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ÖZ 

ĠKĠNCĠ EVLĠLĠKLERDE GENÇ VE ORTA YETĠġKĠN EġLERĠN 

PSĠKOLOJĠK ĠYĠ OLUġUNU YORDAYAN DEĞĠġKENLER 

 
Hale A.Kahyaoğlu Çakmakcı 

Psikoloji Anabilim Dalı  

Psikoloji (Opsiyon: Gelişim Psikolojisi) Doktora Programı 

Danışman: Prof. Dr. Aynur Oksal 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

Bu çalışmada, ikinci evliliğini yapan bireylerin psikolojik iyi oluşunu yordayan 

değişkenler olduğu düşünülen ilk evlilikten ayrılık nedenleri, evlilik uyumu, bağlanma 

stilleri ve ilişki istikrarı arasındaki ilişkinin niteliği açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmaya 

25-67 yaş arası (yaş ortalaması 42, SS 8.1), 201 (73 erkek, 128 kadın) ikinciye evli genç 

ve orta yetişkin kişi katılmıştır. Bu araştırmada Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Ayrılık Ne-

denleri Ölçeği, Çiftler Uyum Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, İlişki İstik-

rarı Ölçeği kullanılmıştır. Demografik faktörlerle birlikte Araştırma değişkenleri arasın-

daki ilişkiler t-testleri, ki-kare, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon ve çok-

lu regresyon ile analiz edilmiştir.  

Demografik değişkenler, ölçek ve alt boyutları arasındaki ilişkilere bakılmış ve 

pek çok anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca uygulanan regresyon analizi sonucun-

da, psikolojik iyi oluş puanında meydana gelen değişimin %15,3‟ünü, bağımsız değiş-

kenlerden sadece bağlanma açıklayabilmiştir. Bağlanmanın psikolojik iyi oluş üzerinde 

negatif yordayıcı bir etkisinin olduğu bulunmuştur.  

Son olarak elde edilen demografik verilerin ve regresyon analizlerinin sonuçları 

mevcut literatür bulguları ışığında tartışılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: 1. ikinci evlilik, 2. psikolojik iyi oluş, 3. ayrılık sebepleri, 4. Bağ-

lanma. 
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ABSTRACT 

PREDICTORS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN SE-

COND MARRIAGES FOR YOUNG AND MIDDLE AGED ADULTS 

Hale A.Kahyaoğlu Çakmakcı 

PhD Thesis  

Department of Psychology  

Psychology (Option: Developmental Psychology) Programme 

Advisor: Prof. Dr. Aynur Oksal 

Maltepe University Graduate School, 2020 

The overall aim of this thesis is to identify those factors that can be used to pre-

dict the psychological well-being of both males and females in a second marriage and 

the degree to which these factors influence this well-being. 201 participants (73 males) 

aged between 25-67 years old (mean age 42, SD 8.1) were recruited for this thesis, with 

all being married for the second time.  All participants completed the following standar-

dised questionnaires: the Psychological Well-Being Scale, The Reasons for the Break-

up Scale, The Dyadic Adjustment Scale, The Experience in Close Relationship Inven-

tory, and the Relationship Stability Scale. Together, these questionnaires, along with 

demographic factors, gave a total of 19 discrete factors that were used in an attempt to 

predict the psychological well-being of participants. All data were subjected to chi-

square, anova, t-test, correlation and regression analyses. 

In this study, it was decided to do to look at the relationship between demo-

graphic variables, scales and subscales. The data analyses showed a number of signifi-

cant relationships. In addition data shows that only those factors contained within the 

Experience in Close Relationship Inventory (Anxiety and Avoidance) can successfully 

be used to predict the psychological well-being as a whole of individuals in a second 

marriage, with % 15,3 of the variation being explained.  This relationship is a negative 

one, with psychological well-being increasing as anxiety and avoidance decrease.  

Finally, the results of the demographic data and regression analyses were detail-

ly discussed in terms of literature findings. 

Keywords: 1. second marriage 2. psychological well-being 3. divorce reasons 4. At-

tachment.  
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

Problem 

Çalışmanın bu bölümünde kısaca evliliğin ne olduğu, ilk evliliklerde yaşanan 

zorluklar ve ilk evliliklerin sonlanma sebepleri temel alınarak ikinci evliliklerin nasıl 

başladığı, ve yeni kurulan aile dinamiklerinde ne gibi sorunlarla karşılaşıldığından bah-

sedilmiştir. Ayrıca bireylerin farklı yaşam evrelerinde yapmış oldukları evliliklerin, 

gelişim psikolojisi açısından önemine değinilmiştir.  

Evlilik ve Ġlk Evlilikler 

Evlilik birçok kültür için aile kurabilmenin sosyal olarak kabul gören en temel 

kurumlarından biridir (Haviland & diğerleri., 2011). İlk evliliklerle karşılaştırıldığında, 

ikinci evliliklerin sonlanma riski çok daha fazladır (Adams, 2004; Dupuis, 2007). Yeni-

den evliliklerde boşanma oranları oldukça yüksek olmasına rağmen (Dupuis, 2007; 

Coleman, Ganong, & Fine, 2000; Prado, 1999), Uluslararası Literatürün halen güncel 

araştırmalardan yoksun kaldığı görülmektedir. Yine Uluslararası Alanyazında daha çok 

tanımlayıcı-demografik bilgileri içeren, yeniden evlilik ilişkisine (kalite, uyum, istikrar) 

odaklanan, üvey aile ile birlikte yaşayan çocukların evliliğe etkisini inceleyen, üvey aile 

sorunları ve yine üvey ailelere yönelik toplumun bakış açısını irdeleyen çalışmalara yer 

verilmiştir (Dupuis, 2007; Coleman, Ganong, & Fine, 2000). Türkçe Literatürde ise 

araştırmacının bilgisi dahilinde yeniden evlilikle ilgili sadece tek bir çalışma olduğu 

görülmüştür (Aktürk, 2006). Adı geçen çalışmada da çiftlerin uyumu incelenmiştir 

(Aktürk, 2006). Bu yüzden alanyazında oldukça ilgisiz kalmış olduğu düşünülen ikinci 

evliliklere dikkat çekmek araştırmanın en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu araştır-

manın amacı, Türkiye‟de ikinci evliliklerin derinlemesine çalışılmasının yanısıra pek 

çok yordayıcı değişkenle de ilişkisini ortaya koymaktır.  

Psikolojik iyi oluş, kuramsal alt yapısı ile gelişim psikolojisi temelli olan önemli 

araştırma konularından biri haline gelmiştir. Psikolojik iyi oluş, bireyin yaşamsal yolcu-

luğunda geçmişiyle pozitif ilişki kurabilmesi yani geçmişini kabul edebilmesi, yaşam 

boyu değişime ve gelişime devam ediyor olması, yaşamını amaçları doğrultusunda sür-
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dürebilmesi, diğerleriyle kurduğu ilişkiden doyum alıyor olabilmesi gibi birçok pozitif 

deneyimi ve duyguları içeren bir kavramdır (Akdağ & Çankaya, 2015). Gelişim psiko-

lojisindeki kuramların çoğuyla paralel olduğu düşünülmektedir. Örneğin, Erikson‟un 

psiko-sosyal gelişim kuramında, Havinghurst ve Neugarten gibi kuramcıların yaşam 

döngüsünde kişisel gelişimin nasıl iyi olarak sürdürülebileceğiyle ilgilenmişlerdir (Ryff 

& Keyes, 1995).    

Evlilik ile psikolojik iyi oluşun güçlü bir korelasyonu olduğu düşünülerek bazı 

çalışmalar yapılmış olmasına rağmen (örn. Özmete, 2016; Williams, 2003) günümüzde 

hızla artan ve yine boşanmayla sonuçlanan ikinci evliliklerde psikolojik iyi oluşu ölçen 

Türkçe Literatürde hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır. Yeniden evliliklerde psikolojik iyi 

oluşa gereken ilgi gösterilmediği gibi, yordayacağı olduğu düşünülen önemli değişken-

lerden olan ayrılık nedenlerine, çiftlerin uyumuna, ilişki istikrarına, ve bağlanmaya da 

bakılmamıştır. 

İkinci evliliklerin karmaşık dinamiklerinde yalnızca tek bir boyutun incelenme-

sindense pek çok farklı faktörün işleyişini incelemenin daha sağlıklı olacağı düşünül-

mektedir (Ebstein & Bishop, 1978). Bu yüzden bu araştırmada Türkçe Literatürde araş-

tırılmayan ikinci evlilikler derinlemesine çalışılmış olup, psikolojik iyi oluş açısından 

değerlendirilmiş ve diğer değişkenlerle yordayıcılığı incelenmiştir.   

Türkiye‟de her geçen yıl evlenme oranları azalırken boşanma oranları da artış 

göstermektedir. TÜİK verilerine göre (2011, 2016), 2007 yılında kaba evlenme hızı ‰ 

9.09 iken 2016 yılında ise bu oran ‰ 7.5‟e gerilemiştir. Evlilik oranlarına bakıldığında 

ise örneğin 2011 yıllı verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun 15 yaş üstü evlilik 

oranı % 65‟tir. Yine TÜİK verilerine bakıldığında 2007‟de kaba boşanma hızı ‰ 1.3 

iken 2016 yılında kaba boşanma hızı ‰ 1.5 olmuştur. TÜİK verilerine göre, boşanmala-

rın en sık, evliliğin ilk yılı ile 6-10 yılları arasında gerçekleştiği tespit edilmiştir (2011, 

2016). Yine sonuçlara göre, evliliklerinin ilk 5 yılı içinde boşananların oranı % 31 ola-

rak bulunmuştur. İlk evlilik yapma yaşı ise kadınlarda 23‟ten 24‟e, erkeklerde ise 

26‟dan 27 yaşlarına doğru yükselmiştir (2011, 2016).  

Boşanma oranlarındaki artışın sebepleri arasında, toplumun boşanmaya bakışın-

daki değişimler, kadının ekonomik gücünün belirginleşmesi ve boşanmayı daha da ko-
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laylaştıran bir yasal sistemin olması yer almaktadır (Keskin, 2013). TC. Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı 2003 ile 2013 yılları arasında toplam 410 kişiyle görüşmeler yapa-

rak boşanmaya sebep olan faktörleri incelemiştir (Turğut, 2014). Buna göre; yakın çev-

renin evliliğe müdahalesi % 40, duygusal ilişkiler % 38, aldatma % 35, ekonomik so-

runlar % 34 ve şiddet % 34 oranında boşanmaya sebep olmuştur. Bunların yanısıra, eski 

eşinin veya kendisinin alışkanlıkları % 31, yaşam tarzı % 25, eşlerden birinin ev içi gö-

rev ve sorumlulukları yerine getirmemesi % 29 veya çocuk bakımıyla yeteri kadar ilgi-

lenmemesi de % 18 ile boşanmaya götüren sebepler arasında yer almıştır. Benzer şekil-

de Türkiye‟de boşanma nedenlerine bakan diğer bir çalışmada (“ASAGEM, 2008”- 

Aktaran: Turğut, 2014) toplam 12 ilde 1200 kişiyle niceliksel çalışma yürütülmüştür. 

Bu araştırmanın sonucunda, boşanma nedenleri olarak, eşlerin birbirine olan ilgisizliği, 

duygusal destekten yoksun olmaları, paylaşımların azalması, yalnız kalmaları ve ileti-

şim problemleri tespit edilmiştir. 

Yetişkinlik yaşamında, birincil bağlanma figürü partneri olan kişinin hayatındaki 

değişim ya da süreklilik erişkinin psikolojik iyi oluşunu etkileyen önemli bir yaşam 

olayıdır. Evliliğin aslında zihinsel sağlığı koruyucu bir faktör olarak psikolojik iyi oluşu 

güçlendirebildiği düşünülmektedir. Ancak boşanma yoluna girildiğinde psikolojik iyi 

oluşun düştüğü saptanmıştır (örn. Booth ve Amato, 1991; Doherty, Su ve Needle, 1989; 

Mastekaasa, 1995; “Menaghan ve Liberman, 1986”- Aktaran: Marks ve Lambert, 

1998).  

Yaşam boyu gelişim perspektifi, bireylerin yaşamda durağan bir gelişim süre-

cinden ziyade gelişimsel bir yörünge‟yi (developmental trajectory) takip ettiklerini öne 

sürmektedir (Umberson & diğerleri., 2005). Evlilik de çiftler için değişimin ve geçişle-

rin olduğu dinamik bir yörüngeye sahiptir. Gelişimsel bakış, yaşamda olan olayların 

oluş zamanına ve süresine önem vermektedir. Örneğin evliliğin yaşı, süresi, çocukların 

varlığı ve hangi yaşta oldukları gibi (Amato & Previti, 2003). Büyükşehirlerde eğitim 

süresinin uzaması, işe başlama süresinin daha geç yaşlarda olması, yetişkinlik görevle-

rinin gecikmesi (evlilik ve ebeveyn olma gibi) gibi nedenlerden ötürü, 2000 yılında Ar-

nett gelişim dönemlerine bir yenisini daha eklemiştir (Shulman & Connolly, 2013). 

“Beliren Yetişkinlik” dönemi olarak isimlendirdiği dönem ortalama 18-25 yaşlar ara-

sında gerçekleşmekte olup ergenlik ve genç yetişkinliğin arasında bir ara dönem- geçiş 
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süreci niteliğindedir (Arnett, 2000). Yine beliren yetişkinlik, yaşa bağlı birçok görevin 

ve hayatla ilgili kararların alındığı en önemli yaşam evrelerinden biridir. Gençler yal-

nızca iş ya da kariyer planlaması değil romantik ilişkilerle ilgili de kararlar alırlar 

(Shulman & Connolly, 2013).  

Yakın ilişkiyi öğrenme ve deneme ergenin gelişimsel görevleri arasında olsa da 

bu öğrenme ve deneyimleme süreci beliren yetişkinlik döneminde de belirsizliklerle 

devam etmektedir (18-25 yaş) (“Raley, Crissey, ve Muller, 2007”- Aktaran: Sassler, 

2010). İçinde bulundukları yaşamsal evreye bağlı görev ve kararları gerçekleştirmek 

durumunda oldukları için yaşama yerleşmek henüz onlar için erkendir (Shulman & 

Connolly, 2013). Birçok beliren yetişkin, evliliği ilerleyen dönemde yapmak istediğini 

ifade etmiştir (Carroll & diğerleri., 2007). Bu evrede evlilik yapmak isteseler bile bir 

ilişkiyi başlatıp sürdürebilecek finansal ve sosyal koşullara sahip olmaları gerekmekte-

dir ki bu oldukça güçtür. Beliren yetişkinler, eğitimlerini tamamladıktan ve finansal 

düzenlerini oturtabildikten sonra evlenmek için uygun koşulları sağlamış olurlar.  

Ancak yakınlık geliştirmek, açılmak ve cinsel ilişkiyi yaşamak gibi yakın ilişki-

de düşünülen bu önemli gelişimsel görevler her zaman beklenilen zamanlarda ilerle-

memektedir. Evliliği bazı gençler ertelerken, diğer grup gençler ise erken yaşlarda evle-

nebilmektedir. Yani eğitime vakit ayırmayı istemeyen, eğitim hayatını erken yaşta bıra-

kan kişilerin yetişkinlik evresine daha hızlı şekilde geçtikleri ve 20‟lerin başlarında ço-

cuk sahibi oldukları gözlemlenmiştir (“Osgood ve ark, 2005”- Aktaran: Shulman ve 

Connolly, 2013). Yapılan araştırmalara göre 20‟li yaşların ilk yarısında evlenen gençler, 

düşük eğitim düzeyine sahip, muhafazakâr dünya görüşü ve cinsel tutumlar gösterip, 

dezavantajlı ailelerden gelmektedirler (Carroll ve ark., 2007; Gaughan, 2002; Uecker, 

2008; “Uecker ve Stokes”- Aktaran: Sassler, 2010). Ayrıca erken yaşta evlenen bu 

gençlerin, içki alemleri, sigara içme ve yasa dışı madde kullanımı gibi riskli davranışla-

ra eğilimli oldukları saptanmıştır (Sassler, 2010). Yine bu kişilerin çoğu, henüz daha 25 

yaşına varmadan evliliğini sonlandırdıkları da bulunmuştur (“Schoen, Landale, ve Da-

niels, 2007”- Aktaran: Sassler, 2010). Bumpass ve ark. (1991)‟na göre erken yaşta yapı-

lan evliliklerde çiftlerin daha fazla problem yaşadığını ve ayrılığa daha meyilli olduğu-

nu ifade etmişlerdir.  
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South ve Spitze‟e göre (1986) evlilik için hazır olmak veya olgunluk çiftler için 

olumlu bir evlilik hayatının en önemli belirleyicilerindendir. Genç yaşta yapılan evlilik-

lerin ayrılıkla sonuçlanmasının en önemli nedenleri arasında psikolojik olarak olgun-

laşmamışlık, düzensiz-kararsız iş yaşamı ve eş seçim sürecinin kısa kesilmiş olması 

gösterilmiştir (Bumpass, Castro-Martin & Sweet, 1991). Tüm bu değişimlerin evlilik 

yaşamı sürecinde olması, çiftlerin değerlerinde ve statülerinde ciddi bir değişime sebep 

olarak birbirlerinden uzaklaşmalarına ve gerginliğin açığa çıkmasına yol açabilmektedir 

(South & Spitze, 1986). 

Yetişkinlik yaşamına 20‟li yaşların başlarında hızlıca giren ve ardından da boşa-

nan bireyler belirli bir süre sonra yeniden hayatlarını biriyle birleştirmek istemektedir-

ler. Bu noktada yaşam boyu gelişim kuramcıları evliliğin önemini farklı perspektiflerle 

açıklamaya çalışmışlardır. Bireyin kendisi dışında bir diğerini sevebilmesi, destekleye-

bilmesi ve önemseyebilmesi en başlıca gelişim görevlerinden bir tanesidir (Vannoy, 

1991). Düzenli sevgi alabilme ve bir arada olmanın en önemli adımlarından biri, çiftler 

için evliliktir. Bazı ortak karar, amaç ve gereksinimleri olan iki kişinin bir hayat kura-

bilmek için bir araya gelmelerine evlilik denir (Özgüven, 2000). Evlilik, iki kişinin ya-

salar önünde ve toplum nezdinde birlikteliğinin onaylanması anlamına gelmektedir 

(Özgüven, 2000).  

Yetişkin olmanın en önemli belirleyicilerinden bir tanesi “evlilik yaşamına” ge-

çiştir (Santrock, 2012). Gelişim psikolojisi kuramcıları, evliliğin en sık genç yetişkinlik 

döneminde gerçekleşmesi gereken bir gelişim görevi olarak tanımlamışlar (örn Ha-

vinghurst, Neugarten, Levinson ve Erikson gibi). Bu görevin gerçekleşmesi, kişinin 

mutluluğuna ve sonraki dönemlerini daha sağlıklı sürdürmesine olanak sağlayacağı ifa-

de edilmiştir (Onur, 2014). Pek çok çalışmacı, evlilik statüsünün psikolojik stresle iliş-

kili olabileceğini düşünmüşlerdir (örn. Pearlin ve Johnson, 1977; Gore ve Mangione, 

1983). Evli erkekler ve kadınlar, evli olmayan akranları ile karşılaştırıldığında, ruhsal 

sağlıklarının daha iyi bir durumda olduğunu ifade etmişlerdir (Aktaran: Marks ve 

Lambert, 1998). 

Evlilik yaşamına geçişin önemini bazı gelişim kuramcıları çeşitli şekillerde açık-

lamışlar. Örneğin Neugarten‟e göre (1976) her toplum kendisinden sosyal olarak bekle-

nen yaşa uygun bir davranış sistemine sahiptir. Her birey doğumdan ölüme kadar sosyal 
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olarak düzenlenmiş değişmeyen bir biyolojik döngüden geçmektedir. Her kişi için sos-

yal olarak tanımlanan bir zaman çizelgesi vardır. Yaşam süresinde kadın ve erkeğin 

evleneceği zaman, çocuk yetiştireceği ve emekli olacağı zaman gibi. Evlilik yaşamına 

geçmiş olan bireylerde, toplumsal baskıların azaldığı ve toplum tarafından da onaylan-

mış olduğu düşünülmektedir (Neugarten, 1968). Neugarten (1968), bir yaş döneminden 

diğerine geçerken olması gereken belirli biyolojik ve sosyal olayların olduğunu ifade 

etmiştir. “Toplumsal Saat‟e” göre birey belirli bir yaşa geldiğinde çevresi tarafından 

evlenmesi yönünde beklentiler artar.  Yaşa bağlı bu normatif saat bir şekilde çalışmakta 

ve pek çok kişi sosyal açıdan onaylanabilme veya onaylanmamaya karşı hassasiyetini 

sürdürmektedir (Neugarten & Datan, 1996). Sosyal olarak norma uygun ve vaktinde 

olan geçişlerin kişinin kimliğiyle rahat bütünleşirken sosyal kurumlar tarafından da des-

teklenmesi beklenmektedir. Bu yüzden de kişilerin iyi oluşları üzerinde çok olumlu et-

kilerinin olduğu düşünülmektedir (Hagestad, 1990; Hagestad ve Smyer, 1982; “Neugar-

ten, 1979” -Aktaran: Marks ve Lambert, 1998).  

Benzer şekilde Havinghurst (1972), insanların yaşamlarında geçirmeleri gereken 

özel dönemler ve bu dönemlere ait başarılması gereken belirli görevler olduğundan bah-

seder ve bunlara “gelişim görevleri” der. Havinghurst, genç yetişkinlik döneminde sekiz 

gelişim görevinden bahsetmektedir. Bunlar; eş seçimi, eşle birlikte yaşamayı öğrenme, 

bir aile kurma, çocuk yetiştirme, bir evin işlerini yürütme, işe başlama ya da kariyer 

edinme, bir sosyal gruba katılma ve sosyal sorumluluk almadır. Bu dönemde yerine 

getirilmesi gereken görevler kişiyi mutluluğa ve diğer dönemleri de sağlıklı sürdürme-

sine yardımcı olmaktadır (Onur, 2014; Krenke ve Gelhaar, 2008). Krenke ve Gelhaar 

(2008)‟ın ergen ve beliren yetişkin 146 katılımcıyla yaptıkları çalışmada, gelişimsel 

görevlerin hala belirgin olarak ergenlik ve genç yetişkinlikte var olduğu ancak bu geli-

şim görevlerin kazanıldığı zaman dilimiyle ilgili büyük bir çeşitlilik olduğunu saptamış-

lardır. Yaptıkları çalışmanın sonucuna göre, 21-23 yas arasinda genç yetişkinlerin geli-

şim görevlerini tamamlamak adına kendilerini yeterli görmediği bulunmuştur. Bu yüz-

den daha önce bahsedildiği üzere Arnett (2003), genç yetişkinlerin daha çok ergenlik ve 

genç yetişkinliğin arasında kaldığını belirtmiştir.   

Levinson (1986,1996) ise, ilk yetişkinliği beş evrede incelemiş, bunları geçiş ve 

yerleşik (yapı kurma) olarak ayırmıştır. İlk yetişkinliğe geçiş döneminden itibaren kuru-
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lan evlilik ve aile kurma düşlemleri ikinci evre olan yaşam yapısına giriş dönemiyle 

belirginleşmeye başlamaktadır. Levinson‟a göre ilk yetişkinlik dönemi iş-eş seçimi, aile 

kurma gibi önemli kararların alınmasında etkilidir (Aktu, 2016). Levinson şöyle der “20 

yaşına gelindiğinde zihinsel ve fiziksel özellikler hemen hemen en üst seviyeye ulaşır. 

Genç kadın-erkek boyunun, gücünün ve cinsel kapasitesinin en üst düzeyine ulaşır.” 

