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ÖZ 

ROMANTĠK ĠLĠġKĠLERDE ĠLĠġKĠ DOYUMU ĠRRASYONEL 

ĠNANIġLAR VE PSĠKOLOJĠK ĠHTĠYAÇLAR ARASINDAKĠ 

ĠLĠġKĠ 

Ahsen Arslan 

Yüksek Lisans Tezi 

Psikoloji Anabilim Dalı 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi Deniz ġarlak 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

            Bu araĢtırmada romantik iliĢki sürecinde olan fakat evli olmayan kiĢilerin 

romantik iliĢki doyumu ile irrasyonel inanıĢları ve psikolojik ihtiyaçlarının arasındaki 

iliĢkiyi belirlemek amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda bireylere demografik bilgi 

formu, Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği, Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği ve Tutum ve 

ĠnanıĢlar Ölçeği-2 uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada rastlantısal olarak seçilen 18-39 yaĢ arası, 

romantik iliĢkiye sahip 231 katılımcı bulunmaktadır. Verilerin analizinde Pearson 

Korelasyon analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi, t testi ve tek yönlü varyans 

(ANOVA) analizi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın bulgularına göre romantik iliĢki doyumu 

ile irrasyonel inanıĢlar arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır (p>0.05). Özerklik 

psikolojik ihtiyacı ile iliĢki doyumu arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur 

(p<0.05). Yeterlilik ve iliĢkili olma psikolojik ihtiyaçları ile romantik iliĢki doyumu 

arasında ise anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır (p>0.05). Ayrıca çalıĢmada cinsiyet, yaĢ, 

eğitim durumu ve iliĢki durumu ile romantik iliĢki doyumu arasında anlamlı bir fark 

olmadığı sonucuna varılmıĢtır (p>0.05). Romantik iliĢkinin süresi ile iliĢki doyumu 

arasında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (p<0.05). AraĢtırmanın romantik 

iliĢki doyumu ile ilgili yapılacak gelecekteki araĢtırmalara katkı sağlaması 

hedeflenmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Ġrrasyonel ĠnanıĢlar, Psikolojik Ġhtiyaçlar, Rasyonel ĠnanıĢlar, 

Romantik ĠliĢki Doyumu. 
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ABSTRACT 

THE RELATIONSHIP IRRATIONAL BELIEFS AND 

PSYCHOLOGICAL NEEDS IN ROMANTIC RELATIONSHIP 

SATISFACTION  

 
Ahsen Arslan 

Master Thesis 

Department of Psychology 

Clinical Psychology Programme 

Thesis Advistor: Asst. Prof. Deniz ġarlak 

Maltepe University Graduate School, 2020 

In this study, it was aimed to determine the relationship between romantic 

relationship satisfaction, irrational beliefs and satisfaction levels of psychological needs 

of people who are in the process of romantic relationships but are not married. For this 

purpose, the demographic information form, Perceived Romantic Relationship Quality 

Scale, Needs Satisfaction Scale, and Attitudes and Beliefs Scale-2 were applied to 231 

randomly selected individuals in the process of romantic relationships. Participants 

consist of individuals between the ages of 18-39. Pearson Correlation analysis, multiple 

linear regression analysis, t test and one way variance (ANOVA) analysis were used to 

analyze the data. According to the findings of the study, there was no significant 

relationship between romantic relationship satisfaction and irrational beliefs (p>0.05). 

In addition, considering the relationship between psychological needs and romantic 

relationship satisfaction, a positive significant relationship was found between the need 

for autonomy and relationship satisfaction (p<0.05). There was no significant 

relationship between competence and relatedness psychological needs and romantic 

relationship satisfaction (p>0.05). When the relationship between demographic 

characteristics and scale scores in the study was examined, it was concluded that there 

was no significant difference between gender, age, educational status, relationship status 

and romantic relationship satisfaction (p>0.05). A positive and significant relationship 

was observed between the duration of the romantic relationship and relationship 

satisfaction (p<0.05). It is aimed that the research will contribute to future research on 

romantic relationship satisfaction. 

Keywords: Ġrrational Beliefs, Psychological Needs, Rational Beliefs, Romantic 

Relationship Satisfaction. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

Ġnsanlar sosyal varlıklardır ve tek baĢlarına yaĢamaya değil bir toplum içerisinde 

diğer insanlarla iliĢkili Ģekilde yaĢamaya ihtiyaçları olan varlıklardır. Bireyler diğer 

insanlarla iliĢki içerisinde olmaya ihtiyaçları olduğu gibi romantik iliĢki içerisinde 

olmaya da ihtiyaç duymaktadırlar (Çaplı, 1992). Günlük hayattaki birçok kiĢiler arası 

iliĢki biçimlerinden bir tanesi de romantik iliĢkilerdir.   

Ġnsanların yaĢamlarını ve günlük hayatlarını yönlendirmede, olaylara karĢı 

verdikleri tepkileri, yaĢadıkları duygu durumları belirlemede geliĢtirdikleri irrasyonel 

inanıĢlar büyük yer kaplamaktadır. Rasyonel Duygucu DavranıĢçı Terapiye (RDDT) 

göre irrasyonel inanıĢlar bireylerdeki çarpıtılmıĢ, mantıkdıĢı düĢünme Ģeklidir ve ruhsal 

problemlere yol açmaktadırlar. Bireylerin yaĢadıkları olumsuz duyguların sebebinin 

baĢlarına gelen olaylar değil, geliĢtirdikleri irrasyonel inanıĢlar olduğu belirtilmektedir 

(Ellis ve Dryden, 1997).  Bununla birlikte kiĢilerin sahip olduğu irrasyonel inanıĢların 

onların romantik iliĢki süreçlerini etkilediği, romantik iliĢkilerde partnerler arası 

sorunlar oluĢturabildiği de belirtilmektedir (Kurt ve Gündüz, 2020). 

Deci ve Ryan tarafında geliĢtirilmiĢ olan Öz Belirlenim Kuramına göre kiĢinin 

iyi oluĢu 3 temel psikolojik ihtiyacın doyum sağlaması ile bağlantılı olup bu ihtiyaçların 

karĢılanması kiĢilerin sağlıklı bir yaĢam sürdürmelerini, yaĢamdan mutlu olmalarını ve 

motive olmalarını desteklemektedir (Ryan, Huta ve Deci, 2006). Psikolojik iyi olma hali 

için gerekli olan 3 temel psikolojik ihtiyaç; özerklik, yeterlilik ve iliĢkili olma olarak 

tanımlanmaktadır (Ryan, Kuhl ve Deci, 1997).  Bireylerin romantik iliĢkilerden elde 

ettikleri doyumun onların iyi olma düzeyleriyle iliĢkili olduğu alan yazında var olan 

araĢtırmalarla desteklenmektedir (Neff ve Suizzo, 2006). Bu bölümde çalıĢmanın 

tanımlayıcı bilgilerini sunabilmek adına problem, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar 

ve tanımlara yer verilmiĢtir. 

1.1. Problem  

Romantik iliĢkiler insanların yaĢamlarında önemli bir yere sahiptir (Furjman ve 

Schaffer, 2013 akt. Sarı ve Owen, 2016). Bu iliĢki türünde bireyler birbirlerine karĢı 
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olumlu duygular hissetmekle beraber manevi paylaĢımlarda da bulunmaktadırlar. 

Romantik iliĢkiler insanların duygusal geliĢimini etkileyen bir kiĢiler arası iliĢki türüdür. 

Bu iliĢki türünde yaĢanılan sorunlarla baĢ etme becerileri iliĢkinin yapısını ve 

sürekliliğini etkilemektedir. Romantik iliĢkiler çoğunlukla ergenlik döneminde 

yaĢanmaya baĢlanmaktadır (Connolly, Creig, Goldberg ve Pepler, 2004). Bireylerin 

ergenlik sürecinde partnerlerine karĢı duydukları yoğun duygular ilerleyen süreçlerde 

yaĢayacakları iliĢkileri etkilemektedir. Üniversite çağındaki bireylerin bu süreçte 

deneyimledikleri romantik iliĢki kalitesinin, hayatlarının ileriki dönemlerinde partner 

seçiminin kriterlerine öncülük ettiği ve evlilik sürecini etkilediği vurgulanmaktadır. 

Romantik iliĢkiden doyum sağlayan kiĢilerin yüksek özgüven ve benlik algısına sahip 

oldukları da belirtilmektedir (Furman, 2002). Hayatın vazgeçilmez bir parçası olan bu 

iliĢki türü, insan yaĢamında baĢka bir önemli unsur olan irrasyonel inanıĢlarla etkileĢim 

içerisindedir. Bireylerin sahip oldukları irrasyonel inanıĢlar onların romantik iliĢki 

süreçlerini etkilemektedir (Ausraite ve Zardeckaite Matulaitiene, 2019).  Romantik 

iliĢkilerin aynı zamanda psikolojik ihtiyaçlarla özellikle özerklikle de iliĢkili olduğu 

belirtilmektedir (Knee, Lonsbary, Canevello ve Patrick, 2005). Bu araĢtırmada romantik 

iliĢki içerisinde olan kiĢilerin iliĢki doyumu ile irrasyonel inanıĢları ve psikolojik 

ihtiyaçları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Bireylerin romantik iliĢki doyum düzeyleri ile 

sahip oldukları irrasyonel inanıĢlar ve psikolojik ihtiyaçlarının doyum düzeyleri 

arasında nasıl bir iliĢki olduğuna bakılmaktadır. ĠliĢki doyumunun, Rasyonel Duygucu 

DavranıĢçı Kurama (RDDK) göre 4 temel irrasyonel inanıĢlar ile (aĢırı talepkârlık, 

rahatsız olmaya katlanamamak, negatif değerlendirme, kendini değersizleĢtirme) iliĢkisi 

incelenmiĢtir. Ayrıca iliĢki doyumunun, Öz Belirlenim Kuramı kapsamında olan 3 

temel psikolojik ihtiyaçlarla (özerklik, yeterlilik, iliĢkili olma) olan iliĢkisi 

incelenmiĢtir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak BiliĢsel DavranıĢçı Terapi ve Rasyonel 

Duygucu DavranıĢçı Terapi tarihçesi ve kuramsal bilgileri verilmekle beraber, ABC 

modeli, rasyonel ve irrasyonel inanıĢlar, Öz Belirlenim Kuramı ve iliĢki doyumu 

hakkında literatür bilgisi verilecektir. 

1. 2. BiliĢsel DavranıĢçı Terapiler                                                                                                                                          

BiliĢsel DavranıĢçı Terapi (BDT) kökenini biliĢsel psikolojiden ve öğrenme 

kuramlarından oluĢturmaktadır (Özcan ve Gül Çelik,  2017). Modern davranıĢçılığın 
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baĢlangıcını Pavlov klasik koĢullanmayı keĢfederek yapmıĢtır (Türkçapar ve Sargın, 

2012). Sonrasında davranıĢçılığın ABD öncüsü olan Watson küçük Albert deneyiyle 

klasik koĢullanmanın insan öğrenmelerinde de geçerli olduğunu, fobik tepkilerin klasik 

koĢullanmayla açıklanabileceğini göstererek insanların davranıĢlarını etkileyen en 

önemli unsurun çevre olduğunu vurgulamıĢtır (Watson ve Rayner, 1920). DavranıĢçılığı 

insan psikolojisinin tamamını açıklayan bütüncül bir kuram haline büründüren kiĢi ise 

Skinner‟dır. Skinner edimsel koĢullanma ile neredeyse bütün insan davranıĢlarını 

davranıĢçı bakıĢ açısıyla açıklayacak duruma getirmiĢtir. Klasik koĢullanmada refleks 

bir tepki ortaya çıkarken, pekiĢtirmeye dayalı olan Skinner‟ın edimsel koĢullanma 

kuramında motor sistemi ilgilendiren karmaĢık bir davranıĢ ortaya çıkmaktadır 

(Cüceloğlu, 2018). BiliĢsel DavranıĢçı Terapi temelleri 1925‟te, Watson‟ın davranıĢçı 

deneyleriyle baĢladığı söylenebilmektedir. Watson‟dan bu yana BDT tarihçesinde 3 

kuĢağın yer aldığı belirtilmektedir (Hayes, 2004 akt. Vatan, 2016).  

Birinci kuĢakta davranıĢçı yaklaĢımların baskın olduğu, klasik koĢullanma ve 

edimsel koĢullanma yöntemlerin hâkim olduğu görülmektedir. Bu kuĢakta davranıĢların 

gözlemlenmesi, tahmin edilmesi ve değiĢtirilebilmesi üzerine çalıĢmalar yapılmıĢ ve 

psikoterapiyle bütünleĢtirilmiĢtir. DavranıĢçı yöntemlerde uyarıcı ve tepki arasındaki 

nesnel bağlantıya fazla odaklanılması Tolman‟ı rahatsız etmiĢtir (Schultz ve Schultz, 

2011).  DavranıĢçı ekolü zayıflatan ilk bulgulardan biri hayvanların pekiĢtireç almadan 

da öğrenmeyi gerçekleĢtirdiklerinin fark edilmesidir. Tolman‟ın yaptığı bir deneyin ilk 

kısmında, bir labirente bir grup fare bırakmıĢ ve labirent sonuna yiyecek koymuĢlar 

fareler her tekrarda daha çok hızlanmıĢlardır. Diğer fare grubu ise hiçbir pekiĢtireç 

koyulmadan labirentte bırakılmıĢtır. Deneyin ikinci kısmında labirent çıkıĢına yiyecek 

konulmuĢ ve bu farelerin diğer fareler kadar hızlı labirentin sonuna gittikleri fark 

edilmiĢtir. Yani farelere bir pekiĢtireç verilmediğinde de labirentin yapısıyla ilgili 

biliĢsel bir harita çıkarmıĢ oldukları tespit edilmiĢtir. KoĢullanmamalarına rağmen 

farelerin öğrenme gerçekleĢtirdiği sonucuna varılmıĢtır (Tolman, 1948). Tolman uyarıcı 

ve tepki arasında direkt iliĢkinin olmadığını, aracı değiĢkenler ile değiĢiklik gösteren bir 

iliĢkinin olduğunu ortaya atmıĢtır. Bu aracı değiĢkenlerden bazıları, bireyin davranıĢı 

değiĢtirirken ne hissettiği ve sergilenen davranıĢtaki amaç olarak tanımlanmıĢtır 

(Schultz ve Schultz, 2011).  
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Ġkinci kuĢak ise biliĢsel ve davranıĢçı yöntemlerin hâkim olduğu kuĢaktır. Bu 

kuĢakta Beck‟in BiliĢsel Terapisi ve Ellis‟in Rasyonel Duygucu DavranıĢçı Terapisi en 

çok dikkat çeken yöntemler olmuĢtur (Vatan, 2016). Ġkinci kuĢakta nesnel davranıĢçılık 

yerine, biliĢlerin önemi vurgulanmıĢ ve biliĢlere odaklanılmıĢtır. Bu kuĢaktaki 

çalıĢmalar,  bozulmuĢ iĢlevsellikle ilgili davranıĢların meydana gelmesinde ve devam 

ettirilmesinde iĢlevsel olmayan biliĢlerin rol oynadığını savunmuĢtur. Dolayısıyla bu 

kuĢakta iĢlevsel olmayan düĢüncelere odaklanılmıĢ ve tedavi yöntemlerinde iĢlevsel 

olmayan düĢünce ve davranıĢlar üzerinden ilerlenmiĢtir   (Beck, 1964). 

    Bunların ardında üçüncü kuĢakta ise dialektik davranıĢ terapisi, farkındalık 

temelli biliĢsel terapi, kabul ve kararlılık terapisi, bütünleĢtirici duygu düzenleme 

terapisi ve duygu düzenleme terapisi gibi terapiler yerlerini almıĢtırlar (Vatan, 2016). 

Epictetos, felsefi görüĢüyle biliĢsel terapinin temellerini atmıĢtır. Epictetos‟a göre 

mutluluk bireylerin neyi kontrol edip neyi kontrol edemeyeceklerini anlamalarından 

ibarettir. Birey bunu kavradığında yani hayatının onun kontrolünde olan ve olmayan bir 

sürü Ģeyden oluĢtuğunu fark ettiğinde ve bunları birbirinden ayırabildiğinde daha iyi bir 

yaĢam ve iç huzura eriĢecektir. Epictetos‟a göre kiĢilere zarar veren Ģey dıĢtan gelen, 

dıĢarda olup biten Ģeyler değildir. Bireye zarar veren Ģeyin kendi tutum ve inanıĢları 

olduğunu belirtmektedir. Ġnsanların etrafında meydana gelen olaylar kendi isteklerinden 

ve beklentilerinden bağımsızdır. Olaylar olması gerektiği gibi gerçekleĢir, kiĢilerin 

kendi istek ve kurallarını dünyaya dayatmaları ve olmalarını beklemeleri kiĢiye sadece 

zarar vermektedir. Epictetos‟un görüĢüne göre insanları rahatsız eden „„Ģeyler‟‟ değil 

onların „„Ģeylere‟‟ yükledikleri anlamlardır (Türkçapar, 2018). BiliĢsel DavranıĢçı 

Terapi‟nin ve özellikle Rasyonel Duygucu DavranıĢçı Terapi‟nin temel felsefesine 

bakıldığında Epictetos‟ un “Ġnsanları rahatsız eden dıĢlarındaki Ģeyler değil, o Ģeylere 

iliĢkin görüĢleridir” sözünün yer aldığı görülmektedir (Sharf, 2004). 

BiliĢsel DavranıĢçı Terapi, insanların düĢüncelerinin, onların duygu ve 

davranıĢlarını belirlediğini savunan yapılandırılmıĢ bir terapi yöntemidir (Özcan ve Gül 

Çelik, 2017). BiliĢsel yaklaĢımlar bireylerin düĢüncelerinin onların davranıĢları 

üzerinde etkili olduğunu savunmaktadır. Bu yaklaĢımlar temelde kiĢinin bir olay 

hakkındaki düĢüncelerinin, o kiĢinin duygusal tepkilerini oluĢturduğunu belirtmektedir. 

Duygu, düĢünce ve davranıĢlar karĢılıklı olarak birbirini etkilemekte ve birbirlerinden 
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etkilenmektedirler. BiliĢsel DavranıĢçı Terapi temsilcilerinden olan Albert Ellis ve 

Aoron Beck gibi kuramcılarda bu yaklaĢımı kuramlarının merkezine koymuĢlardır 

(Beck, 2018; Ellis, 1957). 

BiliĢsel DavranıĢçı Terapi yöntemleri bireylerin istenmeyen, olumsuz duygular 

yaĢamalarının onların var olan hatalı inanıĢları, otomatik düĢünceleri ve kalıplaĢmıĢ 

düĢüncelerinden kaynaklandığını savunmaktadır. KiĢilerin dünyayı algılamaktaki hatalı 

düĢünceleri istenmeyen duygu ve davranıĢı büyük ölçüde etkilemektedir ve bu durumun 

da ruhsal sorunlara yol açtığı belirtilmektedir. BiliĢsel model bireylerin iĢlevsiz 

düĢüncelerinin ruhsal rahatsızlıklarda büyük yer kapladığını vurgulamaktadır. Bireyler 

sahip oldukları düĢünceleri daha gerçekçi ve olağan Ģekilde yorumlamayı 

öğrendiklerinde davranıĢlarında ve duygu durumlarında olumlu Ģekilde değiĢim 

yaĢayacakları belirtilmektedir (Beck, 2018).        

1. 3. Rasyonel Duygucu DavranıĢçı Terapi  

Janet ve Thorndike gibi 19. yüzyılın baĢlarındaki psikologlar insanların kendi 

kendilerine rahatsız olduklarını vurgulamıĢlardır. Ortaya attıkları görüĢe göre insanlar 

kendilerine mantıksız inançlar yaratmaktadırlar. Onlar bu mantıksız inançları yok edip 

daha sağlıklı rasyonel inançlar geliĢtirilebileceğini savunmuĢlardır. DavranıĢçı terapinin 

kurucularından olan Watson, bilinçli düĢünmeden ziyade korkulan veya kaçınılan 

Ģeylerle doğrudan karĢılaĢmanın insanların irrasyonel inanıĢlarını etkisiz hale 

getireceğini ortaya atmıĢtır (David, Lynn ve Ellis, 2010). 

Daha çağdaĢ psikanalistler, özellikle Adler, Horney ve Fromm gibi insanların 

psikolojik sorunlarında ciddi etkisi olan, kendiliğinden yaratılan, idealize edilen 

görüntülerin psikoterapi sürecinde değiĢtirilebileceğini belirtmiĢlerdir. Fakat bu amaca 

ulaĢmak için uygulanabilir yollar sunmayı ihmal etmiĢler ve uyumsuz inançları 

tartıĢmak için yöntemleri ortaya koyamamıĢlardır. Bunun yerine, çoğunlukla irrasyonel 

düĢüncelere karĢı koymak için entelektüel yöntemler kullanmıĢlardır.  Rogers ve Perls 

gibi bazı terapistler danıĢanların iĢlevsiz inançlarının genellikle dolaylı olarak 

duygularını ortaya çıkardığını ve davranıĢsal stratejilerin olduğunu iddia etmiĢlerdir 

(David, Lynn ve Ellis, 2010). 
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1950‟de BiliĢsel DavranıĢçı Terapinin öncü bir biçimi olan Rasyonel Duygucu 

DavranıĢçı Terapi uygulanmaya baĢlamasıyla bütün bunlar önemli ölçüde değiĢmiĢtir 

(David, Lynn ve Ellis, 2010). 1950 yılında klinik psikolog Albert Ellis, Rasyonel 

Duygucu DavranıĢçı Terapi (RDDT) yöntemini ve kuramını geliĢtirmiĢtir (Corsini ve 

Wedding, 2012). Ellis ilk olarak bu terapiyi Rasyonel Terapi olarak isimlendirmiĢtir. 

Çünkü biliĢler üzerinden gitmektedir. Fakat sonrasında bu isimle duyguların önemini 

vurgulamadığını fark etmiĢ ve Rasyonel Duygucu Terapi olarak değiĢtirmiĢtir. Daha 

sonrasında tekniğinde davranıĢsal yöntemleri de kullandığı için ismi Rasyonel Duygucu 

DavranıĢçı Terapi olarak değiĢmiĢtir ve bu isimle günümüze kadar ulaĢmıĢtır 

(Digiuseppe, Doyle, Dryden ve Backx, 2017). Ellis RDDT üzerine yazdığı ilk 

makalesinde RDDT‟nin biliĢsel, duygusal ve davranıĢsal teknikleri bütünleĢtiren 

eklektik bir yaklaĢım olduğunu savunmuĢtur. Özellikle arzular engellendiğinde, 

bireylerin sağlıklı duygular üretebilmek için rasyonel inançlara ihtiyaç duydukları 

belirtilmektedir (David, Lynn ve Ellis, 2010). 

Ellis mesleki hayatının baĢlarında evlilik, aile ve cinsel terapi alanlarına 

yoğunlaĢırken terapilerini psikanalist olarak yürütmüĢtür. Sonrasında bu yaklaĢımın 

yeterli olmadığını fark etmiĢ ve terapilerde daha etkili ve güdümlü bir yol bulmaya 

karar vermiĢtir (Doğan, 1995). Ellis psikodinamik terapist olarak terapilerinin 

yürütürken danıĢanların içgörü kazanmalarına rağmen çok fazla değiĢmediklerini fark 

etmiĢtir ve danıĢanların ilerleme göstermemesinin sebeplerini sorguladığında 

psikodinamik terapide biliĢlerin dikkate alınmadığı sonucuna varmıĢtır. Ellis 

psikanalitik kuramın ana varsayımının klasik davranıĢçılığa çok benzediğini 

keĢfetmiĢtir. Psikanalitik kurama göre erken yaĢantılarında bir Ģeye koĢullandırılan kiĢi 

hayatının ilerleyen kısımlarında farkında olmadan bunu tekrar etmektedir. Erken dönem 

yaĢantılarında bireyin baĢından ebeveynlerinden onay almadığı için kızılması durumu 

geçmiĢ ise o kiĢiye artık yetiĢkin olduğu, onaylanmamanın korkulması gereken bir Ģey 

olmadığı aslında var olan korkusunun bir nedeninin olmadığı gösterilirse kiĢinin 

ĢartlandırılmıĢ tepkisinin yok olabileceği belirtilmektedir (Ellis, 1994 akt. Türkçapar ve 

Sargın, 2012). Tüm bunları fark eden Ellis kendini yaĢam boyu okumaya adayarak yeni 

bir kuram oluĢturmayı amaçlamıĢtır (Ellis ve Dryden, 1997).  
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Ellis insanların düĢüncelerinin ve duygularının birbiriyle bağlantılı olduğunu 

keĢfeden ilk araĢtırmacılardan biridir. Ellis‟e göre insanlar sahip oldukları zararlı ve 

iĢlevsel olmayan inançları değiĢtirdiklerinde sağlıksız duygu ve davranıĢlardan 

kurtulacaklardır. Ġrrasyonel inanıĢlar RDDT‟nin temelini oluĢturmaktadırlar. Bu 

irrasyonel inançlar sağlıksız, mantıksız, gerçekçi olmayan ve katı olan biliĢsel süreçleri 

temsil etmektedirler (Ellis ve Dryden, 1997). Ellis bu inançları erken çocukluk 

döneminde baĢlayıp ergenlik ve yetiĢkinlik dönemine kadar bireye eĢlik eden mantıksız, 

gerçek dıĢı ve kiĢiyi engelleyici süreçler olarak tanımlamaktadır. Tüm bunların ıĢığında 

söylenebilir ki RDDT‟nin hedefinde kiĢinin düĢüncelerinin ve inançlarının 

değiĢtirilmesi yer almaktadır (Ellis, 1993). 

RDDT, oluĢumunda birçok görüĢten yararlanmıĢ bütünleĢtirilmiĢ bir terapi 

yöntemi olarak açıklanabilmektedir. Ellis bu terapi yöntemini geliĢtirirken birtakım 

felsefi temellere dayanmıĢtır. Felsefenin yanında, hedonizm, rasyonalizm, hümanizm 

gibi yaklaĢımların izleri de kuramda bulunmaktadır (Digiuseppe ve ark., 2017). Ellis bu 

kuramı oluĢtururken özellikle antik çağ filozoflarından esinlenmiĢtir. Stoacı filozof  

Epictatus‟un „„insanlar olay veya durumlardan değil onları nasıl algıladıklarından 

etkilenir‟‟ görüĢü kuramın baĢlangıç noktasıdır. Ellis, bu kuramı oluĢtururken 

Konfüçyüs, Lao-Tsu ve Gautama Buddha gibi birçok eski Asya filozoflarından da 

etkilenmiĢtir ve eski felsefedeki; „„insanların Ģeylerden değil, Ģeylere bakıĢ açılarından 

dolayı rahatsız oldukları‟‟ görüĢünü kendi kuramının temeli haline getirmiĢtir (Ellis ve 

Dryden, 1997).  

Ellis eski felsefenin yanı sıra, Kant‟ın biliĢ ve düĢüncenin gücü hakkında yazdığı 

yazılardan da etkilemiĢtir. Spinoza ve Schopenhauer‟ın çalıĢmalarının onun için çok 

değerli olmasının yanı sıra Russell ve Bartley gibi bilim filozoflarının tüm insanların 

dünyanın doğası hakkında hipotezler geliĢtirdiğine dair görüĢlerinden de etkilenmiĢtir. 

