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Duyguları kontrol edebilme becerileri, çocukların sosyal duygulanım işleyişini, empati 
yapmalarını, ahlaki gelişimlerini ve akademik başarılarını etkiler. Farklı sosyoekonomik ve 
sosyokültürel durumlarda var olan yetişme tarzları, çocukların duyguları kontrol edebilme 
becerileri üzerinde rol oynar. Türk kültürü her ne kadar kendi içinde farklılıklar gösterse de 
Türkiye kolektivist bir toplumdur ve birçok Türk aile duygusal olarak aileye bağlılık ve kuşaklar 
arası bağlılık beklemekte ve aynı zamanda güçlü cinsiyet önyargıları bulundurmaktadır. Bu 
değerler, yüksek aile kontrolü altında güçlü hiyerarşik ve otoriter aile yapısı sergilemektedir. Her 
ne kadar yeterli araştırma olmasa da, düşük sosyoekonomik duruma sahip aileler yüksek 
sosyoekonomik duruma sahip ailelere göre çocuklarına daha acımasız ebeveynlik yapmaktadır. 
Ailesel sıcaklık, karşılık verme ve destek çocukların duygu kontrolünün başlıca noktalarıdır.  

Ara çocukluk dönemi çocukların duygularını ve davranışlarını iyi bir şekilde kontrol 
edebilmeye başladıkları bir dönemdir. Örneğin, içgüdüsel davranışlar, mesela oyunda sıra 
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bekleyememe davranışı erken çocukluk dönemine göre azalma göstermektedir. Aynı zamanda, 
duygu kontrolü ara çocukluk döneminde yükselmektedir. Yaşla birlikte, çocuklar duygularını 
uygun olmayan ortamlarda ketlemeyi öğrenirler. Yapılan araştırmalar sonucunda, çocukluk 
dönemindeki fakirlik ile çocuğun düşük sosyal becerisi, özgüveni, daha yüksek derecede 
içselleştirici ve dışsallaştırıcı davranış problemleri ve akademik başarı ile ilgili ilişkiler 
bulunmuştur. Daha yüksek gelirli ailelerden gelen çocukların, daha düşük gelirli ailelerden gelen 
çocuklara kıyasla duygusal anlama yetileri, duygu sergilemeleri ve duygu kontrolü yetileri daha 
iyidir. Araştırmalar, düşük gelirli ailelerin çocuklarının özellikle oyuncak paylaşımında bir 
anlaşmazlık olduğunda  üzüntü yerine daha çok kızgınlık gösterdiğini buldu. Sosyoekonomik 
durumun doğrudan etkisinin dışında, dolaylı etkileri de olabilir: Ebeveynlik, çocuğun duygularını 
kontrol etme becerisinin gelişiminde aracı bir rol oynuyor olabilir. Aileler, çocuklarının duygusal 
ihtiyaçlarına karşılık vererek, duygusal açıklamalar yaparak onlara bir model olarak ve duyguları 
kontrol etmek için stratejiler öğreterek çocuğunun duygusal kontrolünü geliştirmesine yardımcı 
olur. Özellikle ailedeki ekonomik problemler, verimli ebeveynlik yapma konusunda zorluklar 
yaratıyor ve bu durum çocuğun gelişimi konusunda negatif sonuçlar ortaya çıkarıyor. Kısıtlı 
kaynaklara sahip olan aileler, daha az sıcak, daha az karşılık veren, ve çocuklarının hayatına 
daha az dahil olabiliyorlar. Aynı zamanda, ebeveynler kendi duygularını kontrol edemiyorsa, 
çocuklarına duygu kontrolü konusunda iyi bir model olamıyorlar demektir. Karşılık veren 
ebeveyn olmak; çocuklarının duygu sergilemesine, açıklayıcı ve destekleyici tepki vermektir. Bu 
ebeveyn davranışları, çocukların fizyolojik ve duygusal uyarılmalarını azaltıyor. Çocuklar, 
karşılık veren ebeveyn davranışları görürse kendi duygularını kontrol etmeyi öğrenebiliyorlar. 
Çocuklarına karşılık veren ebeveynler, çocuklara duygu kontrolü konusunda model olabilir, 
böylelikle çocuklar negatif duygularıyla baş edebilir. Çocuklarının stres, korku, üzüntü ve 
kızgınlık göstermesini onaylamayan ebeveynler, çocuklarının sosyal ve duygusal yetkinliğinin 
zayıf olmasına sebep olabilirler. Cezalandırıcı ve güç odaklı ebeveynlere sahip olan çocuklar, 
negatif duygularını negatif şekilde ve içsel kontrolü olmadan göstermeyi öğrenebilirler. Aynı 
zamanda, ebeveynler çocuklarının duygularını göstermesini  desteklemediklerinde veya bu 
konuda cezalandırıcı olduklarında, çocuklar duygularını negatif ve tehdit edici olarak 
algılayabilir duruma gelebiliyorlar. Bu nedenle, bu çocuklar duygularıyla baş etmeyi 
öğrenemeyebiliyor ve duygularının anlamını keşfedemeyebiliyorlar. 