(1978: 21). Bir ergenden kimlik kazanımını ergenlik döneminde beklendiği gibi genç 

yetişkinden de meslek, iş, evlilik, yaşanılacak yer, yaşam stili gibi görevleri yerine ge-

tirmesi beklenmektedir. Levinson‟a göre (1978), genç yetişkinler bu beceri ve beklenti-

leri yerine getirdiklerinde, toplum içinde, aile ve iş ortamında yetişkin olarak kabul gö-

rüp onaylanırlar. Yine Levinson‟a göre her insan bireysel yaşam yapısını oluşturmakta 

ve bu yaşam yapısında mesleği, sevdikleriyle ilişkileri, medeni durumu ve vatandaş 

olarak toplumdaki rolü hakkında fikri olmaktadır. Levinson‟a göre partner kişinin haya-

tındaki planı şekillendirmesine yardım etmekte ve bütün kalbiyle hayat yolculuğunda 

eşlik ettiği için partner bir mentor olarak görülmektedir (Shulman & Connolly, 2013).  

İnsanın sekiz gelişim evresi olduğu ve her bir gelişim evresinin çözülmesi gere-

ken bir bunalımı/krizi içerdiği, dönemlerin de birbirlerinin üzerine eklenerek sonraki 

evreleri etkilediğini açıklayan Psiko-sosyal gelişim kuramcısı Erikson da kendi perspek-

tifiyle partner ilişkisini ve boşanmayı açıklamaya çalışmıştır (Santrock, 2012; Onur, 

2014; Laura, 1977). Boşanma süreci, kişisel bir süreç olmasının yanında aynı zamanda 

sosyal bir değişim sürecidir. Yani kişinin yaşam alışkanlıkları, sosyal kimliği, cinsel 

yaşamı ve mesleki yaşamında bir çok değişiklik ve yeniden yapılanmalar oluşmaya baş-

lar. Boşanan kişi erken dönemde utanç ve korku gibi duygularla mücadele etmeye çalı-

şır (Krantzler, 1973). Eğer boşanma başarılı bir şekilde gerçekleşirse, boşanan kişi evli-

liğinin başlayıp bitmesine dair öfke duymaktansa boşanmayı kabullenme duygusuna 

erişmiş olmalıdır (Smart, 1977).   

Erikson‟a göre kişilerin, her evrede çözülmesi gereken krizleri vardır. Hiçbir 

kriz tam anlamıyla çözülemese de, ne kadar çözümlenebildiği bireyin kendisine bağlı-

dır. Tüm evreler bir öncekinin üzerine kuruludur, önceki evredeki krizi çözebilen kişi 

daha sağlam bir temel inşa etmiş olur. Erikson‟un her bir evresinde çözümlenemeyen 

krizler boşanma travmasıyla yeniden canlanır. Çözülemeyen problemin her bir evrede 
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ne kadar kalıntı açığa çıkaracağını belirleyen şey, önceki krizlerin ne kadar yeterli çö-

zümlendiğiyle ilgilidir.  

Erikson psiko-sosyal yaşam evrelerinden ilki olan “Güvene Karşı Güvensizlik” 

evresinde bebeklerin ilk yıllarında çevrelerine bağımlı şekilde yaşadığını ifade etmiştir. 

Onların sevgiye, bakım almaya ve ihtiyaç halinde yanıt alabilmeye gereksinimleri var-

dır. Bebeklerin eğer ihtiyaçları karşılanabiliyorsa, temel güven duygusunu sağlıklı şe-

kilde geliştirirler. Sevgi, ilgi ve diğer gerekli ihtiyaçları karşılanmadığındaysa güvensiz-

lik duygusu geliştirirler (Burger, 2016). Güven duygusu geliştiren bebeklerin ağladıkla-

rında ilgilenilecekleri, korktuklarında sakinleştirilecekleri güvenli bir ortamları vardır 

(Miller, 2008). Güven duygusu geliştirememiş olan bebekler ise erişkinlik yaşamlarında 

içine kapanık, şüpheci ve özgüveni düşük bireyler olabilirler. Bu özelliklere sahip birey-

ler, evlilik ilişkisinde uyumu yakalamakta güçlük çekebilirler (Miller, 2008; Erol & 

Orth, 2014). Boşandıklarında ise, evlilikteki güven ilişkisi yıkılmış ve hasara uğramış 

olmasından dolayı daha önce çözülememiş olan temel güvensizlik duygusu yeniden 

canlanır. Kişi kendini aldatılmış, mahrum bırakılmış ve terk edilmiş hisseder. Kranztler 

(1973) de bu görüşü destekler ve şöyle ifade eder: “Terk edilme duygusu boşanma süre-

ciyle beraber yeniden su yüzüne çıkar”. Bu kişiler için boşanmak o kadar acı vericidir 

ki eski eşine olan duygularını devam ettirerek ve yeni bir ilişkiye kapalı olarak, kendini 

yeniden ve daha fazla yaralanmaktan korurlar. Boşanma, kişilik yapısını temelden 

sarsmaktadır. Yeniden bir denge oturtulmadan ve yaşamı yeniden yapılandırmadan önce 

bu çözülememiş hususların çözülmüş olması gerekir (Smart, 1977). 

“Özerkliğe karşı Utanç ve Kuşku” evresinde, etrafı keşfetmesine izin verilme-

yen, aşırı kontrolcü, engellenen veya aşırı korumacı ailelerin çocukları özerklik duygusu 

geliştiremeyip, utanç ve kuşku gelişir (Miller, 2008). Evliliğin ya da yakın ilişkinin de 

kişilere belirli bir özerklik verdiği düşünüldüğünde, bazı evli bireyler hiç bekar olarak 

yalnız yaşamayı tecrübe etmeden ve özerkliğin nasıl bir durum olduğunu test etmeden, 

ailesine olan bağımlılığından eşe olan bağımlılığa doğru geçiş yapar. Malesef bu birey-

ler, evlilik içerisinde özerk hissedebilirler ya da kendi yaşamı hakkında karar vereme-

yen, kısıtlanmış ve kapana kısılmış hissedebilirler. Evlilik içinde, kendini özerk hisse-

demeyen bu bireyler boşanmaya özgürlüklerini almak için yönelebilirler. Özerkliğin 

öteki ucunda yer alan utanç ve kuşku tarafından bakıldığında ise boşanan kişi, toplum 
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tarafından, evliliğinde başarısızlığa uğrayan biri olarak görülmekten ve doğru seçimler 

yapma becerisinden şüphe duyulmasından çok utanır. Bu yüzden boşanan kişi yeni bir 

ilişkiye başlamadan önce utanç ve kuşkuyla ilgili sorunlarını çözmeli, kararlarına dair 

özgüveni olmalı ve kendine saygı duymalıdır (Smart, 1977).   

Girişimciliğe karşı suçluluk evresindeki çocukların amaçları, başarmaya yönelik 

isteklilikleri ve doyurulmayı bekleyen inanılmaz bir merak ve de enerjileri vardır 

(Gander & Gardiner, 2004). Girişkenlik duygusunun gelişimi için bakım verenlerin me-

rak duygusuna, araştırma- keşfetmeye izin vermeleri, çocukları kısıtlamamaları ve sü-

rekli denetler üslupta olmamaları gerekir. Erişkinlik döneminde boşanmış bir birey, da-

ha önce eşiyle geçirdiği vakti yeniden yapılandırması gerektiği için kendini keşfetme 

sürecine girer. Daha önce ilgilenmediği bir spor dalı ya da farklı bir hobiyle uğraşmaya 

başlayabilir. Boşanmış bireyler arkadaşlarından ve çevrelerinden uzaklaşma ve içe çe-

kilme süreci yaşarlar. Girişimcilik için sosyal ilişki aynı zamanda karşı cinsle yakınla-

şabilmeyi içerse de henüz boşanan bir birey yaralı egosunu rahatlatabilmek için ancak 

cinsel birliktelik yaşayabilmektedir. Hunt‟a göre boşanmış kişilerin geçici -kısa süreli 

cinsel deneyimleri ilişkiyi reddetmekten ziyade yeniden sevebilmesi için bir adımdır 

(“Hunt, 1966”- Aktaran: Smart, 1977). Ayrıca eski dostlarla olan bağları yeniden kura-

bilmeleri için kendilerini toparlayıp, boşanmanın yarattığı suçluluk duygusunun üste-

sinden gelebilmeleri gerekmektedir. Boşanma sürecinde yoğun suçluluk duygularıyla 

başa çıkamayan yetişkinler, bu krizi atlatmakta zorlanarak alkol alma davranışı ve sık 

sık farklı partnerle cinsel deneyimi sürdürebilirler (Smart, 1977).     

Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu evresindeki çocuklar, yaşıtlarıyla sosyal or-

tamlarda birlikte vakit geçirerek bazı becerileri edinmeyi öğrenirler. Bu evrede geliştiri-

lecek becerileri takdir gören ya da övülen çocuklar çalışkanlık duygusunu geliştirirken, 

çocuğun eleştirilmesi yada beklentilerin yüksek olması da aşağılık duygusunu geliştire-

bilmektedir (Gander & Gardiner, 2004). Boşanmış olan birey, boşanmış olmanın yoğun 

hüznünü ve yasını hissetmemek için çalışma saatlerini arttırarak kendine hiç boş vakit 

bırakmayabilir. Kişi çok çalıştığı bu işinde başarılı olursa yeterlilik ve kendine güven 

duygusunu da elde etmiş olur. Evlilik bazen de iş yaşantısını kısıtlayan bir durum olarak 

görülür ve boşanma, kişiye çalışabilme özgürlüğünü verir. Örneğin, boşanmış kadınlar 

eşinin onayına ihtiyaç duymadan, çalışma saatlerini rahat ayarlayabilecekleri bir düzen 
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oluşturabilirler. Hatta eğitimini evlilik-çocuk gibi sebeplerle yarıda bırakan kadınlar 

yeniden eğitim hayatına devam etme kararı alabilmekteler. Herkes aynı şansı elde ede-

meyebilir; çalıştığı işyerinde aşağılanmaya, değersizliğe maruz kalanlar için durum da-

ha da zorlaşmaktadır (Smart, 1977). 

Kimliğe karşı rol karmaşası evresinde ise; ergen kimliğe yönelik bir karmaşa 

içindedir. Ergen çevrenin beklentileri ile biyolojik- olgunlaşmanın getirdiği değişiklik-

lerle başa çıkmaya çalışmaktadır. Bu evrede ergen “ben kimim” sorusunun cevabını 

aramaktadır (Çelen, 2007). Boşanan kişinin de, sosyal rolünü her gün hayatını paylaştığı 

kişi olmadan, yeniden oluşturmayı öğrenmesi gerekir. Boşanmış olan birey artık kendini 

birinin eşi olarak tanımlamamakta, düzenli ve kabul gören bir cinsel eşi olamamaktadır. 

Ayrıca boşanan kadın ya da erkek, kök ailesinin evine dönerek duygusal ve ekonomik 

olarak ailesine daha bağımlı hale gelmektedir (Smart, 1977).  

Erikson genç yetişkinlik evresi olarak “Yakınlığa karşı Yalıtılmışlık‟tan” bah-

setmektedir (Santrock, 2012; Onur, 2014). İnsanoğlunun en önemli ihtiyaçlarından biri 

sevmek ve sevildiğini hissetmektir (Hosseini & Movahedi, 2016). Aile terapistleri, evli-

likteki yakınlığın duygusal ve psikolojik olarak doyum verici şekilde sonuç verdiğini 

düşünmektedir. Dolayısıyla yakınlık; evlilikteki duygusal becerilerin geliştirilmesinde 

ve evlilik doyumunda önemli bir aracı rol oynamaktadır. Yakınlık, çiftlerin birbiriyle 

yakınlaşmalarını, bağlanmalarını ve güvenmelerini sağlar. Evlilikte yakınlık, ilişkiye 

bağlanımı ve ilişkinin istikrarını etkilediği için oldukça önemlidir (Khalili & Afkari, 

2017).  

Erikson yakınlığı, yalnızca çiftin cinsel ilişkisi için değil aynı zamanda iki insa-

nın bir bedende, ruhta ya da zihinde birleşimi olarak ifade etmektedir (“Erikson, 1963”- 

Aktaran: Cook, 1999). Yine bu dönemde kişi yalnızca kendi cinsiyle ilişki kurabilmeyi 

değil artık karşı cinsle de yakınlık, samimiyet ve kendisine erişime izin verebilmeyi de 

öğrenir. Birçok evli genç yetişkin çok önemli yaşamsal değişikliklerle karşı karşıyadır. 

Evlilikle çiftler artık bir aile olmuş, kendi kök ailesinden çıkıp yeni bir aile kurmuş ve 

kök aileleriyle olan ilişkileri de değişmiştir (Hirschberger, 2009).  Her şey yolunda git-

tiği takdirde kişi bu dönemi başarıyla atlatır (Onur, 2014). Ancak, bu evrede birey kim-

liğini kaybetme korkusu yaşarsa, kendini insanlardan uzak tutar ve yalıtır (Onur, 2014).  
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Boşanan kişi zaten kendini yalıtılmış hisseder ve yeniden biriyle bir araya gelip 

gelemeyeceğinin endişesini yaşamaktadır. Bu evrede boşanmanın orta yetişkinlik dö-

nemine göre daha avantajlı olabileceği düşünülmüştür. Yaşın genç olması geçiş süre-

cinde adapte olmayı kolaylaştıran bir etmen olabilir. Ayrıca genç yaşta bir birey yaşa-

mını yeniden kurmak ve hayatını başka biriyle yeniden birleştirmek isteyebilir.  Genç 

yetişkinlik dönemi ile karşılaştırıldığında orta yetişkin bir kişinin psikolojik olgunluğu 

ve hayat tecrübesi ona bu zorlukla başa çıkmasında kolaylık sağlayabilir (Marks & 

Lambert, 1998). Boşananların 5 yıl içinde yeniden evleniyor olması, onların yakınlık 

için uğraşmaya devam ettiklerini göstermektedir. Özellikle kadınlar ekonomik destek ve 

çocuğa bakımda destek almak amaçlı olarak ikinciye evlenmektedir. Boşandıktan kısa 

bir süre sonra yapılan ikinci evlilikler çok çocuk sayısıyla ilişkili bulunmuştur (“Goode, 

1956”- Aktaran: Gigy ve Kelly, 1993). Yine boşananlar kendileri gibi boşanan kişilerle 

arkadaşlık edip sosyalleşebilirler (Smart, 1977).  

 Üretkenliğe karşı durgunluk evresinde çiftlerin çocuk sahibi oldukları düşünül-

düğünde, ilişki çift ilişkisinden artık 3-4 kişilik bir aileye doğru dönüşüm yaşar. Çiftler 

için çocuk sahibi olmak oldukça sevindirici ve neşe verici olsa da (planlandığında ve 

istendiğinde), bazı yönleriyle çiftlerin arasında çatışmaya veya görüş ayrılıklarına neden 

olabilmektedir. Örneğin; kendilerini daha yorgun hissederler, başbaşa geçirebilecekleri 

zaman azalır, bebeğin bakımıyla ilgili görüş ayrılıkları yaşayabilirler (Hirschberger, 

2009). Türkiye‟de çocuk bakımına anneanne ve dedelerin de dahil olmasıyla birlikte 

aile sisteminde gerginlikler artmaktadır (“Yavuzer, 2005”- Aktaran: Kartal, 2011). Bo-

şanmış kadınlar çocuklarını özgür bir şekilde yetiştirebilmenin tadını çıkarırken, henüz 

çocuk sahibi olamayanlar ise yeni bir partner bulup çocuk yetiştirmeyi düşünebilirler. 

Kadınlar için sürenin doluyor olma hissi ile psikolojik olarak hazır hissedememe duygu-

ları çelişki yaratıyor olabilir (Smart, 1977).  

Ego bütünlüğüne karşı umutsuzluk evresinde, tüm sıkıntılı evliliklerin sona erdi-

ği düşünülürse geriye sadece evlilikleri iyi olanlar bu yaşa kadar gelebilmekteler 

(Umberson & diğerleri., 2005). Boşanan bireylerin yeni bir yaşam kuruyor olmaları için 

yeteri kadar zamanları olmayabilir (Smart, 1977). Zaten bu evredeki ayrılıkların çoğun-

da, ileri yaş yetişkinler, bekar olarak kalmaktadırlar (Sassler, 2010). Cooney ve Dun-

ne‟ye göre (2001) ileri yetişkinlikte partner ilişkisi, evlilik, yeniden evlilik ya da birlikte 
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yaşamayla ilgili çok az bilgi sahibi olunsa da bilindiği kadarıyla (“Carr, Mahay ve 

Lewin, 2004”- Aktaran: Sassler, 2010) birçok evlenmemiş ileri yetişkinin ya evlilik dışı 

bir yakın ilişkisi var ya da yeniden partner olmakla ilgileniyorlar.  

İleri yetişkinlik döneminde Lindau ve ark (2007) 3005 ileri yetişkin bireyle cin-

sel yaşamın ileri yaştaki seyrini çalışmışlardır. İleri yetişkin kadınların erkeklere göre 

daha az cinsel ilişki isteği yaşamasının dışında, 74 yaşına kadar cinsel aktivitede düşüş 

olmadığı bilgisine erişmişlerdir. Ayrıca kadınların, ileri yaşta, kendi yaşlarına uygun 

partner bulmada zorlandıkları, kadın-erkek evliliklerinde genellikle erkeklerin kadınlar-

dan yaş olarak büyük olması sebebiyle kadınlara göre daha erken yaşta ölmeleri kadın-

lar için dezavantaj olarak ifade edilmiştir. İleri yaşta evliliğe karar vermenin en önemli 

sebepleri arasında sosyal güvenlik desteğini kaybetme olasılığı, halihazırla var olan evi-

ni paylaşacak olması ve yetişkin çocuklarından gelen desteği kaybedecek olması faktör-

ler yer almaktadır (“Carr, 2004”- Aktaran: Sassler, 2010).  

Tabi ki tüm bunların gerçekleşebilmesi için eşlerin önceki evreleri sağlıklı şekil-

de çözümleyebilmiş olmaları gerekir. Özetle, “eşler, birine güvenilebildikleri ölçüde 

bağlanırlar, özerkliği edinebildikleri sürece ilişkide kalacağına ya da ilişkiden ayrıla-

cağına karar verebilir, girişimciliği edinebildiği takdirde hataları kabullenici olabilir-

ler, çalışkan olabildikleri takdirde çift ilişkisine katkıda bulunabilirler” (“Erikson, 

1963”-Aktaran: Cook, 1999).    

Tüm bu evrelerden geçip evlenebilse dahi gerçekleşen evlilikler, her zaman mut-

lu bir şekilde devam etmemekte ve boşanmalar kişinin hayatında önemli bir yaşamsal 

değişim olabilmektedir (Moss & Moss, 1980). Çeşitli sebeplerle boşanan kişilerin özel-

likleri arasında; mutsuz bir ailede yaşamak ve o aileden kaçmayı istemek, boşanmış 

anne-babaya sahip olmak ve boşanmayı bir çıkış yolu olarak öğrenmek, evliliğe hazır 

olmadan evlenmek, duygusal yönden stabil olmamak-kimlik gelişimini sağlıklı biçimde 

kuramamış olmak, uyum sorunları yaşamak yer almaktadır (Onur, 2014).  

Aile paylaşılmış bir tarihsel geçmişin ve paylaşılacak olan geleceğin en önemli 

toplumsal yapısını oluşturmaktadır. Yaşam boyunca; ebeveynlerle, kardeşlerle, akraba-

larla ve eşle ilişkiler farklılık göstermektedir. Sınırlar değişir, aile üyeleri arasındaki 

yakınlık farklılaşır ve sistem-alt-sistemlerdeki roller değişir (Carter & McGoldrick, 
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2005). Birçok çalışmacı ayrılığın belirleyicileri olarak evliliğin gerçekleştiği zaman ve-

ya yaşa, evlilik sürecine ve yaşam döngüsündeki değişimlere bakmışlardır (Morgan ve 

Rindfuss, 1985; “Thornton ve Rodgers, 1984”- Aktaran: South & Spitze, 1986). Çiftle-

rin aile yaşam döngüsünün farklı evrelerinde boşanma sebepleri değişkenlik göstermek-

tedir (Becker ve ark., 1977; Heaton ve ark. 1985; Morgan ve Rindfuss, 1985; “Thorn-

ton, 1978”- Aktaran: South ve Spitze, 1986). 1970‟lerde aile yaşam döngüsünde bo-

şanmalara ve döngü dışına çıkarabilecek diğer süreçlere yer verme, yaşam boyu pers-

pektifi çalışmalarının geliştirilmesi gereken bir alanı olarak görülmüştür (“Glick, 1977”- 

Aktaran: South ve Spitze, 1986).  

McMaster‟a göre ailenin üç temel görevi vardır; temel görevler, gelişimsel gö-

revler ve zorlu görevler. Temel görevlerin, yani yiyecek ve sığınak gibi, doğasında araç-

sal sorunları vardır. Gelişimsel görevlerde ise ailenin doğal gelişimsel süreçlerine yo-

ğunlaşır ve bunları gelişim psikolojisiyle ilişkilendirir. Bireylerin gelişim evreleri yani 

her bir aile üyesinin geçirdiği bebeklik, çocukluk, ergenlik orta ve ileri yetişkinlik gibi 

gelişim dönemleri aile gelişim evreleriyle ilişkilidir. Yani evliliğin başı, ilk hamilelik ve 

ilk bebeğin dünyaya gelişi gibi aile gelişim süreçleriyle bağlantılandırılmaktadır 

(Ebstein & Bishop, 1978). Dolayısıyla gelişimsel süreçlerle aile fonksiyonları arasında-

ki ilişkinin güçlülüğü pek çok çalışmacı tarafından ifade edilmiştir (örn. Solomon, 1973; 

“Berman ve Lief, 1975”- Aktaran: Ebstein ve Bishop, 1978). Son olarak zorlu görevler 

ise ailenin başından geçen önemli krizleri içerir. Bunlar hastalık, kaza, gelirdeki düşüş-

ler, iş değişiklikleri ve taşınmalardır. Dolayısıyla aile geçmişten geleceğe sürekli devam 

eden, aile ilişkilerinin devamlı dönüşüm halinde olduğu bir sistemdir  (Carter & 

McGoldrick, 2005). 

En sık karşılaşılan bu sistemik aile yaşam döngüsü modelinde ailenin zaman içe-

risinde geçirdiği evrelerden bahsederken benzer şekilde Elder (1975) da ebeveynliğin 

evrelerinden ve öneminden bahsetmiştir. Bunlar; çocuklar olmadan önce, çocukların 

ayrılışı ve boş yuva. Elder‟a göre bu evreler aslında tercih edilen ve de istenilen bir 

döngü sunarken, bunun dışındaki seçenekler dahil edilmemiştir. Çocuksuz aileler, evli-

lik öncesi çocuk sahibi olma, boşanmış ya da eşin ölümü ile dul kalanlar, seri evlilik 

yapanlar, yeniden evlenenler gibi pek çok çeşit yaşam boyunca evlilik-birlikte olma 

formlarının oluşmasına sebep olmuştur (Elder, 1975). Uhrenberg (“Uhrenberg, 1974”- 
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Aktaran: Elder, 1975) ise yaşam boyu değişen 5 çeşit Amerikan aile yapısı tanımlamış-

tır. Bunlar:  

1. Erken Ölümlü Aile: Kadının 15-50 yaş arasında ölür. 

2. Evlenmemiş Kadın: Kadın hayatta kalır ve 50 yaşından önce evlenmez. 

3. Çocuksuz Aile: Kadın hayattadır ve evlenir, ama çocuk dünyaya getirmez. 

4. İstikrarsız-değişken-tutarsız Evlilik: Kadın hayattadır, evlenir bir çocuk dün-

yaya getirir ama ilk evliliği 50 yaşından önce biter. 

5. Tercih Edilen Aile Modeli: Kadın 50 yaşına kadar yaşamaktadır ve ilk eşle 

ilişkisi devam etmekte ve en az da bir çocuğu bulunmaktadır. 

Ailelerin yaşam döngülerinde boşanmayı tetikleyici dönemleri izleyen çalışma-

lar oldukça az sayıdadır (örn. Hirschberger, 2009; Li & Fung, 2011). Yapılan 15 yıllık 

boylamsal bir çalışmada ebeveynliğe geçiş evresinde evlilik uyumunun düştüğü ve hatta 

ilk çocuğun okula başlama evresinin de boşanmanın önemli bir yordayıcısı olduğu dü-

şünülmüştür (Hirschberger, 2009).   