Bu filozoflar dünya hakkındaki düĢünceleri kesin doğru kabul etmek yerine, bunların 

test edilebilirliğinin önemini vurgulamıĢlardır. RDDT de buradan yola çıkarak bilimsel 

yöntemin esnekliğini ve anti-dogmatizmi vurgulamakta ve tıpkı bilimin yaptığı gibi tüm 

dogmalara karĢı çıkmaktadır. Katı mutlakiyetçiliğin insan rahatsızlıklarının 

temellerinden biri olduğunu savunmaktadır (Ellis ve Dryden, 1997).  
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Etik hümanist felsefe insanın kendini kabul etmesinin önemini vurgulamaktadır. 

Bu yüzden Ellis RDDT kuramında bu felsefeye de yer vermiĢtir. Ellis‟e göre RDDT 

hümanisttik ve varoluĢçu bir bakıĢ açısına sahiptir (Ellis ve Dryden, 1997). Etik 

hümanizmi benimseyerek RDDT, insanların kendilerini ve diğerlerini olduğu gibi kabul 

etmelerini ve yargılamamalarını sağlamaya çalıĢmaktadır. Etik hümanizmde doğru 

bilginin kaynağı kiĢinin kendisidir (Digiuseppe, Doyle, Dryden ve Backx, 2017). Doğru 

ve yanlıĢı sorgulamadan direkt kabulü, bireyi depresyon, anksiyete, suçluluk ve diğer 

olumsuz duygulara ulaĢtırmaktadır (Ellis ve Dryden, 1997; Sharf, 2004). Bireyler 

kendilerini oldukları gibi kabul ettiklerinde ise hata yapabileceklerinin farkında 

olacaklardır ve hata yapmalarının onları değersiz kılmayacağını kabul edeceklerdir. Bu 

farkındalıkla beraber bireyler bazı özelliklerinin güçlü bazı özelliklerinin ise zayıf 

olduğunu kabulleneceklerdir. Böylece birey kendini koĢulsuz kabul ederek daha sağlıklı 

bir yaĢam sürecektir (Yıldırım, 2016).  

RDDT‟e göre insanlar birçok farklı amaçtan keyif alan ve bu amaçların izini 

süren bireylerdirler. Hedonizm zevkin en büyük fayda olduğuna inanmaktadır 

(Digiuseppe ve ark., 2017). Hedonizm bir tek hazzın, öznel Ģekilde iyi olduğunu 

savunmaktadır. Haz dıĢındaki Ģeylerin ise hazza ulaĢmak için bir yol olduğunu ve bu 

yüzden iyi olduğunu belirtmektedir. Bu bakıĢ açısına göre bir Ģeyin değeri verdiği 

hazzın miktarı ile ölçülmektedir (Yıldız, 2019). Ellis‟e göre bireyler hedonisttir fakat 

kiĢilerin kısa süreli zevklerden değil uzun süreli zevklerden fayda sağlayacaklarını 

savunmaktadır. Bu da sorumlu hedonizm görüĢünü vurgulamaktadır. Ellis RDTT‟de 

daha çok sorumlu hedonizmden faydalanmıĢtır. RDDT, kısa süreli hedonizmin yarattığı 

sorunlardan arınmak için danıĢanlara sorumlu hedonizm görüĢüne göre hareket 

edilmesini öğretmektedir. Sorumlu hedonizm görüĢüne göre insanlar davranıĢlarının 

sonuçlarını sadece kendi açılarından değerlendirmemektedirler, baĢkaları açısından da 

değerlendirirler ve bu da sorumlu davranıĢı ortaya çıkarmaktadır (Shaft, 2004). RDDT 

hedonizmi benimseyerek kısa vadeli zevklerden çok uzun vadeli zevklere odaklanılması 

gerektiğini belirtmiĢtir. Tabi ki bunu yaparken sadece geleceğe odaklanıp anlık keyif 

verici Ģeyleri kaçırmak istenen bir sonuç değildir.  Bu yüzden ılımlılığı öğretmekte ve 

savunmaktadır. Bu kuram hedonizmi içine alarak, ne Ģuanı ne de geleceği heba etmeden 

en iyi çözümün, zorlayıcı olmadan aranması gerektiğini belirtmektedir (Digiuseppe ve 

ark. 2017). 
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Rasyonalizm, bireylerin değerlere ve hedeflere ulaĢmaya çalıĢırken esnek, 

mantıklı, verimli ve bilimsel yolları kullanmasını ifade etmektedir. Ġnsanlar düĢünce 

sistemlerinin içinde bulunan baĢlıca önermelerin çoğunlukla farkında değillerdir. 

Bireyler genellikle sonuç odaklıdır ve bu sonuç hatalı ise olumsuz duygulara neden 

olacaktır. Kuramın benimsediği rasyonel düĢünce deneysel olarak kanıtlanmıĢ veya 

kanıtlanabilir olan ifadelere dayanarak mantıksal akıl yürütmenin faydalı olduğunu 

savunmaktadır. Ġnsanlar rasyonel düĢünmeye yaklaĢtıkça aĢırı rahatsızlık veren 

sonuçlarla karĢılaĢma olasılıkları da düĢecektir. Ġnsanlar birtakım yaĢam kurallarına 

sahiptirler. Bu kuralların oluĢumu aileyle, çevreyle, dinsel inançlarla, genel kanaatlerle 

ya da yaĢamın nasıl olması gerektiğiyle ilgili bireyin kendine ait görüĢleriyle 

Ģekillenmektedir. Kurallar bireylerin yaĢamlarındaki olaylar, kiĢiler ve durumlar 

hakkında oluĢturmuĢ oldukları tamamen kendilerine has görüĢlerine dayanmaktadır. Bu 

kurallar dogmatik,  katı ve sorgulanmadan kabul edilen bir yapıya sahip olduğu için 

bireylerin sorunlarının da temelini oluĢturmaktadır. Bireyin benimsediği bu kurallar 

yaĢamını olumsuz etkiliyorsa onları daha akılcı ve gerçekçi hale getirmek RDDT 

tarafından amaçlanmaktadır (Digiuseppe ve ark. 2017). KiĢinin erken çocukluk 

yıllarında benimsemeye baĢladığı bu kurallar gözden geçirilmeye baĢlandığında ve 

değiĢtirildiğinde kiĢi yeni bir bakıĢ açısı kazanabilir. Bu yeni bakıĢ açısıyla beraber 

bireyin daha sağlıklı ve mutlu bir yaĢam sürebileceği belirtilmektedir (Gençtanırım ve 

Acar, 2007). 

RDDT, insanlar ne kadar esnek, rasyonel ve bilimsel düĢünemeye yakın 

olurlarsa yaĢamlarında o kadar mutlu olacaklarını belirtmektedir. RDDT insanların hata 

yapabilen varlıklar olduğunun ve sık sık yanlıĢlar yapabileceklerinin bilincindedir. 

Ġnsanın mükemmel olma istediğinden uzaklaĢıp hata yapabileceğinin, baĢarısız 

olunabileceğinin farkına varmasını ve bu durumla barıĢık olmayı amaçlar. KiĢinin 

baĢkasını kabul ettiği gibi kendini de kabul etme yeteneğini geliĢtirilmesi gerektiğini 

savunmaktadır (Digiuseppe ve ark. 2017). Gençtanırım ve Acar (2007) insanlar ne 

kadar rasyonel düĢünmeye ve öyle davranmaya yaklaĢırsa o kadar sağlıklı, mutlu ve 

iĢlevsel bir hayata sahip olacaklarını belirtilmektedir. RDDT insanların sorunlarına ve 

onların temel çözümlerine hümanistlik- varoluĢçu yaklaĢım getirir. Öncelikle bireylerin 

bozulmuĢ duygu, davranıĢ ve değerlendirmeleriyle ilgilenmektedir. Rasyonel ve 

bilimseldir, rasyonaliteyi kullanır ve insanların böylece mutlu olmasını sağlar. Bu 
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hedonistliktir kısa süreli hedonizm yerine uzun süreli hedonizmi savunur. Böylece 

insanlar anın ve geleceğin keyfini çıkarabilir. Tüm bunların yanında Ellis, genel anlam 

bilimcilerin çalıĢmalarından da etkilenmiĢtir. Bu teorisyenler dilin düĢünce üzerindeki 

güçlü etkisini ve duygusal süreçlerin düĢünceler için kullanılan dile göre Ģekillendiğini 

belirtmektedir (Ellis ve Dryden, 1997).  

RDDT kuruluĢundan bu yana insanın psikolojik süreçlerinin birbirinden 

etkilendiğini vurgulamıĢtır. DüĢünceler, duygular ve davranıĢlar birbirinden bağımsız 

olmayan süreçlerdir. Bu üç yön de birbiriyle iliĢkilidir ve birbirinden etkilenmektedir. 

Birindeki değiĢiklik genellikle diğerlerinde de değiĢiklik meydana getirmektedir. 

Bireylerin olayları algılama Ģekilleri yani o olay hakkında ne düĢündükleri, onların 

duyguları ve davranıĢlarını etkilemektedir. BiliĢsel değerlendirmelerimiz duygu ve 

davranıĢlarımızı etkilemektedir (Ellis ve Dryden, 1997). Ellis insanların duygu ve 

davranıĢlarının temelinde yatan Ģeyin onların düĢünceleri olduğunu açıklamıĢtır. 

Duygular ve düĢünceler birbiriyle bağlantı kurarak içsel cümlelere dönüĢmeye 

yatkınıdırlar. KiĢilerin duygu ve düĢüncelerinin anlam bulduğu içsel konuĢmalar, 

kiĢilerin inanç sistemini yaratmaktadır. Ġnsanların inanç sistemleri rasyonel ve 

irrasyonel inançlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Rasyonel inançlar sağlıklı, iĢlevsel, 

uyumlu inançlarken; irrasyonel inançlar, sağlıksız, iĢlevsiz ve uyumsuz inançlar olarak 

tanımlanabilmektedir (Gençtanırım ve Acar, 2007). Ellis (1993) insanların doğuĢtan 

rasyonel ve irrasyonel düĢünme Ģekline sahip olduklarını belirtmektedir. Rasyonel 

düĢünme Ģekli bireyin baĢarılı olma giriĢimine, esnek, mantıksal ve bilimsel olmaya 

dayanmaktadır. Ġrrasyonel düĢünme Ģeklinin ise kiĢiyi rahatsız edici sonuçlar doğurduğu 

vurgulanmaktadır (Ellis ve Dryden, 1997). RDDT‟ye göre, insanlar rasyonel ve 

irrasyonel düĢünme yeteneğine sahip varlıklardır. Ġnsanların rasyonel düĢünme 

becerilerini kullanmadığı veya kullanamayacağı zamanlar olabilir. O zaman, Ģeylere 

mantıksız yaklaĢtıklarından veya durumu rasyonel olarak değerlendiremedikleri için 

rahatsız hissedecekleri belirtilmektedir (ġahin ve Acar, 2019). Ellis kiĢilerde akılcı 

olmayan, nevrotik davranıĢların nedenini kiĢilerin öğrenilmiĢ olan davranıĢ biçimlerini 

tekrarlayarak geliĢtirmelerine ve böylece değiĢimin zorlaĢmasına bağlamaktadır. Bu 

durumda yalnızca kiĢilere davranıĢın sebebini gösteren içgörüyü kazandırmak yeterli 

olmamakla beraber danıĢanlara problemlerini anlamaları için yeni ve rasyonel bir 

düĢünce yönteminin öğretilmesi gerektiğini belirtmektedir (Doğan, 1995). 
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Ellis, duyguların inanç sisteminden kaynaklandığını belirtmiĢtir. Duygusal 

rahatsızlıkların ise irrasyonel inançlardan dolayı ortaya çıktığını açıklamıĢtır.  Ġrrasyonel 

inanıĢların oluĢumunda biyolojik kökenin etkisinin olmasının yanında çoğunlukla 

ebeveynlerden, aileden, arkadaĢlardan ve toplumdan öğrenildiği vurgulanmaktadır 

(Shaft, 2004). Ġnanç sistemi, olumsuz bir olay sonrasında meydana gelen iĢlevsel 

olmayan sonuçları, sağlıksız duygu ve davranıĢları meydana getirmektedir. Ellis, 

insanların iĢlevsel olmayan, sağlıksız duygularının olaylardan veya çevrelerinden ötürü 

değil kendi inanç sistemlerinden dolayı ortaya çıktığını belirtilmektedir. Bireylerin 

iĢlevsiz duyguları kendilerinden kaynaklıdır ve o duyguları değiĢtirerek, iĢlevsel hale 

getirmeleri ve sorunlarını sonlandırmaları yine kendi çabalarıyla mümkün olabilecektir 

(Digiuseppe ve ark. 2017). 

Ellis, insanların kendi davranıĢlarından sorumlu olduklarını belirtmektedir. Bir 

davranıĢın “iyi” veya “kötü” olup olmadığına, bir davranıĢın kendilerine ve topluma 

zarar verip vermemesine kolayca karar verebilirler. Bu açıdan, insanların kendi 

davranıĢlarının sorumluluğunu üstlenebilecek aktif varlıklar oldukları ve asıl 

sorumluluğun çevrelerine veya diğer insanlara değil, onlara düĢtüğü söylenilebilir (Ellis, 

1957). 

Rasyonel duygusal davranıĢ kiĢilik teorisinin odağı ABC kiĢilik modelidir. 

Kuramın ana taĢı olan ABC modelinde ki „„A‟‟ aktive edici olayı temsil etmektedir. 

„„B‟‟ bireyin bu konuda kendisine söylediği Ģeydir, inanç sistemidir. Bireyin inanç 

sisteminde bulunan rasyonel ve irrasyonel inanıĢlardır. Model de ki „„C‟‟ ise olaya (A), 

karĢı verdiğimiz duygusal ve davranıĢsal sonuçlardır (Artıran ve DiGiuseppe, 2020). 

1.3.1. ABC Modeli  

Ellis teorisini yapısalcı bir teori olarak görür. Bununla belirtmek istediği Ģey 

Ģöyledir, insanlar kendi gerçekliklerini kendileri oluĢtururlar ve bireyin davranıĢının ne 

olacağını belirleyen en kritik faktör, dıĢarıdan yorumladığı gerçeklik değil, gerçeklik 

algısının ne olduğudur. BaĢkası tarafından yorumlanan gerçeklik, bireyin gerçekliğiyle 

aynı olmayabilir. BaĢka bir deyiĢle, bireyi son derece etkileyen bir Ģey diğerleri için 

etkili olmayabilir. Temelde, bireyin gerçeklik algısının, baĢkalarının gerçeklik 

algısından farklı olduğu gerçeği bulunmaktadır. Bir olay karĢısında bireyi etkileyen Ģey, 
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gerçek durumun kendisi değil, olayı algılama Ģekline göre geliĢtirdiği düĢünce, duygu 

ve davranıĢ bileĢenleri olduğu açıklanmaktadır (Ellis, 1998 akt. ġahin ve Voltan Acar, 

2019).  

Ellis tüm insanların düĢüncelerinin, onların nasıl hissettiklerini ve 

davrandıklarını etkilediğini ortaya atmıĢtır (Bernard, Froh, Digiuseppe, Joyce ve 

Dryden, 2010). RDDT insanların duygusal tepkilerini anlama giriĢimlerinde özellikle 

düĢünce ve davranıĢ Ģekline odaklanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Ellis kurduğu 

bu terapi yönteminin tanımlarken en önemli özelliklerinden biri olarak bireye zihinsel 

sağlığın sağlanması için gerekli olan prensiplerin öğretilebileceği ve öğrenilebileceğine 

vurgu yaptığı belirtilmektedir (Dryden ve Ellis, 2003). Ellis‟e göre duygusal sonuçlar 

çoğunlukla kiĢinin inanç sistemi tarafından oluĢturulmaktadır. AĢırı kaygı gibi olumsuz 

bir duygusal sonuç oluĢtuğunda bunun sebebi çoğunlukla kiĢide var olan irrasyonel 

inanıĢlardır. Bu inanıĢlar üzerinde akılcı ve davranıĢsal yöntemlerle çalıĢılarak, olumsuz 

sonuçlar azaltılabilmektedir (Ellis ve Dryden, 1997).  

RDDT ve uygulamaları ABC modeline dayanmaktadır. Bu teori, insanların 

duygusal çöküĢlerinin nedeninin yaĢadıkları olaylar değil o olayları yorumlama 

Ģekilleri, düĢünce biçimlerinden dolayı olduğunu savunmaktadır. Bireylerin psikolojik 

rahatsızlıkları gerçek olaydan değil, kiĢilerin o olay hakkındaki düĢüncelerinden ve iç 

konuĢmalarından kaynaklanmaktadır (Ellis, 1974). Ġnsanlar bir durumdan rahatsız 

olurlar ve RDDT‟de buna aktive edici olay adı verilmektedir. Bu modeldi ki A 

bireylerin yaĢadıkları olayları temsil etmektedir. C bireylerin duygusal ve davranıĢsal 

tepkileridir. B ise bireylerin o olayı nasıl algıladıkları, yorumladıkları yani olay 

hakkındaki düĢüncelerini temsil etmektedir. Duygusal ve davranıĢsal sonuçların (C), 

yaĢanan olaydan ötürü (A) ortaya çıktığı düĢünülse de bunun nedeni bireyin olay 

hakkındaki düĢünceleridir (B). Olay (A) hakkındaki rasyonel ya da irrasyonel 

düĢünceler (B), bireylerin duygu ve davranıĢlarını (C) oluĢturmaktadır. Ellis A‟nın B‟yi 

aktive ettiğini ve sonrasında B‟nin C‟ye neden olduğunu açıklamıĢtır (Dryden ve Ellis, 

2003). ABC modeli birçok insan için iĢe yaramaktadır ve aktive edici olay olumlu bir 

Ģey ise dikkatlerden kaçabilmektedir. „„A‟‟ güzel bir olay olduğunda buna karĢı inançlar 

genellikle zararsız ve tehlikesiz olmaktadır. Bunun yanında aktive edici olay olumsuz 

ise birçok farklı inanç ve sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. EtkileĢtirici olay kiĢinin inanç 

sistemiyle uyumlu gerçekleĢmez ise kiĢi irrasyonel inanıĢlar üretebilmektedir (Shaft, 
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2004). Bu irrasyonel inanıĢlarda genellikle kiĢiye rahatsızlık veren duygusal ve 

davranıĢsal sonuçları beraberinde getirmektedir (Szentagotaı ve Davıd, 2008). Bireyler, 

yaĢadıkları olumsuz duyguların nedeni olarak baĢlarına gelen olumsuz olayları 

göstermektedirler. Oysaki olumsuz duyguların, olaydan ötürü değil bireysel inançlardan 

ötürü geliĢtiği savunulmaktadır. ABC Modelinde de görüldüğü gibi insanların olaylara 

verdikleri tepkilerin o olaylar hakkında geliĢtirdikleri inanç sistemlerinden 

kaynaklandığı belirtilmektedir (Ulusoy ve Duy, 2013). Bu teoriyi aslen stoacı filozof 

Epictetus‟un, yaklaĢık iki bin yıl önce ortaya atmıĢtır ve Ellis‟in ondan esinlenerek bu 

teoriyi oluĢturduğu belirtilmektedir (Ellis, 1974). 

1.3.2. Rasyonel ve Ġrrasyonel ĠnanıĢlar 

Ellis‟in bilime kattığı eĢsiz görüĢlerinden bir tanesi insanların düĢünme 

süreçlerinin ikiye ayrıldığını açıklamasıdır. Bu düĢünme süreçleri rasyonel inanıĢlar ve 

irrasyonel inanıĢlar olarak belirtilmektedir (Bernard ve ark., 2010). Ellis (1974) tüm 

insanların rasyonel ve irrasyonel inanıĢlara sahip olduğunu vurgulamaktadır. RDDT‟nin 

tüm biliĢsel teorisi bu iki bileĢen üzerinde yani rasyonel ve irrasyonel inanıĢlar üzerine 

kurulduğu görülmektedir. 

RDDT kuramı bireylerde ki mantıkdıĢı inançlara dayanmaktadır. Ġrrasyonel 

inançlar, kiĢide ruhsal sorunlara yol açan çarpıtılmıĢ düĢünme biçimleri olarak 

tanımlanabilmektedir. Ġrrasyonel inanıĢlar, insanların deneyimledikleri olaylar 

karĢısında olumsuz duygular yaĢamalarına sebep olmaktadır. KiĢilerin olumsuz 

duyguları baĢlarından geçen olaylardan ötürü değil ürettikleri gerçekçi olmayan 

inanıĢlardan ötürü olduğu belirtilmektedir. KiĢilerin irrasyonel inançları azaldığında ve 

rasyonel düĢünmeye doğru ilerlediklerinde birçok ruhsal ve duygusal sorunlardan 

kurtulmaya baĢlayacakları belirtilmektedir (Digiuseppe ve ark., 2017). BiliĢsel 

DavranıĢçı Terapi de irrasyonel inanıĢlar, iĢlevsel olmayan inançlar ya da biliĢsel 

çarpıtmalar olarak isimlendirilmektedir. Ġrrasyonel inançlar, psikolojik sorunların ve 

iĢlevsel olmayan davranıĢların ortaya çıkmasında etkili bir faktör olarak yer almaktadır 

(Beck, 2018; Ellis ve Dryden, 1997). Bunun yanında rasyonel inanıĢların ise bireyin 

mutluluğuna katkı sağladığı açıklanmaktadır. Rasyonellik heyecan, sevinç, zevk gibi 

olumlu duygular ile karakterizedir. Rasyonel inançlar sayesinde kiĢilerin hedef 
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belirleme, hayatın zorluklarıyla baĢa çıkma gibi olumlu yönler geliĢtirebildiği 

açıklanmaktadır (Bernard ve ark., 2010). 

Ellis ve Dryden‟e (1997) göre rasyonel inançlar mutlak olmayan, esnek, 

değiĢebilir, kesinlik ve zorunluluktan uzak inançlardır. Bu inanıĢlar, bireyleri kendini 

gerçekleĢtirmeye ve mutluluğa götüren yol olarak tanımlanmaktadır (Bernard ve ark., 

2010). Rasyonel inançlar kiĢilerin sağlıklı duygularının ortaya çıkmasını sağlayan ve 

hedeflerine ulaĢabilmelerini sağlayan inançlardır. Bu inançlar „„arzular, tercihler, 

istekler beğeniler ve sevmemeler‟‟ olarak ifade edilebilir. Rasyonel inançlara sahip olan 

bireyler istediklerini elde edemediklerinde olumlu ve olumsuz memnuniyet, üzüntü, 

endiĢe, piĢmanlık, sıkıntı gibi hoĢnutsuzluk duyguları yaĢadıkları belirtilmektedir. Bu 

olumsuz duygular, olumsuz olaylara sağlıklı yanıt olarak kabul edilmektedirler.  

RDDT‟e göre rasyonel inanıĢlar bireyi hayat hedeflerine ulaĢması ve mutlu olması için 

desteklemektedir. Ġrrasyonel inanıĢlar ise bireyi hedeflerine ulaĢması için engellemekte 

ve kiĢiyi rahatsız eden duygulara yol açmaktadır (Ellis ve Dryden, 1997). Rasyonel 

inançlar esnek, gerçekçi, mantıklı ve kiĢinin ruhsal sağlığını koruyan düĢüncelerdir. Bu 

inançlar bireylerin hedeflerine ulaĢmasına destek olur ayrıca duyguları dengelemektedir 

(Bernard ve ark., 2010).  

Ġrrasyonel inanıĢlar rasyonel inanıĢlardan 2 açıdan farklık göstermektedir. 

Birincisi esnek değillerdir, katıdırlar, zorunluluklar olarak ifade edilirler. Ġkincisi ise 

olumsuz duygulara yol açmaktadırlar. Ġrrasyonel inanıĢlar katı, kesin talep, beklenti ve 

zorunlulukları içermektedir (Ellis ve Dryden, 1997). Bu inanıĢlar dogmatik, mantıksız 

ve bilimsel olmayan inanıĢlar olarak da açıklanabilmektedir. Mutlak düĢünme Ģeklinin 

genel olarak mantıksız bir düĢünme yöntemi olduğu açıklanmaktadır. Mutlak düĢünme 

Ģekli kiĢinin arzularının, beklentilerin gerçekleĢmesi gerektiğini, dünyanın bireyin 

istekleri doğrultusunda Ģekillenmesi gerektiğine dair duyulan inancı temsil eder. Mutlak 

inançlar irrasyonel inançların geliĢmesinde rol oynayan en büyük etkenler arasında yer 

almaktadır (Bernard ve ark., 2010). 

Ġrrasyonel inanıĢlar kaygı, depresyon, öfke, kendine acıma, saldırganlık, 

kaçınma ve erteleme gibi birçok olumsuz duygu ve davranıĢa sebep olmaktadır 

(Bernard ve ark., 2010). Diğer bir deyiĢle anksiyete, depresyon ve diğer zarar verici 

duygular gibi sağlıksız/iĢlevsiz duygular ortaya çıktığında bu duygusal tepkiler 
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genellikle bireyin irrasyonel inanıĢlarını içermektedir (Ulusoy ve Duy, 2013).  Rasyonel 

inanıĢlar iĢlevsel davranıĢları sağlarken, irrasyonel inançlar erteleme, alkolizm, madde 

bağımlılığı gibi iĢlevsiz davranıĢları desteklemektedir (Ellis ve Dryden, 1997).  

RDDT‟e göre irrasyonel inançlar gerçek dıĢı, esnek olmayan, dogmatik, „„-meli,-

malı‟‟lardan oluĢan ve kiĢinin ruhsal sağlığına zarar veren inançlar olarak 

tanımlanmaktadır. Bunların yanında emir ve arzuları da içermektedirler (Bernard ve 

ark., 2010). Ġrrasyonel düĢünceler mutlakıyet içeren, kiĢinin geliĢmesinin önüne geçen, 

değiĢtirilmesi güç duygular oluĢturan, iĢlevsel olmayan duygu ve davranıĢlara yol açan 

ve gerçekliği değiĢtiren bir yapıya sahiptirler. Bu inanıĢlar insanların çevresini ve 

dünyayı mantıksal olmayan Ģekilde yorumlamasına sebep olmaktadırlar (Digiuseppe ve 

ark., 2017). Ġrrasyonel inanıĢlar sadece kiĢinin kendisini değil etrafa karĢı algısını da 

etkilemektedir. Ellis (1993) irrasyonel inanıĢların bireyin kendisini, çevresini ve hayatı 

değerlendirmede çok etkili olduğunu belirtmiĢtir.  

Rasyonel ve irrasyonel inanıĢlar kiĢinin doğumundan itibaren çevresel yaĢantılar 

sonucu oluĢturduğu biliĢsel kalıplardır. Bireyler rasyonel ve irrasyonel inanıĢlarla 

dünyaya gelmektedirler. Ġnsanlar doğuĢtan sağlıklı ve sağlıksız düĢünme potansiyeline 

sahiptir (Ellis, 1957). KiĢinin dünyaya gelmesiyle beraber ilk yaĢantılarında itibaren 

çevresiyle ve ailesiyle olan yaĢantıları kiĢinin ilerleyen yıllarda oluĢturacağı davranıĢsal 

ve biliĢsel tepkilerini etkilediği belirtilmektedir (Kurt ve Gündüz, 2020). Ġnsanların 

irrasyonel inanıĢları çoğunlukla çevrelerinden, aile ve kültürden etkilenerek 

Ģekillenmektedir. Çevrenin irrasyonel inanıĢlar üzerindeki etkisinin en çok çocukluk 

döneminde gerçekleĢtiği de vurgulanmaktadır (Ellis, 1993). Bunun yanında kalıtımsal 

olan bireysel farklılıklarda bulunmaktadır. Ellis bireylerin, kendilerini incitmek veya 

irrasyonel Ģekilde düĢünmek için doğuĢtan eğilimlere sahip olduklarını açıklamaktadır. 