Kültürlerarası teorisyenler, ebeveyn davranışlarının kültürel geleneklere, inançlara, 
kurallara ve değerlere bağlı olduğunu söylüyorlar ve bunlar çocukların duygu kontrolü üzerine 
etki ediyor. Ebeveyn davranışları kültürler arasında farklı algılanabilir, bu nedenle çocukları 
farklı şekilde etkileyebilir. Ailesel kabul etme ve reddetme teorisine göre; eğer çocuklar acımasız 
ebeveynliği önem verme ve kabul etme olarak görürse, acımasızlık çocuklarda negatif bir sonuca 
yol açmıyor fakat çocuklar acımasız ebeveynliği reddetme olarak görürse acımasızlık çocuklarda 
negatif sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Kağıtçıbaşı’na (2005, 2007) göre, Türk ailelerinin 
çocuklardan beklentisi otonomi sahibi olmaları fakat aileye duygusal olarak bağlı kalmalarıdır. 



Ebeveynlere saygı göstermek, ebeveynlerle yüksek sesle konuşmamak, kardeşler ve  arkadaşlarla 
kavga edip, onlara bağırmamak Türk ailelerinin çocuklardan beklediği başka davranışlardır. Türk 
aileleri, bu davranışları bekleyerek çocuğun duygularını kontrol etmesini sağlamaya çalışır. 
Çocukların davranışları Türk kültürünün normlarından saptığında ve ebeveynlerin beklentileri ile 
ters düştüğünde, ebeveynler çocuklarına karşı acımasız olabilmektedirler ve bazen çocuklarının 
istenmeyen davranışlarını fiziksel olarak cezalandırabilmektedirler. Bir çalışmaya göre, daha az 
ebeveynlik stresi altında olan Türk anneleri daha az ceza vermekte ve daha çok sıcaklık 
göstermektedir. Başka bir çalışmaya göre ise, daha çok günlük karmaşa yaşayan Türk ebeveynler 
daha az sıcak olmakta ve 2 yıl sonra bile fiziksel ceza uygulama eğiliminde olmaktadırlar. 
Ebeveynler daha çok günlük karmaşa yaşadığında, çocukları 3 yıl sonra daha çok agresiflik 
gösterme eğiliminde olmaktadır.  

Biz, yüksek seviyedeki sosyoekonomik sınıfın karşılık veren ebeveynlik ile pozitif 
bağlantılı olduğu ve acımasız ebeveynlik ile negatif bağlantılı olduğu beklentisi içindeydik. Aynı 
zamanda, daha yüksek seviyede karşılık veren ve daha düşük seviyede acımasız ebeveynliğin 
duyguları kontrol etme becerisinin daha yüksek olmasıyla bağlantılı olduğunu öne sürdük. 
Karşılık veren ebeveynliğin, ailenin yüksek sosyoekonomik duruma sahip olması ile duygu 
kontrolü arasındaki bağı açıklayıcı olduğu ise öne sürdüğümüz bir başka hipotezdi.  

Bu araştırmadaki veriler 3 farklı zamanda toplanmıştır: Çocuklar 7, 9 ve 10 
yaşlarındayken. 1. Zamanda, anneler kendilerinin ve çocuklarının babasının eğitim durumu ve 
gelir ile ilgili sorular cevaplamışlardır. 2. Zamanda, anneler ebeveyn davranışları ve çocuklarının 
duygu kontrolü becerileri ile ilgili sorular cevaplamışlardır. 3. Zamanda, anneler çocuklarının 
duygu kontrolü becerileri ile ilgili sorular cevaplamışlardır. Araştırmaya Türkiye’nin 3 farklı 
bölgesinden 340 anne katılmıştır. 132 anne Bolu’dan, 148 anne İstanbul’dan ve 60 anne de 
Ankara’dandı. Katılımcılar çoğunlukla orta seviyede sosyoekonomik duruma sahipti. Katılımcı 
ebeveynlerin eğitim seviyesi bakımından en yüksek bölge Ankara sonra Bolu, en son da 
İstanbul’du. Veriler Bolu, Ankara ve İstanbul’daki devlet okulları ve özel okullardan 
toplanmıştır.  

Araştırmada kullanılan ölçeklerden biri Aile Sosyoekonomik Durumu ölçeğidir: Anne ve 
babanın ortalama eğitim durumu ve ailenin aylık geliri bu ölçeğe dahildir. Çocuk Yetiştirme 
Soru Ölçeği (CRQ) yararlanılan başka bir ölçektir: Maddeler sıcaklık, açıklayıcı olma, ceza 
verme ve itaat davranışı beklentisi konularına değinmektedir. Aile sıcaklığı ve açıklayıcı olma 
konularından alınan puanlar ile “karşılık veren ebeveynlik” puanı hesaplanmaktadır; Ceza verme 
ve itaat davranışı beklentisi konularından alınan puanlar ile de “acımasız ebeveynlik” puanı her 
çocuk için hesaplanmıştır. Duygu Kontrol Ölçeği kullanılan başka bir ölçektir: 
Değişkenlik/Negatiflik ve Duygu Kontrolü olarak ikiye ayrılmaktadır. Yaşam maliyetini 
hesaplamak için de Tüylüoğlu & Albayrak’ın (2010) Ekonomik İndeksi kullanılmıştır. Bu indeks 
ile, sosyoekonomik durum ve annenin ebeveynlik davranışları ile çocuğun duygu kontrolü ve 