Ġlk Evliliğin Sonlanma Nedenleri 

Boşanmanın tek bir sebebe dayandırılamayacağını, boşanmanın oluşabilmesi 

için birçok faktörün bir arada olması gerektiğini düşünülmüştür (Lowenstein, 2005). 

Bunlardan bazıları yukarıdaki sebeplerle benzerlik göstermekle birlikte; kadının bağım-

sızlık isteği, evliliğin görücü usulü ya da erken yaşta yapılması, ekonomik sebepler, 

düşük eğitim düzeyi, boşanmanın yasalarca kolaylaştırılması, cinsel uyumsuzluk, rol 

karmaşası, risk oluşturan alkol-madde kullanımı, dine bağlı nedenler, boşanmaya karşı 

tutumlar ve diğer farklı nedenler olmak üzere bu faktörlerden birkaçının eşlik etmesiyle 

boşanma gerçekleşmektedir.  

Çok çocuğa sahip olan ve kırsal kesimde yaşayıp ekonomik gücü olmayan ka-

dınlar daha az boşanmaktadır (Bramlett & Mosher, 2001). Yine de bunlardan boşanabi-

lenleri, yalnız başlarına yaşamlarına devam edecek kadar finansal kaynaklarının olma-

ması sebebiyle erkeğin koruyucu gücüne ihtiyaç duyarak yeniden evlilik yapmak duru-

munda kalmaktadır. Tam tersi kadının finansal olarak çok fazla bağımsız olması da lite-

ratürde üzerinde özellikle durulan ve boşanmaya başvurmayı sağlayan kolaylaştırıcılar-



15 

dan görülmüştür (Khaleque, 2018). Örneğin kadınlar eğer kendi ekonomik güce sahip-

lerse, kırsal alan dışında kariyer planları varsa (çoğunlukla eşleri tarafından desteklen-

memekle birlikte (Dolan ve Hoffman, 1998) ve evliliklerinde mutsuzlarsa boşanma yo-

lunda ilerleyebilmektedir (Ermisch, 1986; “Ruggles, 1997”- Aktaran: Lowenstein, 

2005). Bir kadının dava açabilmesi için bile gerekli maddi koşullara da sahip olabilmesi 

(örn. Avukat tutmak, çocuğun velayetini alabilmek) oldukça önemlidir.   

Amato ve Previti‟nin 1980 ve 1997 yılları arasında 208 kişiyle yaptığı boylamsal 

çalışmada ayrılığın sebeplerini incelemişlerdir (2003). Araştırmaya katılanların en sık 

verdikleri yanıtlar arasında; sadakatsizlik, uyuşmazlık, alkol/madde kullanımı ve ilişki-

de birbirlerinden uzaklaşmak bulunmaktadır. Bunlara ilaveten ilk eşinden ayrılanlar eski 

eşlerini ayrılığa neden oldukları için suçlama eğilimi göstermişlerdir. Ayrılığa sebep 

olan şeyin ilişki problemi olduğunu savunanlar, içsel ya da dışşal faktörlere atıf yapan-

lara göre daha iyi bir ayrılık sonrası uyumu gerçekleştirmişlerdir.  

Türkiye‟deki boşanma sebepleriyle ilgili çalışmalarından birinde kriz merkezine 

başvuran boşanmış kadınlar incelenmiştir (Uçan, 2007). 110 boşanmış kadınla yapılan 

çalışmada, boşanma sebeplerinin daha çok şiddete maruz kalma, eşlerin aileleriyle ya-

şanan sıkıntılar, alkol kullanımı ve sadakatsizlik olarak belirlenmiştir (Uçan, 2007).    

Boşanma denilen olgu intrapsişik, kişilerarası ve sosyo-kültürel ciddi kayıplarla 

sonuçlanan bir geçiş sürecidir (Moss & Moss, 1980). Her kaybın önceki travmaları can-

landırdığı düşünüldüğü için eski eşle kurulan duygusal ve fiziksel ilişkinin kaybedilmesi 

de kişiye benzer bir süreci yaşatır. Boşanma geçmişte kalmış olsa bile bugüne hala eski 

ilişkisel bağını aktarabilen ve bugünkü ilişkileri de etkileyebilen bir gücü bulunmaktadır 

(“Buun ve Mutsaers, 1999”- Aktaran: Knox ve Zusman, 2001). Yani boşanmış olan 

kişilerin eski eşleriyle ilişkilerinde kalıcı bir bağı ve eski eşle bağlanma ilişkisi vardır. 

Yıllarca derin duygusal yaşantılar deneyimlemek, her günü birlikte geçirmek, evlilik 

ilişkisini sürdürebilmek adına kültürel ve toplumsal normlara uyum sağlamak ve eşe 

sadık kalabilmek gibi evliliğe olan tüm bu yatırımlarından vazgeçilmesi kişide derin 

izler bırakmaktadır (Moss & Moss, 1980). Tüm bu yatırımlardan vazgeçerken evliliğin 

ne şekilde bittiği kişinin yaşamının sonraki evrelerini etkileyebilmektedir. Örneğin eğer 

ayrılık yaşantısı travmatik bir deneyimse ve halledilememiş duygular varsa ikinci eşiyle 

ilişkisini etkileyebilmektedir (Dupuis, 2007).  
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Ayrılık süreci sonrası kişinin hayatına nasıl devam edeceği ayrılma sebebine gö-

re değişiklik gösterebilmektedir. Ayrılık sebeplerini araştırmaya yönelik pek çok çalış-

ma yapılmıştır (Büyükşahin, Doğan, & Özen, 2013; Amato & Previti, 2003; Wallerstein 

& Kelly, 1980; McCarthy J. A., 1978). İlk eşinden aldatılma sonucu ayrılanlar, aileler 

arasındaki çatışmayla başa çıkamayanlar, duygusal ya da fiziksel istismara uğrayıp ayrı-

lanlar, ilişkide mutluluğu yakalayamayanlar ve farklı kişisel özellikleri tolere edeme-

yenler gibi pek çok ayrılık sebebi bulunmaktadır (Büyükşahin, Doğan & Özen, 2013). 

Ayrılık sebeplerine ilişkin diğer çalışmalara bakıldığında; ilk evliliğini yapma yaşı, eği-

tim düzeyi, toplumsal cinsiyet rolü çatışması, maddi durum-gelir düzeyi, problemli ça-

tışma çözme becerileri, evlilik dışı ilişki, birlikte yaşama, alkol kullanımı, kişilik yapısı, 

cinsel problemler, evlilik öncesi hamilelik, ilişkide güven kaybı, fiziksel şiddet, iletişim 

problemleri, sevgi eksikliği, ilgi ve değerlerin zaman içerisinde değişmesi ya da çocuk 

üzerinden çatışmaların olması gibi bir çok faktörden bahsedilmektedir (Kitson, 1992; 

Bloom, Niles, Tatcher, 1985; “Levinger, 1966”- Aktaran: Amato & Previti, 2003; 

“McCarthy, 1978”- Aktaran: Bramlett & Mosher, 2001). 

Boşanma sonrasında bireyleri nelerin beklediği ise önemli bir stres faktörü ol-

maktadır. Sprecher ve ark. (1998) 257 kişiyle boşanmalarından ortalama 5 ay sonrasın-

da ayrılık sonrası stresin kaynaklarını anlamaya çalışmışlardır. Çalışmalarında; ilişkileri 

sonlanmadan önce ilişkilerinin özelliği (ilişkiye yatırım ve evlilik uyumu), ayrılığın 

hangi koşullar altında gerçekleştiği (ayrılık çiftlerin ortak kararıyla mı) ve kişisel farklı-

lıklar (erişkin bağlanma stilleri) gibi 3 ana değişken bulmuşlardır. Ayrılık süresi, ayrılı-

ğın isteyerek olup olmaması, ilişkiye olan yatırımları, evlilik süresi ve korkulu bağlan-

ma stilinin ayrılık sonrası stres üzerinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir.     

Wallerstein (1980) ayrılığa uyum sağlamayla ilgili 3 farklı örüntü tanımlamıştır. 

İlk grupta “hayatta kalanlar”; boşanmaktan çok korksalar da bazen küçük hatalarla, ba-

zen de başarılı şekilde yollarına devam edebilmişlerdir. İkinci grupta, boşanmayla daha 

kolay ve başarılı şekilde başa çıkabilenler yani “kazananlardan” oluşmaktadır. Bu grup 

geçmişle ilgili problemlerini halledebilmekte, geçmişteki hatalarından çok şey öğrene-

bilmekte ve bunları değiştirmek için çok çaba göstermektedir. Yine kazananlar grubun-

dakiler işlevsel olarak hayatlarına devam etmekte ve boşanmayı kişisel gelişimleri ve 

kendini gerçekleştirebilmeleri için bir avantaj olarak görmekteler. Son grupta ise “kay-
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bedenler” var. Bu gruptaki bireyler için Boşanmayla ilgili baskın duygular arasında; 

hayal kırıklığı, yalnızlık ve haksızlığa uğramışlık bulunmaktadır. Hatta boşanmadan 

sonra, yıllar geçse bile halen sonuçlarının acısını çekmektedirler (Clarke-Stewart, 

2006).  

Ayrılan erkeklerin %83‟ü ve ayrılan kadınların %75‟i, ayrıldıktan sonra ilk 3 yıl 

içerisinde yeniden evlenmektedirler (Cherlin, 1981). Yukarıda sayılan ayrılık sebeple-

rinden hangilerini yaşayanların hemen yeni bir evliliğe doğru koştukları üzerine litera-

türde bir bilgiye erişilememiştir. Ancak ayrıldıktan hemen sonra ilk başlanılan ilişkide 

evliliğe gitmenin sakıncaları literatürde dile getirilmiştir ki bunlar da yine hızlı boşan-

malarla sonuçlanmıştır (Isaacs & Leon, 1988). Ayrıca boşanma sonrası kişilerin evliliği 

gözden geçirmesi için kendine hiç zaman tanımaması, kendisine ilişkisinin neden yürü-

mediğine dair düşünme şansı vermemesi ve belki de ikinci evlilik öncesi birlikte yaşa-

mayı tecrübe edinmemesi, ikinci evliliği olumsuz yönde etkilemektedir. İkinci evlilikte 

daha sık kendine güven problemi yaşayan bireyin ilişkiyi devam ettirmede zorlandığı ve 

bu yüzden ilişkinin zarar gördüğü düşünülmektedir (Isaacs & Leon, 1988).   

Boşanmayla ilgili önceki çalışmalar ve teorik yaklaşımlar, boşanmaya istekli 

olarak ayrılan kişinin, ikinciye evliliğe daha olumlu baktığı ve duygusal olarak daha 

hazırlıklı olduklarını düşünmüştür. Ancak bu düşünceyi desteklemeyen çalışmalar da 

bulunmaktadır. Örneğin Sweeney‟in (2002) yaptığı çalışmada kadınların %70‟i ilk evli-

liklerini isteyerek sonlandırırken, erkeklerin % 53‟ü ilk evliliklerinden isteyerek ayrıl-

mışlardır. Tüm Çalışma Grubunun % 80‟i ilk evliliklerini bitirmeye istekli olmuştur.  

Kadınların ilk evliliğinden isteyerek ayrılanların % 44‟ü ayrıldıktan sonra 9 yıl içinde 

evlenmiş,  % 31‟i 5 yıl sonra evlenmiş ve % 21‟i ise 3 yıl sonra ikinci evliliğini yapmış-

tır. Erkeklerden ise isteyerek ilk evliliğini bitirenlerin % 57‟si 9 yıl sonra evlenmiş, % 

36‟sı 5 yıl sonra ve % 27‟si ise 3 yıl sonra ikinciye evlenmişlerdir. Ancak, isteyerek 

boşanan kişilerin istemeyerek boşananlara göre sadece 3 yıl daha hızlı şekilde yeniden 

ilişkiye girdikleri görülmüştür. Ayrıca,  boşanmayı isteyen taraf olarak ikinciye evlen-

miş orta yetişkin kadınlar, ilk evliliğindeki doyumsuz ilişkisini, genç yetişkinlere göre 

daha geç bitirebilmişlerdir.  Yapılan çalışmalar (Watkins & Waldron, 2017; James & 

Shaver, 2012) yeniden evliliğe geçiş süresinin eşinden ayrıldıktan sonra  yeniden evli-

likle (post-divorce remarriage), eşin ölümünden sonra yeniden evliliğe (post-
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bereavement remarriage) kıyaslandığında, ilk eşi ölenlerin yeniden evliliğinin daha faz-

la zaman aldığı düşünülmüştür.  

Çalışmanın bu bölümünde bireylerin ilk evliliklerinden ayrılık sebepleriyle diğer 

değişkenler arasındaki ilişkiye bakılarak sebeplerden hangisinin daha çok ikinci evliliğe 

gittiği araştırılacaktır. 

Ġkinci Evlilikler ve Ġkinci Evlilik Problemleri 

İlk evlilikteki boşanmadan ortalama 1.5-2 yıl içinde gerçekleşen yeniden evlilik-

ler kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülmektedir (Coleman, Ganong & Fine, 

2000). Türkiye‟deki tüm evliliklerin % 10-15‟i ise yeniden evlenenlerden oluşmaktadır 

(Turğut & Yavuz, 2015). Bu noktadan hareketle, ayrılan insanların çoğu yeniden ev-

lenmeyi düşünmektedir. Yeniden evlenme için yaş ortalamaları kadınlarda 34 yaş, er-

keklerde ise 37 yaş olduğu bulunmuştur (NCHS 2000a).  Ülkemizin verilere göre kadın-

lardan, ilk evliliğini sonlandırmış olanların %35‟i ikinci defa evlenmektedir (2015). 

Erkeklerle ilgili istatistiki bilgiye erişilememiştir. Ama eğitim düzeyi iyi olan erkeklerin 

yeniden evlenme olasılığı daha fazladır (Coleman, Ganong & Fine, 2000). Bunun aksi-

ne kadınlarda ise yüksek eğitim düzeyi ve ekonomik bağımsızlık yeniden evliliği daha 

az tercih edilir hale getirmekte olup söz konusu kadınlar birlikte yaşamayı daha iyi bir 

seçenek olarak görmektedir (Coleman, Ganong & Fine, 2000).  

Mevcut verilere göre yeniden evlenen kadınlar, ilk eşini kaybedenlerden ziyade 

ilk evliliğini sonlandırdıktan sonra evlenenlerden oluşmaktadır (Turğut & Yavuz, 2015; 

Arpacı & Tokyürek, 2012). Bunların yanısıra, boşanan kadınlardan çocuksuz olanların 

daha kolay eş bulabildiği, sırtlarında “yük olmamasının (baggage)” önemli bir etmen 

olduğu gibi bir görüşün aksine, yeniden evlenen kadınların büyük bir bölümünün çocuk 

sahibi olduğu ve hatta çocuksuz genç kadınların ise tekrar evlenmeyi daha az düşündük-

leri bulunmuştur  (Adams, 2004; Arpacı & Tokyürek, 2012).  Benzer şekilde James ve 

Shaver‟da (2012) ilk evlilikten olan çocuk sayısının ikinci evliliği yapmaya bir engel 

teşkil etmediği ve hatta kadın halen genç yetişkinlik evresinde ya da orta yetişkinliğin 

başlarındaysa, ikinci evlilikten de çocuk yapma ihtimalinin artabildiği belirtilmiştir. 
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Özellikle ABD‟de 1950‟lerden sonra boşanma oranlarının hızla artmasının so-

nucu olarak yeniden evlilikler de artmıştır. ABD‟de kadınların üçte ikisi ve erkeklerin 

de dörtte üçü tekrar evlenmektedir (Dupuis, 2007). Bu yüzden yeniden evlilikle ilgili 

niceliksel açılımların yanında, karmaşık aile dinamiklerini açıklamaya yönelik işe vuruk 

tanımını yapabilme ve karmaşıklığı giderme çabaları bulunmaktadır. Örneğin, Bernard 

(1956) “Kirlenen Dünya (Smear World)” olarak ifade ettiği “üvey aileler” (step fami-

lies), karma aile (blended family), yeniden çift olan (recoupled), yeniden oluşan (re-

constituted), birleşen (merged), yeniden örgütlenen (reorganised), yeniden yapılanan 

(restructured) gibi kavramları kişiler için olumlu çağrışımlara olanak sağlamayan tanım-

lamalar olarak görmüş ve yeniden evlenen aileler (remarried families) terimini daha 

uygun görmüştür (Walsh, 1993; Hayes ve Hayes, 1986). Hayes ve Hayes (1986) ise en 

iyi terimin “yeniden çift olan ya da yeniden örgütlenen çiftler (recoupled ya da reorga-

nised)” olarak tanımlasalar da en son “yeniden evlenen aileler (remarriage family)” kav-

ramının yeniden evlenen ve çocukları olan aileler için kullanımının daha uygun olacağı-

nı düşünmüşlerdir (Walsh, 1993). Yeniden evlenen aileler; eşlerden en az birinin daha 

önce bir kez evlenmiş olduğu ve bu evliliğinden en az bir çocuğunun olduğu durumları 

tanımlamak için kullanılmıştır.  ABD‟de yeniden evlenen çiftlerden en az bir tanesi da-

ha önce evlilik yapmış ve en az bir tane de çocuğu bulunmaktadır (Coleman, Ganong & 

Fine, 2000). 

Yeniden evlilik, nükleer ailenin yapısının ve rollerinin değişime uğrayıp daha 

çok geniş bir akrabalık ağının oluşması ve benzersiz bir aile yapısının kurulması olarak 

görülmektedir. Bu yapı oluşurken yeni aile sisteminin; rollerin netleşmesi, bazı aile üye-

lerini kaybedip yeniden başka aile üyeleri ile tanışılması, iletişim ve problem çözme 

becerilerini geliştirebilme, sınır koyabilmek ve uygun disiplin örüntülerini yapılandır-

mak gibi baş etmesi gereken birçok gelişimsel görevi bulunmaktadır (Roberts & Price, 

1989; Hayes & Hayes, 1986). Ayrıca yeniden evlilikte; önceki eşle kurulan ilişki ve 

yeniden evlilik esnasında kurulan ilişkiler, çiftlerin kişilik yapıları ve yaşam tecrübeleri, 

evlilikten beklentileri gibi farklı faktörlerde rol oynamaktadır. Örneğin, yeniden evlenen 

eşlerin önceki eşleri, yeniden evli çiftlerin kendi kök aileleri, her iki eşin ilk evlilikten 

getirdikleri çocukları ve onların akrabaları gibi (“Swenson, 1997”- Aktaran: Greef ve 

Toit, 2009).  
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“Ömür boyu mutluluk” düşüncesiyle beklentilerin daha yoğunlaştığı ikinci evli-

liklerde, ilk evlilikteki hatalarından çok şey öğrenmiş olabileceği beklenmektedir. İkinci 

evliliğe atılmadan önce geçici ilişki denemelerinde bulunarak kaybettikleri özgüvenleri-

ni toparlamaya ve önceki hatalarından uzak durmaya çalışırlar (Drigotas, Rusbult & 

Verette, 1999). Bu denemeler sayesinde önceki hataların başarıya dönüştürülmesi baskı-

sı ile kişinin başarısızlık korkusu azalabilmektedir. Ancak yine de yeniden evliliğin ol-

dukça hassas ve yıkılabilir bir yapıda olduğu farklı araştırmacıların dikkatini çekmiştir. 

İlk eşlerinden ayrıldıktan kısa süre içinde, ortak bir geçmişi olmadan ya da pay-

laşmadan ve hatta en az bir tane de çocukla yeniden evlenen çiftler (Hayes ve Hayes, 

1986), birbirlerinden, hemen “üvey anne-baba/ebeveynlik” rolüne girmelerini bekle-

mektedirler (Dupuis, 2007). Bir nevi oyuncu değişikliği gibi gidenin yerine geçmek ile 

devam edilmesi beklenmektedir. Cherlin‟e göre (1978) ikinci evliliğin yıkılmaya çok 

müsait olmasının en önemli sebeplerinden biri, yeni kurmuş oldukları ailede, çocuklarla 

ilgili nasıl davranacaklarına dair herhangi bir kurumsal yapı ya da toplumsal gelenekler-

le belirlenen normların bulunmamasıdır. Belirlenmiş kuralların olmayışı, rollerdeki be-

lirsizlikler, üvey ebeveynin sorumlulukları ile ilgili karmaşık durumlar; evlilikte çatış-

mayı ve evliliğin sonlanma riskini arttırmakta, evlilik uyumunu azaltmaktadır 

(Coleman, Ganong, & Fine, 2000; “Cherlin ve Furstanberg, 1994”- Aktaran: Teachman, 

2008).  

Booth ve Edwards da benzer şekilde (“1991” -Aktaran: Coleman, Ganong ve 

Fine, 2000) ikinci evlilikler örnek bir modelden ve sosyal destekten yoksun olarak iliş-

kilerini sürdürdüklerini düşünmüşlerdir. Model eksikliğinin yanı sıra toplum ikinciye 

evlileri ve de çocuklarını ikinci sınıf olarak görüp etiketlemektedir (McCarthy & 

Ginsberg, 2007). İkinciye evlenen aileler bu “ikinci sınıf” olma duygusunu hissederlerse 

evlilik yıkılmaya yüz tutar. Burada ailenin farkına varması gereken şey, artık çekirdek 

bir aile değil daha karmaşık dinamikleri olan bir yapılanmanın içinde olduklarıdır. Ger-

çeği kabul edebilmek psikolojik iyi oluşu desteklemektedir (McCarthy & Ginsberg, 

2007).  

Literatürde ikinci evliliğin neden sonlandığına ilişkin çalışmalar oldukça kısıtlı-

dır (Teachman, 2008). En önemli sorunlardan biri ilk evlilikte halledilemeyen sorunla-

rın veya duyguların ikinci evlilikte yeniden açığa çıkmasıdır. Bu durumda çözülememiş 
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duygusal sorunlar (unresolved emotional issues) ikinci evliliğe de taşınmaktadır. Bu 

çözülememiş duygular; çaresizlik, kayıp ya da ihanet gibi yanlış anlaşılmalara ve yanlış 

algılamalara yol açarak, partnerlerin aralarına bariyer koymasına ve evliliğin kalitesinin 

düşmesine sebep olmaktadır (Dupuis, 2007). Örneğin, partnerler ilk eşle yaşanılan 

olumsuz deneyimlerin “acısını çıkartmak” şeklinde olduğunu düşündürecek davranışlar 

sergileyebilirler. Mesela, ilk evliliklerinde karşılayamadıkları ihtiyaçları ikinci evlilikte 

çok fazla arıyor olmaları önemli bir problemdir.   

Bir diğeri ise, ikinci evliliğin ilk evliliğe benzer yolda gitmemesi adına partner 

seçiminde ilk eşin profiline taban tabana zıt bir eş tercihi yapılmasıdır (“Bernstein, 

2000”- Aktaran: Dupuis, 2007). Bu durumda yeni partner‟in duygusal yanıtları, davra-

nışları, düşünceleri, hayata bakışı ya da hobileri farklı ve ilk eşin gölgesinden uzak bir 

kişi olduğunda ilk eşten radikal bir şekilde ayrılmış olması beklenmektedir. Lakin ilk eş 

hala “masadaki hayalet (ghost at the table)” olarak ilişkideki varlığını sürdürebilmekte-

dir (Bray ve Kelly, 1999).  Bu yüzden yasal ayrılmanın yanı sıra duygusal boşanmanın 

da gerçekleşmesi gerekmektedir. İkinci evliliği olmasına rağmen halen ilk partnerinin 

ilişkilerine ya da partnerlerine karışma, hayatına müdahale etme, ilk eşi ikinci eşe met-

hetme-savunma ya da koruma gibi durumlar da evlilik kalitesini olumsuz yönde etkile-

mektedir (Dupuis, 2007). 