Ellis bireylerin istediklerini elde edemediklerinde, kendilerine ve baĢkalarına zarar 

verme ve olaylara belli kalıplarda tepki verme potansiyellerinin doğuĢtan olduğunu 

savunmaktadır. Bunun yanında bireyin kendinden ve baĢkalarından beklentileri 

oluĢurken ailesi, arkadaĢları ve diğer sosyal gruplardaki kiĢiler arası iliĢkilerin de bu 

oluĢumda etkisi olduğu belirtilmektedir (Ellis, 1957). BaĢkalarının kendisine nasıl tepki 

verdiğini gördüğünde bireyin kendisini, iyi ya da değerli olarak tanımlaması 

muhtemeldir. Ġnsanlar eğer baĢkaları tarafından kabul edilirlerse kendilerini iyi 
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hissederler. Etraflarından olumsuz eleĢtiriler alan kiĢilerin kendilerini değersiz veya 

kötü görmeleri muhtemeldir. Ellis‟e göre okullar ve dinler gibi sosyal kurumlar görgü 

kuralları, gelenekler, cinsellik ve aile iliĢkileri açısından baĢkalarıyla doğru iliĢki kurma 

konusunda katı değerlere teĢvik etmektedir (Shaft, 2004). 

Ġrrasyonel inanıĢlar temel olarak 3 maddede toplamaktadır (Kodan, 2013). 

Bunlar aĢağıdaki gibidir: 

1. „„Ġyi bir insan olmalıyım ve baĢkaları tarafından onaylanmalıyım, aksi halde 

değersiz bir insan olurum‟‟.  

2.  „„BaĢkaları bana benim istediğim Ģekilde davranmalıdır, aksi halde 

ayıplanmalıdır‟‟.  

3.  „„Hayat bana her zaman istediklerimi vermelidir‟‟ 

Bu 3 madde kiĢinin kendine, baĢkalarına ve yaĢama dair dayatmaları olarak 

açıklanabilmektedir. Bu 3 maddenin farklı bir tanımlaması da aĢağıdaki gibidir: 

KiĢinin öz-dayatması: Kendim, her koĢulda, her zaman en iyisini yapmalı ve 

benim için önemli olan insanlara saygı duymalıyım. BaĢarısız olursam bu korkunç olur. 

Kötü, yetersiz ve değersiz bir insan olduğum anlamına geliyor. Bu her zaman baĢarısız 

olacağım ve acı çekmeyi hak ettiğim anlamına gelir. 

Diğer insanlara dayatma: Temas kurduğum, önemli insanlar bana karĢı her 

koĢulda kibarca, nazik, düĢünceli ve adil olmalısınız. Aksi halde bu gerçekten kötü bir 

Ģeydir ve bana böyle davrandığınız için cezalandırılmanız gerekir. 

YaĢam hakkında dayatmalar: YaĢadığım bu hayat, ekolojik, çevresel, ekonomik 

ve politik koĢullar her koĢulda makul, güvenli, kolay ve eğlenceli olmalıdır. Değilse, 

hayatım dayanılmaz hale geliyor (Ellis, 1994 akt. ġahin ve Voltan Acar, 2019). 

Sağlıklı bireyin rasyonel-duygusal yapısının temeli, kendini kabul etmek ve 

yüksek düzeyde hayal kırıklığına toleranstan geçtiği belirtilmektedir. RDDT nevrotik 

rahatsızlıkların kalbinde insanların yaĢamlarında algıladıkları zorunlulukların olduğunu 

vurgulamaktadır. Zorunluluklar, -meli –malı‟lar ve katı inançlar rahatsızlıkların temel 

taĢlarındandır (Ellis ve Dryden, 1997). Ġrrasyonel inanıĢlar bireyi ulaĢılmaz koĢullara 

ulaĢmak için zorlamaktadır. Ellis‟in belirttiği bu 3 irrasyonel inanıĢ kategorisine 
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ulaĢmanın imkânsız olduğu söylenebilmektedir. Birey bu inanıĢlara ulaĢmaya çalıĢırken 

mücadele edebileceği gibi bu sırada yetersizlik, değersizlik ve suçluluk duygularını da 

edinebileceği belirtilmektedir. Bu duygular ve istenmeyen koĢullar bireyi daha çok 

irrasyonel inanıĢlara iteceği ve kiĢinin içinde bulunduğu bu inançların yoğun etkisiyle 

olayları yorumlayacağı belirtilmektedir (Ellis, 1994 akt. ġahin ve Voltan Acar, 2019). 

RDDT irrasyonel inanıĢları 4 sınıfa ayırmaktadır. Bunlar; aĢırı talepkârlık, 

negatif değerlendirme (felaketleĢtirme), rahatsız olmaya katlanamamak ve bireyin 

kendini/diğerlerini /hayatı değersizleĢtirmesi olarak açıklanmaktadır (DiGiuseppe ve 

ark., 2014).  

AĢırı talepkârlık irrasyonel inanıĢı; gerçek dıĢı, katı, mantıklı olmayan, inatçı ve 

ısrarcı inanıĢlar olarak açıklanmaktadır (Artıran, 2015). Bu inanıĢ türünde „„-meli, -

malı‟‟ eklerini içeren cümleler bulunmaktadır. Ellis aĢırı talepkârlık irrasyonel 

inanıĢının 3 ana kategoriden oluĢtuğunu belirtmektedir. Bunlar; kiĢisel talepkârlık, 

diğerlerine iliĢkin talepkârlık ve dünyaya iliĢkin talepkârlık olarak sınıflandırılmaktadır. 

KiĢisel talepkârlık örneği olarak „„Ben kendimi böyle kabul etmiyorum, daha iyi 

olmalıyım” verilebilmektedir. Diğerlerine iliĢkin talepkârlık örneği olarak “Senin 

yaptıklarını kabul etmiyorum, beni takdir etmelisin” verilebilir. Dünyaya iliĢkin 

talepkarlık örneği olarak “YaĢantımı, koĢullarımı bu Ģekildeyken kabul etmiyorum, 

daha iyi olmak zorunda” cümlesi verilebilmektedir (Ziegler, 2003). 

 Rahatsız olmaya katlanamama irrasyonel inanıĢı, her zaman rahat olmak 

istemek ve rahatsız olma durumuyla baĢ edememe olarak tanımlanabilmektedir 

(Artıran, 2015).  Bu inanıĢ türünde kiĢi meydana gelecek olası durum ve sonuçlara 

dayanamayacağına, katlanamayacağına dair inanç geliĢtirmektedir. “Takdir edilmemeyi 

kabullenemem”, “Artık dayanamıyorum, Bıktım” gibi cümlelerle ifade edilmektedir 

(Ellis ve Dryden, 1997).  

Negatif değerlendirme (felaketleĢtirme) irrasyonel inanıĢ türü, bireyin 

olumsuzlukla sonuçlanan durumları „„korkunç bir olay‟‟ olarak yorumlamasıdır. Bir 

Ģeyin en olumsuz haliyle gerçekleĢeceğine dair inançlar geliĢtiren irrasyonel inanıĢ 

türüdür (Artıran, 2015). Bu inanıĢ türü “Takdir edilmezsem bu çok korkunç bir durum 

olur, dünyanın sonu olur” gibi cümlelerle ifade edilmektedir (Ellis ve Dryden, 1997). 
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  Son olarak değersizleĢtirme/derecelendirme irrasyonel inanıĢ türü ise bireyin 

kendini, diğerlerini veya hayatı tek derece üzerinden değerlendirmesi olarak 

açıklanmaktadır. Değerli ya da değersiz, iyi ya da kötü tek derecede oluĢan 

düĢüncelerdir (Artıran, 2015). “Takdir edilmemem benim değersiz biri olduğumu 

gösterir” cümlesi bu değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢ türünü ifade etmektedir (Ellis ve 

Dryden, 1997).  

 Romantik iliĢkiler insan hayatının gerekli ve vazgeçilmez bir parçasını 

oluĢturmaktadır (Furjman ve Schaffer, 2013 akt. Sarı ve Owen, 2016). Bireyler 

hayatlarının birçok yönünde irrasyonel inanıĢlar geliĢtirdikleri gibi romantik 

iliĢkilerinde de irrasyonel inanıĢlar geliĢtirmektedirler (Ellis, 1986). ĠliĢkilerdeki 

inançlar, kiĢilerin bir iliĢkinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili fikri, iliĢkiden ve 

partnerinden beklentisi ve baĢından geçen olayları algılama biçimine göre 

Ģekillenmektedir (Addis ve Bernard, 2002). ĠliĢkiye dair oluĢan irrasyonel inanıĢların, 

kiĢilerin iliĢkinin yapısıyla ve kendisiyle ilgili oluĢturduğu abartılı, mantıksız ve 

değiĢimi güç düĢüncelerden oluĢtuğu belirtilmektedir (Ellis, 1986).  

 Romans ve De Bord iliĢki inançlarını: „„Birbirimize karĢı tamamen açık ve 

dürüst olmalıyız, birbirimizin zihnini okuyabilmeliyiz, her Ģeyi birlikte yapmalıyız, 

birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karĢılamalıyız, birbirimizi değiĢtirebilmeliyiz, romantik 

idealizm, iyi iliĢkileri devam ettirmek kolay olmalı, aramızdaki her Ģey mükemmel 

olmalı, kiĢi bir romantik iliĢkisi olmadan kendisiyle bütünleĢmiĢ sayılmaz‟‟ Ģeklinde 

tanımlamıĢlardır (Öcal Yüceol, 2016). Eidelson ve Epstein‟in (1982) irrasyonel 

inanıĢların iliĢkiye etkilerini ölçmek için yaptığı bir çalıĢmada ise kiĢilerin iliĢkiye dair 

inançlarını „„anlaĢmazlık yıkıcıdır‟‟, „„zihin okuma beklentisi‟‟, „„cinsel 

mükemmellik‟‟,  „„kadın ve erkek farklıdır‟‟ ve „„eĢler değiĢmez‟‟ Ģeklinde kategorilere 

ayırmıĢlardır. Literatürdeki araĢtırmalara bakıldığında irrasyonel inanıĢların romantik 

iliĢkileri ve evlilikleri olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir (Addis ve Bernard, 2002; 

Whisman ve Friedman, 1998).  

Eidelson ve Epstein‟in (1982) belirttiği gibi „„zihin okuma beklentisine‟‟ sahip 

bireylerin partnerleri akıl okuyamıyorlarsa bu çoğunlukla iliĢkide kötü bir iletiĢime ve 

hayal kırıklığına yol açmaktadır. Bazı araĢtırmalar bu inanca sahip kiĢilerin, partneri bir 

ihtiyacı algılayamadığında düĢmanca ve savaĢçı bir yolla kapalı bir iletiĢim Ģekli 
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benimsendiğini belirtmektedir (Wright ve Roloff, 2015). „„Kadın ve erkek farklıdır‟‟ 

irrasyonel inancı erkeklerin ve kadınların kiĢiliklerinin ve ihtiyaçlarının önemli ölçüde 

farklı olduğunu ifade etmektedir. Bu varsayımda beraberinde partnerlerin ihtiyaçları 

nedeniyle romantik iliĢkide uzlaĢmanın, birleĢme ve bütünleĢmenin imkânsız olduğu 

kabulünü getirmektedir (Eidelson ve Epstein, 1982). Stackert ve Bursik‟in (2003) 118 

kiĢi ile yaptığı bir araĢtırmaya göre de kiĢilerin cinsiyete dayalı irrasyonel inanıĢlarının 

artmasıyla iliĢki doyum düzeylerinin azaldığı tespit edilmiĢtir. „„Cinsel mükemmellik‟‟ 

irrasyonel inanıĢının ise olumsuz duygular uyandırdığı ve cinsel zevki azalttığı 

belirtilmektedir (Eidelson ve Epstein, 1982). Bireylerin oluĢturdukları irrasyonel 

inanıĢların, onların romantik iliĢki süreçlerini etkilediği belirtilmektedir (Ausraite ve 

Zardeckaite Matulaitiene, 2019). 

Dye ve Eckhardt‟ın (2000) yapmıĢ olduğu bir araĢtırmada Ģiddetli iliĢkilerde, 

öfke, irrasyonel inanıĢlar ve iĢlevsiz tutumlar arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. 

AraĢtırmanın sonucunda Ģiddetli iliĢkiye sahip olan bireylerde irrasyonel inanıĢların 

zaten var olduğu ya da iliĢki sürecinde Ģiddet seviyesine göre ortaya çıktığı sonucuna 

varılmıĢtır. 

Yapılan birçok araĢtırmaya göre irrasyonel inanıĢlar romantik iliĢki sürecinde 

problem oluĢturmaktadır. Romantik iliĢkilerinde sorun yaĢayan kiĢilerin kendileri, 

partnerleri ve iliĢkileri hakkında irrasyonel inanıĢlar geliĢtirdikleri araĢtırmacılar 

tarafından belirtilmektedir (Eidelson ve Epstein, 1982). Bu araĢtırmada bireylerin 

romantik iliĢkiler üzerine oluĢturdukları irrasyonel inanıĢlar değil genel irrasyonel 

inanıĢları ve bu inanıĢların romantik iliĢki doyum düzeyi ile olan iliĢkisi incelenmiĢtir. 

1.4. Öz Belirlenim Kuramı   

Öz Belirlenim Kuramı Deci ve Ryan (2000) tarafından geliĢtirilmiĢ, pozitif 

psikolojide önemli yere sahip bir kuramdır. Bu kuram temel psikolojik ihtiyaçların 

bireylerin motive olmaları, hayattan memnuniyetleri ve mutlu olmaları üzerinde etkili 

olduğunu belirtmektedir (Deci, Ryan, Garge, Leone, Usunoy ve Kornazheva, 2001).  Öz 

Belirlenim Kuramı (Self Determination Theory), kiĢilik geliĢimi ve davranıĢsal öz 

düzenleme için insanların içsel kaynaklarının önemini vurgulayan geleneksel ampirik 

yöntemleri kullanarak insan motivasyonuna ve kiĢiliğine odaklanan bir yaklaĢımdır 
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(Ryan, Kuhl ve Deci, 1997). Bu teori, kiĢilik geliĢimi ve kendini motive eden davranıĢ 

değiĢikliği teorisidir.  Teoriye temel olan, insanların büyümesi, benliğin bütünleĢmesi 

ve psikolojik tutarlılık içinde çözülmesi yönünde doğuĢtan gelen örgütsel bir eğilime 

sahip olma ilkesidir (Ryan ve Deci, 2000b). Bu kuram insanların sağlıklı psikolojik 

geliĢmelerinin nasıl olduğunu ve doğuĢtan gelen psikolojik ihtiyaçları araĢtırmaktadır. 

Kuramın amacının insanların, grupların, toplumların sağlıklı geliĢimi için gerekli 

koĢulları bulmak ve büyüme, bütünleĢme, iyi olma sürecinde etkisi olan faktörleri 

belirlemek olduğu belirtilmektedir (Ryan, Kuhl ve Deci, 1997).  Öz Belirlenim Kuramı 

kiĢinin öz belirleyici olabilmesi için eylemlerini özerk Ģekilde özgürce seçebilmesi, dıĢ 

güçler ya da içsel beklentiler tarafından zorlanmak ya da baskılanmak yerine eylemlerin 

kiĢi tarafından tamamen onaylanması gerektiğini belirtmektedir. Öz belirleme kavramı, 

davranıĢların dıĢsal etkenlerden (grup baskıları, toplum normları gibi) çok, kiĢinin kendi 

bireysel inançları ve değer yargılarıyla belirlenmesi, kararları kendi kendine vermesi 

olarak açıklanmaktadır. Bir davranıĢın oluĢumunda çevreden çok kiĢinin kendi inançları 

ve değer yargılarının etkisi olduğu belirtilmektedir.  Bireyin bir durumu baĢlatması, 

seçim yapması ve davranıĢlarını düzenleyebilmesi olarak da tanımlanabilmektedir (Deci 

ve Ryan, 2000). KiĢinin tercihleri dıĢ güçlerle, ödüllerle ya da baskılarla 

belirlenmemekte, kendi davranıĢlarıyla belirlenmektedir. Deci ve Ryan‟a göre 

davranıĢçı modelde kullanılan ödül ve ceza gibi dıĢtan gelen etkenlerin kiĢilerin 

motivasyonlarını sağlamada ve motivasyon süreçlerini anlamlandırmada eksik 

kalmaktadır. Deci ve Ryan sağlıklı ve etkin motivasyonun sadece içsel etkenlerden 

kaynaklanabileceğini açıklamaktadırlar (Deci ve Ryan, 2008b). 

Deci ve Ryan (2002)‟e göre bu kuram tüm insanların özünde tutarlı bir benliğe 

sahip, psikolojik geliĢime yatkın olan, hayatlarını bütünleĢtirmek ve engellerin 

üstesinden gelebilmek için çabalayan varlıklar olduğunu belirtmektedir. Ġnsanların 

davranıĢlarının oluĢmasında doğuĢtan gelen bu unsurların yanında içinde yaĢadıkları 

çevrenin özelliklerinin de oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bireylerin içinde 

bulundukları ortamın özerkliği destekleyici davranması onların seçim duygusunu 

yaĢamlarını ve psikolojik ihtiyaçlarını doyurmalarını sağladığını vurgulanmaktadır 

(Deci ve ark, 2001). 
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 Öz Belirlenim Kuramı bireylerin duygularını, geliĢimini ve motivasyonunu 

araĢtırırken kiĢilerin yeni Ģeyleri özümseme ve geliĢimsel olarak büyüme fonksiyonuna 

katkı sağlayan ya da önünde engel olan Ģeyleri açıklamaktadır. Öz Belirlenim Kuramına 

göre kiĢilerin sosyal iliĢkiler ve sosyal etkileĢim esnasında deneyimledikleri ve 

gözlemledikleri değer, tutum ve davranıĢları benimsemeleri ve içselleĢtirmeleri 

güdüleme mekanizmasıyla olmaktadır (Ryan ve Deci, 2000a). Bu kuram 2 motivasyon 

türünden bahsetmektedir, bunlar „„içsel motivasyon ve dıĢsal motivasyon olarak 

tanımlanmaktadır (Gagne ve Deci, 2005). 

Güney (2013) motivasyonu insanların belli bir Ģekilde davranmasını sağlayan, 

bireyi o davranıĢa yönlendiren, bir iĢi yapmaya istek uyandıran içsel sürecin harekete 

geçirilmesi olarak tarif etmiĢtir. DıĢsal motivasyonda kiĢi bir davranıĢı, davranıĢtan 

dolayı değil o davranıĢın sonuçlarından dolayı gerçekleĢtirmektedir. BaĢka bir açıklama 

ile dıĢsal motivasyonda davranıĢ, sonuç için sergilenmektedir (Deci, Vallerand, Pelletier 

ve Ryan, 1991).  Ġçsel motivasyon ise bir faaliyeti gerçekleĢtirecek kiĢinin o faaliyete 

ilgi duyması, doyum sağlaması olarak açıklanmaktadır (Gagne ve Deci, 2005).  

Ġçsel motivasyon bireyin bir davranıĢı sergilerken onu yapıyor olmaktan haz 

duyması, doyum sağlaması olarak tanımlanabilmektedir. DıĢsal motivasyona 

baktığımızda ise bireyin davranıĢı ve onu yapması için aldığı tatmin arasındaki aracıyı 

ifade eden terim dıĢsal motivasyon olmaktadır. Ġçsel motivasyonda doyum davranıĢın 

kendisinden kaynaklanırken dıĢsal motivasyonda doyum sözlü veya maddi ödüllerle 

sağlanmaktadır (Gagne ve Deci, 2005). Ġçsel motivasyon bireyin bir etkinliği yaparken 

bundan haz aldığı için yaptığını göstermektedir. Ġçsel motive olan kiĢiler için dıĢtan 

gelen ödül veya cezalar değil o etkinliğin ilgi çekici olması ana noktadır (Ryan ve Deci, 

2000a).  

KiĢiler çoğunlukla çocukluk yıllarında içsel motivasyon ile davranıĢ 

sergilemektedirler. Zaman ilerledikçe, etraftaki kiĢilerle iletiĢime girildikçe sosyal 

kurallar öğrenilmektedir ve kiĢilerin içsel motivasyonla davranıĢ sergileme durumları 

azalarak, sosyal kurallara uygun Ģekilde davranıĢ sergilemek zorunda kaldıkları 

belirtilmektedir. Böylece kiĢiler içsel doyum elde etmek için değil ödül almak ya da 

ceza almamak için davranıĢ gerçekleĢtirmeye baĢlamaktadırlar. Bu durum da dıĢsal 

motivasyon olarak açıklanmaktadır. Ryan ve Deci (2000b) kiĢilerin temel psikolojik 
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ihtiyaçlarının doyum düzeylerine göre içsel motivasyonlarının artabileceği ya da 

azalabileceğini belirtmiĢlerdir. 

Öz Belirleme Kuramı bireyin kiĢilik geliĢimi ve davranıĢ düzenlemesi için iç 

kaynakların önemli olduğunu belirtmektedir. DıĢsal motivasyonda birey davranıĢı 

gerçekleĢtirmek için baskı hissetmektedir. Bu kuram dıĢsal nedenlerin içselleĢtirilerek 

özerk motivasyona dönüĢtürülebileceğinden bahsetmektedir (Aslan ve Doğan, 2020). 

Sosyal çevrenin ve kiĢiler arası ortamların bireydeki motivasyonu nasıl etkilediğini 

anlamak için psikolojik ihtiyaçlar kavramı son derece önemli görülmektedir. Parasal bir 

ödül veya bir performans değerlendirmesi gibi dıĢsal bağlamsal faktörlerin temel 

psikolojik ihtiyaçların karĢılanmasını engelleyebileceği düĢünülmektedir (Deci ve Ryan, 

2008b). 

Öz Belirleme Kuramı deneysel ortamlarda kanıtlanmıĢ olmasına karĢın içsel 

motivasyonların hangi unsurlardan oluĢtuğuna ve dıĢsal motivasyonlardan içsel 

motivasyonlar sürecinde hangi becerilerin gerektiği konusunda bilgi vermekte eksik 

kalabilmektedir (Gagne ve Deci, 2005). Öz Belirlenim Kuramı, psikolojik iyi olma 

halinin gerçekleĢmesi için üç temel psikolojik ihtiyacın olduğunu tespit etmiĢtir. Bunlar; 

özerklik, yeterlilik ve iliĢkili olmak olarak belirtilmektedir (Ryan, Kuhl ve Deci, 1997). 

Bireyler farklı toplumlarda yaĢıyor olsalar bile sağlıklı bir geliĢim için temel evrensel 

psikolojik ihtiyaçların tamamlanması gerekmektedir. Ġnsanlar üç yönelimin her birinin 

bir derecesine sahiptir ve bunlardan biri veya daha fazlası çeĢitli psikolojik veya 

davranıĢsal sonuçlar hakkında tahminlerde kullanılabileceği belirtilmektedir (Deci ve 

Ryan, 2008a). 

Ġçsel motivasyon ve içselleĢtirme üzerine yıllarca süren araĢtırmalara dayanarak, 

çeĢitli ampirik sonuçların tatmin edici bir açıklaması ıĢığında, psikolojik sağlık için 

karĢılanması gereken bir dizi evrensel psikolojik ihtiyaç olduğu sonucuna varıldığı 

belirtilmektedir. Geleneksel değerlere sahip bazı kültürler ve bireyci, eĢitlikçi değerlere 

sahip bazı kültürler de dâhil olmak üzere çeĢitli ülkelerde yapılan araĢtırmalar ıĢığında 

özerklik, yeterlilik ve iliĢkili olma gereksinimlerinin karĢılanmasının tüm kültürlerde 

psikolojik iyi oluĢu öngördüğü sonucuna varıldığı belirtilmektedir (Deci ve Ryan, 

2008a). 
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Özerklik kavramı, kiĢinin karar verirken diğerlerinin müdahalesinden kaçınarak, 

kendi özgür iradesiyle, kendi kararlarını kendisinin verebilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu kavram kiĢinin kendi kendini yönetme, sorumluluklarını 

üstlenme, arkadaĢ baskısı altında özgürce karar verebilme ve problem çözebilme 

becerilerini ilerletme gerekliliğini belirtmektedir (KağıtçıbaĢı, 2005). Özerklik,  bireyin 

kendi eylemlerini baĢlatması ve seçim yapması yani davranıĢların düzenlenmesinde bir 

seçim ve irade duygusunu ifade etmektedir (Ryan, Huta ve Deci, 2006). Bireyin içinden 

geldiği gibi davranması, kararlarını özgürce verebilmesi ve yaptıklarının sorumluluğunu 

alarak davranıĢlarını kendisinin Ģekillendirebilmesi özerklik kavramına iĢaret etmektedir 

(Artıran, 2019a). Deci ve Ryan (2000) kiĢinin kendi davranıĢlarını bütünüyle kabul 

etmesi, onaylaması, sorumluluğunu alması ve eylemlerinin arkasında durması olarak 

açıklamaktadır. Özerklik kavramı; bağımsızlık, kopma veya isyan gibi bilindik özgürlük 

kavramlarıyla aynı anlamı taĢımamaktadır (Knee ve ark., 2005). Aksine özerklik 

eylemlerin derin bir kiĢisel onayını yansıtmaktadır. BaĢkalarıyla olan iliĢkilerde daha iyi 

yatırım ve sosyal uyumu sağlamaktadır (Hodgins, Koestner ve Duncan, 1996). Özerklik 

terimi, kelimenin tam anlamıyla "kendi kendini yöneten" anlamına gelir ve dolayısıyla 

kendi kendini düzenleme deneyimini ifade etmektedir (Ryan, Huta ve Deci, 2006). 

KiĢinin amaçlarını netleĢtirmesi, bu amaçlara ulaĢmak için yapılması gerekenleri tespit 

etmesi ve bu doğrultuda sorumluluk alması özerk karar verme olarak tanımlanmaktadır 

(Kim, 2013). Bu durum kiĢinin diğer insanlara kendini ve ihtiyaçlarını fark ettirmesiyle 

beraber kendi hakkını savunabilmesiyle gerçekleĢecektir (Kocayörük, 2012).  Özerk 

karar verebilen bireyler amaçlarının ve amaçlarına ulaĢmak için yapmaları gereken 

gerekliliklerin farkındadırlar. Ġnsanlar özerk karar vererek ve öyle davranarak 

hayatlarını kontrol edebilmeyi ve kendilerini düzenlemeyi sağlayabilmektedirler 

(Verstuyf, Patrick, Vansteenkiste ve Teixeira, 2012). Deci ve Ryan (2000) özerk karar 

verebilme yetisinin kendi kendine değil daha çok sosyal çevrenin desteği ile 

gerçekleĢtiğini belirtmiĢtir. 