duygu değişkenliği arasındaki bağın Bolu’da, Ankara’da ve İstanbul’daki yaşama maliyetine 
göre değişkenlik gösterip göstermediği anlaşılmaya çalışılmıştır. Tüylüoğlu & Albayrak’a (2010) 
göre, İstanbul en pahalı topluluktur, İstanbul’u Ankara ve sonra da Bolu izlemektedir.  

Araştırmanın sonuçlarına göre, ailenin sosyoekonomik durumu, Türk çocukların 
duygusal değişkenliği ve duygu kontrolleri ile önemli derecede ilişkilidir. Aynı zamanda, aile 
sosyoekonomik durumu karşılık veren ebeveynlik davranışları ile pozitif ilişkili ve acımasız 
ebeveynlik davranışları ile negatif ilişkilidir. Annenin acımasız ebeveynliği çocuğun duygu 
kontrolü ile negatif ilişkilidir ve duygusal değişkenliği ile pozitif ilişkilidir. Annenin acımasız 
ebeveynlik davranışları; ailenin sosyoekonomik durumu ile çocuğun duygusal değişkenliği ve 
kontrolü arasındaki bağı açıklamaktadır. Bu araştırma, Türkiye’de boylamsal olarak 
sosyoekonomik durum ile ebeveynlik davranışları ve Türk çocuklarda sosyoduygusal gelişim 
arasındaki bağı ilk defa ortaya koyan bir araştırma olmuştur.  

Düşük seviyede sosyoekonomik duruma sahip ailelerden gelen çocuklar daha çok 
duygusal değişkenlik göstermektedirler ve daha yüksek sosyoekonomik sınıfa ait çocuklar daha 
çok duygu kontrolü sergilemektedirler. Daha çok ekonomik zorluk yaşayan ebeveynler daha 
acımasız ebeveynlik davranışları uygulamaktadır ve bu ebeveynlerin çocukları daha az duygu 
kontrolü ve daha çok duygu değişkenliği göstermektedir. Aile sosyoekonomik durumu 2 yıl 
sonra, annenin karşılık verme davranışları ile pozitif ilişkili ve annenin acımasız ebeveynlik 
davranışları ile negatif ilişkilidir. Sosyoekonomik durum ebeveyn sıcaklığı, karşılık verme 
davranışı ve acımasız ebeveynlik ile bağlantılıdır. Yüksek sosyoekonomik duruma sahip 
ebeveynler daha çok karşılık verme ve daha çocuk odaklı olma eğilimindedirler, bunun nedeni 
daha az stres yaşadıkları ve daha az yaşamsal sıkıntıları olduğu için olabilir. Düşük 
sosyoekonomik duruma sahip ebeveynler ise daha acımasız ebeveynlik davranışı sergilemekte, 
bunun nedenlerinden biri ekonomik zorluklar olabilir. Ekonomik zorluklar ebeveynlerin 
kaynaklarını tükettiğinde, ebeveynler daha kendilerine odaklı olabilmekte, daha az duygularını 
kontrol etmekte ve daha çok sıkıntıda, sabırsız ve rahatsız olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, 
ebeveynlerin çocuğun ihtiyaçlarına dikkat etmesi daha zor olabilmektedir. Kağıtçıbaşı’nın (2005, 
2007) Aile Modeli’ne uygun olarak, düşük sosyoekonomik duruma sahip ebeveynler daha çok 
cezalandırıcı ve güç odaklı olmaktadırlar. Ebeveynler, kendileri yaşlandıklarında çocuklarının 
onlara bakmasını istemektedirler. Yaşlanıldığında sağlanması beklenen bu bakım, Türk 
ailelerinin daha sert, daha kontrolcü, acımasız, daha az karşılık veren ve otonomi destekleyen 
olmasına neden oluyor olabilir. Böyle ebeveynler, yaşlandıklarında çocuklarının kendilerine 
bakım verme ihtimalini arttırmak adına çocuklarını fiziksel ve duygusal olarak kendilerine daha 
yakın tutmak istiyor olabilirler. Acımasız ebeveynliğin,  çocukların 2 yıl sonraki duygu kontrolü 
ile pozitif ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Acımasız ebeveynlik, Türk kültüründe normal 
karşılansa da araştırmamızın sonuçlarına göre,  bu tür bir ebeveynliğin Türk çocuğunun duygu 



kontrolü üzerinde zararlı etkileri olmaktadır. Bu araştırmanın sonuçları, özellikle Hristiyan 
dininin ağırlıklı olduğu batı aileleri üzerine yapılan araştırmalar ile uyumludur.  

 