İşte bu yüzden ikinciye evlenmeye hazır olmadan, aceleyle yapılan evliliklerde 

halledilememiş duygular evliliği riske atabilmektedir. Yeni evlenen eşler, birbiriyle ko-

layca kaynaşma ve iyi anlaşmaları beklentisi geliştirmektedir. Oysa kolayca yakınlaşa-

bilmeleri için gereken duygusal ve tarihsel bağ henüz oluşturulamadığı için, çiftlerin bu 

beklentisi birbirlerine yakınlığı arttırmak yerine daha büyük bir gerginliğe neden ola-

bilmektedir (Dupuis, 2007). Ayrıca, Minuchin ve Fisherman‟a göre (1981) ikinci evli-

liklerde ailedeki her bir bireyin birbiriyle yakınlık kurması ve aşina olması için ortalama 

5-6 yıl gerekir ve dolayısıyla çift alt sistemi ve diğer alt sistemlerin zamana ihtiyaçları 

vardır. Zamanın, özellikle çiftlerin problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirebil-

mesi üzerinde etkili olduğu düşünülmüştür (Papernow, 1987). Üvey ailenin birbirini 

tanıma evresindeki sıkıntılar evliliğin hem kalitesini hem istikrarını hem de psikolojik 

iyi oluşunu etkileyebilmektedir. 
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İkinci evliliklerde cinsiyete bağlı rollerin belirsizliği sorunlara yol açabilmekte-

dir. İkinci evliliklerde ilk evlilikten olan çocuğun da sistemde olmasıyla birlikte 

(Whitton, 2013), erkekler yeni eşlerinden, ilk eşlerinden olan çocuğa bakım vermesini 

yani tıpkı erkeğin ilk eşinin gerçekleştirdiği rolleri uygulamasını beklemektedir 

(Dupuis, 2007). Kadınlar ise eşlerinden aileyi disipline edebilmesini beklemektedir 

(Dupuis, 2007). Yine cinsiyetler arası ev işleri paylaşımlarına bakıldığında ise; ikinci 

evliliklerde erkekler ev işlerine daha sık şekilde katılırken, ilk evliliklerde daha gele-

neksel rollerin hâkim olduğu diğer bir deyişle erkeğin ev işlerine daha az karıştığı düşü-

nülmüştür (Coleman, Ganong & Fine, 2000).  

Genellikle ikinciye evlenen erkeklerden, biyolojik çocuğunu yeni aile sistemine 

dahil eden babaların; ebeveynliğe aktif katılımda bulundukları, ev işlerine ilgili oldukla-

rı ve evliliklerinde işlerin yolunda gittiğini düşündürebilir (“Hofferth ve Anderson, 

2003”- Aktaran: Teachman, 2008). Özellikle ilk evliliğinden çocuğu ile birlikte ikinci 

evlilik sistemine giren kadınlar için evliliğin yıkılma riski daha fazla olduğu düşünül-

müştür (Bramlett ve Mosher, 2001; Teachman, 2008). Erkekler için ise biyolojik çocu-

ğun ikinci evlilikte boşanma riskini arttırmadığı bulunmuştur (Teachman, 2008).  

Kim‟in (2010) yılında 157 Koreli yeniden evlenen ve önceki eşinden çocuğu olan çiftle, 

evlilik doyumu üzerine yaptığı çalışmasında, rollerin belirsizliğinin evlilik doyumu üze-

rinde en belirleyici faktör olduğunu bulmuştur.  

Kadınlar ikinci evlilikte, ilk evliliğe göre daha fazla güç arayışı içinde olurlar 

yani artık güç dengesinin daha eşit olmasını arzularlar. Kadınlar ikinci evliliklerinde 

ekonomik konularda daha fazla söz sahibi olarak daha güçlü olduklarını düşünmekteler. 

Halbuki ikinci evliliklerde ekonomik eşitliğin olup olmadığı daha tartışmalıdır çünkü 

çiftlerin her birinin kazandığı paradan sorumlu olduğu aile bireyleri mevcuttur 

(Coleman, Ganong & Fine, 2000). Ekonomik zorluklar tıpkı ilk evliliklerdeki boşanma-

nın kaynaklarından biri olduğu gibi yine ikinci evlilikteki uyumu da bozabilmektedir. 

Çocuk sahibi olan ikinci evliliğini yapmış ailenin, çocuğun kişisel ya da okul masrafları 

gibi ekonomik zorunlulukları vardır. Bu gibi bir durumda ev dışından destek gelir kay-

naklarının da (büyükanne-babalar) çocukların bakımına katkıda bulunabildiği ifade 

edilmiştir. İlk evliliklerde ise çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması gibi bir problem çift-

ler arasında daha az çatışmalı durumlara yol açıp çiftlerden birini daha az çaresiz ve 
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güçsüz kılabilmektedir (Dupuis, 2007). Bu noktada karşılıklı anlaşmaya varabilmek ve 

ekonomik sorumlulukları kabul edebilmek en önemli çözüm yollarından biri olabilmek-

tedir (Dupuis, 2007). 

İkinci evliliklerin önemli sıkıntı kaynaklarından bir diğeri de boşanmış olan kişi-

lerin boşanmaya olan tutumlarıdır. İlk evliliklerini bitirenler, evliliği bitirebilmeyi bir 

çözüm yolu olarak öğrenebilmektedirler.  Farklı bir çalışmada Whitton ve ark. (2013), 

1931 ilk ve ikinci evliliğini yapmış kişiyi karşılaştırmışlardır. İlk evlilikten ikinci evlili-

ğe getirilen çocuğun evlilik kalitesi üzerindeki etkisi, bir kez boşanmanın ikinci evlilik-

ten de ayrılığı kolaylaştırıcı etkisi ve düşük evlilik kalitesi tanımlayanların ayrılığa ba-

kışları gibi birçok faktörü incelemişlerdir. Araştırmanın sonucu ilk evlilik yapanlarla 

karşılaştırıldığında, boşanmaya olumlu bakış ve çiftler arasındaki bağlılığın az oluşu 

yeniden evliliklerdeki ilişkinin istikrarını negatif yönde etkilemiştir. Boşanmaya olumlu 

tutum sergilemekle boşanmaya sıcak bakmak arasında ilişki bulunmuştur. Ayrıca ilk 

evlilikten olan çocuğun ikinci evlilikte, boşanmamış olan gruba göre evlilik kalitesinde-

uyumunda bir farklılık oluşturmamıştır.   

Walsh‟ın (1993), “İkinci Evliliğini Yapan Ailelerde 20 Önemli Problem” isimli 

makalesinde ikinci evlilikteki sıkıntılara ayrıntılı olarak değinmiştir. Walsh, ikinci evli-

likleri değerlendirirken eşler arası ilişkiye, çocukların aileye etkisine ve sosyal çevrenin 

evliliğe etkisine yoğunlaşmıştır. Ona göre, çocuğun yaşayacağı ilk sıkıntı daha eve yeni 

gelen kişiye nasıl hitap edeceğinden itibaren başlamaktadır. Bu karmaşıklık daha ilk 

andan itibaren başlayarak; eve yeni gelen ebeveynini sevmeme isteğiyle devam etmek-

tedir. Çocuğun düşüncesine göre, eğer üvey ebeveynini severse biyolojik anne/babasına 

sadakatsizlik olmaktadır. Yine üvey çocukların algılayışına göre, üvey anneye/babaya 

olumlu duygular beslenip ifade edildiğinde, biyolojik anne, çocuğuna çok kızacak ve 

üzülecektir (Hayes & Hayes, 1986). Bunların yanında, çocuk eğer üvey anne ya da ba-

baya yakınlık ve sevgi gösterirse, üvey anne kendi biyolojik anne/babasına olan sevgiyi 

alıp yok edecektir. Yine çocuğun geliştirdiği diğer bir olumsuz düşünce ise ebeveynle-

rinin yeniden bir araya geleceğine ilişkin fanteziler ve bunu gerçekleştirmek için sarf 

ettiği enerjidir. Bu da ikinci evliliğini gerçekleştirmiş olan çiftlerin arasında uyumsuzlu-

ğun ve çatışmaların olmasını mümkün kılmaktadır. 
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Bir diğer araştırmacı ise “üvey çocukların” ve “üvey aile sorunlarının” anlaş-

mazlığa sebep olan önemli kaynaklardan biri olduğunu düşünmüştür (Hobart ve ark, 

1993). Hayes ve Hayes‟e (1986) göre ikinciye evlenen çiftlerin, yalnızca evlenmek için 

söz verdikleri lakin üvey çocuklarını sevme sözü vermedikleri ve bunun da önemli bir 

stres faktörü olduğunu ifade etmişlerdir. Bir nevi zorunlu şekilde, bir araya gelen eşler, 

üvey çocuklarla aynı evde yaşamaktadır ve bu da çatışmayı arttıran etmenlerden biridir. 

Aynı ev içinde yaşanan çatışmalardan bir diğeri de; üvey anne/babanın, üvey çocuğuna 

kural koymaya çalışmasıdır. Bu durum, üvey anne/babanın rol karmaşası yaşamasına ve 

kafalarının karışmasına yol açar. Kural koymalılar mı yoksa karışmamalılar mı! Yine bu 

tarz durumlarda üvey anne ile üvey çocuk çatıştığında, biyolojik baba zor durumda ka-

labilmektedir. Lakin, sosyal çevre tarafından eşi ilk sıraya alan söylemler “önce eşin 

olmalı” gibi çocuklarla ilişkiyi ikinci plana atmalarına yol açabilmektedir (Hayes & 

Hayes, 1986).   

Yeniden evliliklerde boşanma oranları oldukça yüksek olmasına rağmen litera-

türde bu konuda çok az araştırma bulunmaktadır (Dupuis, 2007; Coleman, Ganong, & 

Fine, 2000; Prado, 1999). Özellikle ABD‟de 1950‟lerden sonra boşanma oranlarının 

hızla artmasının sonucu olarak yeniden evlilikler de artmıştır. Bu yüzden 1970 sonrası 

dönem “yeniden evlilik” araştırmalarının çok yoğun yapıldığı dönemlerden biridir 

(Glick & Lin, 1986). Bu yıllarda yapılan çalışmalarda tanımlayıcı bilgileri içeren, ikinci 

evliliklerde ilişki kalitesine bakan, üvey çocukların ikinci evlilik üzerine etkisini incele-

yen ve ikinci evlilik yapan ailenin sorunlarına eğilen araştırmalar gerçekleştirilmiştir 

(Dupuis, 2007; Coleman, Ganong, & Fine, 2000). Bunların dışında birinci evliliklerle 

ikinci evlilikleri karşılaştıran çalışmalar olsa da yeniden evliliği, yeniden evli çiftlerin 

tecrübe veya deneyimlerinden yararlanarak yapılan çalışmalar literatürde oldukça azdır 

(Martin-Uzzi, 2011; Prado, 1999).  

Türkiye‟deki çalışmalara bakıldığında ise ikinci evliliği konu alan yalnızca bir 

çalışma olduğu bulunmuştur. Aktürk (2006) tarafından yapılan çalışmada, birinci ve 

ikinci evlilikleri evlilik doyumu ve ilişkili faktörler açısından karşılaştırılmıştır. Ak-

türk‟ün 116 birinci evliliğini yapan, 223 ikinci evliliğini yapan çiftlerle yaptığı çalışma 

sonuçlarına göre, erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek evlilik uyumu gösterdiği ve 

bu durumun birinci ya da ikinci evlilik arasında bir değişim göstermediği bulunmuştur. 
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Ancak, birinci eşten getirilen üvey çocukla aynı evde yaşayan ikinciye evlenen çiftlerin 

düşük evlilik uyumu olduğu bulunmuştur. Ayrıca ilk evlilik için, evliliğin süresi ve fi-

nansal durum; ayrılık sonrası ikinci evlilik için, ortak çocuklarının cinsiyeti; ilk eşin 

ölümü sonrası evlenenler için ise, yeni evliliğin süresi ve finansal durum ve birlikte ya-

şayan üvey çocuklar evlilik uyumunu etkileyen faktörler olarak bulmuştur. 

Psikolojik Ġyi OluĢ  

Pozitif psikoloji iyi oluş kavramını ele almış ve Hedonic ve Eudaimonic iyi oluş 

olmak üzere iki bakış açısına ayırarak daha anlamlı hale getirmeye çalışmışlardır. He-

donic bakış açısına göre, iyi oluş, kişinin yaşamdan haz ve doyum alması, veya öznel iyi 

oluş hali (subjektif iyi oluş) ve ruhsal sağlığın iyi olması olarak tanımlanmıştır 

(McMahan & Estes, 2011). İyi bir restorantta yemek yemek ve maratonda koşmak he-

donik kalitede olan zevkler olarak sayılabilir. Eudaimonic bakışa göre ise iyi oluş, ob-

jektif olarak geçerli insan doğası ve insanın gelişimini gerçekleştirmeye yardım eden 

ihtiyaçlar olarak tanımlanmıştır. Örneğin, maratonda koşmak hem kişisel gelişim hem 

de yeterlilik duygusu adına fırsat sağlar (McMahan & Estes, 2011). Eudaimonic iyi 

oluş; psikolojik iyi oluş, öz-benlik yönetimi (self-determination) ve yaşamın anlamı 

teorilerini kendi çatısına altına alarak daha geniş bir pencereden bakma imkanı vermek-

tedir (Heintzelman, 2018).  

 “Psikolojik iyi Oluş” kavramından ilk bahseden Bradburn‟a göre (1969), psiko-

lojik iyi oluş, olumlu duyguların olumsuz duygulara göre daha fazla yaşanmasıdır 

(Akdağ & Çankaya, 2015). Bradburn‟un tanımlaması, kişilerin, genel mutluluk halinin 

ve ruh sağlığının iyi olması ile ilişkilendirirken, bu tanımlama günümüz literatüründe 

“öznel iyi oluş” olarak kabul görmektedir (Akdağ & Çankaya, 2015; Özmete, 2016). 

Ryff, Bradburn‟un kavramsal tanımlamasını eleştirmiş ve öznel iyi oluşla psikolojik iyi 

oluşun birbirinden farklı olduğunu ifade etmiştir (1995). Psikolojik iyi oluş; kişinin ha-

yatındaki amaçlarını, kendisine ilişkin potansiyellerinin farkında olmasını ve diğerleriy-

le kurduğu ilişkinin niteliğini göstermektedir (Ryff ve Keyes, 1995: 720). Benzer şekil-

de Barkshi ve Wani de psikolojik iyi oluşu; kendine yüksek güveni, yaşam doyumunu, 

negatif semptomlardan uzak olunmasını ve pozitif bir sağlık durumunun olmasını işaret 

ettiğini ifade etmiştir. Psikolojik iyi oluşu yüksek olan bir kişinin, özgüven ve yaşam 
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doyumu da yüksek olmasının yanısıra gerginlikle, olumsuz duygu, düşünce ve davranış-

larla başaçıkabilir (2018). 

Ryff ve Keyes (1995) geliştirdikleri 6 faktörlü Psikolojik İyi Oluş Ölçeğini 1108 

kişiye uygulamıştır. Ölçeği oluşturan bileşenler; kendini kabul, bireysel gelişim, yaşam 

amacı, diğerleriyle olumlu ilişkiler, çevresel hakimiyet ve özerklik olarak belirlemiştir. 

Bu alt boyutların tanımları ve ifade edilen anlamları izleyen altbölümde açıklanmıştır 

(Ryff & Singer, 1996):  

Diğerleriyle olumlu iliĢkiler 

Sevebilme kapasitesi zihinsel sağlığın en önemli belirleyicilerinden biridir. Di-

ğerleriyle olumlu ilişkiler kişilerarası ilişkilerdeki kaliteyi ölçmeye yarar (Disabato & 

diğerleri., 2016). Bir çok gelişim kuramcısı güvenilir, sıcak ilişkilerin vurgusunu yap-

mıştır (Ryff & Singer, 1996). Örneğin; Adler, Rogers gibi teorisyenler yakınlığın, güve-

nilir ve sevgiye dayalı ilişkilerin insanların en temel ihtiyaçlarından olduğunu düşün-

müşlerdir (Özen, 2017). Yetişkinlikte evre kuramcılarından Erikson‟ göre ise diğerleriy-

le yakın ilişkiler geliştirebilme kapasitesi, olgunlaşmanın kritelerinden biridir. Önemli 

kuramsal yaklaşımlardan bir diğeri olan kendini gerçekleştirmeciler ise yakınlığı, diğer-

leriyle yüksek düzeyde empati kurabilme, sevebilme, yakın arkadaşlık kurabilme bece-

risi olarak tanımlamıştır (Ryff & Singer, 1996).  

Özerklik (Otonomi) 

Özerklik ve alt boyutları olan öz-belirleme (self-determination) ve bağımsızlık, 

kişinin kendi standartlarını kendi kendine geliştirebilme, kendi kararlarını verebilme, 

kendi davranışlarını düzenleme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Disabato, Good-

man, Kashdan, Short ve Jarden, 2016; Ryff ve Singer, 1996). Yine kendini gerçekleş-

tirme kuramları otonomiyi; kültürden bağımsız, özerk bir işleyiş tarzı olarak görmekte-

dir. Tümüyle işlevsel bir insan, içsel değerlendirme becerisine sahip olarak tanımlanır-

ken, diğerlerinden onay alma ihtiyacı içinde olmaz ve kendine ait standartlar geliştirir. 

Bireycilik, geleneklerden, toplumsal korkulardan, inanışlardan ve kitlelerin kuralların-

dan uzak oluş demektir. Bu yaşam tarzı ve bakış açısına bireyci kültürler olarak bilinen, 

Batı temelli kültürlerde rastlanır (Özen, 2017). Ancak otonominin yalnızca bireyci kül-
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türlerde görüldüğü ve toplulukçu kültür değerleriyle uyuşmadığını söylemek de doğru 

olmaz. Özerklik hissi her kültür yapısında geniş bir yelpazede görülebilir (Deci & Ryan, 

2008). Yani, kişi özerk bir şekilde kendi seçimlerini yaparken toplulukçu yapıda bir 

kültürde yaşayabilir ya da kendi seçimiyle bireyci bir toplumda özerk olmamayı tercih 

edebilir (Kart & Güldü, 2008). Yaşam boyu gelişimcileri de, yaşamın ilerleyen yılların-

da kişinin içe dönmesinin, kişiye özgürlük hissi vererek günlük hayatındaki kuralları 

idare etmeyi sağlaması süreci olarak görmekteler (Ryff & Singer, 1996). 

Çevresel hâkimiyet  

Çevresel hakimiyet kişinin kendi yaşamıyla ve çevresindeki dünyayla başa çıka-

bilme kapasitesidir (Disabato & diğerleri., 2016). Aynı zamanda kişinin, çevresiyle başa 

çıkmada, hakimiyet ve yeterlilik duygusunun olmasıdır. Çevresindeki fırsatları etkili bir 

şekilde kullanır, farklı sıradaki karmaşık dışsal aktiviteleri kontrol eder, bağlama uygun 

kişisel değer ve ihtiyaçları seçip yaratır ya da uygun şekilde uyum sağlayabilme beceri-

lerine sahip olabilir demektir. (Ryff, 1995).  

Bireysel geliĢim 

Burada bahsedilen kişisel gelişim Aristotales‟in refah (eudiamonia) kavramıyla 

birbirine benzemektedir. Aristotales iyi oluşu, kişinin, kendisinin farkında olması olarak 

tanımlamıştır (Ryff & Singer, 2008). Kişinin kendini gelişen ve büyüyen, yeni yaşam 

deneyimlerine açık, kendi potansiyellerinin farkında, kendindeki ve davranışlarındaki 

gelişmeleri gören bir birey olarak görmesidir (Ryff, 1995). Maslow tarafından ifade 

edilen ve sonrasında Norton tarafından geliştirilen “kendini gerçekleştirme” de kişinin 

kendi potansiyellerini farketmesi anlamını taşımakta ve Jahoda‟nın olumlu ruh sağlığı 

kavramı ile benzemektedir. Bunun yanında, Rogers da tam fonksiyon gösteren insan 

kavramından bahsederken, bir noktaya erişip o noktada tüm sıkıntılarını halledebilen bir 

insandan ziyade devamlı gelişen, değişen ve tecrübelere açık olmasından bahsetmekte-

dir (Ryff & Singer, 2008). Yaşam boyu gelişim yaklaşımlarından Buhler, Erikson, Neu-

garten ve Jung da devam eden gelişime ve farklı yaşam dönemlerinde karşılaşılan yeni 

zorluklarla mücadele edilmesine vurgu yapmışlardır (Ryff & Singer, 2008). Bireysel 

gelişim kişinin, gelişmeye ve değişmeye devam etme duygusunun olmasıdır (Disabato 
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& diğerleri., 2016). Özetle kişisel gelişim ve değişim gelişim kuramcılarının ana konu-

larından birisidir (Özen, 2017). 

YaĢam amacı 

Yaşam amacı, iyi oluşun daha varoluşsal bakış açısı üzerinde durmaktadır. 

Frankl‟in varoluşsal terapisi insanlara anlam bulmada ve varoluşsal sancılar veya acılar 

çeken insanların yaşam amacını bulmada yardım etme üzerine kurulmuştur.  

Jahoda‟nın ruh sağlığı tanımlamasında yaşam amacı, yaşam yönü duygusu ve 

anlamı hissine olan inancın önemini açık bir şekilde sunmaktadır. Allport‟un olgunlaş-

ma tanımı ise yaşam amacını, yaşam yönünü veya niyetini anlama olarak belirtmiştir. 

Yani, yaşam boyu gelişim yaklaşımı teorisyenleri farklı gelişim evrelerinde amaçların, 

hedeflerin nasıl değiştiğini açıklamaktadırlar. Ryff‟a göre ise yaşam amacı, kişinin ya-

şamının anlamı, amacı ve net bir şekilde gideceği yönünün olduğuna ilişkin inancıdır 

(Disabato & diğerleri., 2016). Örneğin, orta yaşta yaratıcılık hedefleri olan bireylerin 

ileri yaşta amaçlarını ve duygusal bütünlüğünü (geçmişin ve bugünün bir anlamı oldu-

ğuna ilişkin inanç) sağlamaya yönelmektedir (Ryff & Singer, 2008; Ryff , 1995). 

Kendini kabul 

Kendini kabul, kişinin kendini ve geçmişini pozitif bakış açısıyla görebilmesi 

demektir (Disabato & diğerleri., 2016). Diğer bir deyişle bireyin kendine ilişkin olumlu 

düşünce, tutum ve inanışlarının olması ile kendini kabul gerçekleşebilmektedir (Özen, 

2017). Örneğin, Jung‟un bireyselleşme anlayışı, Erikson ve Neugarten için bireyin geç-

mişine bakışı gibi yaşam boyu gelişim kuramcıları kendini olduğu gibi kabul edebilme-

nin önemine vurgu yapmaktadır. Erikson‟un ego bütünlüğü ve Jung‟un bireyselleşmeye 

gösterdiği önem kendine güvene olan bakışın zenginleşmesine yol açmıştır (Ryff & 

Singer, 2008). Erikson kişinin, geçmişini kabul etmesine önem vermektedir (Özen, 

2017). Bir çeşit kişisel gelişim süreci olarak farkındalık ve kabullenme kişinin hem güç-

lü hem de zayıf yanlarını geliştirmesini sağlar (Ryff & Singer, 2008).  

Ryff “psikolojik iyi oluş” kavramının teorik alt yapısını ve ölçeğini oluştururken 

psikolojinin üç alt alanından ayrı ayrı yararlanarak bir çerçeve sunmaya çalışmıştır. Ge-
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lişim psikolojisi, klinik psikoloji ve zihinsel sağlık olarak tanımladığı sağlık psikolojisi-

dir (Ryff, 1995). Yaşam boyu gelişim psikolojisi, gelişimin yaşam boyu devam eden 

çok çeşitli “iyi oluş” tanımlamaları sunmaktadır. Ryff, özellikle gelişim psikolojisi te-

melli olmak üzere şu kuramcılardan yararlanmıştır; Erikson‟nun psikososyal gelişim 

evreleri, Bühler‟in temel yaşam eğilimleri ve Neugarten‟in yetişkinlik ve yaşlılıkta kişi-

lik değişimleri, Jung‟un bireyselleşmenin formulasyonu, Maslow‟un kendini gerçekleş-

time teorisi, Allport‟un olgunlaşma görüşü, Jahoda‟nın zihinsel sağlık için pozitif kriter-

leri ve Birren‟in yaşamda pozitif fonksiyonu (Ryff, 1995). Ayrıca farklı kaynaklarda da 

yaşam boyu perspektifinin, iyi oluş için süreç ve değişimine bakması gerektiği vurgusu-

nu yapar (Umberson, Pudrovska & Reczek, 2010). İyi oluş, farklı yaşam evrelerinde 

örneğin ebeveyn olunduğunda çocuk yaşamı nasıl değiştiriyor gibi faktörleri inceler. 