Yeterlilik kavramı, bireylerin kapasitelerini kullanma ve ifade etme fırsatını 

yakalayarak sosyal çevreleri ile etkileĢimlerinde etkili hissetmeleri olarak 

tanımlanmaktadır (White, 1959). Bireyler yaptıkları iĢleri baĢarılı bir Ģekilde 

sonuçlandırdıklarında ve bu sonuç takdir edildiğinde yeterli olduklarını düĢünürler ve 

böylece kiĢilerin yeterlilik ihtiyaçlarının karĢılanmıĢ olacağı belirtilmektedir (Sarı, 
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Yenigün, Altıncı ve Öztürk, 2011). Yeterlilik kazanılmıĢ bir beceri veya yetenek olarak 

tanımlanmaz, eylemde kendine güven ve etkinlik duygusu olarak açıklanmaktadır (Deci 

ve Ryan, 2002). White (1959) yetkin hissetmenin bireyin özgüven duygusuna önemli 

katkıda bulunduğunu belirtmiĢtir. Yetkinlik ihtiyacı kiĢilerin yaptıkları faaliyetlerde 

yeterli olmaları ve yaĢamda ustalaĢmaları olarak da tanımlanabilmektedir (Artıran, 

2019a). Yeterlilik ihtiyacı kiĢinin çevreyle etkileĢiminin, öğrenmelerinin ve bunlara 

gösterdiği uyumu ifade etmektedir. Farklı bir açıklama ile yeterlilik ihtiyacı çevrenin 

geri bildirimlerinden etkilenebilmektedir. KiĢinin ebeveynleri, arkadaĢları, çevresi 

anlamlı olumlu geri bildirimlerde bulunduğunda yeterlilik duyguları artacağı 

belirtilmektedir. Diğer taraftan ise diğerleri eleĢtirel olduğunda veya olumsuz geri 

bildirimlerle karĢılaĢıldığında, yeterlilik duyguları kiĢinin cesaretini kaybetmesini 

azaltır (Ryan, Williams, Patrick ve Deci, 2009). 

Son olarak Öz Belirlenim Kuramı sağlıklı yaĢam için iliĢkili olma ihtiyacını öne 

sürmüĢtür. ĠliĢkili olma kavramı baĢkaları tarafından dâhil edilme ve ilgilenilme 

duygusunu içeren bireyin tatmin edici, destekleyici sosyal iliĢkilere ihtiyacını ve 

baĢkalarıyla olan bağlantı hissini ifade etmektedir (Ryan, ve ark., 2009). ĠliĢkili olma 

kavramı, insanların baĢkalarıyla bağlantıda olma ve anlaĢılmıĢ hissetme ihtiyacıdır. 

Hem diğer bireylere hem de bir topluluğa ait olma ihtiyacını kapsamaktadır (Deci ve 

Ryan, 2002). Siyasi bir görüĢe tamamen bağlanmak, bir partiye, dine katılmak gibi bir 

gruba ait olma isteğinin bu ihtiyaçla bağlantılı olduğu öne sürülmektedir (Sarı, Yenigün, 

Altıncı ve Öztürk, 2011). ĠliĢkili olma ihtiyacı karĢılıklı olarak saygıyı, özeni, güven 

duygusunu, duyarlılığı ve duygusal kabulü kapsamaktadır (Andersan, 2000 akt. 

Cihangir Çankaya, 2009b). Bu ihtiyaç insanların hayatlarında değer verdikleri kiĢilerle 

yakın ve bağlantılı olmalarına yaramakta ve iliĢkilerinde desteği ve tatmini 

hissetmelerini sağlamaktadır (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe ve Ryan, 2000). ĠliĢkili 

olma ihtiyacı kiĢinin etrafındaki bireylerle iyi ve sıcak bir iletiĢimde olmasını 

kapsamaktadır (Artıran, 2019a). ĠliĢkisel yakınlığı hissetmek kiĢinin ruhsal ve iliĢki 

süreçlerini olumlu Ģekilde etkilemektedir (Reis ve Patrick, 1996 akt. Knee ve ark., 

2013).  
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KiĢilerin bu üç temel psikolojik ihtiyacı doyurma düzeyleri onların iyi olma 

durumlarını etkilemektedir (Cihangir Çankaya, 2009b). Öz Belirlenim Kuramına göre 

bu temel ihtiyaçların karĢılanması refahı ve sağlıklı bir yaĢamı destekler çünkü her 

birinin karĢılanması, kiĢinin geliĢmesi, bütünlüğü ve refahı için gerekli bir koĢuldur 

(Ryan, Huta ve Deci, 2006).  Ġnsanların temel psikolojik ihtiyaçlarını doyurmaları 

onların iyi olma seviyelerinin yükseltmektedir (Ryan, Huta ve Deci, 2006). Deci ve 

Ryan (2000) bireylerin öz belirleme düzeyi yüksek olduğunda ve temel psikolojik 

ihtiyaçları doyurulduğunda iyi olma düzeylerinin de yüksek olduğunu belirtmektedir. 

Bireylerin sosyal çevreleri, ebeveynleri, romantik partnerleri, arkadaĢları, öğretmenleri, 

aileleri gibi çevrelerindeki sosyal bağları bu ihtiyaçlara destek sağlayabilmektedir. 3 

temel psikolojik ihtiyacın karĢılanması beraberinde iliĢkisel refahı, güveni ve bağlılığı 

getirmektedir (Knee ve ark., 2013). Romantik iliĢkilerde öz belirlenim bireyin iliĢkideki 

katılımını tamamen onaylaması anlamına gelmektedir (Knee ve ark., 2005). 

Özerkliğin kiĢiler arası iliĢkilere etkisi incelendiğinde aile ve arkadaĢlar ile daha 

tatmin edici ve güvenilir bağların ortaya çıkmasını sağladığı tespit edilmiĢtir (Hodgins, 

Koestner ve Duncan, 1996). Romantik iliĢkilerde özerklik ise baskı altına girmek, 

suçluluk ya da neden bir iliĢkiye dâhil olduğunu bilmek yerine, iliĢkide kendi katılımını 

tamamen onaylamak anlamına gelir. Romantik iliĢkilerde özerkliğin iliĢkiye karĢı 

motivasyonun geliĢmesine ve iliĢki zorluklarına karĢı çözüm üretebilmeye destek 

olduğu görülmektedir (Knee, Patrick, Vietor, Nanayakkara, ve Neighbors, 2002). 

Öz Belirleme Kuramında tanımlandığı gibi özerklik, insanların romantik 

iliĢkilerde çatıĢmaya nasıl yaklaĢtığını ve yönettiğini anlamada önemli yer tutmaktadır.  

Özerk ve daha spesifik olarak, romantizm iliĢkisine özerk biçimde yatırım yapanlar, 

anlaĢmazlıklar bağlamında daha az savunuculuk ve daha anlayıĢ gösterici tavır 

sergilemekte olup, iliĢkiden daha memnun kalmaktadırlar (Deci ve Ryan, 2000; Knee ve 

ark., 2005). Bu çalıĢmada psikolojik ihtiyaçlar, Öz Belirlenim Kuramındaki temel 

psikolojik ihtiyaçlar (özerklik, yeterlilik ve iliĢkili olma) üzerinden belirlenmiĢ ve 

incelenmiĢtir. Romantik iliĢki doyum düzeyi ile özerklik, yeterlilik ve iliĢkili olma 

temel psikolojik ihtiyaçlarının iliĢkisi incelenmiĢtir.  
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1.5. ĠliĢki Doyumu 

Ġnsanlar sosyal varlıklardır ve hemen hemen her insan aile ve çevre iliĢkileri 

içerisinde bir toplum üyesi olarak yetiĢmektedir. Bu yüzden insanın diğer kiĢilerle 

sosyal iliĢkiler içerisinde olması kaçınılmaz bir durum olarak görülmektedir (Erber ve 

Erber, 2018). Bireylerin geliĢim süreçlerinde ebeveynler, kardeĢ, akraba, arkadaĢ, 

romantik iliĢki partnerleri gibi birçok kiĢiler arası iliĢki kurduğu belirtilmektedir 

(Furman ve Buhrmester, 1992). Bu iliĢki türlerinden bir tanesi de romantik iliĢkiyi 

kapsamaktadır. Romantik iliĢkiler; flört etme, birlikte yaĢama, evlilik ve diğer uzun 

süreli birliktelikleri kapsayan iliĢki biçimi olarak tanımlanmaktadır (Hendrick ve 

Hendrick, 2006). Romantik iliĢki her iki bireyinde karĢılıklı olarak gönüllü olduğu 

içinde tutkuyu, yakınlığı ve bağlılığı içeren yakın iliĢki türüdür. Romantik iliĢkiyi diğer 

kiĢiler arası iliĢkilerden ayıran 5 temel özellik vardır. Bunlar; katılım, partner seçimi, 

iliĢki içeriği, iliĢki kalitesi, duygusal ve biliĢsel süreçler olarak belirtilmektedir (Collins, 

2003). Hendrick (1988) romantik iliĢkilerden elde edilen doyumunun iliĢki kalitesini 

temsil ettiğini belirtmiĢtir. ĠliĢki doyumu kiĢilerin yaĢadıkları iliĢkiye karĢı besledikleri 

duygu, düĢünce ve davranıĢ Ģekilleri olarak tanımlamaktadır. Hendrck‟e göre iliĢki 

doyumu kiĢilerin iliĢkiye bağlılıkları, yatırımları ve kendilerini açmalarıyla bağlantılıdır 

(Hendrick, Hendrick ve Adler, 1988). Bunlarla beraber iliĢkiden sağlanan memnuniyet 

de iliĢki doyum tanımı içerisinde yer almaktadır (Hendrick, 1988). Literatüre göre 

kiĢiler, içerisinde bulundukları iliĢkileri bireysel olarak değerlendirdiklerinde sonuç 

olumlu ise iliĢkiden doyum sağlamaktadırlar, olumsuz ise doyum sağlamamaktadırlar 

(Hendrick ve Hendrick, 1995). ĠliĢki doyumunu etkileyen en önemli etkenlerden birinin 

ise romantik iliĢkilere karĢı geliĢtirilen irrasyonel inanıĢlar olduğu belirtilmektedir 

(Saraç, Hamamcı ve Gürçay, 2015). 

Romantik iliĢkilerle ilgili alan yazına bakıldığında, araĢtırmacıların irrasyonel 

inanıĢlar ve iliĢki doyum düzeyi arasındaki bağlantıyı ortaya koymak adına çalıĢmalar 

yaptığı görülmektedir (Sarı ve Owen, 2016). Bradbury ve Fincham (1993) irrasyonel 

inanıĢlar ve iliĢki doyumu arasında ters yönlü bir iliĢkinin olduğunu belirtmiĢtir. 

Ġrrasyonel inanıĢlar arttıkça iliĢki doyumu azalmaktadır ve irrasyonel inanıĢlar azaldıkça 

iliĢki doyumu artmaktadır. 
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Romantik iliĢkilerdeki sorunlar hakkında BiliĢsel DavranıĢçı Terapi 

uygulamaları yaklaĢık 50 sene önce Albert Ellis tarafından, biliĢin evlilik problemleri 

ile iliĢkisinin incelemesiyle baĢlamıĢtır (Ellis ve Harper, 1961 akt. Dattılıo, 2012). Ellis 

ve arkadaĢları bireylerin partnerlerine karĢı gerçek olmayan veya mantıkdıĢı inanıĢları 

olduğu zaman, partnerleri ve iliĢkileri bu gerçek olmayan beklentilere ulaĢamadığı 

zaman olumsuz değerlendirmede bulunduğunu ve bu olumsuz değerlendirmelerinde 

romantik iliĢki problemlerini ortaya çıkardığını savunmaktadırlar. Bu olumsuz biliĢler 

oluĢtuğunda kiĢiler büyük olasılıkla öfke, hayal kırıklığı, karamsarlık gibi negatif 

duygular yaĢamaktadır ve muhtemelen eĢine karĢı olumsuz davranıĢlarda bulunacaktır. 

Ellis iliĢkisinde sorun yaĢayan çiftlerle çalıĢırken kiĢilerin irrasyonel inanıĢlarıyla baĢ 

etmek üzerine çalıĢtığı belirtilmektedir (Ellis, 1977; Ellis, Sichel, Yeager, DiMattia ve 

DiGiuseppe, 1989 akt. Dattılıo, 2012).   

Ġrrasyonel inanıĢların yanında temel psikolojik ihtiyaçların da romantik iliĢkiler 

bağlamında önemli sonuçları olabileceği düĢünülmektedir. (Blais, Sabourin, Boucher, 

ve Vallerand, 1990; Knee ve ark., 2002). Knee ve arkadaĢlarına (2005) göre özerklik 

psikolojik ihtiyacı romantik iliĢki doyumunu önemli düzeyde etkilemekte ve iliĢkinin 

kalitesini arttırmaktadır. 

Ġnsanların baĢkalarıyla romantik iliĢki içerisine girmeleri onların genel olarak iyi 

oluĢlarını arttırmasıyla beraber yaĢamsal olarak dayanıklılıklarını da arttırdığı 

belirtilmektedir (Fletcher, Simpson, Campbell ve Overall, 2015). Bu noktada iliĢkinin 

varlığı önemli olduğu kadar iliĢkiden alınan doyumun da son derece önemli olduğu 

vurgulanmaktadır (Satıcı ve Deniz, 2018).  

1.6. AraĢtırmanın Amacı 

Ġnsanların yaĢamlarında önemli yere sahip olan irrasyonel inanıĢlar bireylerin 

ürettiği gerçek dıĢı inanıĢ sistemleridir. Bu inanıĢ sistemleri çoğunlukla büyürken 

aileden, çevreden ve kültürden elde edilen bilgilerle oluĢmaktadır (Ellis, 1993). 

Ġrrasyonel inanıĢlar bireylerin hayatını etkilediği gibi günlük yaĢamın önemli bir parçası 

olan romantik iliĢkileri de etkilemektedir (Ellis, 1986). Romantik iliĢki süreçleri 

bireylerin iyi oluĢlarından da etkilenmektedir (Furman ve Collins, 2009 akt. Deveci 

ġirin ve Bayrakçı, 2020). Öz Belirlenim Kuramına göre iyi oluĢ 3 temel psikolojik 
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ihtiyacın karĢılanmasıyla gerçekleĢmektedir (Ryan, Huta ve Deci, 2006). Romantik 

iliĢkilerin bireylerin iyi olma halleriyle iliĢkili olması durumu Öz-Belirlenim Kurmana 

göre iyi oluĢun gerekliliği olan 3 temel psikolojik ihtiyaç ile iliĢkili olabileceği 

varsayımını doğurmuĢtur. Literatürde romantik iliĢki doyumunun 3 temel psikolojik 

ihtiyaçlardan biri olan özerklikle iliĢkisini açıklayan çalıĢmalar bulunmaktadır (Knee ve 

ark., 2005). Bu araĢtırmaların ıĢığında bu çalıĢmada romantik iliĢki doyum düzeyi ile 

irrasyonel inanıĢlar ve psikolojik ihtiyaçlar arasındaki iliĢki ortaya koymak 

amaçlanmıĢtır. Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği ile iliĢki doyum düzeyi 

belirlenerek, bu düzeyin RDDK‟a göre 4 irrasyonel inanıĢ türüyle iliĢkisi incelenmiĢtir. 

Bunun yanında iliĢki doyum düzeyinin Öz Belirlenim Kuramına göre 3 temel psikolojik 

ihtiyaçlarla olan iliĢkisi incelenmiĢtir. AraĢtırmada Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi 

Ölçeği puanları arttıkça 4 irrasyonel inanıĢın varlığının azalacağı sonucuna ulaĢılmak 

amaçlanmaktadır. Ayrıca Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği puanları arttıkça 3 

temel psikolojik ihtiyacın doyurulma düzeylerinin de yüksek olduğu sonucuna 

ulaĢılmak amaçlanmaktadır. ĠliĢki doyumunu etkileyen faktörler belirlendiğinde, 

romantik iliĢki süreçlerinin daha mutlu hale getirebilmenin yolları ve dolaysıyla insanı 

daha mutlu hale getirebilmenin yolları karĢımıza çıkacaktır. Böylece araĢtırmada elde 

edilen bulgular partnerlerin daha sağlıklı iliĢki süreci yürütebilmelerine yardımcı 

olabilecektir. Bu amaçla sınanmak istenen hipotezler Ģunlardır: 

1. ĠliĢki doyum düzeyi ile irrasyonel inanıĢlar arasında anlamlı bir fark vardır. 

2. ĠliĢki doyum düzeyi ile psikolojik ihtiyaçlar arasında anlamlı bir fark vardır. 

3. Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği ile Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği 2 negatif 

değerlendirme irrasyonel inanıĢı alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı iliĢki 

vardır. 

4. Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği ile Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği 2 aĢırı 

talepkârlık irrasyonel inanıĢı alt boyutuyla arasında negatif yönde anlamlı iliĢki 

vardır. 

5. Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği ile Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği rahatsız 

olmaya katlanamama irrasyonel inanıĢı alt boyutuyla negatif yönde anlamlı iliĢki 

vardır. 

6. Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği ile Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği kendini 

değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢı alt boyutuyla negatif yönde anlamlı iliĢki vardır. 
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7. Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği ile Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği özerklik alt 

boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki vardır. 

8. Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği ile Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği yeterlilik alt 

boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki vardır. 

9. Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği ile Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği iliĢkili olma 

alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki vardır. 

1.7. AraĢtırmanın Önemi 

Ġnsan geliĢiminin her döneminde yakın iliĢkiler kurmakta ve çeĢitli iliĢki 

türleriyle kendini denemekte olan bir varlıktır. Yakın iliĢkiler bireylerin hayatlarında yer 

alan anne, baba, arkadaĢ ve romantik partnerler gibi değer verdikleri bireylerle olan 

iliĢkileri olarak tanımlanabilmektedir (Deveci ġirin ve Bayrakçı, 2020). Romantik 

iliĢkiler insanların kiĢilik geliĢimini ve iyi olma halini olumlu yönde etkilemektedir 

(Furman ve Collins, 2009 akt. Deveci ġirin ve Bayrakçı, 2020). Bireylerin romantik 

iliĢki kaliteleri yüksek olduğunda, iliĢki doyumu sağladıklarında bu durum yaĢamlarını 

etkileyecek, daha sağlıklı ve mutlu bir yaĢam süreceklerdir (Neff ve Suizzo, 2006). 

Ayrıca bireylerin romantik iliĢkilerinden edinmiĢ oldukları doyum onların ilerleyen 

süreçlerdeki ruhsal durumlarını etkileyebilmektedir. KiĢinin yaĢadığı olumlu iliĢkiler 

ilerleyen süreçlerdeki iliĢkileri için zihninde bir Ģema oluĢturmaktadır (Kaya, 2018). 

Romantik iliĢkilerde doyum yaĢayan bireylerin iliĢkilerdeki sorunları olumlu Ģekilde 

çözümleyebildikleri ve daha uzun iliĢkiler yaĢayarak, daha fazla olumlu etkileĢimlerde 

bulundukları belirtilmektedir (Amato, Booth, Johnson ve Rogers, 2007 akt. Satıcı ve 

Deniz, 2018).  Bazı araĢtırmalara göre kiĢilerin romantik iliĢkilerden almıĢ oldukları 

doyum onların stres seviyelerini düĢürmektedir (Abakay, 2015 akt. Satıcı ve Deniz, 

2018). Yapılan birçok araĢtırmada da belirtildiği üzere romantik iliĢkilerde doyum 

düzeyi hem o iliĢki sürecini hem de bireysel yaĢam sürecini oldukça etkilemektedir. 

KiĢisel hayatta ve partnerler arası iliĢkilerde, böylesine önemli olan iliĢki doyumunu 

etkileyebilecek değiĢkenlerin araĢtırılmasının literatüre önemli bir katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir. ĠliĢki doyumunu etkileyecek etmenlerin araĢtırılması romantik iliĢki 

sürecini daha sorunsuz hale getirebilmenin ve partnerlerin mutluluğunu arttırabilmenin 

yollarını bize sunabilmektedir. 
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Romantik iliĢkilerde iliĢki doyumu ile irrasyonel inanıĢlar ve psikolojik 

ihtiyaçlar arasındaki iliĢki incelenerek bu değiĢkenlerin romantik iliĢki sürecini nasıl 

etkilediği ortaya konmaktadır. 4 irrasyonel inanıĢın ve 3 temel psikolojik ihtiyacın iliĢki 

doyum düzeyini ne yönde ve nasıl etkilediğine ulaĢılarak romantik iliĢkilerde partnerler 

arası sorunların çözümü için kullanılabilecek bilgilerle literatüre katkı sağlanacaktır. 

AraĢtırmadan elde edilen bulguların partnerlerin iliĢki süreçlerini daha sağlıklı ve refah 

halinde ilerletebilmeleri için kullanılabileceği düĢünülmektedir. Romantik iliĢkilerle 

ilgili literatüre bakıldığında çoğu araĢtırmanın evli bireyler üzerinden gerçekleĢtirildiği 

karĢımıza çıkmaktadır (Curun ve Çapkın, 2014; Gülyüksel Akdağ ve Cihangir Çankaya, 

2015; Mahin, Noah, Hassan ve Baba, 2012). Fakat romantik iliĢkiler sadece evli 

bireylerin deneyimlediği bir iliĢki türü değil, evlenmeden önceki süreçlerde de oldukça 

deneyimlenen bir kiĢiler arası iliĢki türüdür. Hatta evlilik öncesi iliĢkilerde iliĢki 

doyumu sağlıklı bir iliĢki için önemli görülmektedir (Sakallı Uğurlu, 2003). Bu açıdan 

literatürün eksik kaldığı düĢünülerek bu araĢtırma evlilik öncesi iliĢki yaĢayan bireylere 

odaklanmaktadır. AraĢtırmadan elde edilen bulgular aile, çift ve cinsel terapilerde 

danıĢanların romantik iliĢkilerde yaĢadıkları sorunları çözüme ulaĢtırabilmek adına ve 

iliĢki süreçlerini daha sağlıklı hale getirebilmek adına klinik çalıĢmalara katkı 

sağlayabileceği düĢünülmektedir.  

Romantik iliĢkiler ve irrasyonel inanıĢlar üzerine literatürdeki araĢtırmalara 

bakıldığında çoğunlukla romantik iliĢki irrasyonel inanıĢları hakkında çalıĢmalar 

bulunmaktadır. Bu araĢtırmada ise insanların, RDDT‟nin 4 sınıfa ayırdığı tüm 

irrasyonel inanıĢları ölçülerek, bunların iliĢki doyumu ile iliĢkisi incelenerek literatüre 

katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Böylece 4 temel irrasyonel inanıĢın romantik iliĢki 

doyumuyla hangi yönde, nasıl bir iliĢkisi olduğu bulunmaktadır.  

Bu araĢtırmada incelenen konulardan bir diğeri Öz Belirlenim Kuramı 

kapsamında temel psikolojik ihtiyaçların romantik iliĢki doyumuyla iliĢkisidir. 

Psikolojik ihtiyaçların doyumunun kiĢinin iyi olma halini olumlu yönde etkilediği 

belirtilmektedir (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe ve Ryan, 2000). Aynı zamanda özerklik 

ve yeterlilik ihtiyaçlarının doyumu günlük iyi olma durumunu olumlu olarak etkilediği 

savunulmaktadır (Sheldon, Ryan ve Reis, 1996).  Bireyin iyi olma ve günlük iyi olma 

durumunu etkileyen psikolojik ihtiyaçların, bireyin günlük yaĢamında büyük bir yeri 
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olan romantik iliĢki doyumuna da etkisi olacağı düĢünülmüĢtür.  Alan yazında temel 

psikolojik ihtiyaçlardan olan özerkliğin doyumu ile bireylerin romantik iliĢkilerdeki 

tutumları arasındaki iliĢkiyi açıklayan araĢtırmalar bulunmaktadır (Knee ve ark., 2005). 

Bunun yanında literatürde, yeterlilik ve iliĢkili olma temel psikolojik ihtiyaçlarının 

romantik iliĢki doyumuyla iliĢkisini inceleyen araĢtırmalara pek rastlanmamıĢtır. 

AraĢtırmacının gözlemine göre Türk alan yazında özerklik, yeterlilik ve iliĢkili olma 

psikolojik ihtiyaçların doyum düzeyi ile iliĢki doyum düzeyini inceleyen çalıĢmalara 

çok fazla rastlanmamaktadır. Bu araĢtırmada temel psikolojik ihtiyaçların üçünün de 

(özerklik, yeterlilik ve iliĢkili olma) iliĢki doyum düzeyiyle arasındaki iliĢkisi literatüre 

kazandırılmak istenmektedir.  

1.8. Varsayımlar 

 Örneklemi oluĢturan katılımcıların ölçek sorularını dikkatli, doğru ve içten 

Ģekilde cevapladıkları varsayılmaktadır. AraĢtırmadaki örneklemin evreni temsil ettiği 

varsayılmaktadır. 

1.9. Tanımlar 

Ġrrasyonel inanıĢlar: Ġnsanların olaylara karĢı geliĢtirdikleri çarpıtılmıĢ, mantıkdıĢı 

düĢünme Ģeklidir. Bu inanıĢlar bireylerin baĢlarına gelen olaylar karĢısında olumsuz 

duygular yaĢamalarını sağlamaktadır (DiGiuseppe ve ark., 2017). 

AĢırı talepkârlık irrasyonel inanıĢı: MantıkdıĢı, katı, gerçekçi olmayan ve ısrarcı 

inanıĢlardır (DiGiuseppe ve ark., 2017). 

Rahatsız olmaya katlanamama irrasyonel inanıĢı: KiĢinin baĢına gelecek olumsuz 

olaylarla baĢ edemeyeceğine ve dayanamayacağına dair olan inancıdır (DiGiuseppe ve 

ark., 2017). 

Negatif değerlendirme (felaketleĢtirme) irrasyonel inanıĢı: Bireyin baĢına gelen bir 

olayı en olumsuz haliyle gerçekleĢtiğini düĢünen ve korkunçlaĢtıran irrasyonel inanıĢ 

türüdür (DiGiuseppe ve ark., 2017). 
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Kendini değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢı: KiĢinin kendini, diğer insanları ve hayatı 

tek bir derece üzerinden değerlendirmesidir. Ġyi veya kötü, değerli veya değersiz gibi 

(DiGiuseppe ve ark., 2017). 

Romantik iliĢki doyumu: Bir romantik iliĢki içerisinde partnerlerin iliĢkiden sağladığı 

memnuniyet düzeyidir (Hendrick, 1988). 

Temel psikolojik ihtiyaçlar: Ġnsanların özerklik, yeterlilik ve iliĢkili olma olarak 3 

temel psikolojik ihtiyacı bulunmaktadır. Bunların karĢılanma düzeyine göre bireylerin 

iyi olma düzeyleri etkilenmektedir (Ryan, Huta ve Deci, 2006). 

Özerklik: Temel psikolojik ihtiyaçlardan bir tanesidir. Bu kavram kiĢinin karar 

verirken diğer insanların müdahalelerinden etkilenmeden, özgür iradesiyle karar 

verebilme ve problem çözebilme becerisini ifade etmektedir. Özerklik insanların 

içinden geldiği gibi davranabilmeleri, sorumluluk alabilmelerini ve kararlarını özgürce 

verebilmelerini ifade etmektedir (Deci ve Ryan, 2000). 

Yeterlilik: Temel psikolojik ihtiyaçlardan biridir. Bireyin bir eylemde kendine güveni 

ve etkinlik duygusu olarak tanımlanmaktadır (Deci ve Ryan, 2002). 

ĠliĢkili olma: Temel psikolojik ihtiyaçlardan bir diğeridir. KiĢilerin baĢka insanlarla 

bağlantılı olma ihtiyacı olarak tanımlanmaktadır. Hem diğer bireylere hem de bir 

topluma, gruba ait olma ihtiyacını karĢılamaktadır (Ryan ve ark., 2009). 

1.10. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

AraĢtırmada kullanılan ölçek sorularının fazla olması nedeniyle katılımcılar 

genellikle cevaplarken sıkıldıklarını ve soruların hep aynı olduğunu dile getirmiĢlerdir. 

