan katlar gibi dayanık-

sız ve hassas olabilir.  
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Dr. Sena CÜRE ACER 

 Peki eğer anne-babamızdan sevgi görmediysek olumsuzluklarla dolu bir hayata mı mahku-

muz? Veya kendi olumsuz çocukluk deneyimlerimizi de çocuğumuza bu şekilde aktarıp bu olum-

suzlukları onun da yaşamasına mı neden olacağız? Bu şekilde olmak zorunda değil. Eğer kendimiz-

le ilgili böyle bir durum fark ediyorsak, kendi kaynaklarımızı güçlendirerek kendimiz ve ailemiz 

için farklı stratejiler geliştirebiliriz. Örneğin, nasıl iletişim kurduğumuz, psikolojik dayanıklılığı-

mız ya da çevremizden gördüğümüz sosyal destek, yaşamımız boyunca bizlerle gelen kaynakları-

mızın bazılarını oluşturuyor. Bu kaynakları güçlendirmek mümkün olduğu gibi, yenilerini ekle-

mek de mümkün. Çoğunlukla içsel olarak bir karmaşa içinde olduğumuzda kendimizi tehlikelere 

karşı koruma durumuna geçeriz ve savunma halinde oluruz. Oysa ki savunma mekanizmalarımız 

devredeyken kendimiz için daha iyi olan seçenekleri görmek zorlaşabilir. Var olan seçeneklerimizi 

görmeyi ve bunları en iyi şekilde değerlendirmeyi içsel dengemiz yerindeyken yapabiliriz. Dolayı-

sıyla kaynaklarımızı görmek, güçlendirmek veya 

yeni kaynaklar edinmek için ilk adım aslında ken-

dimizi dengeye getirmek olabilir. Bunun için en 

basit yöntemlerden biri, güvende hissettiğimiz bir 

ortamda kendimizle kalarak bize iyi gelen bir şey-

lerle uğraşmaktır. Örneğin, açık havada spor yap-

mak, sevdiğimiz bir müziği dinlemek, resim ya da 

boyama yapmak gibi uğraşlar bunlar arasında sa-

yılabilir. İçsel dengemizi sağlamak, bakış açımızı 

genişleterek önümüzdeki çeşitli seçeneklerin farkı-

na varmamıza, bu seçenekleri değişik şekillerde 

değerlendirmemize olanak tanır. Bu sayede sahip 

olduğumuz kaynakları da görerek bunları problem çözerken kullanma ve pratik etme şansını elde 

ederiz. Böylelikle, benzer sorunlar karşısında ne yapacağımızı biliriz ve bu sorunlar bizim için es-

kisi kadar yorucu olmaktan çıkar.  

Burada da görüldüğü gibi, anne-babanın davranışları, çocuklarını sevmesi, bunu gösterme-

si ve sevgiyi model olarak öğretmesi, bireyin hayatında bir kelebek etkisi yaratarak hayatının pek 

çok farklı alanına temas eder. Bu temas, kişinin yetişkinlikte olduğu birey haline gelmesinde ve 

yaşamını nasıl sürdürdüğünde büyük rol oynar. Bu nedenle, bilhassa yaşamımızdan memnuniyet-

sizliğimiz fazlaysa, kendimizle ilgili süreçleri sorgulayarak bizim için neler olup bittiğini fark et-

meye çalışmak önemli bir başlangıç olabilir. Eğer kendi kendimize çözmeye çalışırken düşünceleri-

mizin arasında kayboluyorsak, bir çözüm yolu yok gibi görünüyorsa ya da olumsuz duygularımız 

çok yoğunlaşıyorsa her zaman için profesyonel bir destek almanın, en azından danışmanın önemli 

bir alternatif olduğu unutulmamalıdır. 

Belsky, J., Conger, R. ve Capaldi, D. M. (2009). The intergenerational transmission of parenting: 

 Introduction to the special section. Developmental Psychology, 45(5), 1201-1204. 

Chen, Y., Haines, J., Charlton, B. M. ve VanderWeele, T. J. (2019). Positive parenting improves 

 multiple aspects of health and well-being in young adulthood. Nature Human Behavior, 3(7), 

 684-691. doi: 10.1038/s41562-019-0602-x. 

Harlow, H. F. (1958). The nature of love. American Psychologist, 13(12), 673-685.  https://

 doi.org/10.1037/h0047884 

Madden, V., Domoney, J., Aumayer, K., Sethna, V., Iles, J., Hubbard, I., Giannakakis, A., Psyc

 hogiou, L.  ve Ramchandani, P. (2015). Intergenerational transmission of parenting: 

 Findings from a UK  longitudinal study. The European Journal of Public Health, 25(6), 

 1030-1035. 
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“Sevgiyi almayı da vermeyi 

de bilmek lazım. 

Bilenlerden olalım...” 

Sevgisiz büyüyen bir çocuk elden kaçan bir 

uçurtmaya benzer. Uçurtmayı elden kaçıran ebeveynler 

veya bakım verenlerken uçurtmanın kendisi de sevgisiz 

büyüyen bir çocuktur. Gökyüzünde bilmediği bir yere 

doğru giderken bazen yalpalar, rüzgâra karşı koyamaz 

kendine zarar verir, ya da en sonunda düşer hem kendi-

ne hem de düştüğü yere zarar verir. Bu yazıda birazdan 

okuyacağınız şeyler bu iki türlü zarar vermeyle alakalı. 