Aynı zamanda yaşam boyu perspektifine göre farklı bireyler stresli yaşam olaylarından 

eşit düzeyde etkilenmemekteler. Farklı çevresel riskler ve kaynaklara maruz kalan bi-

reyler, iyi oluş açısından bazı dezavantajlarla karşılaşırlar (Umberson, Pudrovska & 

Reczek, 2010).  

Erişkinlik döneminde, gelişimsel görevleri aşabilmek psikolojik iyi oluşla yük-

sek düzeyde ilişkili bulunmuştur (Ryff, 2014). Erikson‟un gelişimsel görevleri arasında 

diğerleriyle yakın ilişki kurabilmek varken, Maslow‟a göre kendini gerçekleştiren biri 

güçlü empati duygularına sahip ve sevebilme kapasitesine sahipken, Jahoda‟ya göre 

pozitif zihinsel sağlığın belirtisi sevebilme kapasitesidir. Gelişimsel görevleri Neugarten 

“toplumsal saat” olarak anlatırken (Ryff & Singer, 2008), Bühler ise insan yaşamının 

akışı kuramıyla açıklamıştır (Santrock, 2012; Ryff ve Singer, 2000). 

Bireyin yaşamında önemli gelişimsel görevlerden biri ise “evlilik”‟tir.  Evlilik, 

psikolojik iyi oluşu yordayan değişkenlerden birisidir. Evlilik, sosyal ve duygusal des-

tek sağladığı kadar kişiyi psikolojik problemlerden de korumaktadır (Akdağ ve Çanka-

ya, 2015). Ayrılık ve boşanma ise fiziksel ve zihinsel sağlık açısından çifttlerin her iki-

sinde de olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bunların arasında; fiziksel hastalıklar, bazı 

hastalıklar için ölüm riskinin artması, ölümcül sonuçlanabilecek trafik kazaları, intihar 

eğilimi, şiddet gösterme-cinayetler veya diğer psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkması 

gibi… (“Bloom, Asher ve White, 1978”- Aktaran: Gottman, 1993).  



30 

Yeniden evlilik yapanların psikolojik iyi oluşu ile ilgili birbiriyle uyuşmayan 

araştırma sonuçları yer almaktadır (Spanier & Furstenberg, 1982; Hiyoshi, 2015). Örne-

ğin, Bernard 1956 yılında (Spanier & Furstenberg, 1982), yeniden evlilik yapamayan 

kişilerin fiziksel sağlıklarının iyi olmadığını, duygusal olarak dengesizliklerinin olduğu-

nu, içe kapanık olduklarını ve karşı cinsle problemlerinin olduğunu düşünmüştür. Yine 

Bernard ve Renne (1971) yeniden evlilik yapamayan bireylerin garip ya da anormal 

oldukları için evlenemediklerini dile getirmişlerdir. Williams‟a (2003) göre ise yeniden 

evlenen erkeklerin düşük düzeyde depresyon, yüksek evlilik uyumu ve ruhsal açıdan 

daha sağlıklı olduğunu belirtmekte iken, Hiyoshi ve arkadaşlarının (2015) 2015 yılında 

yayınladıkları boylamsal çalışmada bunun aksine boşandıktan sonra yeniden evlenen 

erkeklerin, boşandıktan sonra ikinci evliliğini yapmayanlara göre depresyon riskinin 

daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.  

Soulsby ve Bennett‟in (2015) evli, boşanmış, birlikte yaşayan, hiç evlenmemiş, 

dul, yeniden evlenmiş, ayrı evde yaşayan ama birlikte olan çiftler (Living Apart Toget-

her (LAT)); gibi pek çok farklı medeni durumu olan 510 yetişkinle yaptıkları çalışmada, 

evlilik statüsünün psikolojik iyi oluşla ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Dul ve boşanmış 

olanlar, evli olanlara göre daha düşük düzeyde iyi oluş sergilemiştir. Hiç evlenmemiş, 

yeniden evlilik yapmış ve evli olanlar ise daha düşük yaşam doyumu gösterirken; sevgi-

lisi olup ayrı yaşayanlar, birlikte yaşayanlar ve evlilerin psikolojik iyi oluşunun birbiri-

ne benzer sonuçlar gösterdiği bulmuşlardır.   

Marks ve Lambert „in (1998) yılında yaptığı 5 yıllık boylamsal çalışmasında 19-

65 yaş arasında 6.948 kişiyle evlilik statüsü (örn. evli iken boşanma, boşanmışken yeni-

den evlenme, bekarken evlenme) ile psikolojik iyi oluşun zaman içerisindeki değişimine 

bakmışlardır. Yeniden evlilik yapanların; özerkliği, kişisel gelişimi, yaşam amaçlarını 

ilk evlilikte olanlara göre daha fazla tanımladığı düşünülmüş ve kadın-erkek arasında 

cinsiyet farklılığına da rastlanmadığı bulunmuştur. Yine aynı çalışmada bekar kalan orta 

yaş yetişkinlerin genç yetişkinlere göre ruhsal sağlığının daha az etkilendiğini bulmuş-

tur. 

Spainer ve Furstenberg‟in (1982) 1977‟den 1979‟a kadar 180 kişiyle yürüttüğü 

boylamsal çalışmada, ayrıldıktan sonra ikinciye evlenen ve evlenmeyen bireylerin psi-

kolojik iyi oluşlarına bakmışlardır. Araştırmanın sonuçlarına göre yeniden evlilik tek 
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başına iyi oluşu arttıran bir faktör değildir. Medeni durumundan bağımsız bakıldığında, 

ilk evliliğinden ayrıldıktan 3-4 yıl sonra, cinsiyet farkı gözetmeksizin, çocuk olsun ol-

masın daha iyi bir psikolojik iyi oluş göstermişlerdir. Diğer bir deyişle, ilk evliliğinden 

ayrıldıktan sonra 3-4 yıl içinde yeniden evlenenlerin, psikolojik iyi oluşlarının yüksek 

olduğu bulunmuştur. Ayrıca yeniden evlenenlerin, psikolojik iyi oluşları ile evlilik kali-

tesi de pozitif yönde korelatif bulunmuştur. Buna ilaveten, ikinci evlilik başarılı ve mut-

luluk verici olduğunda, psikolojik iyi oluş artmakta iken tam tersi ikinci evlilikte kişi ilk 

evlilikteki hataların tekrar edildiğini hissettiğinde, psikolojik iyi oluşu düşmektedir. 

Yine de yeniden evliliklerin psikolojik iyi oluşu kesin arttırdığını söylemek doğru ol-

mayabilir ama boşanmış olan bireyin, yeniden evlenmeleri iyi oluş düzeyini arttırır de-

nilebilir.  

İkinci evliliğin, boşanan ve yeniden evlenmeyenlere göre neden psikolojik iyi 

oluşu arttırdığı bazı sebeplerle açıklanabilir; yeniden evlenenlerin, ilk evlilikteki yarala-

rını iyileştirmek, gözden geçirmek ve düşünmek için yeteri kadar zamanı olmuştur. Ay-

rıca, yeniden evlenenler, zaten psikolojik iyi oluş düzeyi iyi olan kişileri seçmektedirler 

(Spanier & Furstenberg, 1982).  

Gelişimsel görevlerden biri olan evliliğin yanı sıra çocuk sahibi olmanın da psi-

kolojik iyi oluş üzerindeki önemini vurgulayan çalışmalar, çocuğun yaşamı dolduran ve 

yaşama anlam veren en önemli aidiyetlerden biri olduğunu belirtmektedir. Özellikle 

çocuk sahibi olmak, ebeveynlerin kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak 

sağlamaktadır. Bunlardan bazıları; aidiyet, yardım, birbirine göz kulak olma, destek 

olma, ortaklık gibi birçok sosyal ihtiyaç; olgunlaşma, işe yarar hissettirme, sevip-

sevilebilme, yakınlık ve bireysel gelişim gibi gelişimsel ihtiyaçlar‟dır (Hoffman ve Ma-

nis, 1979; Hoffman et al., 1987; Rubinstein, 1987). Çocuk sahibi olmanın bağlantıda 

olma hissi kişiye yaşamda anlamlılık hissi verirken, ileri yaşta ise destek alabileceğine 

ilişkin güvenlik duygusu verdiği düşünülmüştür. Ayrıca çocuk sahibi olmanın kendine 

güveni arttırıp, kendini pozitif olarak algılama ve sübjektif iyi oluş ihtiyacını karşılama 

gibi bir avantaja sahip olduğu belirtilmiştir (Angner, 2005; Baumeister ve Leary, 1995; 

Myers, 1999; Ryan ve Deci, 2001; Veenhoven, 1975). Dahası, erişkin gelişim teoriler, 

ebeveyn olabilmenin yetişkin psikososyal gelişimine katkısını vurgulamışlardır (Erik-

son, 1963). Ayrıca ebveyn olarak, diğer ebeveynlerin sistemi içersine dahil olunduğun-
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da daha geniş bir sosyal ağa sahip olabilmeleri gibi yaşama yeni bir anlam katabilmekte 

oldukları söylenmiştir (Burton, 1998; Hansen, Slagsvold ve Moum, 2009).  

Diğer yandan çocuk sahibi olmamış olan kişilerde, kendini diğer arkadaşlarıyla 

ve ebeveynlerle karşılaştırdıklarında, sosyal beklentileri karşılayamadıkları için bir ka-

yıp ya da başarısızlık hissi taşıyabilirler. Bunun yanısıra, çocuk sahibi olamamak da 

daha az ödüllendirici, daha boş ve yalnız hissettiren bir durumdur (Baumeister, 1991; 

Blake, 1979). Ancak, çocuksuz olmanın da avantajları bulunmaktadır. Çocuk sahibi 

olmayan yetişkinler, daha özgür, daha az stresli, daha az sorumluluk sahibi, ekonomik 

konularda yaşamla ilgili daha az endişelidirler (Mirowsky ve Ross, 2003; Hansen, 

Slagsvold ve Moum, 2009). Bekar ve boşanmış annelerin de hayatı büyük zorluklarla 

doludur. Bekar anneler yüksek düzeyde kronik stres ve depresyon episodları yaşamak-

tadırlar. Bekar anneler iki katı kadar sorumluluk yükü alarak, finansal desteğe ihtiyaç 

duyarlar (Chanda & Pujar, 2018). 

Boşanma oranlarının yükselmesi, ikinciye evlilik ihtimalinin artmasına ve top-

lumda daha yoğun bir oranda üvey çocukları olan karmaşık yapıda ailelerin kurulmasına 

sebep olmuştur. Her ne kadar yeniden evlilik ve tek ebeveynli aileler ekonomik prob-

lemlerin azalmasını sağlasa da, yine de bu ailelerde ebeveyn-çocuk ilişkisi zorluklarla 

doludur. Geleneksel yapıda olmayan ailelerin yükselmesi ile, psikolojik stres de artmak-

tadır (McLanahan & Adams, 1987).   

İkinciye evlilik yapan ailelerde üvey kardeşler, yarı üveyler ve üvey büyük anne 

ve babalar da işin içine girdiğinde oldukça karmaşık bir dinamiğin olduğunu söylemek 

mümkün. Ebeveyn bakımına ve üvey aileye ihtiyacı olan küçük yaşta çocukların olması 

ebeveynler için gerginlik ve strese sebep olmaktadır. Çocukların bakıma ihtiyaçlarının 

olması çiftin ilişkisinde rol karmaşası ve evlilik çatışmasına sebep olabilir. Özellikle 

üvey anne olmak oldukça stresli olarak görülmüştür. Geleneksel ailedeki rollerde oldu-

ğu gibi üvey anne yine küçük çocuğun sorumluluğunu alma eğilimindedir (Umberson, 

Pudrovska & Reczek, 2010). Kohler, Behrman, ve Skytthe‟a göre (2005) evde üvey 

çocuğun olması, erkekler için düşük iyi oluş düzeyi gösterirken, kadınlarda herhangi bir 

düşüşe sebep olmamıştır (“Kohler, Behrman, ve Skytthe, 2005”- Aktaran: Umberson, 

Pudrovska ve Reczek, 2010). 
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Yeniden Evliliklerde Psikolojik Ġyi OluĢu Yordayan DeğiĢkenler 

Bu altbölümde, yeniden evliliklerde psikolojik iyi oluşu yordadığı tahmin edilen 

evlilik uyumu, bağlanma ve ilişki istikrarı tartışılmıştır.  

Evlilik uyumu  

Evlilik uyumu terimine alanyazında açık-net operasyonel bir açıklama getiril-

mekte zorlanılmıştır (Fışıloğlu & Demir, 2000). Evlilik uyumu ve doyumu birbiriyle 

yüksek düzeyde korelasyonlu olması sebebi ile literatürde sıklıkla birbirinin yerine kul-

lanılan terimler olmuşlardır (Erberk & diğerleri., 2005). Bu yüzden, bir grup araştırma-

cı, evlilik uyumunun ve doyumunun aynı şeyleri ifade ettiklerini ileri sürmüşlerdir. Di-

ğer bir grup ise, bu iki kavramın birbirinin yerine kullanılmasını doğru bulmamaktalar. 

Örneğin, Erbek ve ark‟na göre (2005) evlilik kalitesi; evlilik uyumu, evlilik doyumu, 

evlilik bütünlüğü ve evlilik mutluluğunu kavramlarını içermektedir. Evlilik doyumu; 

kişinin evliliğindeki öznel olarak algıladığı mutluluk ve hoşnutluk iken; çiftlerin uyumu 

ise birbirleri ile olan ilişkinin niteliğini ifade edilmektedir (Yılmaz, 2001).   

Evlilik uyumu, çiftlerin bir arada olmasını sağlayan en önemli belirleyicilerden 

biridir (“Erbek ve ark. 2005”- Aktaran: Demir, 2016). Çift ilişkisinde yüksek doyuma 

sahip olmak, çiftleri, stresten ve ruhsal ve fiziksel sağlığın kötüye gitmesinden koruyan 

bir etkiye sahiptir (“Burman ve Margolin 1992; Cutrona, 1996”- Aktaran: Schmitt, 

Kliegel ve Shapiro, 2007). Bu yüzden evlilik doyumunun yordayıcılarını araştıran ça-

lışmalara olan ihtiyaç artmıştır (Bradbury, Fincham, ve Beach, 2000). Evlilik doyumu 

yüksek olan çiftlerin, psikolojik ve sübjektif iyi oluşuyla, yaşam doyumuyla ilişkisinin 

olduğunu gösteren araştırmalar yapılmıştır. Yüksek evlilik doyumu olanlar, daha az 

sigara içmekte, kiloyla ilgili daha az sağlık problemleri yaşamakta, önleyici sağlık dav-

ranışlarına daha sık başvurmakta, daha az hastaneye yatmakta ve daha az ölüm oranları 

bildirmektedir (“Stack ve Eshleman, 1998; Tucker, Schwartz, Clark, ve Friedman, 

1999; Lilliard ve Waite, 1995; Tucker, Friedman Wingard, ve Schwartz, 1996”- Akta-

ran: Schmitt, Kliegel ve Shapiro, 2007). 

Evlilik kalitesinin yaşam boyu değişimini izliyor olmak ve evlilik uyumunu 

azaltan veya yükselten faktörlerin ne olduğunu biliyor olmak, yaşam döneminde çift 
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temelli müdahalelerin ve önleyici yaklaşımların geliştirilmesinde oldukça önemli bir yol 

haritası çizmektedir (Volling & diğerleri., 2015). İncinebilirlik stres uyum modeli (Kar-

ney ve Bradbury, 1995), Aile Stres Modeli (Conger ve ark, 1990; 1994; 1999; 2010 ) ve 

Evlilik Doyumunun Dinamik Hedefleri Teorisi (Li & Fung, 2011) gibi bazı modeller 

yaşam boyu evlilik sürecinde evlilik uyumunu ve bozan faktörleri incelemişlerdir. 

İncinebilirlik Stres Uyum Modeline (İSUM) göre evlilik ilişkisindeki değişimle-

rin bazı çiftler tarafından ortak yaşantılanıyor olmasının açıklamasını üç temel etki ala-

nıyla yapmışlardır. Bunlar; evlilik öncesi tecrübeler ve kişilik özellikleri, çiftler evlen-

diklerinde karşılaştıkları stresli olaylar ve durumlar (ebeveynliğe geçiş, iş ya da sağlıkla 

ilgili sorunlar), ve stresli olaylarla başa çıkmak için çiftlerin kullandıkları duygusal tep-

kiler veya iletişim becerileri gibi uyum süreçleri. İSUM‟ye göre tüm bu 3 faktör birara-

ya gelerek ilişkideki doyumu etkilemektedir  (Volling, Oh, Gonzalez, Kuo ve Yu, 2015; 

Lavner ve Bradbury, 2010).  

Önceki çalışmalar, evlilik uyumu üzerinde etkili olan faktörlerden  bahsetmiş-

lerdir. Evlilik uyumunu bozan etmenlerden bir kısmı daha çok çiftin; fiziksel ve ruhsal 

sağlığı, cinsel yaşamın kalitesi, birbirlerine bağlılığı, sorunlarıyla ilgili ortak karar ala-

bilme kişilik örüntüleri, problem çözme şekilleri, ilişkiyi sürdürme yolları, akrabalarıyla 

kurulan iletişim şekli gibi sebepler olarak söylenebilir (Fışıloğlu, 2007; Şener, 2002; 

“Erberk, 2005”- Aktaran: Demir, 2016). Benzer şekilde Li ve Fung da (2011) kişiliğe 

ilişkin faktörleri, çiftlerin arasındaki iletişimini, çiftlerin birbirine benzeyen kişilik özel-

liklerini, ebeveynlerin evlilik uyumunu, çocukların varlığını, mikro- ve makro-çevresel 

faktörler olarak ifade etmişlerdir (Li & Fung, 2011).  

Li ve Fung‟un geliştirmiş olduğu, Evlilik Doyumunun Dinamik Hedefleri Teori-

si‟ne göre çiftlerin erişkinliğin farklı dönemlerinde, evliliklerinde ulaşmak istedikleri 

birçok farklı hedef bulunmaktadır. Bu hedeflerden hangisinin baskın olacağı, yetişkin 

yaşamında yaş dönemlerine göre farklılık göstermektedir (Khaleque, 2018). Öncelikli 

hedeflerin belirli gelişim evrelerinde karşılanması evlilik uyumunun belirleyicisi olur 

(The Dynamic Goal Theory of Marital Satisfaction). Bu hedefler üç ana kategoride sı-

nıflandırılmıştır: Arkadaş-eş olmaya ait hedefler, Kişisel gelişime ait hedefler ve Aracı 

hedefler. Eş olmaya ait hedefler, kişinin evlilikte ait hissetme ihtiyacını tarif eder. Kişi-

sel gelişime ait hedefler ise kişilerin evlilikte kendilerini geliştirme ve kendini gerçek-
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leştirmelerine olan arzularından bahseder. Son olarak aracı hedefler ise evlilik yaşamın-

da ev işlerini paylaşmak, ailenin gelirini yönetmek, çiftlerin birbirine ve eve karşı so-

rumlulukları olarak açıklanmıştır. Evlilik hedefleri erişkinlik yaşamı boyunca önceliğini 

değiştirmeye devam eder (Li & Fung, 2011). Li ve Fung, genç çiftlerin, kişisel gelişim 

hedeflerine yoğunlaştığını, orta yetişkinlerin aracı hedeflere ve ileri yetişkinlerin ise eş 

olmaya ait hedeflerin ön sırada geldiğini bulmuşlardır (Li & Fung, 2011). Yaşam boyu 

gelişim perspektifiyle evlilik uyumunun temel alındığı Evlilik Uyumunun Dinamik He-

defleri Teorisi henüz ulusal yazında yerini almamıştır. 

Mikro düzeyde evlilik uyumunu etkileyen faktörlerden ilki diyebileceğimiz “ilk 

çocuğun dünyaya gelişi” çiftlerin zamanının büyük bir kısmını kaplayarak evlilik do-

yumunu düşürürken, ilişki istikrarını arttırmaktadır (Li & Fung, 2011). Literatürde ilk 

çocuğun doğumuyla birlikte çiftlerin evlilik uyumunda ciddi düşüş olduğu gözlemlen-

miştir. Aile stres modeline göre, ilk çocuğun doğumu değişimi de beraberinde getirdiği 

için, dirençli aileler (resilient family) bu duruma uyum sağlayarak aile içi kriz oluşumu-

nu önlerken, bazı ailelerse çocuk olmadan önceki işlevselliğe geri dönememektedirler 

(“Dehaan, Hawley ve Deal, 2002; Patterson, 2002”- Aktaran: Volling ve diğerleri., 

2015). Yine mikro düzeyde emekliliğe geçiş süresinde, çiftlerin artık birbirleriyle geçi-

recek daha fazla vakti vardır. Artık çocuklarını yetiştirmiş ve finansal olarak belirli bir 

düzeye gelip kendilerine yönelik yeniden harcama yapabilmeye başlamışlardır (Li & 

Fung, 2011). İleri yetişkinlik döneminde ise çiftler çatışmayı başlatmak istemezler. 

Olumsuz duygulanımdan kaçınmak için pasif duygusal düzenleme stratejilerini kullanır-

lar. Makro düzeyde evlilik hedefleri ise kültürel ve tarihsel faktörlerden etkilenmekte-

dir. Tarihsel ve kültürel dönemlerde evlilikle ilgili inanışlar farklılaşabilmektedir.   

Alanyazındaki çalışmalarda genç yetişkinlik odak noktası olmuş ancak orta ye-

tişkinlikte evlilik doyumuna ve ilişkili olduğu düşünülen diğer değişkenlerle ilişkisine 

bakan az sayıda çalışma görülmüştür (Schmitt, Kliegel ve Shapiro, 2007; Bakhshi ve 

Wani, 2018; Goel, Narang ve Koradia, 2013). Özellikle orta yetişkinlikte çiftler bazı 

gelişimsel zorluklarla karşı karşıyadır. Orta yaşta, çiftler; boş yuva sendromu, orta yaş 

sendromu ve menepoz problemleri yaşamaktalar. Bunlara ilaveten çekici olan görüntü-

de değişimler olmakta ve cinsel ilişkide bazı değişimler ve fizikler becerilerde farklı-

laşmalar kişilerde zorluklara yol açmaktadır. Çiftler yeni uyum örüntüleri geliştirerek, 
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yeni bir çift kimliğinin oluşmasına ve hatta yeni iletişim örüntülerinin oluşmasına yöne-

lik çaba göstermelidir. Yetişkin çocuklarıyla, kendi kök aileleriyle, eşiyle, arkadaşlarıy-

la sosyal ilişkilerinde yeni bazı ortak tanımlamalara ihtiyaçları vardır. Ayrıca bazı arka-

daşların ölümü, duygusal ve fiziksel sağlık sorunları, bakıma yönelik ihtiyaçları da onla-

rı bu yaşlarda zorlamaktadır (Schmitt, Kliegel & Shapiro, 2007).  

Yine evlilik uyumunun yaşam dönemlerindeki seyri incelendiğinde evliliğin baş-

langıç yıllarında yüksek doyum gösterirken, 10-20. yıllar arasında doyum düşmektedir 

(Glen, 1989; “Huston, Machale ve Crouter 1986”- Aktaran: Orbuch ve diğerleri., 1996). 

25 yıldan sonra ilişkiye olan yatırımın da artması ile birlikte (commitment) eğer varsa 

ayrılık düşünceleri sona ermekte ve evlilik doyumu artmaktadır. Yaşın iyice ilerlemesi 

ile birlikte, psikolojik ve bilişsel değişimler kişilerin yaşam tatminini ve psikolojik iyi 

oluşunu yükseltir. Bu yükselişin sebebi, ilerleyen yaşta işteki ve ebeveyn rollerindeki 

sorumlulukların azalması, emekli oluş, çocukların evden ayrılması ve maddi zorlukların 

azalıp gelirin artması ya da mal varlıklarının artmasıdır (Orbuch & diğerleri., 1996). 