Bu durum katılımcıların soruları dikkatli okuyup cevaplamalarını etkilemiĢ 

olabilmektedir. Diğer sınırlılık araĢtırma Sakarya ve Ġstanbul illerinde ikamet eden 231 

katılımcıyla sınırlıdır. AraĢtırmanın verileri katılımcıların kiĢisel bilgilerini almak 

amacıyla araĢtırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formu, Algılanan Romantik 

ĠliĢki Kalitesi Ölçeği, Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği ve Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 

ölçeklerinin iddia ettikleri değiĢkenleri ölçmesiyle sınırlıdır. AraĢtırmanın verileri 

Covid-19 salgını nedeniyle online olarak internet üzerinden toplanmıĢtır. Katılımcıların 

ölçekleri online olarak doldurmaları soruları yeterince dikkatli okuyup cevaplamalarının 
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önüne geçmiĢ olabilmektedir. ÇalıĢmada kullanılan Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2‟nin 

Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalıĢması 2020 yılında yapıldığı için ülkemizde bu ölçekle 

ve bu araĢtırmanın konusu üzerine yapılan çalıĢmalara ulaĢılamamıĢtır. Bu durumda 

araĢtırma sonuçlarının alan yazın bilgisiyle karĢılaĢtırılması açısından sınırlılık 

oluĢturmuĢtur. 
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

 Bu bölümde araĢtırma modeli, evren ve örneklem, veriler ve toplanması, 

verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması bilgilerine yer verilmiĢtir.   

2.1. AraĢtırmanın Modeli 

Temel aldığı bakıĢ açısına göre nicel bir araĢtırma olan bu çalıĢma tarama 

(survey) modelli bir araĢtırmadır.  Tarama modelli araĢtırmalar çoğunlukla geçmiĢte ya 

da günümüzde var olan durumları olduğu gibi inceleyip açıklamayı amaçlayan 

araĢtırmalardır. Bunun yanı sıra çalıĢmada tarama modellerinden iliĢkisel tarama modeli 

kullanılmıĢtır. ĠliĢkisel tarama modeli, iki ya da daha fazla değiĢken arasında bir 

iliĢkinin olup olmadığını belirlemektedir. DeğiĢkenlerin birbirini etkileyip 

etkilemediğini ve bu etkinin derecesini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir modeldir 

(Karasar, 2012).  Bu araĢtırmada 231 katılımcıya seçkisiz olarak ulaĢılmıĢtır.   

2.2. Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın evreni Ġstanbul ve Sakarya ilinde yaĢayan 18-39 yaĢ aralığında 

evlilik öncesi romantik partneri (sevgili, niĢanlı/sözlü) olan 231 katılımcıdan 

oluĢmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi evlilik öncesi romantik iliĢkiye sahip bireylere 

ulaĢılarak basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle çalıĢmaya davet edilmiĢtir.  

Katılımcıların yaĢ ortalamaları 24.46 olarak belirlenmiĢtir. Katılımcıların 40‟ı (%17.30) 

18-20 yaĢ, 122‟si (%52.80) 21-25 yaĢ, 51‟i (%22.10) 26-30 yaĢ ve18‟i (%7.80) 30-39 

yaĢ arası bireylerdir. Örneklemin 135‟i kadın (%58.40), 96‟sı (%41.60) erkek 

bireylerden oluĢmaktadır. Katılımcıların 2‟si (%0.90) ilkokul, 2‟si (%0.90) ortaokul, 

31‟i (%13.40) lise, 10‟u (%4.30) ön lisans, 156‟sı (%67.50) lisans ve 30‟u (%13.00) 

yüksek lisans eğitim düzeyine sahiptirler. Örneklemin iliĢki durumu; 204‟ü (%88.30) 

sevgilisi var, 27‟si (%11.70) sözlü/niĢanlı olarak belirlenmiĢtir. Katılımcıların iliĢki 

sürelerine bakıldığında; 48‟i, (%20.80) 0-6 ay arası, 36‟sının (%15.60) 6-12 ay, 53‟ünün 

(%22.90) 1-2 yıl arası ve 94‟ünün (%40.70) 2 yılın üstünde iliĢkisi olduğu belirtilmiĢtir 

(Tablo 1). 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (n=231) 

Demografik Özellikler n      % 

Cinsiyet Kadın 135 58.40 

Erkek   96 41.60 

YaĢ 20 yaĢ ve altı   40 17.30 

21-25 yaĢ 122 52.80 

26-30 yaĢ   51 22.10 

30 yaĢ üstü   18 7.80 

Eğitim durumu Ġlkokul     2 0.90 

Ortaokul     2 0.90 

Lise   31 13.40 

Ön Lisans   10 4.30 

Lisans 156 67.50 

Yüksek Lisans   30 13.00 

ĠliĢki durumu Sevgilisi var 204 88.30 

Sözlü/NiĢanlı   27 11.70 

ĠliĢki süresi 0-6 ay  48 20.80 

6-12 ay  36 15.60 

1-2 yıl  53 22.90 

2 yıl üstü  94 40.70 

Toplam                                                       231                                     100.00  

  2.3. Veriler ve Toplanması 

            Nicel verilerin toplandığı araĢtırmada demografik özellikleri ölçmek amacıyla 

demografik bilgi formu ve araĢtırmanın modelini test etmek amacıyla geçerlilik ve 

güvenilirlik testi yapılan Türkçe‟ye uyarlama çalıĢmaları yapılmıĢ ölçekler 

kullanılmıĢtır. Bu ölçekler Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği, Ġhtiyaç Doyumu 

Ölçeği,  Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2‟dir. Covid-19 salgını nedeniyle veriler online 

olarak anket yöntemiyle Google Formlar üzerinden toplanmıĢtır. BilgilendirilmiĢ onam 

formu, demografik bilgi formu ve ölçeklerin Google Form üzerinden giriĢi yapılarak 

internet üzerinden katılımcılarla paylaĢılmıĢtır. Whatsapp uygulaması ve sosyal medya 

üzerinden evli olmayan ama romantik iliĢki sürecinde olan bireylere ulaĢılarak ölçekler 

kiĢilere ve gruplara gönderilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan bireylerin bireysel telefonları 

veya bilgisayarları üzerinden ölçekler uygulanmıĢtır. Uygulamaya geçilmeden önce 

katılımcılara araĢtırma ve araĢtırmacı hakkında bilgi metni ile beraber bilgilendirilmiĢ 

onam formu sunulmuĢtur. Katılımcılar onay kutucuğunu seçtikten sonra ölçekleri 

yanıtlamaya baĢlamıĢlardır. AraĢtırmaya katılan bireylerin soruları içten ve güvenilir 

Ģekilde yanıtlayabilmeleri için kimlik bilgilerine yer verilmemiĢtir. Anketin ilk 
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sayfasında araĢtırma ve araĢtırmacı ile ilgili bilgilere ve çalıĢmanın gönüllülük esasına 

dayandığına yer verilmekle beraber bilgilendirilmiĢ onam formu konulmuĢtur.  

Sonrasında sırasıyla demografik bilgi formu, Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği, 

Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği ve Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 yer almıĢtır.  AraĢtırmanın 

verileri Mart 2020-Mayıs 2020 tarihleri arasında toplanmıĢtır. Ölçek uygulamaları 15-

20 dakika arası sürmektedir. 

2.3.1. Demografik Bilgi Formu 

            Bu form katılımcılar hakkında demografik özellikleri hakkında bilgi edinmek 

üzere araĢtırmacı tarafından oluĢturulmuĢtur. Formda yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu, 

romantik iliĢki durumu ve iliĢkinin süresi gibi bilgilere yer verilerek toplamda 5 soru 

bulunmaktadır. 

2.3.2. Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği 

            Fletche, Simpson ve Thomas (2000) tarafından geliĢtirilen bu ölçek bireylerin 

algıladıkları romantik iliĢki kalitelerini ölçmektedir. AraĢtırmacılar Algılanan ĠliĢki 

Kalitesi Yapıları Envanterinin (The Perceived Relationship Quality Components 

Inventory) tamamını kullanmayıp, „„Doyum, AdanmıĢlık, Yakınlık, Güven, Tutku ve 

AĢk‟‟ alt boyutlarında bu boyutları en iyi ölçen 1, 4, 7, 10, 13 ve 16 numaralı 

maddelerin kullanılmasını ortaya atmıĢlardır. Fletcher ve arkadaĢları (2000) Algılanan 

ĠliĢki Kalitesi Yapıları Envanterinin 6 maddeli hali için madde toplam korelasyonunu 

.45 ve üzerinde olarak belirlerken, Cronbach Alfa katsayısını .85 ve üzerinde olarak 

belirlemiĢlerdir (Sağkal ve Özdemir, 2018).  

            Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği Türkçe‟ye uyarlanma, geçerlilik ve 

güvenilirlik çalıĢmaları (2018) Sağkal ve Özdemir tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ölçeğin Türkçe‟ye uyarlanma çalıĢmasında Cronbach Alfa yapı güvenilirliği ve test-

tekrar test güvenilirliği .81 ve üzerinde olarak hesaplanmıĢtır (Sağkal ve Özdemir, 

2018). AraĢtırmada Adnan Menderes Üniversitesinde öğrenci olan 366 kiĢi 

kullanılmıĢtır (n=279 kadın, %76.2; n=87 erkek, %23.8) (Sağkal ve Özdemir, 2018). 

7‟li Likert (1 hiç, 7 çok) tipi bir ölçektir. Ölçekten elde edilecek puanlar 6 ile 42 

arasında değiĢmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır ve ölçekten elde edilen 

puanlar arttıkça, algılanan romantik iliĢki kalitesinin arttığı gözlemlenmektedir (Sağkal 
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ve Özdemir, 2018). Bu ölçek evlilik öncesi romantik iliĢkilerin kalitesini kısa ve 

kapsamlı bir Ģekilde ölçmektedir (Sağkal ve Özdemir, 2018). 

            Yapılan analizlerde bu araĢtırmada ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 

.83 olarak belirlenmiĢtir. 

2.3.3. Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği 

            Deci ve Ryan tarafından 1991 yılında geliĢtirilen Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği 

Türkçe‟ye uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢmaları Bacanlı ve Cihangir Çankaya 

(2003) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçek Öz Belirlenim Kuramı kapsamında 

bireylerin psikolojik ihtiyaçlarının karĢılanma düzeylerini ölçmektedir.  KiĢilerin üç 

temel psikolojik ihtiyacını (özerklik, yeterlilik, iliĢkili olma) ölçen 21 maddeye sahiptir. 

Ölçek soruları 1 ile 7 arası puanlanan (1 hiç doğru değil, 7 çok doğru) 7‟li Likert 

tipinden oluĢmaktadır. Ölçekte tersine dönmüĢ 9 madde bulunmaktadır. Ölçeğin tümü 

için elde edilecek puan 21 ila 147 arasında değiĢmektedir. Özerklik alt ölçeği için 6 ila 

42; yeterlilik alt ölçeği için 6 ila 42; iliĢkili olma alt ölçeği için 9 ila 63 puanları 

arasında değiĢmektedir.  Özerklik alt boyutunu ölçen 6 soru, yeterlilik alt boyutunu 

ölçen 6 soru ve iliĢkili olma alt boyutunu ölçen 9 soru bulunmaktadır. Özerklik alt 

boyutunu 1, 4, 8, 11, 17, 20 maddeleri, yeterlilik alt boyutunu 3, 5, 10, 13, 15, 19 

maddeleri ve iliĢkili olma alt boyutunu 2, 6, 7, 9, 12, 16, 18, 21, 14 maddeleri 

ölçmektedir. 4, 11, 20, 3, 15, 19, 7, 16, 18 maddeleri tersine kodlanmıĢtır. Ölçeğin 

toplam puanı ve alt boyutların iç tutarlılık katsayıları Cronbach Alfa ile 250 öğrencinin 

katılımıyla hesaplanmıĢtır. Ölçeğin iç tutarlık katsayıları özerklik alt ölçeği için .71, 

yeterlik alt ölçeği için .60, iliĢkili olma alt ölçeği için .74 ve toplamda Ġhtiyaç Doyumu 

Ölçeği için ise .83‟tür. Ölçeğin iki hafta arayla yapılmasıyla ortaya çıkan korelasyon 

.89‟dur. Alt ölçekler için elde edilen korelasyon sayıları özerklik .82, yeterlilik .80 ve 

iliĢkili olma .81 olarak belirlenmiĢtir. Ölçeğin madde toplam korelasyon değerleri .33 

ile .64 arasında değiĢmektedir (Cihangir Çankaya, 2009b). Ölçekten elde edilen yüksek 

puanlar kiĢilerin temel psikolojik ihtiyaçlarının doyurulduğunu, düĢük puanlar ise 

ihtiyaç doyumunun düĢtüğünü göstermektedir. 

            Yapılan analizlerde bu araĢtırmada ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 

.83 olarak belirlenmiĢtir 
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 2.3.4. Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 

            DiGiuseppe, Leaf, Exner ve Robin (1988) tarafından geliĢtirilmiĢ Ġngilizcesi 

Attitute and Beliefs Scale-2 (ABS-2) olan Tutumlar ve ĠnanıĢlar Ölçeği 76 maddeden 

oluĢan bir ölçektir. DiGiuseppe ve arkadaĢları tarafından üretildikten sonra ölçek 

sırasıyla DiGiuseppe ve ark. (1989), Bernard (1998) ve Fulop (2007) tarafından 

geliĢtirilmiĢtir (Yıldırım, 2016).   

            Burgess irrasyonel inanıĢları ölçerken duygusal ve davranıĢsal sonuçları 

karıĢtırmayan ilk ölçeklerden biri olan Genel Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeğini geliĢtirmiĢtir. 

Fakat bu ilk ölçek geliĢtirme çalıĢması otomatik düĢünceler, irrasyonel inanıĢlar, algılar 

gibi biliĢsel yapıları ayırt edemediği düĢünülerek eleĢtiriye maruz kalmıĢtır. Sonrasında 

DiGiuseppe ve arkadaĢları bu ölçeği 72 maddede yeniden oluĢturmuĢlardır (Artıran ve 

DiGiuseppe, 2020). OluĢturdukları bu ölçeğe GTĠÖ‟nin ikinci versiyonu olduğunu 

belirtebilmek adına Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 ismini vermiĢlerdir. Sonrasında ölçeğe 

4 madde daha eklenerek son halini almıĢtır. Bu ölçeğin değerli olmasının sebebi 

RDDT‟de ki tüm irrasyonel inanıĢları inceliyor olmasıdır (Artıran, 2019b). 

            DiGiuseppe ve arkadaĢları ölçeğin faktör yapısıyla ilgili çalıĢmalar yapmıĢlar ve 

dört faktörlü olduğunu belirtmiĢlerdir (Artıran ve DiGiuseppe, 2020). Bunun yanında 

Fulop gibi bazı araĢtırmacılar ise ölçeğin rasyonel ve irrasyonel olarak 2 faktör yapısına 

sahip olması gerektiğini iddia etmektedir (Fulop, 2007). Ölçeğin orijinal formunun iyi 

bir geçerlilik ve güvenilirliğe sahip olduğu belirtilmiĢtir (Artıran ve DiGiuseppe, 2020). 

            Bu ölçek, Rasyonel Duygucu DavranıĢçı Kuram‟ın önemli bir parçası olan 

insanların inanıĢ sistemlerini ölçmek amaçlı tasarlanmıĢtır. Bireylerin rasyonel ve 

irrasyonel inanıĢlarını ölçmektedir. Ölçekteki rasyonel inanıĢları ölçen bazı maddeler 

Ģöyledir: „„Benim için önemli olan iĢleri iyi yapamasam da bir insan olarak değerliyim. 

“Benim için çok önemli olan bir kiĢinin yaptıklarımı onaylamamasına katlanabilirim‟‟. 

„„Hayatımın zor ve problemli zamanlarında bile diğer insanlar kadar değerli olduğumun 

farkındayım‟‟. Ölçeğin irrasyonel inanıĢları ölçen bazı maddeleri Ģu Ģekildedir:  „„Beni 

sevmesini arzu ettiğim biri tarafından reddedilmek çok kötü ve berbat bir durum‟‟. 

„„Sevdiğim biri ya da en iyi arkadaĢım beni terk ettiğinde bu sadece kötü bir olay değil 

baĢıma gelebilecek en kötü olaydır‟‟. „„Hayatın zorluklarına katlanamıyorum‟‟.        
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            Ölçeği Türkçe‟ye uyarlayarak, geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢmalarını Artıran ve 

DiGiuseppe (2020) gerçekleĢtirmiĢtir. Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 soruların 0-4 arası 

puanlandığı likert tipi 76 soruya sahip bir ölçektir. Ölçeğin faktör yapısında karıĢıklıklar 

olmasına karĢın DiGiuseppe ve arkadaĢlarının da belirttiği üzere ölçek 4 alt boyuttan 

oluĢmaktadır (Artıran ve DiGiuseppe, 2020). Bu çalıĢmada da kuramsal temellere bağlı 

olarak ölçek maddeleri 4 faktörlü yapıda ayrıĢtırılarak analize sokulmuĢtur. Ölçek aĢırı 

talepkârlık irrasyonel inanıĢları, negatif değerlendirme (felaketleĢtirme) irrasyonel 

inanıĢları, rahatsız olmaya katlanamama irrasyonel inanıĢları ve kendini 

değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢları olarak 4 alt boyuttan oluĢmaktadır. Tutum ve 

ĠnanıĢlar Ölçeği-2‟nin alt boyutlarının iç tutarlıklarına bakıldığında aĢırı talepkârlık 

irrasyonel inanıĢları alt boyutunun Cronbach Alfa değeri .75, rahatsız olmaya 

katlanamama irrasyonel inanıĢları alt boyutunun .71, kendini değersizleĢtirme irrasyonel 

inanıĢları alt boyutunun .77 ve negatif değerlendirme (felaketleĢtirme) irrasyonel 

inanıĢları alt boyutunun .71 olarak belirlenmiĢtir (Artıran ve DiGiuseppe, 2020). 

Ölçekte 36 tane ters madde bulunmaktadır. 4 alt ölçeğin her biri 18 sorudan 

oluĢmaktadır. Ölçekten alınan puanlar arttıkça irrasyonel inanıĢların da arttığı 

gözlemlenmektedir. 

            AĢırı talepkârlık irrasyonel inanıĢı alt ölçeği 13, 15, 24, 29, 33, 35, 37, 41, 43, 

48, 52, 55, 56, 63, 64, 69, 71, 74 maddelerinden oluĢmaktadır. Negatif değerlendirme 

(felaketleĢtirme) irrasyonel inanıĢı alt ölçeği 7. 11, 12, 18, 21, 27, 30, 34, 36, 38, 42, 45, 

49, 51, 53, 59, 70, 75 maddelerinden oluĢmaktadır. Rahatsız olmaya katlanamama 

irrasyonel inanıĢı alt ölçeği 5, 10, 16, 19, 22, 25, 26, 28, 39, 40, 46, 47, 50, 54, 57, 58, 

61, 67 maddelerinden oluĢmaktadır. Kendini değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢı alt 

ölçeği 6, 8, 9, 14, 17, 20, 23, 31, 32, 44, 60, 62, 65, 66, 68, 72, 73, 76 maddelerinden 

oluĢmaktadır. Ölçekte 7, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 

40, 41, 44, 45, 46, 48, 51, 54, 55, 57, 58, 61, 64, 69, 70, 72, 73, 76 maddeleri tersine 

kodlanmıĢtır. 

            Yapılan analizlerde bu araĢtırmada ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 

.94 olarak belirlenmiĢtir. 
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2.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

            ÇalıĢmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 21 

programı ile analiz edilmiĢtir. Ölçek puanlarının normal dağılıma uygunluğunun 

incelenmesi için ilk olarak çarpıklık ve basıklık değerleri hesaplanmıĢtır. Ölçeklerden 

hesaplanan puanlardan elde edilen basıklık ve çarpıklık değerlerinin +2 ile -2 arasında 

olması normal dağılım için yeterli görülmektedir (George ve Mallery, 2010; McKillup, 

2012; Wilcox, 2012). Buna göre ölçek puanlarının normallik varsayımını sağladığı 

kabul edilmiĢ, analizlerde parametrik yöntemler kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada ölçek 

puanlarının iliĢkisi Pearson Korelasyon testi ile bağımlı değiĢken olan Algılanan 

Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği puanının bağımsız değiĢkenler olan Ġhtiyaç Doyumu 

Ölçeği, Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 puanlarından etkilenmesi çoklu doğrusal regresyon 

analizi ile, ölçek puanlarının demografik değiĢkenlere göre farklılık göstermesi ise 

bağımsız gruplar t test ve tek yönlü varyans (ANOVA) testleri ile analiz edilmiĢtir. 
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BÖLÜM 3. BULGULAR VE YORUMLAR 

            Bu bölümde ilk olarak araĢtırmanın sonucunda elde edilen bulgular ve 

istatistiksel analiz sonuçlarına yer verilmiĢtir. Sonrasında onların kümeler ve bütün 

halinde anlamlandırılmaya çalıĢıldığı yorum kısmına yer verilmiĢtir. 

3.1. Bulgular 

Tablo 2. Ölçeklerin Betimsel Özellikleri 

 Ölçekler Ortalama 
Standart 

Sapma 

Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi 34.74  6.00 

Özerklik 30.86  6.69 

Yeterlik 30.57  5.33 

ĠliĢkili Olma 47.35  7.79 

AĢırı Talepkarlık  27.04 10.92 

Negatif Değerlendirme  30.48   9.62 

Rahatsız Olmaya Katlanamama  29.60 12.15 

Kendini DeğersizleĢtirme 20.40 11.05 

 

Tablo 2‟de görüldüğü üzere çalıĢmada katılımcıların Algılanan Romantik ĠliĢki 

Kalitesi Ölçeği puanlarının ortalaması 34.74 (ss=6.00) olarak belirlenmiĢtir. Ġhtiyaç 

Doyumu Ölçeği alt boyutlarına bakıldığında özerklik alt boyunun puan ortalaması 30.86 

(ss=6.69), yeterlilik alt boyutunun puan ortalaması 30.57 (ss=5.33) ve iliĢkili olma alt 

boyutunun puan ortalaması 47.35 (ss=7.79) olarak belirlenmiĢtir. Tutum ve ĠnanıĢlar 

Ölçeği-2 alt boyutlarının betimsel özelliklerine bakıldığında aĢırı talepkârlık irrasyonel 

inanıĢı alt boyutunun puan ortalaması 27.04 (ss=10.92), negatif değerlendirme 

irrasyonel inanıĢı puan ortalaması 30.48 (ss=9.62), rahatsız olmaya katlanamama 

irrasyonel inanıĢ puan ortalaması 29.60 (ss=12.15), kendini değersizleĢtirme irrasyonel 

inanıĢı puan ortalaması 20.40 (ss=11.05) olarak belirlenmiĢtir (Tablo 2). 
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Tablo 3. Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği ile Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği ve 

Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 Alt Boyutlarının Arasındaki ĠliĢki 

   

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

           
ARĠKÖ (1) r 1 .224

**
 .178

**
 .146

*
 -0.057 -0.083 -0.052 -0.118 

p   0.001 0.007 0.027 0.391 0.209 0.430 0.072 
ĠDÖ   Özerklik (2) r   1 .665

**
 .515

**
 -.262

**
 -.238

**
 -.275

**
 -.392

**
 

p     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 

Yeterlik (3) r     1 .484
**

 -.138
*
 -.233

**
 -.234

**
 -.337

**
 

p       0.000 0.035 0.000 0.000 0.000 

ĠliĢkili Olma (4) r       1 -.139
*
 -.132

*
 -.143

*
 -.271

**
 

                                  p         0.035 0.044 0.030 0.000 
TĠÖ-

2 
AĢırı Talepkarlık  

(5) 

r         1 .784
**

 .820
**

 .691
**

 

p           0.000 0.000 0.000 

Negatif 

Değerlendirme  (6) 

r           1 .819
**

 .689
**

 

p             0.000 0.000 

Rahatsız Olmaya 

Katlanamama (7) 

r             1 .709
**

 

p               0.000 

Kendini 

DeğersizleĢtirme (8) 

r               1 

p                 

    *p<0.05,  **p<0.01 

AraĢtırmada Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği ile Ġhtiyaç Doyumu 

Ölçeği ve Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 alt boyutlarının arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

amacı ile Pearson Korelasyon analizi kullanılmıĢtır (Tablo 5). Algılanan Romantik ĠliĢki 

Kalitesi puanının; özerklik alt boyutu ile (r=0.224, p<0.01), yeterlilik alt boyutu ile         

(r=0.178, p<0.01) ve iliĢkili olma alt boyutu ile (r=0.146, p<0.05) pozitif yönlü anlamlı 

iliĢkisi bulunmaktadır. Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçek puanının; aĢırı 

talepkârlık irrasyonel inanıĢı alt boyutu ile (r=-0.057, p>0.05), negatif değerlendirme 

irrasyonel inanıĢı alt boyutu ile (r=-0.083, p>0.05), rahatsız olmaya katlanamama 

irrasyonel inanıĢı alt boyutu ile (r=-0.052, p>0.05) ve kendini değersizleĢtirme 

irrasyonel inanıĢı alt boyutu ile (r=-0.118, p>0.05) anlamlı düzeyde iliĢkisi 

bulunmamaktadır. 

ÇalıĢmadaki diğer ölçeklerin alt boyutlarının birbiriyle iliĢkisine bakıldığında 

özerklik alt boyut puanı ile yeterlik alt boyutu (r=0.665, p<0.01) ve iliĢkili olma alt 

boyutu (r=0.515, p<0.01) puanları arasında pozitif yönlü anlamlı iliĢki bulunmaktadır. 

Bunun yanında özerklik alt boyutu ile aĢırı talepkârlık irrasyonel inanıĢı alt boyutu     

(r=-0.262, p<0.01), negatif değerlendirme irrasyonel inanıĢı alt boyutu (r=-0.238, 

p<0.01), rahatsız olmaya katlanamama irrasyonel inanıĢı alt boyutu (r=-0.275, p<0.01) 
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ve kendini değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢı alt boyutu (r=-0.392, p<0.01) puanları 

arasında negatif yönlü anlamlı iliĢki bulunmaktadır. 

Yeterlik alt boyut puanı ile iliĢkili olma alt boyut (r=0.484, p<0.01) puanları 

arasında pozitif yönlü anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Bunun yanında yeterlilik alt boyutu 

ile aĢırı talepkârlık irrasyonel inanıĢı alt boyutu (r=-0.138, p<0.05), negatif 

değerlendirme irrasyonel inanıĢı alt boyutu (r=-0.233, p<0.01), rahatsız olmaya 

katlanamama irrasyonel inanıĢı alt boyutu (r=-0.234, p<0.01) ve kendini 

değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢı alt boyutu (r=-0.337, p<0.01) puanları ile arasında 

negatif yönlü anlamlı iliĢki bulunmaktadır. 

ĠliĢkili olma alt boyut puanı ile aĢırı talepkârlık irrasyonel inanıĢı alt boyutu    

(r=-0.139, p<0.05), negatif değerlendirme irrasyonel inanıĢı alt boyutu (r=-0.132, 

p<0.05), rahatsız olmaya katlanamama irrasyonel inanıĢı alt boyutu (r=-0.143, p<0.05) 

ve kendini değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢı alt boyutu (r=-0.271, p<0.01) puanları 

arasında negatif yönlü anlamlı iliĢki bulunmaktadır. 

 

Tablo 4. Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçek Puanlarının Ġhtiyaç Doyumu 

Ölçeği ve Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 Puanları Tarafından Yordanmasına Dair 

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi 

Bağımsız DeğiĢkenler β t p R
2
 F 

Özerklik 0.178 1.969 0.049* 

0.053 4.192* Yeterlik 0.044 0.490 0.624 

ĠliĢkili Olma 0.033 0.424 0.672 

AĢırı Talepkarlık  0.038 0.307 0.759 

0.018 1.043 
Negatif Değerlendirme  -0.084 -0.677 0.499 

Rahatsız Olmaya Katlanamama  0.094 0.695 0.488 

Kendini DeğersizleĢtirme -0.154 -1.554 0.122 

    *p<0.05  

ÇalıĢmada Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği ve Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2‟nin alt 

ölçeklerinin Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi puanını yordayıp yordamadığını 

belirlemek için bağımlı değiĢken olan Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği 
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puanının bağımsız değiĢkenler olan Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği, Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-

2 puanlarından etkilenmesi çoklu doğrusal regresyon analizi ile incelenmiĢtir (Tablo 6). 