Çoğumuzun dünyaya ilk geldiğinde gözümüzü 

açtığımız an gördüğümüz ilk şey ailemiz, bizi büyüten 

insanlar. Her şeyin en başında dünyamız onlardan iba-

ret aslında. Dolayısıyla bütün öğrendiğimiz ilkler onlar-

dan. İlk duygular, ilk sesler, ilk dokunuşlar, ilk kelime-

ler… Peki bu kadar çok duygu varken neden sevgi diğer 

duygulardan biraz daha öne çıkıyor? 

Aile içerisinde sevgi görmeyen çocuklar sevginin 

ne olduğunu bilmedikleri için bütün hayatları boyunca 

“sevgi” arayışına giriyorlar. Arkadaşlarında, sevgilile-

rinde, eşlerinde, çocuklarında, öğretmenlerinde hatta 

yaşamı boyunca iletişim kurduğu bütün bireylerde bu 

duygunun parçalarını arıyorlar. Bulamadıkça agresifle-

şiyor hem çevresine hem de kendisine zarar vermeye 

başlıyor. Bu zarar bazen görünür fiziksel bir şiddet ba-

zense sinsi bir psikopatolojik bir hastalık. Bu arayışta 

en büyük sevgisizliği de kendilerine yapıyorlar. Kendi-

lerini sevmeyi bırak, sevgiye layık bile görmüyorlar. 

Çünkü kendisine ait sahip olduğu en büyük varlık olan 

ailesinde görmemiş bunu. Öğrenmemiş sevginin nasıl 

hissedildiğini, nasıl gösterildiğini.  

Sevgisiz büyüyen çocukların kendisine ne kadar zarar verebileceğini tahmin edebiliyoruz 

belki, peki kendine zarar verirken çevreye ne kadar zararlı bu çocuklar? 

Genlerimiz, önceden ayarlanmış olsa da uygulamaya konulan yolların biçimi ve karmaşıklık 

düzeyi, erken ilişkilerdeki deneyimlere bağlıdır. Bir kişinin suça veya sapkın davranışlara yatkın 

olması çocukluğunda sahip olduğu ailesiyle oldukça ilişkilidir. Bununla ilgili yapılan birçok araştır-

mada; çocuğun sabıkalı bir aile geçmişine sahip olması, çocuğa uygulanan psikolojik/fiziksel şiddet, 

aile içerisinde şiddetin olması, ebeveyn istismarı veya ihmali, ebeveyn yoksunluğu, ebeveyn madde 

kullanımı, ebeveyn sosyoekonomik durumu ve eğitimi gibi birçok faktör aile ile suç arasında ilişki 

olduğunu ortaya koyuyor (örneğin: Loeber ve Loeber Stouthammer, 1986). Aslında bu faktörlerin 

temelinde veya sonucunda sevgisizlik kavramı en büyük bileşen. Çocuk ya sevgiyi dolaylı olarak 

hissediyor ya da hiç hissetmiyor. Her iki durumda da sevgisizliğin getirdiği olumsuz davranışlara 

yol açıyor.  
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Ebrar YILDIRIM 

Ebeveynler tarafından reddedilen çocukların, 

suça eğilimli olma ihtimalleri diğer ebeveynlik 

tutumlarına göre çok daha yüksektir. Ebe-

veynleri tarafından reddedilmiş bir çocuk şüp-

hesiz ki sevgiden de yoksundur. Ne yazık ki, 

sadece ebeveynleri tarafından reddedilen ço-

cuklarda değil, otoriter bir ebeveyne sahip ço-

cuklar da sevgi hissinden eksik kalabiliyor.  

Mesela, Derzon 2005’te yaptığı bir çalışmada, 

sevginin ve desteğin var olduğu bir evde büyü-

mek, bir çocuk için “koruyucu” bir faktör olabi-

leceğini belirtiyor. Burada koruyucu faktör, 

çocuğun psikolojik dayanıklılığının (resiliency) 

gelişmesine katkı sağladığı ve suç işlemeye 

karşı koruyucu bir bariyer olarak karşımıza 

çıkıyor. Bu bariyeri inşa etmek ise oldukça kolay; anne, baba, bakım veren her kimse yapması gereken 

şey çok küçük bir şeyken, çok büyük sonuçları doğuruyor.  

Yazının sonunda alanında çok başarılı ve kalemini çok sevdiğim Ayşe Bilge Selçuk hocanın 

“İnsan Her Koşulda” kitabından bir söz ile bitirmek isterim “Sevgiyi almayı da vermeyi de bilmek la-

zım. Bilenlerden olalım...” 

Bilenlerde olalım ki uçurtmanın ucu kaçmasın…  

Derzon, J. H. (2005). Family features and problem, aggressive, criminal, or violent behavior: 

A meta-analytic inquiry. Unpublished manuscript. Calverton, MD: Pacific Institutes for 

Research and Evaluation. 

Loeber, R., & Stouthammer-Loeber, M. (1986). Family factors as correlates and predictors of 

juvenile conduct problems and delinquency. In M. Tonry and N. Morris (Eds.), Crime and 

justice, vol. 7. Chicago: University of Chicago Press. 
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