Conger ve arkadaşlarının (1990) geliştirdiği aile stres modelinde, aile yaşantısı 

içinde temel ihtiyaçların karşılanamadığı psikolojik olarak anlamlı olaylar ve durumlar 

(yeterli besin ve sağlık imkanlarına erişebilme) ekonomik güçlüğe ve ekonomik baskıya 

sebep olmaktadır (“Conger ve ark., 1990; 1994; 1999; 2010”- Aktaran: Laxman ve 

diğerleri., 2019). Ekonomik baskı içeren psikolojik olarak anlamlı olaylar yaşayan çift-

ler, duygusal ve davranışsal problemlerle karşılaşabilirler. Sonuç olarak çiftler, birbirle-

riyle çatışmalı ve düşmancıl davranışlar-duygular gösterebilirler (Conger ve ark., 2010). 

Çiftler arasındaki bu düşmanca, çatışmalı, mesafeli tutum ve davranışlar evlilik doyu-

munu düşürebilir. Karşılaşılan ekonomik zorlukların çiftleri düşürdüğü durum, ilişki 

istikrarını, evlilik doyumunu düşürerek, boşanma riskini arttırır (Laxman & diğerleri., 

2019).  

İlk evliliğini yapan çiftlere göre, ikinci evliliğini yapan çiftler önceden de belir-

tildiği üzere daha yüksek oranda boşanma riski taşımakta ve daha zayıf evlilik kalitesi 

gösterebilmektedir (Adams, 2004; Dupuis, 2007; Bumpass ve Raley, 2007; Shriner, 

2009; Sweeney, 2010). Aile stres modelinin ikinci evlilikte de uygulanabileceği düşü-

nüldüğünde, ikinci evliliğini yapanlar ekonomik zorluklar gibi dışsal kaynaklı stresörle-

re daha az dayanıklı olmaktadır. İkinciye evlenen çiftler finansal olarak ilk eşin ve ço-
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cuğun ihtiyaçlarını karşılamak zorunda oldukları için, aile stres modeline göre, ekono-

mik zorluklar eşlerin ikisi için de evlilik kalitesini ve istikrarını kesintiye uğratabilir.  

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ekonomik zorlukların ve baskının ikinci evlilikte de 

evlilik kalitesini, çiftlerin iyi oluş düzeylerini, ilişki istikrarını ve samimiyet düzeyini 

düşürdüğü ve ayrıca karşılıklı düşmanlık gibi duygularını da yükselterek ilişkiyi olum-

suz etkilediği düşünülmüştür. Bir çok tekrarlanan sonuç (Adler-Baeder ve 

Higginbotham, 2004; Higginbotham, Miller ve Niehuis, 2009; Laxman, Higginbotham, 

MacArthur ve Ti, 2019), evli çiftlerin her ikisinin de ekonomik baskı ve zorluklardan 

olumsuz etkilendiği görülmüştür. Bu yüzden bu zorluklarla mücadelede, yeniden evli 

çiftin çift olarak eğitiminin, bireysel danışmanlığa göre çok daha etkili olduğu görül-

müştür.  

Alanyazındaki araştırmalarda evlilikleri çeşitlerine göre ayırarak ayrı ayrı ince-

leyip değişkenlere bakan çok az sayıda çalışma bulunmaktadır (Mirecki, Chou, Elliott 

ve Schneider, 2013; Coleman, Ganong ve Fine, 2000; Rogers, 1996). Halbuki birden 

fazla evlilik gerçekleştirenler çok ayrı bir popülasyon oldukları için evlilik uyumu so-

nuçları da farklılaşmaktadır (Mirecki & diğerleri., 2013). Bazıları birinci ve ikinci evli-

liğin uyumunda hiçbir farklılık olmadığını ileri sürerken bazıları da birinden diğerinin 

daha yüksek uyum gösterdiğini bulmuşlardır (Coleman, Ganong & Fine, 2000). Örne-

ğin, Rogers‟a göre (1996) birinci evliliğini gerçekleştiren çiftler ikinci evliliğini yapan 

çiftlere göre daha yüksek evlilik uyumu göstermişlerdir. Buna zıt olarak ise Booth ve 

Edwards (1992), birinciye evlenen ve yeniden evlenen iki grubun evlilik uyumunda 

anlamlı bir farklılık göstermediğini bulmuşlardır.   

Hetherington‟un (1993) boşanmış ve yeniden evlenmiş 144 aile ile 2 yıllık boy-

lamsal çalışmasında (Boylamsal Virginia Boşanma ve Yeniden Evlenme Çalışması), 

ikinci evliliğini yapan eşlerin daha çok sorumluluk paylaşımında bulunduğu, problem 

çözmede daha az negatif duygulanımı olduğu ve birbirleriyle daha olumlu iletişim kura-

bildiklerini bulmuşlardır. Ancak evliliğin başlarında daha fazla olan evlilik doyumu; 

uzun vadede birinci evliliklerle (uzun süren) karşılaştırdıklarında, bir farklılık göster-

memiştir.    

İkinci evliliği de sonlandırabilecek karmaşık yaşam boyu örüntülerinden, çalış-

macıların en çok dikkatini çeken başlıklar, ilk evlilik yaşı, etnik köken, çiftlerin arasın-
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daki yaş farkı, birlikte yaşama, ilk eşten olan çocuğun etkisi olmuştur (Teachman, 

2008). İkinciye evli çiftler, ilk evliliklerindeki gibi eşle ortak karar alıp vermeyi fazla 

tercih etmemektedirler. İkinciye evli çiftler ekonomik olarak ve çocuk yetiştirmede daha 

özerk davranmaya eğilimlidirler. Çocuk yetiştirmedeki fikir ayrılıkları yine de ikinci 

evliliklerin sorunu olmaya devam ediyor (Sweeney, 2010). Tüm bunların yanı sıra, pek 

çok evli çift, yolunda gitmeyen evlilik ilişkisini, doyum vermese de ve değişmesi zor 

olsa da sürdürmeye devam ediyorlar. Bu yüzden evlilik doyumu evlilik ilişkisi çalışma-

cılarının en çok ilgi duyduğu konulardan biri olmuştur. (Davidson ve Moore, 1996; 

Spanier ve Lewis, 1980). İkinci evlilikte evlilik uyumunu olumlu etkileyen faktörlerden 

biri gelirin ortak ekonomik bir havuzda olmasıdır (Higginbotham & Adler-Baeder, 

2008). Ayrıca evlilik uyumu çalışmaları, çiftlerin birlikteliklerine, yakınlık ve kimlik 

konularına, evlilik uyumunu etkileyebilecek cinsiyet farklılıklarına, birlikte boş zaman 

aktivitelerine ve çocuk sahibi oluşa odaklanmışlardır (Baldwin, Ellis ve Baldwin, 1999; 

Teachman, 2008). Her ne kadar çocuk sahibi olmak iyi oluş düzeyini arttırsa da, iyi oluş 

düzeyinin görece iyi olması, çiftlerin uyum düzeylerini yine de aşağı çekebilmektedir 

(Teachman, 2008).  

İkinci evlilikte çocuğun evlilik uyumunu bozup bozmayacağıyla ilgili de çalış-

malar bulunmaktadır. Örneğin Brown ve Booth (“1996”- Aktaran: Shriner, 2009) ikinci 

evlilikte, ilk eşten olan çocukların ve daha önce evlilik yapmış olmanın evlilik uyumunu 

olumsuz etkilemeyeceğini düşünmüştür. Asıl evlilik kalitesini bozan yordayıcı değiş-

kenler arasında ise zayıf ebeveyn etkileşimi, yeni evliliğini bitirmeye ilişkin büyük is-

teklilik, evliliğe elverişli olmayan çiftler ve yaş olarak uyuşmayan çiftlerin bir arada 

olması olarak yorumlamıştır. Diğer yandan Hobart (1991) çalışmasında ise ikinci evlili-

ğini yapmış çocuklu ve çocuksuz olan eşlerin evlilik uyumuna bakmıştır. Sonuçlara 

göre erkeğin, ilk evliliğinden olan çocuğun ikinci evlilikte hem kadının hem de erkeğin 

evlilik uyumunu bozduğu anlaşılmıştır. İlk evliliğinden çocuğu olmayanların çocuğu 

olanlara göre evlilik doyumu daha yüksek çıkmıştır. 

Yeniden evli aileler yetiştirdikleri çocuğun hayatında yakınlık ve evlilik için 

model oluşturmaktadır. Literatürde ebeveyn yeniden evliliğinin, yetişkin çocuklarına 

kuşaklararası aktarımıyla ilgili 513 yetişkin kişiyle çalışılmıştır (Yu & Baeder, 2007). 

Yeniden evlenenlerin yetişkin çocuklarında; ebeveynlerinin evlilik kalitesinin şuandaki 
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ilişkilerinde evlilik uyumuna ve ilişkideki inançlarına ve evliliğe bakış açısına olan etki-

lerine bakmışlardır. Yetişkin boşanmamış ailelerden gelen kişiler, boşanmış ve yeniden 

evlilik yapmış aile çocuklarına göre evliliğe daha olumlu bakmaktadır. Ayrıca ebeveyn-

lerin ikinci evliliği, ilk evliliklerine göre, çocukların hayatında daha fazla model etkisi 

yaratarak sonraki yaşamlarını etkiledikleri görülmüştür.    

Evlilik uyumuyla bağlanma stilleri arasındaki güçlü ilişkiye bakan çalışmalardan 

biri Meyers ve Landsberger‟indir (2002). Evli kadınların, bağlanma stilleriyle evlilik 

doyumu arasında direk bir ilişkinin var olduğunu bildirmişlerdir. Mikulincer ve Florian 

(“1999”- Aktaran: Vithanage, 2014) yaptıkları çalışmada güvenli bağlanma stiliyle bağ-

lanan eşlerin, yüksek evlilik doyumu ve uyumu gösterdiği, kaygılı bağlanmaya sahip 

eşlerin ise düşük evlilik doyumu ve uyumu gösterdiğini bulmuşlardır. Yine Mikulincer 

ve ark (2002) çift ilişkisinde güvenli bağlanmanın; olumlu-pozitif inançlarla, çift ilişki-

sinde istikrarlı olmayla, çift ilişkisinde doyumla, yüksek oranda yatırımla, yakınlık ve 

duygusal katılımla, çift ilişkisinde olumlu iletişim örüntüleriyle, ilişkili olan faktörler 

olduğunu tespit etmişlerdir (Aktaran: Vithanage, 2014). 

Özellikle yeniden evliliğin ilk yılları uyum açısından en zor dönemlerdir. Çünkü 

ikinciye evlenen bireyler gerçekçi olmayan standartlara ve varsayımlara dayalı uyumun 

hemen gerçekleşeceği beklentisi vardır. Evliliğe uyum yeni kurulan, ailenin karmaşıklık 

derecesiyle de oldukça ilgilidir. Her iki tarafta, çocuk sahibi olabilirken, ilk eşler, ilk 

eşten olan çocuklar, varsa ikinci evlilikten olan çocuklar yeterince büyük bir karmaşa 

olarak görülmektedir (Higginbotham & Adler-Baeder, 2008). Çocukların yanı sıra ilk 

eşinden duygusal boşanmayı başarabilen ve uygun sınırları eski eşiyle koyabilen kişinin 

ikinci evliliği daha sağlıklı devam etmektedir. Weston ve Maclin‟e göre (1990), birinci 

evlilikteki eşle olan ilişkideki sınırların belirlenmesi; fazla yakın olunmaması veya fazla 

negatif olunmaması, ikinci eşle kurulan ilişkideki ilişki doyumunu olumlu etkilemekte-

dir. Bray ve Kelly (1999) ise Weston ve Maclin‟in çalışması ile bilinenin aksine (emoti-

onal baggage, ghost at the table), eski eşle görüşmenin çiftlerin doyumunu arttırdığını 

bulmuştur (Adams, 2004). Bunun sebebinin çocuk olması durumunda ilk eşle görüşme-

nin, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı ebeveyn rolü oynarak zorlukları birlikte 

aşmayla ilgili olabileceği düşünülmüştür.  
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Türkiye‟de ise alanyazında ikinci evliliklerde evlilik uyumuna bakan bir çalışma 

bulunmuştur. Aktürk tarafından (2006) yılında yapılan çalışmada yeniden evlenen aile-

lerde evlilik uyumuna bakılmıştır. İlişki durumuna göre de çiftleri; ilk evlilik, boşanma 

sonrası yeniden evlilik ve eş kaybı sonrası yeniden evlilik olarak sınıflandırmıştır. 116 

birinci evlilik yapan ve 223 ikinci evliliği olan çiftlerin, Çiftler Uyum Ölçeğini kullana-

rak evlilik doyumlarına bakmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 3 grup çiftte de evlilik 

doyumunda anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Erkekler daha yüksek evlilik uyumu 

tanımlarken, ikinci evliliğin yapıldığı ailede yaşayan üvey çocuklar ise diğer çocuklara 

oranla daha düşük evlilik doyumu tanımlamışlardır. Ayrıca maddi koşullar, ortak çocu-

ğun olup olmaması, cinsiyet ve aynı evi paylaşan üvey çocuklar da evlilik uyumunu 

yordayan faktörlerden olmuşlardır. 

Bağlanma  

Bağlanma kavramından ilk bahseden Bowbly‟e göre insanoğlu önemli diğerle-

rinden yakınlığı elde edebilmek için güdülenmiş doğuştan gelen bir psikobiyolojik sis-

teme (bağlanma davranış sistemine) sahiptir (“1969, 1982”- Aktaran: Mikulincer & 

Shaver, 2005). Evrimsel açıdan bağlanmaya göre, bebek dünyaya geldiğinde kendine 

bakabilecek ve kendini koruyacak yeterliliğe sahip değildir. Bu yüzden annenin bebekle 

kurduğu yakınlık vasıtasıyla bebeğin korunması ve hayatta kalması sağlanmış olur 

(Bowlby, 1969, 1979, 1980). Bebek, bakım veren kişiyle kurduğu ilişkide hiyerarşik bir 

davranış örüntüsü sergiler; göz teması, takip, ağlama ve yapışma gibi (Uluyol, 2014). 

Bakım veren ile bebek arasında güvenli bağlanmanın olabilmesi için, bakım verenin üç 

koşulu bebeğe hissettirmiş olması gerekir; yakınlık, güvenli yer ve güvence üssü. Ya-

kınlık, bebeğin anneye fiziksel olarak erişebilir olmasıyken; güvenli yer (sığınak), ba-

kım verenin bebekteki huzursuzluklara duyarlı olup onu yatıştırabilme kapasitesi olarak 

tanımlanmaktadır. Son olarak da güvence üssü, bebeğin çevreyi keşfetme esnasında 

dönebileceği güvenli bir referans noktasının olması demektir. Bebek, güvenli bir bağ-

lanma ilişkisi elde ettiğinde ileriki yaşlarında yakınlık ihtiyacı azalmakta ve başka akti-

vitelerle uğraşabilmektedir (Okutan, 2016).    

Simpson ve Rholes‟a göre (“1998”- Aktaran: Sümer, 2006) Bağlanma teorisi 

normatif ve bireysel ayrılıklar olarak iki temel bileşenden oluşmaktadır. Bağlanma teo-
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risinin normatif yönü; yorgunluk, korku, hastalık ya da üzüntü gibi bir durumla karşılaş-

tığımızda, evrensel ve değişmez olarak gösterdiğimiz davranış örüntülerinin tahmin 

edilmesinde rol oynar (Bowlby, 1969, 1982). Ayrıca, bağlanmanın türlere özgü evrensel 

yönünü ortaya koyarken, insanlarda bağlanmanın evrelerini de bir davranış hiyerarşisiy-

le açıklar. Diğer yandan “Bireysel Farklılıklar” yönü ise farklı bağlanma stillerinin ya 

da davranış örüntülerinin gelişimsel psikopatolojisini veya organizmanın gelişimsel 

kökeni tahmin etmeye çalışır. Yani aslında bağlanmanın normatif örüntüsünün ve evre-

sinin dışında kalan kısmını açıklamaya çalışır (Simpson & Belsky, 2008). Bowlby bi-

reysel farklılıkları daha net açıklayabilmek için bir kavramsal yaklaşım kullanmış ve 

buna “içsel çalışan modeller” demiştir. Bebek anneyle geliştirdiği ilişki sonucunda ken-

dine ve diğer insanlara dair zihinsel temsiller oluşturur. Eğer anne, bebeğin ihtiyaçlarına 

tutarlı cevap verebildiyse ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayabildiyse, bebek kendisini 

sevilebilir ve diğerlerini de ilgili, güvenilir ve destekleyici olarak görür. Ainsworth, 

Bowbly‟nin kuramını geliştirerek bakım verenle bir arada olma ve bakım verenin ol-

maması gibi durumları içeren bir deneysel çalışma yapmıştır. “Yabancı Ortam” dene-

yiyle bağlanmayı 3 kategoriye ayırmıştır; güvenli, güvensiz kaçınan ve güvensiz direnç-

li (Uluyol, 2014).    

Birçok çalışma (Bowlby, 1979; Soysal ve ark., 2005; Yılmaz, 2013) yıllarca be-

beklik ve çocukluk dönemini içerirken yetişkinlik dönemindeki bağlanma araştırmaları 

1980‟lerden sonra artmıştır (Sümer ve Güngör , 1999; “Shaver ve ark, 1988”- Aktaran: 

Atak ve Taştan, 2012). Shaver ve ark. (1988) yetişkinlikte bağlanma üzerine çalışmışlar 

ve bebeklikte kurulan bağlanma ilişkisinin romantik ilişkide belirleyici bir rol olduğunu 

düşünmüşlerdir (Atak & Taştan, 2012). Erken dönemde bebekle kurulan ilişkide bakım 

veren tarafından sağlanan yakınlık, güvenli yer ve güvence üssü işlevleri zamanla önce 

arkadaşlara ve sonrasında ise eşe devredilmektedir (Okutan, 2016).  

Birçok çalışmacı, yetişkin bağlanmasıyla ilgili kafa karıştırıcı olarak algılanan 

iki ayrı açıklamanın olmasıyla bağlantılı tartışmalardan uzak durmaya çalışmaktadır 

(Diamond, Fagundes & Butterworth, 2010). İlki, evrensel olarak bilinen çocukluktan 

itibaren bazı özelliklerin getirildiğini ifade eden “içsel çalışan model”, diğeri ise güncel 

veya yeni romantik partner temelli olan ve “ilişkiye özgü” olarak tanımlanan belirgin 

bir bağlanma figürüne olan bağlanma yaklaşımı. Kişilerin farklı bağlanma temsilleri, 
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merkeziliğe ve bilişsel erişime göre hiyerarşik olarak düzenlenmiştir. Bağlanma stille-

rindeki dengesiz görünüm, şuanki ilişkinin genel sıralama içinde farklı temsili parçala-

rını aktive eder. Bağlanma tecrübelerini, hem geçmişi hem de günümüzü kapsayacak 

şekilde incelemek ve ikisinin de karşılıklı etkisini ciddiye almak yaşam boyu gelişim 

perspektifiyle bakabilmeye imkan tanır (Diamond, Fagundes & Butterworth, 2010).  

İçsel çalışan modelleri destekleyen Mikulincer ve Shaver‟a göre (2007), bağ-

lanma stillerinin genellikle çok fazla değişmediğini ve insanların kendi düşünce, inanç 

ve beklentilerini onaylayan davranışları gösterme eğiliminde olduğunu ifade etmiştir. 

Bu düşünce ve inançların da ilişkinin devamını belirleyen ve sürdüren nitelikte olduğu 

düşünülmüştür (Ehrenberg, Robertson & Pringle, 2012). Yani bakım veren kişiyle kuru-

lan bağ‟a benzer bir şekilde romantik eşle de bağlanma geliştirilmektedir. Romantik 

eşten; ulaşılabilir olması, ihtiyaç duyduğunda kendisini yatıştırabilmesi ve kişisel amaç-

larını gerçekleştirmesine olanak vermesi, kendisini cesaretlendirmesi gibi nitelikler bek-

lenmektedir (Okutan, 2016). Bakım verenle bebek arasındaki bağlanmayla yetişkinlik-

teki romantik ilişkiler arasında benzerlikler olduğu kadar farklılıklardan da bahsedilmiş-

tir.  Hazan, Shaver ve Bradshaw (1988) romantik ilişkide yalnızca bağlanma ve bakım 

verme sistemini değil bunun yanı sıra cinsellik sistemini de barındırdığını ifade etmiş-

lerdir. Bir diğer önemli farklılık ise bebeklik döneminde bebek ya da çocuk bakım alır 

ve güvenlik ararken, yetişkinlik döneminde bağlanma ilişkisi karşılıklılık esasına daya-

nır yani hem bakım alır hem de bakım verir (Yıldız, 2012).  

Yetişkinde bağlanmayı stillere ayıran birçok model geliştirilse de özellikle iki 

model kabul görmüştür (Hazan ve Shaver, 1994; Bartholomev ve Horowitz, 1990). İlk 

model, Hazan ve Shaver‟ın (1994) geliştirdiği Yetişkin Bağlanma Modeli. Bu modelde, 

Ainsworth‟un üçlü bağlanma stilleri temel alınmış ve benzerinin de yetişkinlikteki ro-

mantik ilişkiler için uyarlanabileceğini düşünmüşlerdir (Sümer, 2006; Yıldız, 2012). 

Yetişkinlik dönemi yakın ilişki bağlanmasının, bebeklik dönemine göre farklılıkları 

olduğu ifade edilmiş olsa da üçlü model varsayımından uzaklaşılmamıştır. Güvenli Bağ-

lanan bir yetişkin, yakınlık kurmaktan rahatsız olmayan, özgüvenli ve sosyal ilişkilerin-

de rahattır. Kaygılı/kararsız bireylerin ise, yakın ilişkilerinde kendine güvensiz hisse-

derken, reddedilmeye karşı yüksek düzeyde kaygıları vardır.  Son olarak Kaygılı/ Kaçı-

nan bireyler özellikle stresli durumlarda sosyal açıdan içe yönelip mesafeyi korumaya 
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çalışırlar (Yıldız, 2012). Diğer önemli model, Bartholomew ve Horowitz‟in geliştirdiği 

“Dörtlü Bağlanma Modeli”‟dir. Bartholomev ve Horowitz (1990), Bowbly‟nin geliştir-

diği “içsel çalışan modeller” kavramını benlik ve başkaları modeli olarak yetişkinliğe 

uyarlamış ve dörtlü bağlanma stili oluşturmuştur. Bağlanma stillerinden ilki Güvenli 

Bağlanma hem kendilerini hem de başkalarını olumlu algılarlar ve diğerleri ile rahatça 

yakınlaşabilirler (Yıldız, 2012; Çelen, 2007). Diğerleri ile kurduğu ilişkide reddedil-

mekten ya da onlara bağlı olmaktan huzursuzluk duymazken, yalnız kalmak da onlar 

için sorun yaratmamaktadır. Kayıtsız Bağlanma biçiminde ise başkalarının kendisiyle ve 

kendisinin de başkalarıyla kuracağı ilişkide yakınlıktan uzak durmayı tercih eder. Özerk 

olabilmeleri çok önemlidir ve kendilerine güvenirler. Yakın duygusal ilişkilerden uzak 

durarak, diğerlerine güvenmeyerek kendilerini korurlar ve incinmelerini engellemiş 

olurlar. Saplantılı Bağlananlar, başkaları ile yakın duygusal ilişki istemelerine rağmen, 

onların kendisiyle ilgili olumsuz düşüncelere sahip olduğunu düşünür. Daima yakın 

ilişki ihtiyacı vardır ve olmadığında bu durum onu rahatsız eder. Oysa diğerlerinin gö-

züne girmek ve sevilmek için çok fazla çaba harcar ama karşılığında aynı çabayı göre-

mez. Aşırı bütünleşme istekleri bir süre sonra karşı tarafı bunaltır ve ilişkiden uzaklaş-

masını sağlamış olur. Son olarak Korkulu Bağlananlar kendilerini de diğerlerini de 

olumsuz değerlendirirler. Kendisinin sevilebilir biri olduğuna inanmamasının yanısıra 

diğerlerinin de güvenilir ve kabul eden kişiler olduğuna inanmaz. Aslında diğerleriyle 

ilişki kurmakta hevesli olsalar da, bu durum onlar için korku vericidir. Reddedilmemek, 

incinmemek için sosyalleşmemeyi tercih ederler (Yıldız, 2012; Çelen, 2007). 