Modelde özerklik alt boyutu (β=0.178) Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği‟ni 

pozitif yönde anlamlı düzeyde etkilemekte iken (p<0.05) yeterlik alt boyutu (β=0.044) 

ve iliĢkili olma alt boyutu (β=0.033) anlamlı düzeyde etkilememektedir (p>0.05). 

Modelde Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 alt boyutlarının Algılanan Romantik ĠliĢki 

Kalitesi Ölçeği‟ni anlamlı düzeyde etkilemediği saptanmıĢtır (p>0.05). 

Tablo 5. Ölçek Puanlarının Cinsiyete Göre KarĢılaĢtırılması 

Ölçekler ve Alt Boyutları               Cinsiyet n Ortalama Standart 

Sapma 

   t p 

Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi 

Ölçeği 

Kadın 135 35.13   5.67 1.169 0.244 

Erkek   96 34.20   6.42 

Özerklik Kadın 135 30.52   6.84 -0.924 0.356 

Erkek   96 31.34   6.48 

Yeterlik Kadın 135 30.85   5.35 0.947 0.344 

Erkek   96 30.18   5.32 

ĠliĢkili Olma Kadın 135 48.30   7.37 2.196 0.029* 

Erkek   96 46.03   8.20 

AĢırı Talepkarlık  Kadın 135 26.49 11.19 -0.914 0.361 

Erkek   96 27.82 10.55 

Negatif Değerlendirme  Kadın 135 30.30   9.49 -0.336 0.737 

Erkek   96 30.73   9.85 

Rahatsız Olmaya Katlanamama  Kadın 135 29.64 12.29 0.052 0.958 

Erkek   96 29.55 12.01 

Kendini DeğersizleĢtirme Kadın 135 20.17 11.12 -0.378 0.706 

Erkek  96 20.73 11.01 

      *p<0.05  

AraĢtırmada ölçek puanlarının cinsiyete göre karĢılaĢtırılması için bağımsız t 

testi uygulanmıĢtır (Tablo 7). ÇalıĢmaya 135 (%35.13) kadın, 96 (%34.20) erkek 

katılmıĢtır. Yapılan analizler sonucunda Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği ile 

cinsiyet arasında anlamlı bir fark elde edilememiĢtir (p>0.05). Bunun yanında kadınlar 

ile erkekler arasında iliĢkili olma alt boyut puanı bakımından istatistiksel anlamlı fark 

bulunmaktadır (p<0.05). Kadınların iliĢkili olma alt boyut puanları ( ̅  48.30), 

erkeklere göre ( ̅  46.03) daha yüksektir. Yapılan analizler sonucunda iliĢkili olma alt 

boyutu dıĢında cinsiyete göre ölçek puanlarında anlamlı bir fark elde edilememiĢtir 

(p>0.05). 
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Tablo 6. Ölçek Puanlarının YaĢa Göre KarĢılaĢtırılması 

Ölçekler ve Alt Boyutları     YaĢ n Ortalama Standart 

Sapma 

   F   p 

Algılanan Romantik ĠliĢki 

Kalitesi 

20 yaĢ ve altı   40 34.00   6.67 0.521 0.594 

21-25 yaĢ 122 34.72   6.09 

26 yaĢ ve üstü   69 35.22   5.43 

Özerklik 20 ve altı   40 29.55   8.32 1.136 0.323 

21-25 yaĢ 122 31.37   5.78 

26 yaĢ ve üstü   69 30.72   7.12 

Yeterlik 20 yaĢ ve altı   40 30.35   6.33 0.407 0.666 

21-25 yaĢ 122 30.37   5.03 

26 yaĢ ve üstü   69 31.06   5.29 

ĠliĢkili Olma 20 yaĢ ve altı   40 46.80   9.51 0.295 0.745 

21-25 yaĢ 122 47.72   7.37 

26 yaĢ ve üstü   69 47.03   7.50 

AĢırı Talepkarlık  20 yaĢ ve altı   40 25.40 11.16 1.317 0.270 

21-25 yaĢ  122 28.12 11.43 

26 yaĢ ve üstü          69 26.09   9.75 

Negatif Değerlendirme  20 yaĢ ve altı   40 29.08   9.80 1.560 0.212 

21-25 yaĢ 122 31.52   9.99 

26 yaĢ ve üstü   69 29.43   8.74 

Rahatsız Olmaya 

Katlanamama  

20 yaĢ ve altı   40 27.25 12.08 1.825 0.164 

21-25 yaĢ 122 30.98 12.74 

26 yaĢ ve üstü   69 28.52 10.90 

Kendini DeğersizleĢtirme 20 yaĢ ve altı   40 19.10   9.33 3.331 0.038* 

21-25 yaĢ 122 22.13 11.81 

26 yaĢ ve üstü   69 18.10 10.17 

      *p<0.05 

AraĢtırmada ölçek puanlarının yaĢa göre karĢılaĢtırılması için tek yönlü varyans 

(ANOVA) analizi kullanılmıĢtır (Tablo 8). Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği, 

Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği alt boyutları ve Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2‟nin kendini 

değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢ alt boyutu dıĢındaki alt boyutlarının yaĢ değiĢkeni ile 

anlamlı bir iliĢkisi bulunamamıĢtır (p>0.05). 

YaĢı farklı olan kiĢiler arasında kendini değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢı alt 

boyutu puanı bakımından istatistiksel anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). 21-25 

yaĢında olanlarda kendini değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢ alt boyut puan düzeyi en 

yüksek iken ( ̅  22.13) 26 yaĢ ve üstünde olanlarda en düĢüktür ( ̅  18.10).  
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Tablo 7. Ölçek Puanlarının Eğitim Durumuna Göre KarĢılaĢtırılması 

Ölçekler ve Alt Boyutları    Eğitim     n Ortalama Standart 

Sapma 

 F p 

Algılanan Romantik 

ĠliĢki Kalitesi 

Lise ve altı 35 33.34   7.19 2.319 0.101 

Lisans, ön lisans 166 34.72   5.77 

Yüksek Lisans 30 36.53   5.44 

Özerklik Lise ve altı 35 28.86   8.49 3.767 0.025* 

Lisans, ön lisans 166 30.83   6.23 

Yüksek Lisans 30 33.37   6.14 

Yeterlik Lise ve altı 35 29.49   6.32 1.572 0.210 

Lisans, ön lisans 166 30.57   5.16 

Yüksek Lisans 30 31.83   4.93 

ĠliĢkili Olma Lise ve altı 35 43.00   9.17 8.951 0.000* 

Lisans, ön lisans 166 47.67   7.55 

Yüksek Lisans 30 50.70   4.79 

AĢırı Talepkarlık  Lise ve altı 35 26.69 12.63 1.222 0.296 

Lisans, ön lisans 166 27.62 10.06 

Yüksek Lisans 30 24.27 13.18 

Negatif Değerlendirme  Lise ve altı 35 29.83 10.96 1.159 0.316 

Lisans, ön lisans 166 31.02   8.91 

Yüksek Lisans 30 28.23 11.57 

Rahatsız Olmaya 

Katlanamama  

Lise ve altı 35 28.43 13.61 0.584 0.558 

Lisans, ön lisans 166 30.14 11.58 

Yüksek Lisans 30 28.00 13.56 

Kendini 

DeğersizleĢtirme 

Lise ve altı 35 20.91 11.03 0.388 0.679 

Lisans, ön lisans 166 20.59 10.54 

Yüksek Lisans 30 18.77 13.82 

    *p<0.05 

AraĢtırmada ölçek puanlarının eğitim durumuna göre karĢılaĢtırılması için tek 

yönlü varyans (ANOVA) analizi kullanılmıĢtır (Tablo 9). Algılanan Romantik ĠliĢki 

Kalitesi Ölçek puanları ile eğitim durumu arasında anlamlı bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır 

(p>0.05). Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 alt boyutları ile eğitim durumu arasında da 

anlamlı bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır (p>0.05). Bunun yanında eğitim durumu farklı olan 

kiĢiler arasında özerklik alt boyutu ve iliĢkili olma alt boyutu puanları bakımından 

istatistiksel anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). Yüksek lisans mezunu olanlarda 

özerklik alt boyutu ( ̅  33.37) ve iliĢkili olma alt boyutu ( ̅  50.70) puanları en yüksek 

iken lise ve altı eğitime sahip kiĢilerde özerklik alt boyutu ( ̅  28.86) ve iliĢkili olma 

alt boyutu ( ̅  43.00) puanları en düĢük seviyededir. 
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Tablo 8. Ölçek Puanlarının ĠliĢki Süresine Göre KarĢılaĢtırılması 

Ölçekler ve Alt Boyutları    ĠliĢki süresi n Ortalama Standart 

Sapma 

F p 

Algılanan Romantik ĠliĢki 

Kalitesi 

0-6 ay 48 32.38   6.79 4.190 0.007* 

6-12 ay 36 34.08   5.35 

1-2 yıl 53 35.19   5.55 

2 yıl üstü 94 35.96   5.75 

Özerklik 0-6 ay 48 30.96   6.51 0.484 0.694 

6-12 ay 36 31.89   6.41 

1-2 yıl 53 30.15   8.05 

2 yıl üstü 94 30.82   6.06 

Yeterlik 0-6 ay 48 30.10   4.86 0.575 0.632 

6-12 ay 36 30.03   5.99 

1-2 yıl 53 30.42   5.87 

2 yıl üstü 94 31.11   5.01 

ĠliĢkili Olma 0-6 ay 48 45.69   8.57 0.971 0.407 

6-12 ay 36 47.36   7.68 

1-2 yıl 53 47.92   7.90 

2 yıl üstü 94 47.88   7.34 

AĢırı Talepkarlık Ġrrasyonel 

ĠnanıĢlar 

0-6 ay 48 28.81 13.83 0.645 0.587 

6-12 ay 36 26.44   9.13 

1-2 yıl 53 27.32 10.62 

2 yıl üstü 94 26.21 10.07 

Negatif Değerlendirme 

Ġrrasyonel ĠnanıĢları 

0-6 ay 48 32.35 11.44 1.133 0.336 

6-12 ay 36 29.31   8.00 

1-2 yıl 53 31.13   9.19 

2 yıl üstü 94 29.60   9.39 

Rahatsız Olmaya 

Katlanamama Ġrrasyonel 

ĠnanıĢları 

0-6 ay 48 31.56 14.73 1.516 0.211 

6-12 ay 36 26.58 10.16 

1-2 yıl 53 31.06 12.39 

2 yıl üstü 94 28.94 11.10 

Kendini DeğersizleĢtirme 0-6 ay 48 23.17 13.22 1.473 0.223 

6-12 ay 36 19.81 10.47 

1-2 yıl 53 20.58 10.82 

2 yıl üstü 94 19.12 10.07 

    *p<0.05 

AraĢtırmada ölçek puanlarının iliĢki süresine göre karĢılaĢtırılması için tek yönlü 

varyans (ANOVA) analizi kullanılmıĢtır (Tablo 10). ĠliĢki süresi farklı olan kiĢiler 

arasında Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi puanı bakımından istatistiksel pozitif yönde 

anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). ĠliĢki süresi arttıkça Algılanan Romantik ĠliĢki 

Kalitesi Ölçek puanları da artmaktadır. Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği, Tutum ve ĠnanıĢlar 

Ölçeği-2 puanları iliĢki süresine göre değiĢmemektedir (p>0.05). 
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Tablo 9. Ölçek Puanlarının ĠliĢki Durumuna Göre KarĢılaĢtırılması 

 Ölçekler ve Alt Boyutları     ĠliĢki durumu   n Ortalama Standart 

Sapma 

  t p 

Algılanan Romantik ĠliĢki 

Kalitesi 

Sevgilisi var 204 34.54  5.94 -1.399 0.163 

Sözlü/NiĢanlı   27 36.26  6.35 

Özerklik Sevgilisi var 204 30.56  6.72 -1.870 0.063 

Sözlü/NiĢanlı   27 33.11  6.10 

Yeterlik Sevgilisi var 204 30.38  5.31 -1.524 0.129 

Sözlü/NiĢanlı   27 32.04  5.40 

ĠliĢkili Olma Sevgilisi var 204 47,25  7.80 -0.589 0.557 

Sözlü/NiĢanlı   27 48.19  7.78 

AĢırı Talepkarlık  Sevgilisi var 204 27.24 10.93 0.734 0.464 

Sözlü/NiĢanlı   27 25.59 10.94 

Negatif Değerlendirme  Sevgilisi var 204 30.64   9.62 0.720 0.472 

Sözlü/NiĢanlı   27 29.22   9.70 

Rahatsız Olmaya 

Katlanamama  

Sevgilisi var 204 29.72 12.24 0.408 0.684 

Sözlü/NiĢanlı   27 28.70 11.57 

Kendini DeğersizleĢtirme Sevgilisi var 204 20.67 11.16 1.017 0.310 

Sözlü/NiĢanlı   27 18.37 10.16 

    *p<0.05 

Ölçek puanlarının iliĢki durumuna göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını tespit 

edebilmek adına bağımsız t testi analizi kullanılmıĢtır. ĠliĢki durumu sevgili ya da 

sözlü/niĢanlı olan kiĢiler arasında Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği, Ġhtiyaç 

Doyumu Ölçeği, Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 puanları bakımından istatistiksel anlamlı 

fark bulunmamaktadır (p>0.05). Bu çalıĢmanın sonucuna göre Algılanan Romantik 

ĠliĢki Kalitesi Ölçeği, Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği, Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 puanları 

iliĢki durumuna göre değiĢmemektedir (p>0.05). (Tablo 11 ). 

3.2. Yorumlar 

            ÇalıĢmada ilk olarak romantik iliĢkilerde iliĢki doyumu ile irrasyonel inanıĢlar 

arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırmada Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi 

Ölçeğinin ölçmüĢ olduğu iliĢki doyum ile RDDT‟nin 4 sınıfa ayırdığı irrasyonel 

inanıĢlar arasındaki iliĢkiye bakılmıĢtır. Romantik iliĢki doyumu ile irrasyonel inanıĢlar 

arasındaki iliĢkinin varlığını tespit etmek adına yapılan Pearson Korelasyon analizine 

göre Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği puanının; aĢırı talepkârlık irrasyonel 

inanıĢı alt boyutu (r=-0.057, p>0.05), negatif değerlendirme irrasyonel inanıĢı alt boyutu 

(r=-0.083, p>0.05), rahatsız olmaya katlanamama irrasyonel inanıĢı alt boyutu (r=-
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0.052, p>0.05) ve kendini değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢı alt boyutu ile (r=-0.118, 

p>0.05) iliĢkisi bulunamamıĢtır (Tablo 5). Ġrrasyonel inanıĢların iliĢki doyumunu 

yordayıp yordamadığını test etmek için yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi 

sonucunda Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 alt boyutlarının Algılanan Romantik ĠliĢki 

Kalitesini anlamlı düzeyde etkilemediği saptanmıĢtır (p>0.05) (Tablo 6). AraĢtırmanın 

bulguları doğrultusunda iliĢki doyumu ile aĢırı talepkârlık, negatif değerlendirme, 

rahatsız olmaya katlanamama ve kendini değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢları arasında 

iliĢki bulunmadığı ve bu 4 irrasyonel inanıĢın iliĢki doyumunu anlamlı düzeyde 

etkilemediği sonucuna varılmıĢtır. Bu bulgular, çalıĢmanın irrasyonel inanıĢlar ile iliĢki 

doyumu arasında anlamlı iliĢki olduğu varsayımını karĢılamamıĢtır. Alan yazına 

bakıldığında bu 4 irrasyonel inanıĢ sınıflandırılmasının doğrudan romantik iliĢkilerdeki 

iliĢki doyumunu incelediği çalıĢmalara rastlanmamıĢtır. Literatürde çoğunlukla 

romantik iliĢkilere karĢı geliĢtirilen irrasyonel inanıĢlar ve onların iliĢki doyum 

düzeyine etkisini inceleyen araĢtırmalar bulunmaktadır. Bu açıdan bu araĢtırmanın 

sonucu literatürdeki araĢtırmalarla doğru orantılı ilerlememiĢtir. 

            Eidelson ve Epstein (1982) romantik iliĢkilere karĢı geliĢtirilen irrasyonel 

inanıĢların iliĢki doyumunu etkilediğini ve iliĢkide sorunlara sebep olduğunu 

vurgulayan çalıĢmalar bulunduğunu belirtmiĢtir. Romantik iliĢkilerdeki irrasyonel 

inanıĢları incelemek amacıyla yapılan bir çalıĢmada, iliĢki içerisinde olan 322 üniversite 

öğrencisi üzerinde irrasyonel romantik iliĢki inançları ile iliĢkiden doyum alamamaya 

verilen tepkiler ve iliĢki doyumu arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın sonuçlarına 

bakıldığında romantik iliĢkilere karĢı geliĢtirilen irrasyonel inanıĢlar ile yıkıcı 

doyumsuzluk davranıĢlarının altında olan terk etme ve ihmal etme tepkilerinin pozitif 

yönde anlamlı olduğu bulunmuĢtur. Partnerinden farklı düĢünmek berbattır ve partner 

değiĢmez inanıĢlarına sahip kiĢiler iliĢkilerinde deneyimledikleri doyumsuzluğa karĢı 

terk etme ve ilgilenmeme davranıĢları sergilemektedirler. Bu çalıĢmaya göre irrasyonel 

inanıĢlar ile iliĢki doyumu arasında negatif korelasyon bulunmuĢtur. Yapılan birçok 

çalıĢmada kiĢiler partnerlerine ve iliĢkilerine karĢı katı, değiĢmez düĢünceler 

geliĢtirdiklerinde iliĢki doyumlarının daha az olduğu belirtilmektedir (Knee, Patrick ve 

Lonsbary, 2003). Sullivan ve Schwebel (1995) tarafından gerçekleĢtirilen iliĢkilerdeki 

olumlu ve olumsuz inanıĢlar üzerine yapılan baĢka bir çalıĢmaya bakıldığında, romantik 

iliĢkiye fayda sağlayan gerçekçi düĢüncelerin tersine bazı inanıĢların gerçekçi olmadığı 
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tespit edilmiĢtir. Bazı kiĢilerin iliĢkilerinin geleceğine yönelik gerçek dıĢı pozitif 

beklentiler içerisinde olduğu tespit edilmiĢtir. Böyle inanıĢların sonucunda kiĢiler 

iliĢkilerinde strese girdikleri ve hayal kırıklığına uğradıkları tespit edilmiĢtir. Bu 

olumsuz durumların iliĢkide sorunları ortaya çıkardığı belirtilmektedir (Sarı, 2008). 

Öcal Yüceol (2016) tarafından yapılan farklı bir çalıĢmada ise 225 öğrenci ile toplumsal 

cinsiyet rolleri, iliĢki doyumu ve romantik iliĢkilerde irrasyonel inanıĢlar arasındaki 

iliĢki incelenmiĢ ve çalıĢma sonucunda iliĢki doyumu ile romantik iliĢkilerde irrasyonel 

inanıĢlar toplam puanları arasında anlamlı bir iliĢkiye rastlanmadığı bulunmuĢtur. 

ĠliĢki doyumunun evli bireyler üzerinde incelendiği birçok çalıĢma 

bulunmaktadır. Evli bireylere yapılan bir çalıĢmada evlilik doyumunun irrasyonel 

inanıĢlar arttıkça düĢtüğü belirtilmektedir (Sığırcı, 2010). Bradbury ve Fincham (1993) 

yapmıĢ olduğu bir araĢtırmaya göre de evlilik doyumu ile irrasyonel inanıĢlar arasında 

negatif yönde bir iliĢki olduğu bulunmuĢtur. 

Alan yazındaki birçok araĢtırmanın da gösterdiği üzere romantik iliĢkiler üzerine 

geliĢtirilmiĢ olan irrasyonel inanıĢlar iliĢki doyumunu etkilerken bu araĢtırmanın 

bulguları doğrultusunda söylenebilir ki bireylerin sahip oldukları genel irrasyonel 

inanıĢlar iliĢki doyumunu etkilememektedir. Bu çalıĢmanın alan yazın bilgisiyle ters 

düĢmesinin sebebi kiĢilerin iliĢki üzerine geliĢtirdikleri irrasyonel inanıĢlara değil 4 

irrasyonel inanıĢ türüne odaklanıĢmıĢ olması olabilir.  

            AraĢtırmada incelenen bir baĢka konu ise romantik iliĢkilerde iliĢki doyumu ile 

psikolojik ihtiyaçlar arasındaki iliĢkidir. Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği ile 

Öz Belirlenim Kuramı kapsamında 3 temel psikolojik ihtiyacı ölçen Ġhtiyaç Doyumu 

Ölçeği arasındaki iliĢkiyi ortaya koyabilmek adına Pearson Korelasyon analizi 

yapılmıĢtır. Analiz sonucunda iliĢki doyumu ile psikolojik ihtiyaçlar arasında pozitif 

yönde anlamlı iliĢki olduğu bulunmuĢtur. Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği ile 

özerklik (r= 0.224, p< 0.01), yeterlilik (r=0.178, p<0.01) ve iliĢkili olma alt boyutlarının 

(r=0.146, p<0.05) pozitif yönlü zayıf düzeyde iliĢkisi bulunmaktadır (Tablo 5). 

Psikolojik ihtiyaçların karĢılanma düzeylerinin iliĢki doyumunu yordayıp yordamadığını 

tespit etmek adına yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, özerklik alt 

boyutu (β=0.178) Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçek puanını pozitif yönde 

anlamlı düzeyde etkilemekte iken (p<0.05), yeterlik alt boyutu (β=0.044) ve iliĢkili 
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olma alt boyutunun (β=0.033) anlamlı düzeyde etkilemediği (p>0.05) bulunmuĢtur 

(Tablo 6). AraĢtırmanın bulgularına göre temel psikolojik ihtiyaçlardan özerkliğin 

karĢılanma düzeyi iliĢki doyumunu pozitif yönde anlamlı etkilemektedir. Diğer temel 

psikolojik ihtiyaçlardan olan yeterlilik ve iliĢkili olmanın doyum düzeyleri ile iliĢki 

doyumu arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

          Alan yazında bakıldığında bu araĢtırmanın bulgularını destekleyen çalıĢmalar 

bulunmaktadır. Öz Belirleme Kuramı kiĢinin kendi kendini yönetebilmesi, eylemlerini 

özerk Ģekilde, çevresindekilerin baskısından ziyade kendi kendine yönlendirebilmesi ve 

davranıĢlarının sorumluluğunu alarak arkasında durabilmesi gerekliliğini 

savunmaktadır. Ġnsanların doğuĢtan gelen özerk hissetme ihtiyaçları olduğu 

belirtmektedir (Deci ve Ryan, 2000). Deci ve arkadaĢlarına (2001)  göre özerklik kiĢinin 

hem kendi içinde hem de etrafına karĢı seçim, ilgi ve geliĢme yönelimlerini 

sağlamaktadır. Böyle bir geliĢme isteğinin iliĢki geliĢtirme ile bağlantılı olması 

muhtemel gözükmektedir. Romantik iliĢkilerde özerkliğin, kiĢinin iliĢkiye katılımını ve 

çabasını tamamen onaylaması anlamına gelmekle birlikte geliĢme motivasyonunu 

arttırdığı belirtilmektedir.  Özerklik, iliĢkide zorluklarla karĢılaĢıldığında bunu korkunç 

bir Ģey olarak görmek yerine, iliĢkinin geliĢebilmesi için bir basamak olarak 

görülmesini sağlamaktadır (Knee ve ark, 2002). Böylece iliĢkiye katılım kiĢisel olarak 

onaylanarak iliĢkiyi geliĢtirmek adına yatırım yapılmaktadır. Temel psikolojik 

ihtiyaçlardan olan özerklik, bireyin iliĢki içerisinde karĢılaĢtığı sorunlara daha fazla 

anlayıĢ göstermesini ve daha az savunmacı davranıĢ sergilemesini sağladığı 

belirtilmektedir (Knee ve ark., 2005). Blais, Sabourin, Boucher ve Vallerand‟ın (1990) 

yapmıĢ oldukları bir çalıĢmaya bakıldığında, kiĢinin iliĢkisinde özerklik hissetmesi, o 

kiĢinin daha uyarlayıcı çift davranıĢlarını algılamasına ve rapor etmesine yol açmakta 

olduğu ve bu da bireyin iliĢkide daha mutlu hissetmesini sağladığı görülmektedir. 

Özerklik bağlamında romantik iliĢkileri inceleyen baĢka bir çalıĢmada; Knee ve 

arkadaĢları (2002), 61 çiftin kendileri ve ideal eĢleri arasındaki günlük hareketlerini 

incelemiĢlerdir ve sonra çiftler, iliĢkileri hakkında yarı yapılandırılmıĢ bir görüĢmeye 

katılmıĢlardır. GörüĢme, çiftlerin iliĢkideki küçük farklılıklarını büyütmek için 

tasarlanmıĢtır. Katılımcılar daha sonra bu farklı görüĢleri 10 dakika boyunca 

tartıĢmıĢtır. Ġlgili birkaç bulgu ortaya çıkmıĢtır.  Ġlk olarak, daha az özerk karar verme 

yönelime sahip olanlar partnerlerini daha benmerkezci olarak değerlendirmiĢtir. Özerk 



52 
 

yönelimli kiĢiler, daha fazla iliĢki sürdüren baĢa çıkma yöntemlerini seçerken, daha az 

özerk yönelimli kiĢiler inkâr ile iliĢkili baĢ etme yöntemlerini seçmiĢlerdir. Son olarak, 

tartıĢma sırasında, daha az olumsuz duygu ve daha olumlu etkileĢim davranıĢlarıyla 

özerk yönelimli kiĢiler iliĢkilendirilmiĢtir. Knee ve arkadaĢları (2005) tarafından yapılan 

baĢka bir çalıĢmada en az 1 aylık romantik iliĢkisi olan 128 kiĢinin 10 günden fazla süre 

iliĢkideki anlaĢmazlıkları kayıt altına alınmıĢtır. Bireylerin anlaĢmazlık sonrasındaki 

tutumlarına bakıldığında, özerklik ihtiyaçları karĢılanmıĢ bireyler anlaĢmazlık 

sonrasında da iliĢkiden memnun kaldıkları görülmektedir. ÇalıĢmaya göre özerk olan 

bireyler iliĢkide karĢılaĢtıkları sorunlara karĢı daha az savunmaya geçmekte ve daha 

fazla anlayıĢ göstermektedirler. ĠliĢkide yaĢanılan problemler sonrasında da iliĢki 

doyumlarını sürdürmekte ve iliĢkiden memnun olmaktadırlar. Özerkliğin romantik 

iliĢkilere faydası yalnızca bireyin iliĢkiye nasıl yaklaĢtığı ve çatıĢmaları çözme Ģekliyle 

sınırlı değildir. Özerklik partnerlerin iyi oluĢunu da etkilemektedir. Bireylerin iliĢkiye 

karĢı özerk hissetmeleri partnerlerin koĢulsuz olarak desteklenmesini sağlayabileceği 

belirtilmektedir. Böylece iliĢkide yaĢanılan sorunlar karĢısında partnerler de daha 

anlayıĢlı ve az savunmacı Ģekilde davranabilmektedirler (Knee ve ark., 2005). Tüm bu 

araĢtırmaların ıĢığında ayrıca Deci ve Ryan‟ın da (2000) belirttiği gibi Öz Belirlenim 

Kuramındaki temel psikolojik ihtiyaçlardan özerklik insanların romantik iliĢkilere nasıl 

yaklaĢtıklarını ve yönettiklerini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Yapılan bu 

araĢtırmanın sonucuna göre de özerklik ihtiyacının doyum düzeyi romantik iliĢkilerde 

iliĢki doyumunu etkilemektedir. Özerklik arttıkça iliĢki doyum düzeyi de artıĢ 

göstermektedir. 

            Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizinde iliĢkili olma ve yeterlilik 

ihtiyaçlarının karĢılanma düzeyinin iliĢki doyum düzeyi ile arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır. Alan yazındaki araĢtırmalara bakıldığında temel psikolojik ihtiyaçlardan 

özerkliğin romantik iliĢki doyumuyla iliĢkisine odaklanılırken, ayrı olarak iliĢkili olma 

ve yeterlilik ihtiyaçlarının romantik iliĢki doyumu ile iliĢkisini inceleyen çalıĢmalara 

rastlanmamıĢtır. Yeterlilik ihtiyacı kiĢinin becerilerini kullanarak kendini ifade etmesi 

ve bu sayede sosyal çevre ile etkileĢimde olumlu ve yetkin hissetmesidir. Alan 

yazındaki araĢtırmalara göre bir eylemi gerçekleĢtirirken baĢarılabileceğine olan inanç 

ve kendine güven duygusu olarak da tanımlanabilmektedir (Deci ve Ryan, 2002). 

Yapılan faaliyetlerde yeterli olabilmeyi temsil eden bu ihtiyaç çevrenin geri 
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bildirimlerinden etkilenmektedir. Bireyin sosyal çevresinde bulunan insanların olumlu 

ve olumsuz eleĢtirileri bu ihtiyacın karĢılanıp karĢılanmamasını belirlemektedir (Ryan 

ve ark., 2009). Alan yazında bulunan yeterlilik ihtiyacının tanımlarına bakıldığında 

bireyin gerçekleĢtirdiği eylemlerin üstesinden gelebileceğine olan inancı ve eylemlerde 

etkinliği olarak tanımlandığı görülmektedir. Bu yüzdendir ki yeterlilik ihtiyacının direk 

olarak romantik iliĢki doyumuyla iliĢkisi çıkmamıĢ olabileceği düĢünülmektedir. 

Yeterliliğin kiĢinin kendi kapasitesini göstermesi ve tatmin duygusuyla beraber 

hayatındaki eylemlerinde yetkin hissetmesiyken iliĢki doyumu kiĢiler arası bir süreci 

yansıtmaktadır (Deci ve Ryan, 2002; Connolly, Creig, Goldberg ve Pepler, 2004). 

Yeterlilik ise kiĢinin kendi bireysel süreçleriyle iliĢkilidir ve bu iliĢki kendi tatmin 

duygusunu beslemektedir. Bu yüzden romantik iliĢki doyumuyla arasında doğrudan 

anlamlı bir iliĢkinin çıkmadığı düĢünülmektedir. Romantik iliĢki doyumu kiĢiler arası 

bir tatmini ifade ederken, yeterlilik bireyin kendi yetkinliklerine karĢı hissettiği tatmin 

duygusu olduğu düĢünülmektedir (Deci ve Ryan, 2002; Hendrick, Hendrick ve Adler, 

1988). 

            ĠliĢkili olma ihtiyacı bir gruba, topluluğa ait olma ihtiyacını karĢılarken, sosyal 

iliĢkilerde anlaĢılma ve baĢkalarına olan bağlantı ihtiyacını temsil etmektedir (Ryan ve 

ark., 2009). Bu ihtiyaç insanların hayatlarında değer verdikleri kiĢilerle yakın ve 

bağlantılı olmalarını ve iliĢkilerinde desteği ve tatmini hissetmelerini sağlamaktadır. 

Tüm insanların doğuĢtan gelen diğerleri ile tatmin edici bağlantılar kurma ve sürdürme 

isteklerinin olduğu belirtilmektedir. Birçok çalıĢmaya göre kiĢiler arası iliĢkilerde 

tatmin hisseden bireylerin tatmin hissetmeyenlere göre daha mutlu ve sağlıklı olduğu 

belirtilmektedir (Reis ve ark. 2000). Bu araĢtırmada romantik iliĢki doyumu ile iliĢkili 

olma ihtiyacının arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Birçok çalıĢmanın 

sonuçlarına göre psikolojik ihtiyaçların doyumu daha olumlu, açık, dürüst sosyal 

etkileĢimlere yöneltmekle beraber benlik saygısının savunan stratejilerin daha az 

kullanımını sağlamaktadır. Sosyal iliĢkilerle ilgili bu yönelimlerin romantik iliĢkiler 

bağlamında da önemli sonuçları olabileceği düĢünülmektedir. (Blais, Sabourin, 

Boucher, ve Vallerand, 1990; Knee ve ark., 2002). Atlanmaması gereken bir nokta 

vardır ki 3 temel psikolojik ihtiyaç da birbiriyle etkileĢim içerisinde geliĢmektedir. 

Özerklik, yeterlilik ve iliĢkili olma birbirinden bağımsız değillerdir ve birbirlerinin 

geliĢimine yardımcı olan ihtiyaçlardır (Collins ve Repinski, 1994; Youniss ve Smollar, 
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1985 akt. Artıran, 2015). Buradan yola çıkarak söylenebilir ki bu araĢtırmanın sonucuna 

göre yeterlilik ve iliĢkili olma ihtiyaçları iliĢki doyumunu etkiliyor olmasa da, ihtiyaçlar 

birbirlerinin geliĢiminde etkili oldukları için bunların doyum sağlaması dolayısıyla 

özerklik ihtiyacını da etkileyecektir. Özerklik ihtiyaç doyumu, iliĢki doyumuyla iliĢkili 

olduğu düĢünüldüğünde, yeterlilik ve iliĢkili olma ihtiyaçlarının doğrudan olmasa da 

dolaylı olarak iliĢki doyumuna katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

            Özerklik ve iliĢkili olma ihtiyaçlarının kültür yapılarıyla arasında iliĢkisi olduğu 

da göz önüne alınmalıdır. Özerklik ve iliĢkiselliği yapılandıran ve Ģekillendiren 

etmenlerden birinin kültür olduğu belirtilmektedir. Kültürel değerlerin benlik 

yönelimini etkilediği vurgulanmaktadır (KağıtçıbaĢı ve Cemalcılar, 2015). 

AraĢtırmacılar kültürün benlik kavramı üzerinde önemli etkisi olduğunu belirtmektedir. 

Kültürün bireyin kendisini, çevresini ve çevresiyle olan iliĢkisini anlamlandırmasında 

etkili olduğu belirtilmektedir (Markus ve Kitayama, 1991). Kültürlerdeki değer 

farklılaĢmaları bireycilik ve toplulukçuluk olarak tanımlanmıĢtır. Ġnsanların benlik 

yapıları kendini, çevresini ve dünyayı nasıl algıladığını belirleyerek duygu, düĢünce ve 

davranıĢları etkilemeketedir. Toplumlar arası duygu, düĢünce ve davranıĢ 

farklılıklarının nedenlerine bakıldığında o toplumlardaki bireylerin yaygın olarak 

kullandığı benlik yapıları arasındaki farktan kaynaklandığı sonucuna ulaĢılmaktadır.  

Bireyci kültürlerde özerklik desteklenmekte ve önem verilmektedir. Batı kültürlerinde 

görüldüğü üzere bireyci kültürün hakim olduğu yerlerde kiĢiler kendini ifade etmek, 

sorumluluk almak, kendi baĢına karar vermek ve kararlarının arkasında durmak gibi 

özellikler sergileyen ayrık benlik yapısına sahip kiĢilerdir. Toplulukçu kültürlere 

bakıldğında ise iliĢkili olma ihtiyacının desteklendiği görülmektedir. Toplulukçu 

kültürlerde gözüken iliĢkisel benlik yapısında birbirine bağlılık, gruba aidiyet, uyum ve 

baĢkalarının duygularına duyarlılık gerektirmektedir (KağıtçıbaĢı ve Cemalcılar, 2015). 

Türkiye genel olarak toplulukçu kültüre sahip bir ülke olarak belirlenmiĢtir (Hofstede, 

2001). Türkiye‟deki sosyo-kültürel yapı aile, akraba ve çevre ile iliĢkilerin değerli ve 

önemli olduğunu göstermektedir (Ġmamoğlu, Küller, Ġmamoğlu ve Küller, 1993). Bunun 

yanında sosyo-ekonomik değiĢimlerle beraber eğitim ve ekonomik düzey yükseldikçe 

maddi bağımlılıkların azalmakta olduğu ama duygusal bağların devam etmekte olduğu 

görülmüĢtür (KağıtçıbaĢı, 1996). Buradan yola çıkarak KağıtçıbaĢı üçüncü bir benlik 

yapısı çeĢidi ortaya koymuĢtur. Bu hem iliĢkisel benliği hem özerk benliği içine alan 
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özerk-iliĢkisel benlik yapısı olarak isimlendirilmiĢtir. Özerklik de iliĢkili olma da temel 

insan ihtiyacıdır. Özerk-iliĢkisel benlik türü toplulukçu kültüre sahip toplumların 

geliĢmiĢ Ģehirlerinde çoğunlukla da kuĢaklararası maddi bağın azaldığı ama duygusal 

bağın yok olmadığı aile tiplerinde kendini göstermektedir (KağıtçıbaĢı ve Cemalcılar, 

2015). Bireylerin psikolojik ihtiyaç doyumlarının çevreleri tarafından Ģekillediği ve 

oluĢtuğu düĢünüldüğünde (Knee ve ark., 2013) ve kültür yapısının benlik yapısını 

etkilediğini belirten araĢtırmalar ıĢığında (KağıtçıbaĢı ve Cemalcılar, 2015) toplum 

yapısının psikolojik ihtiyaçlara etki edebileceği düĢünülmektedir. Toplumların sahip 

oldukları kültür yapıları özerklik doyumunu sağlayacaktır. Bununla beraber toplum 

yapısnın özerklik ihtiyacını yönlendirdiği için romantik iliĢki doyum düzeyini de 

yönlendirebileceği düĢünülebilir. Toplum yapısı sayesinde özerklik ihtiyacı yüksek olan 

bireyler romantik iliĢkilerinden daha fazla doyum sağlayabilecekleri düĢünülmektedir. 

Dolayısıyla ayrık benlik yapısına ve özerk-iliĢkisel benlik yapısına sahip kültürlerde 

özerklik doyumuyla beraber romantik iliĢki doyumunun da sağlanıyor olabileceği 

düĢünülebilir. Bu durum konu ile ilgili araĢtırmalar çoğaltıldığında netlik 

kazanabilecektir.  

ÇalıĢmada ölçek puanlarının cinsiyet değiĢkenine göre karĢılaĢtırılması için 

bağımsız t test analizi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada iliĢki doyum düzeyinin cinsiyete göre 

farklılık göstermediği sonucuna varılmıĢtır (p>0.05) (Tablo 7). Alan yazında bu sonucu 

destekleyen çalıĢmalar bulunmaktadır. Saraç, Hamamcı ve Güçray‟ın (2015) 299 

üniversite öğrencisi üzerinde, romantik iliĢkiyi yordayan etmenleri belirleyebilmek için 

yaptığı bir çalıĢmada, cinsiyet ve iliĢki doyumu arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmamıĢtır. BaĢka bir çalıĢmaya göre, Satıcı ve Deniz‟in (2018) yaptığı bir 

araĢtırmada romantik iliĢki doyumunun cinsiyete göre bir farklılık göstermediği sonucu 

elde edilmiĢtir. Bu çalıĢmaların yanında alan yazında kadınların iliĢki doyum 

düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğunu belirten çalıĢmalar da bulunmaktadır 

(Hendrick, Hendrick ve Adler, 1988). Alan yazında cinsiyetler arası romantik iliĢki 

doyumunun farklılaĢıp farklılaĢmadığına dair, kadınların mı yoksa erkeklerin mi daha 

yüksek iliĢki doyumu hissettikleri hakkında net bir bilgi ortaya konulmadığı 

gözlemlenmiĢtir. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere bazı çalıĢmalar cinsiyetler 

arası romantik iliĢki doyumunun farklılaĢtığını bulmuĢken bazıları aralarında fark 

olmadığı sonucuna varmıĢtır. Bunların yanında bazı çalıĢmalarda kadınların erkeklerden 
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daha fazla romantik iliĢki doyumu yaĢadıkları belirtilirken  (Kaura ve Lohman, 2007; 

Rosen, Bailey, ve Muise, 2017) bazı çalıĢmalar ise erkeklerin kadınlardan daha fazla 

romantik iliĢki doyumu yaĢadığı belirtmektedir (Falconier ve Epstein, 2010). 

Literatürde cinsiyet ve iliĢki doyumu arasında ki iliĢki hakkında birçok farklı sonuç 

çıkaran çalıĢmaların olduğu fark edilmiĢtir. Alan yazındaki bu bilgilerin yanında bu 

araĢtırmada kadınların ve erkeklerin birbirlerinden daha yüksek ya da düĢük romantik 

iliĢki doyumu yaĢadığı gözlemlenmemiĢtir. Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği alt boyutu olan 

iliĢkili olma alt boyutunun cinsiyet ile arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuĢtur. 

Kadınlar ile erkekler arasında iliĢkili olma puanı açısından anlamlı bir fark vardır 

(p<0.05) (Tablo 7). Kadınların iliĢkili olma puanı erkeklere göre daha yüksektir. Diğer 

Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği alt boyutları ve Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 alt boyutları 

puanlarının cinsiyet değiĢkeniyle arasında anlamlı bir fark elde edilmemiĢtir.  Alan 

yazında bu sonucu destekleyen çalıĢmalara rastlanmıĢtır. Cihangir Çankaya‟nın 

(2009a), 240 öğrenci üzerinde, temel psikolojik ihtiyaçların doyumu ve iyi olma 

arasındaki iliĢkiyi inceleyen bir çalıĢmanın cinsiyet değiĢkenine iliĢkin bulgularına 

bakıldığında, özerklik ve yeterlilik ihtiyaçlarının cinsiyet ile arasında anlamlı bir 

farklılık yokken, iliĢkili olma ihtiyacında anlamlı bir fark çıkmıĢtır. ĠliĢkili olma 

psikolojik ihtiyacı kadınlarda erkeklere göre daha yüksek doyumlu çıkmıĢtır. Alan 

yazındaki baĢka bir çalıĢmaya bakıldığında özerklik psikolojik ihtiyacı cinsiyete göre 

farklılık göstermezken, kız çocuklarının sevgi ve ait olma ihtiyaçlarının erkek 

çocuklarından daha fazla olduğu sonucu elde edilmiĢtir (Harvey ve Retter, 2002). 

Birçok çalıĢmanın sonuçlarına göre kadınların iliĢkili olma ihtiyaçlarının erkeklere 

kıyasla daha fazla olduğu bulgusuna ulaĢmıĢtır (Çelikkaleli ve Gündoğdu, 2005). Bunun 

yanında alan yazında 3 temel psikolojik ihtiyaç ile cinsiyet arasında anlamlı bir farkın 

olmadığını belirten çalıĢmalar da bulunmaktadır (Kaya ve Sarı, 2016;Sarı ve ark., 

2011). 

Kadın ve erkekler sosyal yaĢamlarındaki etkileĢimlerinde cinsiyet rollerinin 

yarattığı farklı beklentilerin ıĢığında hareket etmektedirler (KağıtçıbaĢı ve Cemalcılar, 

2015). Wood, Rhodes ve Whelan‟ın (1989) belirttiği üzere toplumların cinsiyet rollerine 

yükledikleri değerler kadınların ve erkeklerin tutum, inanç ve becerilerini yönlendirdiği 

için sosyal eylemlerde ve duygularda cinsiyetler arası farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu 

farklılıklardan bir tanesi kadınların kiĢiler arası iliĢkilere daha yatkın ve topluluk 
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tartıĢmalarında daha içten, samimi, anlaĢmaya eğilimli olmaları olarak belirtilmektedir 

(YaĢın Dökmen, 2010). Kadınların bu tutumlarının iliĢkili olma psikolojik ihtiyaçlarının 

daha fazla doyum sağladığı sonucunu açıklıyor olabileceği düĢünülmektedir. 

Bu çalıĢmanın irrasyonel inanıĢlar ile cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki 

olmadığı sonucunu alan yazındaki araĢtırmalar da desteklemektedir. Bilge ve Arslan‟ın 

(2000) 762 üniversite öğrencisiyle yürüttüğü, akılcı olmayan düĢünce düzeyleri farklı 

üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerini incelediği çalıĢmasında cinsiyet ile 

irrasyonel inanıĢlar arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiĢtir. Demir ve Kumcağız 

(2019) tarafından yapılan bir çalıĢmaya göre de irrasyonel inanıĢlar ve cinsiyet arasında 

anlamlı bir iliĢki olmadığı sonucuna varılmıĢtır. Öte yandan irrasyonel inanıĢların 

cinsiyete göre değiĢtiğini gösteren çalıĢmalar da bulunmaktadır (Gündüz, 2006; Yurtal, 

2001). 

Ölçek puanlarının yaĢa göre karĢılaĢtırılmasına bakıldığında Algılanan Romantik 

ĠliĢki Kalitesi Ölçeğinin yaĢ ile anlamlı bir iliĢkisi bulunamamıĢtır (p>0.05) (Tablo 8). 

AraĢtırma bulgularına göre romantik iliĢki doyumu düzeyi ile bireylerin yaĢı arasında 

bir bağlantı yoktur. Alan yazında bu araĢtırmanın sonucunu destekleyen çalıĢmalar 

bulunmaktadır. Saraç, Hamamcı ve Güçray‟ın (2015) hâlihazırda romantik iliĢkisi olan 

ve yaĢ ortalamaları 21.52 olan örneklemle gerçekleĢtirdiği bir çalıĢmaya bakıldığında 

yaĢ ile romantik iliĢki doyum düzeyi arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı sonucuna 

vardıkları görülmektedir. Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği alt boyutları puanıyla yaĢ arasında 

anlamlı bir iliĢki olup olmadığına bakıldığında, temel psikolojik ihtiyaçların doyum 

düzeyi ile yaĢ arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı sonucuna varılmıĢtır (p>0.05) (Tablo 

8). Sarı ve arkadaĢlarının (2011) 213 üniversite öğrencisinin katılımıyla, temel 

psikolojik ihtiyaçlar üzerine yaptığı bir çalıĢmanın sonuçlarına göre de özerklik, 

yeterlilik ve iliĢkili olma ihtiyaçları ile yaĢ arasında anlamlı bir iliĢki çıkmamıĢtır.  

Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2‟nin alt boyutlarına bakıldığında kendini değersizleĢtirme 

alt boyutunun yaĢ ile arasında anlamlı bir iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır (p<0.05) 

(Tablo 8). 21-25 yaĢında olanlarda kendini değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢ düzeyi en 

yüksek iken ( ̅  22.13), 26 yaĢ ve üstünde olanlarda en düĢüktür ( ̅  18.10) (Tablo 8). 

Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2‟nin diğer alt boyutlarının yaĢ ile arasında anlamlı bir 

iliĢkiye rastlanmamıĢtır (p>0.05) (Tablo 8). Kurt ve Gündüz (2020) romantik iliĢkilerde 
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irrasyonel inanıĢlar üzerine yapmıĢ oldukları çalıĢmada yaĢ ilerledikçe irrasyonel 

inanıĢların azaldığı sonucunu elde etmiĢlerdir.  

Örneklemin eğitim düzeyi ile ölçek puanları arasındaki iliĢki karĢılaĢtırıldığında 

Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeğinin eğitim durumu ile arasında anlamlı bir 

fark çıkmamıĢtır (p>0.05) (Tablo 9). AraĢtırmanın bulgularına göre iliĢki doyumu ile 

eğitim düzeyi arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır. Alan yazındaki bir 

araĢtırmaya bakıldığında, üniversite öğrencilerinin iliĢki doyumları ile sınıf düzeyleri 

arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın bulgularına göre sınıf düzeyi ile iliĢki 

doyumu arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (Saraç, Hamamcı ve Güçray, 2015). 

Çağ ve Yıldırım‟ın (2013) evlilik doyumunu yordayan değiĢkenleri incelediği 811 

kiĢilik bir araĢtırmada evlilik doyumu ile eğitim arasında ters yönlü bir iliĢkinin olduğu 

bulunmuĢtur. Eğitim düzeyi arttıkça iliĢki doyumu azalmaktadır. Bu çalıĢmanın 

sonuçlarına göre katılımcıların eğitim düzeyleri ile Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 

arasında da anlamlı bir fark çıkmamıĢtır (p>0.05) (Tablo 9). Bireylerin sahip oldukları 

irrasyonel inanıĢlar eğitim düzeyine göre değiĢiklik göstermemektedir. Yurtal‟ın (2001) 

560 üniversite öğrencisinin katılımıyla irrasyonel inanıĢlar üzerine yaptığı çalıĢmanın 

sonuçları da bu çalıĢmanın bulgularını desteklemektedir. Yurtal‟ın (2001) çalıĢmasına 

göre irrasyonel inanıĢlar ile eğitim düzeyi arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. Bilge, 

Arslan ve Doğan (2000) çalıĢmalarında eğitim düzeyi ile irrasyonel inanıĢlar arasında 

iliĢki olmadığı sonucuna varmıĢtır. Bunların yanında farklı bir araĢtırmaya göre ise 

irrasyonel inanıĢlar ile eğitim düzeyi arasında anlamlı bir fark vardır. Ortaokul ve lise 

mezunlarının üniversite mezunlarına göre daha fazla irrasyonel inanıĢa sahip oldukları 

sonucuna varmıĢlardır (Demir ve Kumcağız, 2019). Eğitim düzeyi ile Ġhtiyaç Doyumu 

Ölçeği alt boyutlarının arasındaki iliĢkiye bakıldığında özerklik alt boyutu ve iliĢkili 

olma alt boyutu ile anlamlı bir fark (p<0.05) gözükürken, eğitim düzeyinin yeterlilik alt 

boyutu ile arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p>0.05) (Tablo 9). Psikolojik 

ihtiyaçlar eğitim düzeyine göre incelendiğinde yüksek lisans mezunu olan kiĢilerin 

özerklik ( ̅  33.37) ve iliĢkili olma ( ̅  50.70) ihtiyaç doyumları en yüksek olarak 

çıkmıĢtır (Tablo 9). Lise ve alt eğitim düzeyine sahip kiĢilerde ise özerklik alt boyutu 

( ̅  28.86) ve iliĢkili olma alt boyutu ( ̅  43.00) en düĢük düzeyde çıkmıĢtır (Tablo 9). 

Psikolojik ihtiyaçların doyum düzeyleri sosyal ortamlar ve kiĢiler arası iliĢkilerle 

bağlantılı Ģekilde ilerlemektedir  (Sheldon, Eliot, Kim ve Kasser, 2001). Bu çalıĢmadaki 
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özerklik ve iliĢkili olma ihtiyaç doyumlarının eğitim düzeyi arttıkça artması sonucunun 

bunun ile iliĢkili olabileceği düĢünülmektedir. Bireylerin eğitim düzeyleri arttıkça dâhil 

oldukları sosyal ortamlar da çeĢitlenmekte ve artmaktadır. Paralel Ģekilde kiĢiler arası 

iliĢkiler de artacaktır. Bireyin eğitimle beraber sosyal çevre ve kiĢiler arası iliĢkilerinin 

artması, beraberinde özerklik ve iliĢkili olma ihtiyaç doyumlarının artıĢını 

sağlayabileceği düĢünülmektedir. 

Bu çalıĢmada iliĢki süresi ile ölçek puanları arasındaki iliĢkiye bakıldığında, 

Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği ile iliĢki süresi arasında anlamlı bir fark 

bulunurken (p<0.05), diğer ölçek puanlarıyla iliĢki süresi arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır (p>0.05) (Tablo 10). AraĢtırmanın sonuçlarına göre iliĢki süresi arttıkça 

iliĢki doyum düzeyinin de arttığı tespit edilmiĢtir. Alan yazında bu bulguları 

destekleyen çalıĢmalara rastlanmaktadır. Saraç, Hamamcı ve Güçray‟ın (2015) yaptığı 

bir çalıĢmaya göre iliĢki süresi ile iliĢki doyumu arasında olumlu yönde düĢük düzeyde 

anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Weigel, Bennett ve Reisch (2003) romantik iliĢki 

sürecinde olanlarla yürüttükleri çalıĢmalarına bakıldığında iliĢki süresi artıĢ gösterdikçe, 

bağlanımın da arttığı gözlemlenmiĢtir. 

Bu çalıĢmada demografik özelliklerden iliĢki durumu ile ölçek puanları 

arasındaki iliĢki de incelenmiĢtir. Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği ile iliĢki 

durumu arasında anlamlı bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır (p>0.05) (Tablo 11). ĠliĢki durumu 

iliĢki doyumunu etkileyen faktörler arasında değildir. ÇalıĢmada ki katılımcıların iliĢki 

durumlarına bakıldığında sevgilisi olan ve sözlü ya da niĢanlı olan bireylerin eĢit 

dağılmadığı görülmektedir. Bu durumunda iliĢki doyumu ve iliĢki durumu arasıda ki 

iliĢki sonucunu etkilemiĢ olabileceği düĢünülmektedir. Alan yazına bakıldığında bazı 

araĢtırmalarda sözlü veya niĢanlı olan kiĢilerin iliĢki doyumları sevgili düzeyinde 

iliĢkisi olan kiĢilere göre daha yüksek düzeyde bulunmuĢtur (Buğa, 2009; BüyükĢahin, 

2006; Saraç, Hamamcı ve Güçray, 2015). ĠliĢki doyumunun iliĢkinin resmileĢmesi ile 

artabileceği düĢünülmektedir çünkü bireyler iliĢkiden aldıkları doyum arttığında 

romantik iliĢkilerini daha resmi hale getirmek, söz/niĢan yapmak isteyeceklerdir 

(Stanley ve Markman, 1992). 
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BÖLÜM 4. SONUÇ 

               Bu bölümde ilk olarak araĢtırmayı kısaca tanımlayabilmek adına süreç ve elde 

edilen sonuçlar anlatılmaktadır. Sonrasında bulgular sonucunda araĢtırmada varılan 

noktayı açıklayan yargı bölümü ve alan yazına katkı sağlayabilmek için baĢka hangi 

çalıĢmaların yapılabileceğine ve mevcut araĢtırmanın alanda ne gibi katkıları 

olabileceğine yönelik değerlendirilmelerin yer aldığı öneriler bölümü bulunmaktadır.  