Yetişkinlikte bağlanmayı ölçen pek çok çalışma sonucunda (örn. Kırımer, 

Sümer, ve Akça, 2014; Sümer, 2006; Sümer ve Güngör, 1999; Erdem, 2015) bağlanma-

nın boyutlu çalışılmasının kategori temelli çalışmalara göre daha açıklayıcı olduğu dü-

şünülmüştür. Ayrıca yetişkinde bağlanmanın boyutları ile ilgili yapılan araştırmalarda 

bağlanmanın temel iki boyutta yani bağlanmaya ilişkin kaygı ve bağlanmaya ilişkin 

kaçınma şeklinde revise edildiği belirtilmektedir (“Brennan ve ark. 1998; Mikulincer ve 

Shaver, 1998”- Aktaran: Kırımer, Sümer ve Akça , 2014; Sümer, 2006; Sümer ve 

Güngör,  1999; Erdem, 2015). Kaçınma boyutunda olan bireylerde, diğerlerinin sami-

miyeti sıkıntı yaratır ve kişilerarası ilişkilerinde bağımsız olmaya çalışırlar (“Brennan, 

Clark ve Shaver, 1998”- Aktaran: Vithanage, 2014). Ayrıca romantik ilişki yaşamakta 

gönüllü davranmaz veya partneriyle arasına mesafe koyarak soğutmaya uğraşırlar 
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(Santrock, 2012). Kaygı boyutunda olan bireylerde ise partnerinin ihtiyacı olduğu za-

man uygun olup olmamasından endişe duyarlar (“Brennan, Clark ve Shaver, 1998”- 

Aktaran: Vithanage, 2014). Kaygılı bağlananlar, yakın olmayı istemelerine karşılık 

partnerine güven problemi yaşar ve kıskançlık davranışlar gösterebilirler (Santrock, 

2012).   

Bağlanma stilllerinin çift ilişkisindeki sorunlar üzerine olan etkisine bakan ça-

lışmalar (“Mikulincer ve Shaver, 2007”- Aktaran: Santrock, 2012) güvensiz bağlanma-

nın sorunları arttırdığını iddia etmiştir. Farklı güvensiz bağlanma stillerinde çiftler ara-

sında yaşanan problemler değişebilmektedir. Örneğin çiftlerden her biri kaygılı bağlan-

ma stili gösterdiklerinde çift ilişkisinde birbirini suçlama artarken evlilik doyumu azal-

maktadır (Feeeney, 2008). Ya da kaçınan partner mesafe ihtiyacını giderirken kaygılı 

partnerinse yakınlık ihtiyacı ilişkide mutsuzluğa ve doyumsuzluğa yol açabilmektedir 

(Santrock, 2012).  

Ceglian ve Gardner‟ın (1999) iki ve ikiden fazla evlilik yapan bireyle yaptıkları 

çalışmada, çoklu evlilik yapanların bağlanma stillerine bakmışlardır. Araştırma bulgula-

rına göre, çoklu evlilik yapanların büyük bir çoğunluğu kaçınmacı bağlanma stili göste-

rirken, az bir kısmı ise kaygılı bağlanmışlardır. İlk evliliğini, iki ve daha fazla sayıda 

evlilik yapmış olan biriyle yapanlar, güvensiz bağlanma örüntüsü göstermişlerdir. Ceg-

lian ve Gardner‟ın önerisi ruh sağlığı çalışanlarının ya da eğitimcilerin ikinciye evlilikle 

ilgili kurslar geliştirmeleri ya da hazırlamaları, ve bunu hazırlarken bağlanma stillerini 

eğitim programına dahil ederek bağlanmanın yeniden evlenen aileler üzerindeki etkisini 

açıklamalarıdır. Ceglian ve Gardner‟e göre terapistler/uzmanlar uzun dönem ilişkiyi 

devam ettirmekte zorlanan yeniden evlenmiş olan çiftlerle karşılaştıklarında, bu sorun-

salın erken dönem bağlanma stilleriyle ilişkisini araştırmalıdır.  

Li ve Fung (2013), genç yetişkinlik döneminde kaçınmacı bağlanma ile sübjektif 

iyi oluşları arasındaki ilişkiyi gelişimsel perspektifle açıklamaya çalışmıştır. Kaçınmacı 

bağlanan kadınlar dengeli bir partnere güvenmede ve çocukları yetiştirirken yeterli kay-

nağa ve korumaya sahip olmada sorunlar yaşayabilmekte iken kaçınmacı bağlanan er-

kekler ise çoklu partnerleri olan ve o farklı partnerlerden de çocukları olan kişiler ola-

bilmekteler. Bu yüzden kaçınmacı bağlanan ve güven sorunları kadını, eşinin eski çoklu 

partnerleri ve onlardan olan çocukları, sübjektif iyi oluş düzeyini düşürmektedir. İleri 
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yetişkin kadınlarda ise üreme görevinin yerini torunlarını yetiştirme veya gönüllü ça-

lışmalar yaparak farklı sosyal ağlara dahil olmaya bırakmaktadır. Ayrıca ileri yaşta ka-

dınlar ailevi işleri sürdürmede erkeklere göre daha yetenekli hale gelirler ve ayrıca ileri 

yaşta kadınlar evliliklerinde görece daha özgür hale gelirler. Bu yüzden kaçınmacı bağ-

lanma artık kadının sübjektif iyi oluş düzeyini etkilemez hale gelir. Erkekler ise ileri 

yaşta, eşlerinin ev işlerini ve sosyal ağlarını idare etmesinden de ötürü evliliklerine daha 

bağımlı hale gelirler. Bu yüzden de bağlanma örüntüsü ileri yetişkinlik evresinde erke-

ğin iyi oluş düzeyini düşürür (Li & Fung, 2013). 

Kuşkusuz ki yetişkinlerde bağlanmayı anlayabilmek, çift ilişkisinin dinamikleri-

ni görmede önemli bir bakış açısı sağlamaktadır. Alanyazında yetişkin bağlanmasıyla 

ilişkili olduğu varsayılan ilişki doyumu ve ilişki istikrarı gibi değişkenlerin ilişkisine 

bakan çalışmalar bulunmaktadır (Banse, 2004; Hollist ve Miller, 2005; Diamond, 

Brimhall ve Elliott, 2018; Simpson, 1990).  

İlk olarak Banse (2004) 333 evli çiftle çiftlerin bağlanma örüntüleri (dörtlü bağ-

lanma modeli ile) ve ilişki doyumları arasındaki ilişkiye çoklu regresyon analiziyle 

bakmıştır. Güvenli bağlananlar yüksek ilişki doyumu gösterirken, güvensiz bağlananlar 

ise düşük ilişki doyumu göstermişlerdir. Ayrıca ilişki doyumu kişinin kendi bağlanma 

stili, partnerinin bağlanma stili ve her ikisinin de bağlanma stillerinin kombinasyonuyla 

açıklanabilir (Banse, 2004). Kaygılı bağlananlar, partnerinin ona ihtiyacı olduğu zaman 

yanında olmayacağından ya da ilişkiyi şüpheci şekilde didiklediğinden; kaçınmacı bağ-

lananlar ise partnerleriyle ilgili olmadıkları ya da reddettikleri için düşük ilişki doyumu 

göstermektedir (“Shaver ve Mikulincer, 2005”- Aktaran: Hadden, Smith ve Webster, 

2014). 

Benzer şekilde Hollist ve Miller‟a göre (2005) de yapılan çalışmalarda sıkça 

bahsedildiği üzere güvenli bağlanan evli çiftler daha iyi evlilik kalitesi tanımlamaktadır 

(örn. Bartholomew ve Horowitz, 1991; Gallo ve Smith, 2001; Kirkpatrick ve Davis, 

1994; Simpson, 1990). 1991 yılında Kobak ve Hazan‟ın 40 çiftle yaptığı bir çalışmada, 

güvenli bağlanan çiftlerin yüksek evlilik doyumu gösterdiklerini bulmuşlardır. Ayrıca, 

yukarıda sözü geçen çalışmalarda, başarılı çatışma çözümleme, ilişkide bağımsızlık, 

bağlanım, güven ve pozitif duyguların güvenli bağlanmanın yordayıcısı olduğu bulun-

muştur (“Kobak ve Hazan, 1991”-Aktaran: Hollist ve Miller , 2005).  
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Daha son dönemli çalışmada Diamond ve arkadaşları (Diamond, Brimhall & 

Elliott , 2018), ilk evliliğini yapmış, boşanmış, ikinciye evliliğini yapmış 18-65 yaş ara-

sı toplam 562 katılımcı ile bağlanma stilleri ve ilişki doyumunu karşılaştırmıştır. Evli ve 

ilişkisi olanların ilişki doyumunda gruplar arası anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. An-

cak, bağlanma tüm gruplar arasında ilişki doyumunu yordayan değişken olarak bulun-

muştur. İlişki durumuna göre (evli, boşanmış, ikinciye evli) bağlanma stilleri anlamlı 

düzeyde farklılaşma göstermiştir. Boşanmış olan katılımcılar, hem birinci evliliğini hem 

de ikinci evliliğini yapmış olan katılımcılara göre kendilerini daha az güvenli olarak 

tanımlamışlardır. Ayrıca tüm bağlanma stilleri göz önünde bulundurulduğunda ilk ve 

ikinci evlilik yapan grupta bir farklılaşma bulunamamıştır. Araştırmanın sonuçlarına 

göre güvenli bağlanan bireyler ilk, ikinci evlilik ya da ilişki içinde olması fark etmeksi-

zin, daha çok doyum verici ilişkiye sahip olmuşlardır. Diamond ve arkadaşları, bağlan-

ma güvenliği hissinin boylamsal detaylı bir çalışmayla; evli, ilişkide, boşanmış ve ikin-

ciye evlilikteki gelişimsel değişiminin incelenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.  

Simpson‟ın (1990), bağlanma stilleri, ilişki doyumu, bağlanım, güven ve karşı-

lıklı bağımlılık arasındaki ilişkiyi incelediği ve katılımcı grubu olarak ise, 144 psikoloji 

bölümünde okuyan ve flört eden çiftle çalışmıştır. Her iki cinsiyette de güvenli bağlan-

ma karşılıklı bağımlılık, güven, bağlanım ve doyum ile yüksek düzeyde ilişkili bulun-

muştur. Erkeklerden güvenli bağlananlar, daha az güvensizlik gösteren kadınlarla birlik-

te olma eğilimi göstermişlerdir. Kaygılı bağlanan erkekler ise bağlanımı daha az ve da-

ha az karşılıklı bağımlılığı olan kadınlarla birlikte olma eğiliminde olmuşlardır. Daha 

kaçınmacı bağlanan erkekler ise, daha az güvenen, kendine güvensizliği yoğun olan ve 

daha az doyum tanımlayan kadınlarla birlikte olmuşlardır. Kadınlarda ise güvenli bağ-

lananlar, ilişkiye yüksek düzeyde bağlanımı olan ve ilişkide daha az güvensizliği olan 

erkeklerle birlikte olma eğiliminde olmuşlardır. Kaygılı bağlanan kadınlar ise, daha az 

karşılıklı bağımlı, daha az bağlanımı olan ve daha az doyum tanımlayan erkeklerle bir-

likte olmuşlardır. Kaçınmacı bağlanan kadınlar ise daha az bağlanımı olan, daha az gü-

venen ve güvensizlikleri daha yoğun olan erkeklerle birlikte olmuşlardır. Kaygılı ve 

kaçınmacı bağlanma daha az olumlu duygu ve daha fazla olumsuz duygu ile ilişkili 

olurken, güvenli bağlanma ise daha fazla olumlu duygu ve daha az olumsuz duygu ile 

ilişkilendirilmiştir. Erkeklerde kaçınmacı bağlanma, ayrılık sonrası duygusal stresin 



48 

gücünü yordamıştır. Erkeğin kaygılı bağlanması, kadının ilişki doyumunu yordamamış-

ken, kadının kaygılı bağlanması, erkeğin ilişki doyumunu negatif yönde yordamıştır.   

Çok az sayıda çalışma yeniden evliliklerde bağlanma stilleri, ilişki istikrarı, evli-

lik uyumu, psikolojik iyi oluş gibi faktörleri birlikte incelemiştir (Ehrenberg, Robertson 

ve Pringle, 2012; Hollist ve Miller , 2005; Erdem, 2015). Hazan ve Shaver‟a göre 

(1994) bir ilişkinin ne kadar süre devam edeceği partnerlerin bağlanma deneyimleriyle 

ilişkilidir (Ehrenberg, Robertson & Pringle, 2012). Güvenli bağlanan bireyler, yüksek 

kendine güven ve uzun süren ilişkilere sahipken, kaygılı bağlananlar düşük kendine 

güven, partnerine duygusal olarak bağımlı ve daha kısa süreli ilişkiler yürütebilmekte-

dirler (“Feeney ve Noller, 1990”- Aktaran: Ehrenberg, Robertson ve Pringle, 2012). 

Ehrenberg ve ark. (2012) ikinci evliliğini yapan 145 çiftle yaptığı çalışmada, çiftlerin 

bağlanma stilleriyle ilişki istikrarını incelemiştir. Güvenli bağlanan bireyler daha yük-

sek ilişki istikrarı gösterirken, güvensiz bağlananlar düşük ilişki istikrarı göstermişler-

dir. Yine yapılan bu çalışmada, geleceğe yönelik öneriler arasında ikinci evliliklerde 

ilişkiyi sürdürme, bağlanma, psikolojik iyi oluşun birlikte çalışılması yer almaktadır. 

Yeniden evlilerde bağlanmaya ilişkin yapılan bir diğer önemli çalışma Ragsdale 

ve ark.‟nın (2010) 2010 yılında yaptığı araştırmadır. Ortalama 10 yıldır yeniden evli 

olan 269 çiftle bağlanma stilleri, cinsiyet ve bağlanım stilleri arasındaki ilişkiye bakmış-

lardır. Araştırma sonuçları bağlanma stilleri ile bağlanım arasında ilişki bulunduğu an-

cak cinsiyet ile bağlanım arasında bir ilişki bulunmadığını göstermiştir. İkinciye evle-

nenlerde kişisel yatırımdan ziyade ahlaki yatırımın ön planda olduğu ve ilk evlilik ya-

panlara göre çok daha etkili çaba sarf ettiklerini bulmuşlardır. Ayrıca bağlanma stilleri-

nin ilişkiyi sürdürme ya da onarım mekanizmalarıyla/bağlanımla direk etkileşim içeri-

sinde olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin, güvenli bağlanan bireyler korkulu ve saplantılı 

bağlananlara göre daha fazla fiziksel yakınlık göstermişlerdir. Tam tersi, korkulu ve 

kayıtsız bağlananlar cezalandırma stratejilerini kullanmış, daha anti-sosyal ve yıkıcı 

davranmışlardır. 

Erdem ve Kabasakal (2015) 239 romantik ilişkisi olan öğrenciyle bağlanma stil-

leri ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiye bakmışlardır. Araştırmanın sonuçlarına 

göre, güvenli bağlanma psikolojik iyi oluşla yüksek düzeyde ilişkili bulunmuştur. Bun-

ların dışında, düşük psikolojik iyi oluş yüksek düzeyde kaygı ve kaçınmayla ilişkili gö-
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rülmüştür. Altı alt faktörü olan psikolojik iyi oluş ölçeğinde; kaygı/kaçınma bağlanma 

boyutlarının, psikolojik iyi oluşun tüm alt faktörleriyle negatif yönde ilişkili olduğu 

düşünülmüştür. Çalışmanın farklı yaşam dönemlerinde evli çiftlerle de yapılması öne-

rilmektedir.  

Yapılacak olan bu çalışmayla ikinci evliliklerdeki bağlanma stilleri incelenecek 

olup diğer faktörlerle ilişkisine bakılacaktır.  

ĠliĢki istikrarı 

Çift ilişkisinde ilişkiyi sürdürmeye veya istikrarına ya da sonlandırılmasına iliş-

kin pek çok yaklaşım bulunmaktadır. Yeniden evlenen çiftlerin ilişkiyi sürdürme meka-

nizmaları üzerine geliştirilen ayrı bir kuramsal yapının olmayışı literatürde tartışılmıştır 

(Coleman, Ganong & Fine, 2000). İlk evliliğini yapanlarda ilişkiyi sürdürme kuramla-

rından en çok kabul göreni Thibaut ve Kelley‟nin (1959) Karşılıklı Bağımlılık Kuramı-

dır (Sosyal Mübadele Kuramı). Daha sonradan bahsedilecek olan Rusbult Yatırım Mo-

deli‟nin de (1980- 83) (Rusbult, Agnew & Arriaga, 2011) temellerini oluşturmaktadır.   

Thibaut ve Kelley (1959) kuramında bazı kavramlara yer vermiştir. Bunlarda bir 

tanesi karşılaştırma düzeyi (ilişkiden alınan doyum) iken diğeri de seçenekler için karşı-

laştırma düzeyidir (ilişki istikrarı). Karşılaştırma düzeyi; kişinin hayatı boyunca edinmiş 

olduğu gözlemlere ve yaşantılara bağlı olarak ilişkilerinden elde ettiği kazançların bir 

çeşit ortalamasıdır. İçinde bulunduğu ilişki bu ortalamanın üstündeyse; doyum verici 

nitelikte, altındaysa doyumsuz bir ilişki olduğu söylenebilir. Diğer kavram olan seçe-

nekler için karşılaştırma düzeyi ise kişinin ilişkisini düşünüp potansiyel diğer kişilerle 

olması durumunda alacağı doyuma ilişkin varsayımda bulunmasıdır. İlişkinin sürdürü-

lebilirliğini belirleyen faktör, ilişkinin seçenekler için karşılaştırma düzeyinin üstünde 

olmasıdır (Hovardaoğlu, 1996).  Eğer kişi diğer seçeneklerle karşılaştırdığında kazanç-

larını yüksek olarak görürse ilişkiyi sürdürmeye karar verir; kazançları düşük ise ilişkisi 

doyum verici olmasına rağmen, ilişkide kalmama kararı verebilir. Yani ilk uygun seçe-

nekte, doyum verici ilişkisini sonlandırabilir (Hovardaoğlu, 1996; Büyükşahin, Hasta, & 

Hovardaoğlu, 2005). 
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Thibaut ve Kelley‟nin geliştirdiği kuramın eksikliklerinden biri karşılaştırma dü-

zeyi ve seçenekleri karşılaştırma düzeyini nelerin etki ettiğini tam olarak ifade etmemiş 

olmasıdır. Bu noktada, Rusbult ve ark‟nın (“1980-83”- Aktaran: Rusbult, Agnew, & 

Arriaga) geliştirdikleri “Yatırım modeli” ile daha açık ve anlaşılır bir model sunmuşlar-

dır. Yatırım modelini açıklamadan önce Rusbult‟un kuramında sık sık sözü geçen bağ-

lanım (commitment) kavranımını açıklamak gerekir. Bağlanım, ilişkiyi devam ettire-

bilmek için partnerin isteğini ve partnerle ilişki deneyiminden hissettiklerini ifade et-

mektedir (Hovardaoğlu, 1996). Bağlanım, partnerlerin geçmiş tecrübeleriyle, değerle-

riyle ve kendine güveniyle ilgili olabildiği gibi ilişkiyi devam ettirmek ya da ettirmemek 

adına olan motivasyonuyla da ilgili olabilir (Ehrenberg, Robertson & Pringle, 2012). 

Rusbult‟un Yatırım Modeline geri dönülecek olursa, ona göre bağlanım sırasıyla 3 fak-

törden etkilenir; ilişki doyumu, yatırımı ve seçeneklerin niteliğidir.  

İlişki doyumu, ilişkinin, kişiler için memnuniyet verici olması anlamına 

gelmektedir. Sosyal destek ya da doyum verici bir cinsel yaşam gibi düşük maliyetli 

ama yüksek doyumlu ödüllerle, partneriyle memnun edici bir ilişki yaşayabilirler. 

Yapılan çalışmalar romantik ilişkide güçlü bağlanımın, ilişkideki doyumla ilişkili 

olduğunu göstermiştir (Bui ve ark, 1996; Rusbult, 1980). Finansal sorunları tek 

başlarına halledemeyecek olan evli çiftler, mutsuz olsalar dahi evliliklerini sürdürme 

eğiliminde oluyorlar. Bu yüzden ilişkideki doyum, bağlanımın tek bir ayağı değildir 

(Impett , Beals & Peplau, 2001).  Evlilik doyumunu arttırdığı düşünülen; evliliğin ilk 

dönemlerinde daha fazla baş başa vakit geçirme, gücün paylaşımı ve birlikte karar vere-

bilmenin ilişkiyi sürdürmede önemli yerleri olduğu bilinmektedir (“Pyke, 1994; Cissna 

ve ark, 1990”- Aktaran: Coleman, Ganong ve Fine, 2000). 

Seçeneklerin niteliği ise yatırım modelinin ikinci önemli yordayıcısıdır. Seçe-

nekler, bireyin mevcut ilişkisi dışındaki kişilerle yani başka bir partner, aile ya da arka-

daşlar ya da yalnız olarak vakit geçirme gibi elde edilebileceği ödülleri ve maliyetleri 

konusunda, kişinin öznel değerlendirmesini ifade eder (Impett , Beals & Peplau, 2001). 

Yakın ilişkiler kolayca sonlanmaz. Eğer ilişki bitiriliyorsa, bu çiftlerin ikisi ya da biri 

için alternatif seçeneklerin daha çekici gelmesinden ötürüdür. Daha çekici alternatif her 

zaman için bir başkasına ilgi duymak anlamına gelmemektedir, bu yanlız yaşamak da 

olabilir, çekirdek ailedense bir grupta yaşamak da olabilir (Levinger, 1976).  
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Rusbult ve ark. (1980-83), Thibaut ve Kelley‟den farklı olarak ilişkiye yapılan 

yatırımdan (investment) bahsetmişlerdir. Yatırım kavramı çok yönlü olup genel olarak; 

ilişkideki maddi ve duygusal paylaşımları, ilişkiye verilen emeği ve zamanı ifade et-

mektedir. Yatırımla ilişkinin istikrarı arasında pozitif bir korelasyon vardır; ilişkiye ne 

kadar yatırım yapılırsa istikrar da o ölçüde artış gösterir. İstikrarı etkileyen diğer iki 

faktör ilişkideki doyumsuzluğa işaret ettiği takdirde devreye, ilişkiye yapılan yatırımlar 

girer ve ilişkiye bağlanım bir şekilde devam eder (Büyükşahin, Hasta & Hovardaoğlu, 

2005). Eşler ilişkilerini bitirmek istediklerinde o zamana kadar yapmış oldukları yatı-

rımdan da vazgeçmiş oldukları anlamına gelmektedir. Aslında, doyum düzeyi azaldı-

ğında, çiftleri ilişkide tutan faktörlerden biri o zamana kadar yapılmış olan yatırımların-

dan vazgeçmek istemeyişleridir (Büyükşahin & Hovardaoğlu , 2007). 

Bağlanımla ilgili bilinen 3 model vardır; Levinger‟in Çekicilik Bariyeri Modeli, 

Johnson ve ark‟nın 3 bölümlü modeli ve Rusbult‟un temeli Thibaut ve Kelley‟den 

çıkarak geliştirdiği İlişki Yatırımı Modeli‟dir (Etcheverry & diğerleri., 2013). Son dö-

nemlerde  Johnson ve arkadaşları (Johnson, Caughlin, ve Huston, 1999); evlilikte 

bağlanımı açıklayan 3‟lü bir teori ortaya çıkarmışlardır: Kişisel, Ahlaki ve Sosyal 

yapısal. Kişisel bağlanım, kişinin diğerlerine ya da partnerine olan tutum ve duygularını 

ifade eder. Bu kişinin ya da evliliğin olumlu özelliklerine odaklanmayı ifade eder yani 

partnere çekim ya da diğerlerini sevmek gibi. Ahlaki Bağlanım ise ilişkiyi devam et-

tirmedeki ahlaki gereklilik hissidir yani kişilerin dini inançları ya da kişisel standartları 

gibi kişiyi ilişkide tutan faktörlerdir. Kişisel ve ahlaki bağlanım, kişiyi ilişkide tutan 

içsel faktörler iken sosyal-yapısal bağlanım ise ilişkinin sonlanmasını engelleyen dışşal 

faktörlerdir. Bu alternatif ilişkileri uygun olarak görmek ya da yatırımların olmaması 

ilişkiyi sonlandırabilir (Stets ve Hammos, 2002; Etcheverry, Benjamin, Wu ve Wei, 

2013).    