            AraĢtırmada romantik iliĢki sürecinde olan fakat evli olmayan kiĢilerin romantik 

iliĢki doyumu ile irrasyonel inanıĢları ve psikolojik ihtiyaçlarının karĢılanma düzeyleri 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek amaçlanmıĢtır. ĠliĢkisel tarama modelli bir araĢtırma olan 

bu çalıĢmada 18-39 yaĢlarında olan 231 katılımcıya Google Formlar üzerimden online 

olarak ulaĢılmıĢtır. Veriler sırasıyla, araĢtırmacı tarafından oluĢturulan demografik bilgi 

formu, Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği, Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği ve Tutum ve 

ĠnanıĢlar Ölçeği-2 kullanılarak anket yöntemiyle elde edilmiĢtir. AraĢtırmada elde 

edilen veriler SPSS 21 programı ile analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada Pearson Korelasyon 

analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi, bağımsız t testi ve tek yönlü varyans 

(ANOVA) analizi kullanılmıĢtır. Katılımcıların %58.40‟ı kadın, %41.60‟ı erkek 

bireylerden oluĢmaktadır. YaĢ ortalamaları 24.46 olarak belirlenen bu katılımcıların 

%17.30‟u 18-20 yaĢ, %52.80‟i 21-25 yaĢ, %22.10‟u 26-30 yaĢ ve %7.80 30-39 yaĢ arası 

bireylerdir. Katılımcıların öğrenim durumlarına göre dağılımı incelendiğinde; %0.90 

ilkokul, %0.90 ortaokul, %13.40 lise, %4.30 ön lisans, %67.50 lisans ve %13.00 yüksek 

lisans mezunu bireylerdir. Katılımcıların iliĢki durumuna göre; %88.30‟unun sevgilisi, 

%11.70‟i sözlü veya niĢanlı olduğu belirlenmiĢtir. Katılımcıların %20.80‟ni 0-6 ay, 

%15.60‟ı 6-12 ay, %22.90‟nı 1-2 yıl arası ve %40.70‟nin 2 yılın üstünde iliĢkisi olduğu 

saptanmıĢtır. 

            ÇalıĢmada elde edilen bulgular doğrultusunda romantik iliĢki doyumu ile 

irrasyonel inanıĢlar arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır (p>0.05). Romantik iliĢki 

doyumu düzeyi ile psikolojik ihtiyaçlar arasındaki iliĢkiye bakıldığında ise özerklik alt 

boyutu ile romantik iliĢki doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur 

(p<0.05). Yeterlilik ve iliĢkili olma alt boyutlarıyla romantik iliĢki doyumu arasında ise 

anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır (p>0.05). ÇalıĢma sonucuna göre romantik iliĢki 
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doyum düzeyini, psikolojik ihtiyaçlardan sadece özerklik pozitif yönde anlamlı düzeyde 

etkilemekte iken irrasyonel inanıĢlar ile iliĢki doyumu arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunamamıĢtır. ÇalıĢmadaki demografik özelliklerle romantik iliĢki doyumu arasındaki 

iliĢki incelendiğinde cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu ve iliĢki durumu ile romantik iliĢki 

doyumu arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıĢtır (p>0.05). Romantik 

iliĢkinin süresi ile iliĢki doyumu arasında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur 

(p<0.05). 

             Bu çalıĢma Algılanan Romantik ĠliĢki Kalitesi Ölçeği, Ġhtiyaç Doyumu Ölçeği 

ve Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 ile araĢtırmaya gönüllülük esasına göre katılmıĢ olan 

Ġstanbul ve Sakarya‟da yaĢayan 231 kiĢi, ölçme araçları ve online olarak toplanan 

verilerle sınırlıdır. ÇalıĢmada kullanılan Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2‟nin Türkçe 

geçerlilik güvenilirlik çalıĢması 2020 yılında yapıldığı için ülkemizde bu ölçekle ve bu 

araĢtırmanın konusu üzerine yapılan çalıĢmalara ulaĢılamamıĢtır. Bu durumda araĢtırma 

sonuçlarının alan yazın bilgisiyle karĢılaĢtırılması açısından sınırlılık oluĢturmuĢtur. 

4.1. Yargı 

              Bu araĢtırmada romantik iliĢki doyumu ile irrasyonel inanıĢlar ve psikolojik 

ihtiyaçlar arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın bulgularından yola çıkarak kiĢilerin 

sahip oldukları irrasyonel inanıĢlar ile iliĢki doyumu arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı 

tespit edilmiĢtir. Bireylerin aĢırı talepkârlık negatif değerlendirme, rahatsız olmaya 

katlanamama ve kendini değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢları ile iliĢki doyumu arasında 

anlamlı bir iliĢki yoktur. AraĢtırmanın değiĢkenleri arasında olan psikolojik ihtiyaçlar ve 

iliĢki doyumu arasındaki iliĢkiye bakıldığında, temel psikolojik ihtiyaçlardan özerkliğin 

iliĢki doyumunu anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilmiĢtir. Özerklik doyumu arttıkça 

paralel Ģekilde iliĢki doyum düzeyinin de arttığı sonucuna varılmıĢtır. Bunun yanında 

yeterlilik ve iliĢki olma psikolojik ihtiyaçları doyum düzeylerinin iliĢki doyumunu 

anlamlı düzeyde yordamadığı sonucuna varılmıĢtır. AraĢtırmanın demografik 

değiĢkenlerinden olan cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu ve iliĢki durumunun romantik iliĢki 

doyumu ile aralarında anlamlı bir iliĢki çıkmamıĢtır. Romantik iliĢki doyum düzeyi ile 

iliĢki süresi arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir.  
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            Temel psikolojik ihtiyaçlardan iliĢkili olma ihtiyacı cinsiyete göre farklılık 

göstermiĢtir. Kadınların iliĢkili olma ihtiyaçlarının erkeklere göre daha fazla olduğu 

tespit edilmiĢtir. Yeterlilik ve özerklik psikolojik ihtiyaçları ile cinsiyet arasında bir 

iliĢkiye rastlanmamıĢtır. Ġrrasyonel inanıĢlar ile cinsiyet arasında da anlamlı bir iliĢki 

bulunamamıĢtır. 

            Psikolojik ihtiyaçlar ile yaĢ arasında anlamlı bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır. 

Ġrrasyonel inanıĢlarda da sadece kendini değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢı ile yaĢ 

arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiĢtir. YaĢ ilerledikçe kendini 

değersizleĢtirme irrasyonel inanıĢının azaldığı sonucuna varılmıĢtır. 

            Eğitim durumu ile psikolojik ihtiyaçlardan özerklik ve iliĢkili olma arasında 

pozitif yönde anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Yeterlilik ihtiyacı ile eğitim düzeyi arasında 

iliĢkiye rastlanmamıĢtır. Ġrrasyonel inanıĢlar ile eğitim durumu arasında da anlamlı bir 

iliĢkiye rastlanmamıĢtır. ĠliĢki süresi ve iliĢki durumu değiĢkenleri ile psikolojik 

ihtiyaçlar ve irrasyonel inanıĢlar arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

4.2. Öneri   

            Literatür incelendiğinde romantik iliĢki doyumu ile romantik iliĢki irrasyonel 

inanıĢları arasındaki iliĢkiyi inceleyen çalıĢmalar bulunurken, 4 temel irrasyonel inanıĢ 

ile iliĢki doyumu arasındaki iliĢkiyi inceleyen çalıĢmalar rastlanmamıĢtır. Gelecekteki 

çalıĢmalar 4 irrasyonel inanıĢ ile iliĢki doyumu arasındaki iliĢkiyi daha geniĢ 

örneklemde ve farklı evrenlerde inceleyerek literatüre katkı sağlayabilecekleri 

düĢünülmektedir.  

            Bu çalıĢmaya romantik iliĢki sürecinde olan kiĢiler katılım sağlamıĢlardır. 

Gelecekte yapılacak araĢtırmalarda sadece romantik iliĢki sürecindekiler değil, romantik 

iliĢki sürecinde olmayıp geçmiĢte iliĢki deneyimi olan kiĢiler de araĢtırmalara dahil 

edilebilir. 

            Alan yazına bakıldığında evlilik öncesi romantik iliĢki yaĢayan bireylerin iliĢki 

doyumları üzerine çalıĢmalar yapılmaya baĢlandığı görülse de çoğunlukla iliĢki doyumu 

üzerine yapılan çalıĢmaların evli bireylerden oluĢtuğu gözlemlenmiĢtir. Literatüre katkı 
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sağlayabilmek adına ileriki çalıĢmalarda evlilik öncesi romantik iliĢkilere odaklanmak 

faydalı olacaktır. 

            ÇalıĢma sırasında irrasyonel inanıĢlar ve psikolojik ihtiyaçlar arasında iliĢki 

olabileceği tespit edilmiĢtir. Gelecekteki araĢtırmalarda, irrasyonel inanıĢlar ve temel 

psikolojik ihtiyaçlar arasındaki iliĢkiyi netleĢtirmek adına çalıĢmalar yapılabileceği 

düĢünülmektedir. 

            Bu araĢtırmanın sonuçları bireysel ve çift terapilerinde kiĢilerin ihtiyaçlarına 

uygun terapötik müdahaleler geliĢtirmek için kullanılabilecektir. Klinik alanda bireysel 

ya da çift terapilerinde bireylerin romantik iliĢkilerinde yaĢadıkları problemleri iĢlevsel 

Ģekilde çözebilmeleri ve iliĢki süreçlerinde daha mutlu olabilmeleri adına bireyin 

özerklik ihtiyacına odaklanılabileceği düĢünülmektedir. Sağlıklı bir romantik iliĢki 

süreci yürütebilmek için terapilerde özerklik ihtiyacını desteklemek adına çalıĢmalar 

yapılabileceği önerilmektedir. 
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EK’LER 

EK 1. BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM FORMU 

            Sizi Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencisi Ahsen 

ARSLAN tarafından gerçekleĢtirilen ve Dr. Öğr. Üyesi Deniz ġARLAK 

danıĢmanlığında yürütülen “Romantik ĠliĢkilerde ĠliĢki Doyumu Ġrrasyonel ĠnanıĢlar ve 

Psikolojik Ġhtiyaçlar Arasındaki ĠliĢki” baĢlıklı araĢtırmaya davet ediyoruz. Bu 

araĢtırmaya katılıp katılmama kararını vermeden önce, araĢtırmanın neden ve nasıl 

yapılacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle bu formun okunup anlaĢılması büyük 

önem taĢımaktadır. Eğer anlayamadığınız ve sizin için açık olmayan Ģeyler varsa ya da 

daha fazla bilgi isterseniz bize sorunuz. Sorularınız için ahsenarslannn@gmail.com 

adresinden iletiĢime geçebilirsiniz. 

            Bu çalıĢmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. ÇalıĢmaya 

katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalıĢmadan çıkma hakkına 

sahipsiniz. ÇalıĢmayı yanıtlamanız, araĢtırmaya katılım için onam verdiğiniz biçiminde 

yorumlanacaktır. Size verilen formlardaki soruları yanıtlarken kimsenin baskısı veya 

telkini altında olmayın. Cevaplarınızın samimi ve gerçeği yansıtan cevaplar olması 

beklenmektedir. Toplanan veriler toplu olarak değerlendirilecektir, bireysel Ģekilde 

analiz edilmeyecektir. Bu araĢtırma, romantik iliĢkilerde iliĢki doyum düzeyiyle 

irrasyonel inanıĢlar ve psikolojik ihtiyaçlar arasındaki iliĢkiyi incelemek üzerine 

yapılmaktadır. 

 Bu araĢtırma tez çalıĢması için gerçekleĢtirilmektedir ve elde edilen bilgiler sadece 

bilimsel araĢtırma için kullanılacaktır. Soruları cevaplamak ortalama 15 dakika 

sürecektir. Bazı katılımcılar sıkılabilir, böyle bir durumda ara verip tekrar devam 

edebilirsiniz. Lütfen soruları eksiksiz doldurmaya özen gösteriniz. 

NOT: AraĢtırmaya romantik iliĢkisi olan fakat evli olmayan bireyler katılabilmektedir. 

TeĢekkür ederiz. 

AraĢtırmaya katılmayı kabul ediyorum. 

□ Evet    □ Hayır 



65 
 

EK 2. DEMOGRAFĠK BĠLGĠ FORMU 

1. Cinsiyetiniz:  

2. YaĢınız: 

3. Öğrenim Durumunuz: 

4. ġu anki romantik iliĢki durumunuz?     

Sevgilisi var ( )  Sözlü/NiĢanlı ( ) 

5. Romantik iliĢkiniz ne zamandır devam etmekte?   

 ……Yıl …….Ay 
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EK 3. ALGILANAN ROMANTĠK ĠLĠġKĠ KALĠTESĠ ÖLÇEĞĠ 

AĢağıdaki ifadelere ne düzeyde katıldığınızı belirtirken, lütfen ġU ANKĠ partneriniz ve 

iliĢkiniz hakkında dikkatlice düĢününüz. Her bir ifadede sadece tek bir sayıyı daire 

içerisine alınız. 

1. ĠliĢkinizden ne kadar doyum alıyorsunuz? 

HĠÇ 1 2 3 4 5 6 7 ÇOK 

2. ĠliĢkinize kendinizi ne kadar adadınız? 

HĠÇ 1 2 3 4 5 6 7 ÇOK 

3. ĠliĢkinizde birbirinize karĢı ne kadar yakınlık hissediyorsunuz? 

HĠÇ 1 2 3 4 5 6 7 ÇOK 

4. ĠliĢkinizde partnerinize ne kadar güveniyorsunuz? 

HĠÇ 1 2 3 4 5 6 7 ÇOK 

5. ĠliĢkiniz ne kadar tutkulu? 

HĠÇ 1 2 3 4 5 6 7 ÇOK 

6. ĠliĢkinizde partnerinizi ne kadar seviyorsunuz? 

HĠÇ 1 2 3 4 5 6 7 ÇOK 
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EK 4. ĠHTĠYAÇ DOYUMU ÖLÇEĞĠ 

AĢağıda bireylerin ihtiyaçlarını doyurma biçimlerine dair ifadeler verilmiĢtir. Lütfen her 

bir ifadeyi okuduktan sonra, ifadelerin size uygunluk derecesini belirtiniz.  

 

1  2 3 4 5 6 7 

    Hiç doğru                        Biraz             Çok 

                 değil                            doğru                    doğru  
 

1. Hayatımı nasıl yaĢayacağıma karar verme özgürlüğümün olduğunu 

hissediyorum. 

 

2. EtkileĢimde bulunduğum insanlardan gerçekten hoĢlanıyorum.  

3. Kendimi çoğu zaman çok yeterli hissetmem.  

4. Hayatımda kendimi baskı altında hissediyorum.  

5. Tanıdığım insanlar yaptığım Ģeylerde iyi olduğumu söylerler.  

6. EtkileĢimde bulunduğum insanlarla iyi geçinirim.  

7. Daha çok kendi baĢımayımdır ve çok fazla sosyal etkileĢime girmem.  

8. GörüĢ ve düĢüncelerimi ifade etmede genellikle kendimi özgür hissederim.  

9. Düzenli olarak etkileĢimde bulunduğum insanları arkadaĢım olarak görürüm.   

10. Son zamanlarda yeni ve ilginç beceriler öğrendim.   

11. Günlük yaĢamımda bana söylenilenleri sıklıkla yapmak zorunda kalırım.  

12. Hayatımdaki insanlar benimle ilgilenirler.  

13.Çoğu zaman, yaptıklarımdan dolayı baĢarı duygusunu hissederim.   

14. Günlük yaĢamımda etkileĢimde bulunduğum insanlar duygularımı dikkate 

alırlar.  

 

15. Hayatımda ne kadar yetenekli olduğumu gösterme Ģansını bulamıyorum.  

16. Yakın olduğum çok fazla insan yok.   

17. Günlük yaĢamımda kendi benliğimi ortaya koyabildiğimi hissediyorum.  

18. Düzenli olarak etkileĢimde bulunduğum insanlar benden hoĢlanmıyor gibi 

gözüküyor. 

 

19. Kendimi çoğu zaman becerikli hissetmem.   

20. Günlük yaĢamımda kendi kararlarımı vermek için çok fazla imkanım yoktur.   

21. Genellikle insanlar bana karĢı oldukça dostane davranır.   

 

 

 

 

 



68 
 

EK 5. TUTUM VE ĠNANIġLAR ÖLÇEĞĠ-2 

Her bir madde için lütfen aĢağıdakilerden birini seçerek cevabı iĢaretleyiniz. 

0. Eğer hiç katılmıyorsanız 

1. Eğer biraz katılıyorsanız 

2. Eğer orta derecede katılıyorsanız 

3. Eğer katılıyorsanız 

4. Eğer tamamıyla katılıyorsanız 

 

1. Ġnsanlar bana saygısızca davranırlarsa, bu onların iĢe yaramaz, 

terbiyesiz insanlar olduğunu göstergesidir. 

     

2. Etrafımdaki önemli kiĢiler tarafından sevilmiyorsam bu onların 

değersiz olduklarını gösteren bir Ģeydir. 

     

3.  Yaptığım iĢleri yetersiz bulan insanların gözümde değeri hiç yoktur.      

4. Eğer değer verdiğim insanlar benden hoĢnut değillerse ben hala 

onların iyi bir insan olduklarını düĢünmeye devam ederim. 

     

5. Rahatım kaçmıĢ, gergin/tedirgin ve sinirlenmiĢ olmak çekilmez 

duygular ve ben bu tür hisler içinde olmaya katlanamıyorum.  

     

6. Eğer önemli kiĢiler tarafından beğenilmezsem bu durum benim 

değersiz biri olduğumu gösterir. 

     

7. Çevremdeki önemli insanlar tarafından sevilmemek moral bozucu 

birĢey ancak çok da berbat bir durum değil. 

     

8. Rahatım kaçmıĢ, huzursuz, gergin/tedirgin ve sinirlenmiĢ olduğum 

anlar benim kendimi iĢe yaramaz bir insan olarak düĢündüğüm 

anlardır. 

     

9. Önemli kiĢiler tarafından beğenilmemek benim beğenilmeye değer 

bir kiĢi olmadığımı ve değersiz biri olduğumu gösterir. 

     

10. Yapılması çok önemli olan Ģeylerde baĢarısız olmak katlanamadığım 

bir durum. 

     

11. Hayatımdaki zorluklar karĢısında canım sıkılır ancak bunlar sadece 

moral bozucu Ģeyler, çok da berbat bir durumlar değil. 

     

12. Benim için yapılması çok önemli olan Ģeyleri yeterince yapamamak 

yıkıcı bir durumdur. 

     

13. Çevremdeki bazı insanların beni sevmesini beklerim ancak onlar 

tarafından illa ki sevilmek zorunda olmadığımın farkındayım. 

     

14. Önemli insanlar beni beğenmediklerinde, bu benim değerimin bir 

göstergesi değildir. 

     

15. Benim için çok önemli olan Ģeylerde kesinlikle baĢarılı olmak 

zorundayım, baĢarılı olamamayı kabullenemem. 

     

16. Huzursuz, gergin/tedirgin ve sinirlenmiĢ hissetmek istemem ancak 

bu tip duygulara katlanabilirim. 

     

17. Benim için yapılması çok önemli olan Ģeylerde baĢarısız olsam dahi 

kendimi olduğum gibi kabul edebilirim. 

     

18. Benim için önemli olan iĢlerde yetersiz kalmak çok kötü bir durum 

ve bu iĢleri yaparken baĢarısız olmak çok yıkıcı bir durum. 

     

19. Önemli insanların beni sevmiyor ya da yaptıklarımı onaylamıyor      
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olmasına katlanabilirim. 

20. Benim için çok önemli olan iĢlerde baĢarısız olsam da hala kendimi 

olduğum gibi kabullenebilirim. 

     

21. Kendimi huzursuz hissetmek kötü bir durum ancak berbat bir durum 

değil. 

     

22. Gergin/tedirgin ve sinirlenmiĢ olmaya katlanamıyorum ve bence bu 

tip duygular dayanılmaz/katlanılmaz duygular. 

     

23. Benim için çok önemli olan iĢleri baĢarıyla yapamazsam iĢe 

yaramaz/değersiz bir insan olurum. 

     

24. Çok önemli iĢlerde baĢarısız olmayı istemem ancak illa ki iyi 

yapacağım diye bir zorunluluk da yok. 

     

25. Gergin/tedirgin olmak hiç hoĢ bir duygu değil ancak bu 

hoĢnutsuzluğa katlanabilirim. 

     

26. Benim için çok önemli insanlar tarafından beğenilmemeye 

katlanamam, bu benim için dayanılmaz bir durumdur. 

     

27. Benim için önemli olan insanlar tarafında sevilmemek çok kötü bir 

durum, onların beni sevmemesi yıkım olur. 

     

28. Benim için çok önemli olan iĢlerde baĢarısız olmaya 

dayanamıyorum. 

     

29. Değer verdiğim insanlar tarafından seviliyor olmak önemlidir ancak 

sırf ben böyle istediğim için onlar beni sevmek zorunda değiller. 

     

30. Benim için önemli olan iĢleri iyi yapamıyor olmak bende hayal 

kırıklığı yaratır ancak bunun çok kötü ve berbat bir durum 

olmadığının farkındayım. 

     

31. Benim için önemli olan iĢleri iyi yapamasam da bir insan olarak 

değerliyim. 

     

32. Huzursuz, gergin/tedirgin ve sinirli hissettiğim zamanlarda bile 

diğer insanlar kadar değerli olduğumu bilirim. 

     

33. Önemli iĢleri ve görevleri mutlaka iyi yapmalıyım.      

34. Bazen günlük yaĢantımdaki zorlukların ve bıkkınlık verici Ģeylerin 

berbat ve hayatımın en kötü parçaları olduğunu düĢünürüm. 

     

35. Hayatımdan memnun olmak önemlidir ancak sırf bunu böyle 

istiyorum diye böyle bir hayata sahip olacağım diye bir 

kaide/zorunluluk yok. 

     

36. Sevdiğim insanlar tarafından seviliyor olmamak hayal kırıklığı 

yaratıcı bir durum ve onların beni sevmemesini sadece talihsiz bir 

durum olarak değerlendiriyorum. 

     

37. Benim için önemli olan insanlar tarafından mutlaka sevilmeliyim, 

aksi takdirde sevilmemeyi kabullenemem. 

     

38. Eğer istediğim kadar baĢarılı olamazsam bu sadece hayal kırıklığı 

yaratıcı bir talihsiz durumdur. 

     

39. Önemli görevleri iyi bir Ģekilde yapamamaya dayanamıyorum ve 

bence baĢarısız olmak katlanılmaz bir durum. 

     

40. Benim için çok önemli olan bir kiĢinin yaptıklarımı onaylamamasına 

katlanabilirim. 

     

41. Bazı konularda iyi bir performans sergilemeyi isterim ancak sırf 

böyle istiyorum diye iyi performans göstereceğim diye bir 
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zorunluluk yok. 

42. Benim için önemli olan Ģeylerde baĢarısız olmak çok kötü bir Ģey 

olurdu. 

     

43. Hayatımın çoğu zamanında hoĢnut ve rahat olmalıyım, hayat zor 

olduğunda bunu kabullenemiyorum. 

     

44. Sevdiğim bir insan tarafından reddedilsem dahi kendimi olduğum 

gibi kabul edebilirim ve değerli biri olduğumu düĢünmeye devam 

ederim. 

     

45. Gergin ve sinirli olduğumda bu çok kötü bir durum değil sadece 

rahatsız edici bir durumdur. 

     

46. Benim için önemli olan Ģeyleri iyi yapamamak hoĢ değil ancak 

beklentilerimin altında yapabiliyor olmanın verdiği rahatsızlığa 

katlanabilirim. 

     

47. Hayatın zorluklarına katlanamıyorum.      

48. Sevdiğim insanlar tarafından sevilmek ve kabul edilmek isterim 

ancak Ģunun da farkındayım ki sırf böyle istiyorum diye onların beni 

sevmesi bir zorunluluk değil. 

     

49. Ġnsanın hayatında zorluklar içinde olması çok berbat bir durum.      

50. Çevremdeki belli baĢlı insanlar tarafından beğenilmemek 

dayanılmazdır. Hatta böyle bir olasılığın olmasına bile dayanamam. 

     

51. Çevremdeki belli baĢlı insanlar tarafından beğenilmemek elbette 

kötü bir Ģey ancak bu sadece keĢke böyle olmasaydı denilebilecek 

bir durum. 

     

52. Çevremdeki önemli insanlar tarafından seviliyor olmak benim için 

olması gereken bir Ģeydir ve eğer sevilmiyorsam bunu 

kabullenemem. 

     

53. Gergin/tedirgin ve sinirli olmak berbat ve hiç istemediğim bir 

durum, bu tip durumlar içinde olmak baĢıma gelebilecek en kötü 

hallerdir. 

     

54. Benim için önemli olan Ģeyleri iyi yapamasam da bunun verdiği 

rahatsızlığa katlanabilirim. 

     

55. Benim için önemli olan Ģeyleri iyi yapmayı isterim ancak sırf böyle 

istedim diye de iyi yapmak gibi bir zorunluluğum yok. 

     

56. Hayatımdan memnun olmalıyım, zorluklarla karĢılaĢmayı 

kabullenemiyorum. 

     

57. Çevremdeki benim için önemli insanlar beni sevmeseler de buna 

katlanabilirim. 

     

58. Zorluklar (iĢlerin ve/veya iliĢkilerin kolay yürümemesi) bıktırıcı bir 

Ģey ancak bu bıkkınlığa dayanabilirim. 

     

59. Beni sevmesini arzu ettiğim biri tarafından reddedilmek çok kötü ve 

berbat bir durum. 

     

60. Zorluklarla (iĢlerin ve/veya iliĢkilerin kolay yürümemesi) 

karĢılaĢınca kendimin iĢe yaramaz biri olduğunu düĢünüyorum.  

     

61. Benim için önemli olan iĢlerde baĢarılı olamamak sinir 

bozucu/sıkıntı verici ancak çok iyi yapamasam da bu sinirim 

bozulmasına/sıkıntıya katlanabilirim. 

     

62. Benim için önemli olan iĢleri yeterince iyi yapamazsam kendimi      
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değerini yitirmiĢ bir insan olarak hissederim. 

63. Beni sevmelerini istediğim kiĢiler tarafından sevilmeliyim, onların 

beni sevmemesini kabullenemiyorum. 

     

64. Kendimi gergin/tedirgin ve sinirli hissettiğimde , „sakinleĢmek 

istiyorum‟ desem de sakin hissedeceğim diye bir zorunluluğum yok. 

     

65. Eğer iĢlerimde, okulda veya diğer aktivitelerimde baĢarısız olursam 

değersizleĢmiĢ, iĢe yaramaz bir insan olurum. 

     

66. ĠĢe yaramaz ve değersiz olduğumdan dolayı insanlar beni reddediyor 

veya beğenmiyorlar. 

     

67. Yaptıklarımı beğenmelerini istediğim kiĢilerin beni onaylamamasına 

katlanamıyorum. 

     

68. Rahatsızlık içinde olduğumda kendim hakkında olumsuz Ģeyler 

aklıma geliyor. 

     

69. Zorluklarla karĢılaĢtığımda bunların hayatın bir parçası olduğunu 

düĢünürüm ve bu zorlukların sırf ben istediğim için yok olması 

gerekmez. 

     

70. Benim için önemli olan iĢlerde baĢarısız olmuĢsam bu bir felaket 

değildir. Bende sadece hayal kırıklığı yaratır. 

     

71. Gergin ve sinirli olmamam gerek, kendimi kötü hissetmeye 

dayanamıyorum.  

     

72. Beni sevmelerini istediğim kiĢilerin yaptıklarımı beğenmemesi 

halinde bile ben değerli biriyim. 

     

73. Hayatımın zor ve problemli zamanlarında bile diğer insanlar kadar 

değerli olduğumun farkında olurum. 

     

74. Benim için önemli olan Ģeyleri baĢarmalıyım, baĢarının dıĢında 

hiçbir sonucu kabullenemem. 

     

75. Sevdiğim biri ya da en iyi arkadaĢım beni terk ettiğinde bu sadece 

kötü bir olay değil baĢıma gelebilecek en kötü olaydır. 

     

76. Hayatımdaki rahatsızlık dönemlerinde dahi kendimin iyi bir insan 

olduğunun farkındayım. 
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