Her iki modelde ilişki doyumuna ve ilişkiyi bitirmeye engel durumlara 

(seçenekler ve yatırım) vurgu yapılmaktadır. Ancak, Johnson‟ın modelindeki ahlaki 

bağlanım kavramı Rusbult‟un modelinde yer almamaktadır. Ahlaki zorunluluk hissi 

flört eden ve birlikte yaşayan çiftlere kıyasla evli çiftlerle daha ilişkili bir durumdur. 

Evlilik ölüm bizi ayırana kadar ümidiyle atılan bir adım olduğu için, toplumun ahlaki 

değer ve inanışlarının etkisi de bağlanım/ilişki istikrarı üzerinde etkilidir (Impett , Beals 
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& Peplau, 2001). Bu durumda Johnson ve arkadaşlarının bakış açısına göre Rusbult‟un 

Yatırım Modeli evlilik bağlanımında kişisel boyutu tarif etmektedir (Stets & Hammos, 

2002). Ancak Johnson‟ın kuramı, teorik düzeyde, kuramın temelleri ve ayırt edici bo-

yutları ile tam olarak ne olduğu ampirik açıdan belirsizliğini koruyor (Frank & 

Brandstatter, 2002). Yatırım modeli daha net bir süreç ve bağlanımı çıkarsayan bir yapı 

sunmuştur (Etcheverry & diğerleri., 2013).  

Yatırım Modelinin amacı ilişkideki bağlanımı ve ilişkideki istikrarı anlaya-

bilmektir (Bui ve ark, 1996; Drigotas ve Rusbult, 1992; Rusbult, 1983, 1980; Rusbult ve 

Bunk, 1993). Yatırım modeline göre ilişkideki doyumun, yatırımın artması ve 

seçeneklerin azalmasıyla, ilişkiye olan bağlanımın artacağına ilişkin öngörüdür. 

Bağlanım arttıkça, ilişkiden ayrılmanın bedeli de zorlaşacaktır (“Rusbult, 1980” -

Aktaran: Schram, Cann, & Calhoun, 2000). İlişkiye güçlü bağlanım varken ancak ilişki-

lerinde zor durumda kaldıklarında ve ne yapacaklarını bilmediklerinde bilişsel ve dav-

ranışsal olarak ilişkiyi devam ettirme stratejileri geliştirirler. Rusbult ve ark (2003)‟a 

göre bilişsel mekanizmalar; bilişsel karşılıklı bağımlılık, pozitif yanılsama ve çekici 

seçenekleri küçümseme iken, davranışsal mekanizmalar ise; uyumsal davranış (partner-

ine ona kötü davrandığında bunu dikkate almak yerine uyum sağlamak), özveri göster-

meye isteklilik ve ihaneti bağışlamadır (Büyükşahin ve Hovardaoğlu , 2007; Schram, 

Cann ve Calhoun, 2000). 

İlişkilerin sonlanmasınının temellerini anlamak biraz karmaşık. Belirleyiciler, 

tamamen gönüllü olarak ilişkinin sonlanmasıyla, gönülsüz bitirmeye kadar geniş 

değişen bir yelpaze sunmaktadır. İlişkinin isteksiz sonlanmasının en kötü oluş şekli 

ölümdür. Gönüllü ilişkiyi sonlandırmanın da en iyi gidiş yolu partnerlerin ikisinin de 

ilişkiyi bitirmeyi seçmiş olmaları ve ayrılma yoluna gitmeleridir (Levinger, 1976). 

Bağlanım perspektifiyle, doğal olmayan yollardan (ölüm vs. gibi) evlilik ilişkisinin son-

lanması açıklanmaya çalışılmıştır. Kişilik özellikleri ve evli bireyin psikiyatrik 

özgeçmişi (genetik yatkınlıklar, anti-sosyal davranış örüntüsü) bağlanımı ya da ilişki 

istikrarını etkilemektedir (Capaldi ve Patterson, 1991; Davies ve ark., 1997; Kurdek, 

1990). Ayrıca, yoksulluk, erken yaşta evlilik ve zayıf dini bağlar evlilik ilişkisinin son-

lanmasıyla ilişkili görülmüştür (Booth ve ark., 1985; Bumpass ve ark., 1991; Call ve 

Heaton, 1997; White, 1991). Yani genetik etki, sosyalizasyon sürecinde ebeveyn ve 
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çocukların benzer sosyal yapı içinde olmaları, onların çocuklarının da evlilik kalitesi ve 

istikrarı ile ilişkilidir. Evlilik bağlanımının kuşaklararası perspektifine göre, çocuklar 

yakın ilişkileri ebeveynlerini gözlemleyerek öğrenirler. Ebeveynlerin boşanmasını 

gözlemleyerek, çocuklar evliliğin hayat boyu sürmediğini, doyum vermeyen ilişkide 

kalmanın gerekli olmadığını ve boşanmanın alternatif başka bir partnerle daha mutlu bir 

hayat fırsatı sunabileceğini öğrenir. Dolayısıyla bu bakış açısına göre ebeveynlerin 

boşanmış olması, çocuklarının da yetişkinliklerinde evliliklerini sonlandırma riskini 

arttırmaktadır (Amato & DeBoer, 2001).   

Literatürde pek çok çalışmada ilişki istikrarıyla ilişkilendirilebilecek değişkenle-

ri araştırmışlardır. İlişkideki istikrarı anlamanın en önemli teorik alt yapılarından biri 

bağlanma ve bağlanımı incelemektir (Etcheverry & diğerleri., 2013). Bağlanma boyut-

ları, ilişki bağlanımı ve ilişki doyumu ile ilişkili çiftlerle yapılan çalışmalar, bu kavram-

ların birbirinden farklı yapılar olmasına karşın, birbiriyle pozitif korelasyonlu oldukları-

nı göstermektedir (örn. Le ve Agnew, 2003). Bağlanma ve ilişkinin bağlanımı ile ilişkili 

çalışmalar, ilişki doyumu ile ilgili çalışmalara göre daha yaygındır. Hazan ve Shaver‟a 

göre (1987), partnerine güvensiz bağlananların, ya çok kaygılı ya da çok kaçınan bir 

ilişki sürdürdükleri için olumlu bir ilişki sürdürmekte zorlandıklarını bulmuşlardır. Gü-

vensiz bağlanma boyutlarında diğerlerine güvenmede abartılmış olarak algılanan bir 

riski yansıttığı için her ikisi de romantik ilişkilerin istikrarında rol oynayabilir. Özellik-

le, partnerini riskli bir yatırım olarak görenler, ilişkiye daha az yatırım yaparlar. Yüksek 

oranda kaçınmacı bağlananlar, yakınlıkta tehlike algıladıkları için romantik ilişkide bağ-

lanıma daha isteksiz olmaktalar ve ilişkileri bu yüzden başarısız olmaktadır (“Brunell, 

ve ark 1994”- Aktaran: Hadden, Smith, & Webster, 2014). Örneğin kaçınmacı bağlan-

mada yüksek skorlu olanlar, bağlanımdan yüksek oranda hoşlanmayanlardır. Yine ka-

çınmacı bağlanma skoru yüksek olanlar partnere daha az güvenle ve daha az yatırımla 

ilişkilendirilmiştir (Birnie, ve ark, 2009; Pistole, ve ark 1995). Kaygılı bağlananlar ise 

ilişkiye çok hızlı bir şekilde girmekte ve ilişkiyi devam ettirmek için kendini çok fazla 

açmaktadır ve bağlanımı bu kadar istemelerine rağmen bağlanımda olmaları oldukça 

zordur (Mikulincer ve ark., 1991; Feeney ve ark., 1990). Çünkü fazla kaygı, onların, en 

ufak zararsız ya da incitmeyecek bir olayı bile negatif algılamalarına ve felaketleştirme-

lerine sebep olmaktadır. Benzer şekilde kaygılı bağlananlar gerçek aşkı arayıp bulmaya 
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ve de aslında zor bulunacağına inanmalarına rağmen, düşük düzeyde bağlanım göster-

mektedir (“Hazan ve Shaver, 1987”- Aktaran: Hadden, Smith ve Webster, 2014).  

Hadden ve ark.nın (2014) bağlanma boyutları ve ilişki istikrarı ile ilgili 

yaptıkları meta-analiz çalışmasında, güvensiz bağlanma boyutlarıyla ilişki istikrarı ve 

doyumu arasında ilişki süresi uzadıkça daha negatifleşen bir ilişki görülürken, güvenli 

bağlanma ile ilişki doyumu arasında da pozitif bir ilişki bulmuşlardır. Ayrıca güvensiz 

bağlanma boyutlarından kaygılı bağlananlarla ilişki istikrarı ve doyumu arasında daha 

negatif bir ilişki görülmüştür. Bu sonuçlara göre evlilik süresi-ilişki süresi uzadıkça 

ilişki istikrarı ve doyumu azalmaktadır.   

Bağlanım büyük oranda, partnerlerin birbiriyle ilgili aldığı kararları etkileyen zi-

hinsel bir aktivitedir (Sternberg, 1986; 1988). Bağlanımın yapısı ve devamlılığı zaman 

geçtikçe değişmekte, ilişki hayatına olan duygusal ve davranışsal etkileriyle anlaşılmak-

tadır (Givertz & Segrin, 2009). Yalnızca evlilik kalitesi ya da doyumuna bakmak çalış-

macılara çiftlerin iyi oluş halini gösterebilirken, doyum vermeyen evliliğin halen devam 

ediyor olmasının açıklamasını yapmakta yeterli olmamaktadır (Berscheid ve Regan, 

2005).  Bu yüzden yüksek boşanma oranlarına veya başarısız evliliklere, bağlanım pers-

pektifiyle de bakmak araştırmacıların tercihi olmaktadır (Givertz & Segrin, 2009). An-

cak Rusbult‟un yatırım modeli sadece bekar flört eden heteroseksüel ve birlikte yaşayan 

lezbiyen çiftlerde ölçülmüş ve bu ölçümler evli çiftlerde denenmemiştir (Rusbult, Martz 

ve Agnew, 1998; Bui ve ark., 1996). Buna rağmen, kesitsel çalışmalar, ilişki doyumu, 

seçeneklerin niteliği ve ilişki doyumunun, ilişkisi olan flört eden (Lin ve Rusbult, 1995; 

Rusbult, 1980, 1983), evli veya birlikte yaşayan heteroseksüel çiftlerde (Rusbult ve ark 

1986), ve homoseksüel yetişkinlerde (Beals, Impett ve Peplau, 2001; Duffy ve Rusbult, 

1986) ilişkideki bağlanımı yordadığını göstermiştir. 

Her kadının şiddeti ya da her çeşit istismarı yorumlayıp ilişkiyi sonlandırıp son-

landırmamaya ilişkin kararı ya da algısı farklıdır. Kadının kötü muamele gördüğü 

ilişkide kalması ya da gitmesi için ilişkiye yatırım, bağlanım, seçeneklerin oluşu ya da 

ilişki doyumu gibi ilişkiyle ilgili faktörler; düşük özgüven, kendini baltayan bir kişilik 

yapısı, dışsal kontrol odağı gibi kişisel değişkenlerden daha önemli rol oynamaktadır 

(Flynn, 1990; Lo ve ark, 1989; Rusbult ve ark, 1995). Örneğin, Lo ve Sporakowski‟ye 

göre (1989) partnerini çok seven kişiler, ilişkiye yatırımı daha çok yapar ve ilişkiye 
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bağlanımı daha güçlüdür. Bu yüzden ilişkide şiddet gören taraf muhtemelen ilişkiyi 

sonlandırmayacak aksine saklayarak ve rasyonalize ederek ilişkide kalmaya devam ede-

cektir (Lo ve Sporakowski, 1989). Partnerin şiddet içeren davranışını sevgi gösterisi 

gibi algılamak, şiddete dair kendini suçlamak (ben hakettim) gibi faktörler ilişkide kal-

mayı mümkün hale getirebilmektedir (“Bookwala ve ark, 1994; Cate ve ark., 1982; 

Henton ve ark, 1983; Lo ve ark, 1989; Pape ve ark, 1995”- Aktaran: Schram, Cann ve 

Calhoun, 2000). 

Literatürde ikinci evliliği sürdürme mekanizmasına bakan çok az çalışma bu-

lunmaktadır (Coleman, Ganong & Fine, 2000). Araştırmacılar genelde ikinci evlilikler-

de yaşanan zorluklar veya problemler üzerine yoğunlaşmış, ikinci evliliklerde ilişkileri-

ni sürdürüp geliştirmeyle ilgilenmemişlerdir (Ganong, Coleman & Jamison, 2011). Hal-

buki ilk evlilikten ziyade, ikinci evliliği kötüye götürme ihtimali olan daha fazla etmen 

bulunduğu için, ilişkiyi sürdürme mekanizmalarıyla ilgili çalışmalara daha çok ihtiyaç 

olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden literatürde henüz yer almayan ikinci evliliklerde 

ilişkiyi sürdürme mekanizmaları da araştırmanın kapsamındadır.  

Amaç 

Bu araştırmanın temel amacı; Türkiye‟deki ikinci evliliklerde psikolojik iyi olu-

şu yordayacağı düşünülen değişkenleri anlamaya çalışmaktır.  

Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. İlk ve ikinci evlilik yaşa ve cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 

2. İkinciye evli çalışma grubunun ilk evliliği sonlandırma süresi nedir?  

3. İlk evlilik yaşı ile eğitim durumu arasındaki ilişki nedir? 

4. Psikolojik iyi oluş, ayrılık nedenleri, evlilik uyumu, bağlanma ve ilişki 

istikrarı cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?  

5. Psikolojik iyi oluş, evlilik uyumu ve ilişki istikrarı ilk evlilikten çocuk 

sahibi oluşa göre farklılaşmakta mıdır? 
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6. İkinci evliliklerde  psikolojik iyi oluş, ayrılık nedenleri, evlilik uyumu, 

bağlanma, ilişki istikrarı yaşa ve evlilik süresine göre farklılaşmakta mı-

dır? 

7. Psikolojik iyi oluş, ayrılık nedenleri, evlilik uyumu, ilişki istikrarı, bağ-

lanma ölçek ve alt boyutları, ikinci evlilik biçimine göre farklılaşmakta 

mıdır?  

8. Psikolojik iyi oluş, ayrılık nedenleri, evlilik uyumu, ilişki istikrarı, bağ-

lanma ölçek ve alt boyutları arasında ilişki var mıdır?  

9. Ayrılık nedenleri, evlilik uyumu, ilişki istikrarı, bağlanma, ikinci evlilik-

lerde psikolojik iyi oluşu yordar mı?  

Önem 

Türkiye‟de ikinci evliliğini yapmış genç ve orta yetişkin eşlerin psikolojik iyi 

oluşunu yordayan değişkenlerin belirlenmesi ile bu evrede karşılaşılabilecek muhtemel 

sorunların neler olabileceği konusunda hem ikinci evliliği yapmayı düşünenlere hem de 

bu alanda danışmanlık yapacaklara ışık tutulabileceği ve hatta daha gerçekçi ve etkili 

bir danışmanlık mekanizması kurulmasına yardımcı olunabileceği umulmaktadır.  

 

Araştırmanın, bu yönü ile, alan yazına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Varsayımlar 

Bu araştırmada, aşağıdaki varsayımlardan hareket edilmiştir:  

1. İnsanlar mutlu olmak için yeniden evlenirler. 

2. İkinci evlilik eşler için zorlu bir süreçtir çünkü birçok sorunla karşılaşır-

lar. 

3. Çalışma grubunun, katılıma olan merakları katılımcıları teşvik etmiştir. 

Çalışma grubunda yer alanlar kendilerine sorulanları anlamış ve samimi ce-

vap vermişlerdir. 
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Sınırlıklar 

Araştırma, yöntemde açıklanan süreç içinde farklı illerde yaşayan ve kendilerine 

ulaşılabilen ikinci evliliğini yapmış 25-67 yaş arası yetişkinlerle sınırlıdır. 

Veri toplama sürecinde ikinciye evli birçok kişiyle çalışma yapılmak istenmesi-

ne rağmen, kişilerin bir kısmı geçmişi hatırlamak istemediklerini, bir kısmı ikinci eşin-

den çekindiğini, bir kısmı da formu alıp dolduracağını ama zamana ihtiyacı olduğunu 

söyleyerek formları doldurmamışlardır. Geçmiş travmaların yeniden açığa çıkma endi-

şesi, ya da çıkması halinde bununla nasıl başa çıkacağını bilememe, şu anki evliliğin 

geçmişte yaşadıklarından olumsuz etkileneceği endişesi gibi sebeplerden ötürü katılım-

cıların ulaşılabilinen bir kısmı çalışmaya katılamamışlardır.   

Tanımlar 

Ġkinci evlilik (Second Marriage): İkinci evlilik, ilk evliliğinden boşanarak evli-

liğin sonlandırılması ya da ilk evliliğinden eşinin ölmesi sonrasında başka bir kişiyle 

yasal bir birleşme yaşanmasıdır.  

Yakın ĠliĢkilerde YaĢantılar II (YIYE II): Bağlanma boyutlarını ölçmek ama-

cıyla geliştirilen iki boyutlu envanterdir. Çalışmada Yakın İlişkilerde Yaşantılar Ölçeği 

yerine Bağlanma Ölçeği kavramı kullanılacaktır. 

Bağlanım (Commitment): İlişkiyi devam ettirebilmek için partnerin isteğini ve 

motivasyonunu ifade etmektedir.  

Psikolojik iyi oluĢ (Psychological Well-Being): Kişinin hayatındaki olumsuz - 

olumlu yaşantı ve duygulanımları arasında kurduğu dengedir.  

Evlilik (Çiftler) Uyumu (Dyadic Adjustment): Evliliğe uyum sürecinde, çiftle-

ri ileri veya geri götüren, sürekli değişen ve farklı seviyelerde devam eden bir süreçtir. 

Giriş ve Tartışma bölümünde kullanılan “evlilik uyumu” ve “çift uyumu”, “çift doyu-

mu”, “evlilik doyumu” aynı anlamlarda kullanılmaktadır. 
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırma modeli, çalışma grubu, veriler ve toplanması, verilerin 

çözümlenmesi ve yorumlanması ile süre ve maliyet bilgilerine yer verilmiştir. 

AraĢtırma Modeli 

Araştırma bir İlişkisel Tarama Modeli‟dir. İlişkisel Tarama Modeli; iki ve daha 

çok sayıda değişken arasında birlikte değişimin varlığını ve derecesini belirlemeyi 

amaçlar (Karasar, 2016). Bu çalışmada da ikinci evlilikte psikolojik iyi oluşla (Bağımlı 

Değişken) ilişkili olduğu düşünülen değişkenler; ayrılık nedenleri, bağlanma stilleri 

evlilik uyumu ve ilişki istikrarı (Bağımsız Değişkenler) arasındaki ilişkinin niteliği araş-

tırılmıştır.  

ÇalıĢma Grubu 

Araştırmayı farklı illerde yaşayan 2. evliliğini yapmış olan 201 genç ve orta ye-

tişkinler oluşturmaktadır. Çalışma grubu, İstanbul ilinde yaşayanlardan elde edilen bil-

giler doğrultusunda kartopu yolu ile seçilmiştir. Katılımcılar, farklı sosyo-ekonomik 

düzeyde ikinci evliliğini yapmış 25-67 yaşları arasında yaklaşık 128 kadın ve 73 erkek 

yetişkinden oluşmaktadır. Araştırma Balıklı Rum Hastanesi personeli, yakını ve hasta 

olarak gelen kişiler ve hasta yakınlarından oluşmuştur. Araştırmaya birinci eşi öldükten 

sonra ikinci evliliğini yapanlar, ikinci evliliğini aynı eşle yapanlar, ikiden fazla evlilik 

yapanlar, ikinci evliliğinden de ayrılanlar dahil edilmemiştir. 

Veriler ve Toplanması 

Araştırmada başta demografik değişkenler olmak üzere olgusal ve diğer yorda-

yıcı değişkenler açısından da yargısal veriler toplanılmıştır. Bu amaçla, kişisel bilgi 

formu ve 5 ayrı ölçek kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu; katılımcıların yaş, cinsiyet, 

eğitim durumu, ebeveynlerinin eğitim durumu gibi sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 

özelliklerini belirlemek amacı ile araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Kişisel bilgi 

formunda ayrıca ilk ve ikinci evlilikle ilgili bilgileri içeren detaylı sorular da bulunmak-
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tadır. Kullanılan ölçekler ise Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ), Ayrılık Nedenleri Öl-

çeği (ANÖ), Çiftler (Evlilik) Uyum Ölçeği (EUÖ), Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envan-

teri-II (YİYE-II, Bağlanma), İlişki İstikrarı Ölçeği (İİÖ)‟dir. 

PĠOÖ 

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ), Ryff (1989) tarafından geliştirilmiş ve tama-

mı 82 maddeden oluşmaktadır. Bu çalışmada ise Akın ve arkadaşları (2012) tarafından 

Türkçeye uyarlanan 42 maddelik kısaltılmış formu kullanılmıştır. Ölçekten alınabilecek 

en yüksek puanın 294, en düşük puanın ise 42 olduğu belirtilmiştir (Demirci & Şar, 

2017). Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin 42 maddelik kısaltılmış formu, her birinde 7‟şer 

madde bulunan 6 boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar Özerklik, Çevresel Hâkimiyet, 

Bireysel Gelişim, Diğerleriyle Olumlu İlişkiler, Yaşam Amaçları ve Öz-Kabul‟dür. Öl-

çek 7‟li (1- Hiç katılmıyorum / 7- Tamamen katılıyorum) derecelendirmeye göre değer-

lendirilmektedir. Her bir alt boyuttan alınabilecek en düşük puan 7 en yüksek puan 

49‟dur. 

Bu çalışmadaki araştırma verilerine göre Psikolojik İyi Oluş Ölçeği‟nin faktör 

yapısını belirleyebilmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA so-

nucunda maddelerin faktör yük değerleri incelenmiş ve çalışmaya katkısı olmayan 20 

madde ölçekten çıkartılmıştır. Modelin uyum indeks değerleri de incelenerek ölçüm 

modelinin doğrulandığı görülmüştür. Elde edilen DFA sonuçları Tablo 1‟dedir.  

Tablo 1. Psikolojik İyi Oluş Modelinin Uyum İndeks Değerleri 

 
Modelin Uyum Ġndeks De-

ğerleri 

Ġyi Uyum Değerleri 

(Kabul Edilebilir Uyum) 

χ²/sd 1,934 ≤3 (4-5) 

GFI 0,880 ≥ 0,90 (0,89-0,85) 

AGFI 0,853 ≥ 0,90 (0,89-0,85) 

NFI 0,902 ≥ 0,95 (0,94-0,90) 

NNFI (TLI) 0,930 ≥ 0,95 (0,94-0,90) 

CFI 0,904 ≥ 0,95 (≥ 0,90) 

RMSEA 0,068 ≤ 0,05 (0,06-0,08) 

SRMR 0,067 ≤ 0,05 (0,06-0,08) 
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Tüm bu analizler sonucunda, psikolojik iyi oluş ölçeğinin Cronbach Alfa katsa-

yısı .86 olarak bulunmuş ve bu sonuca göre ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu 

görülmüştür. Özerklik alt boyutunun Cronbach Alfa katsayısı .55, çevresel hakimiyet alt 

boyutunun .51, bireysel gelişim alt boyutunun .60, diğerleriyle olumlu ilişkiler alt boyu-

tunun .58, yaşam amacı alt boyutunun .60, öz kabul alt boyutunun ise .58 olarak bulun-

muştur. 

ANÖ 

Ayrılık Nedenleri Ölçeği (ANÖ), Screcher tarafından (1994) yılında geliştirilmiş 

geçerlik ve güvenirlik çalışması Büyükşahin Sunal ve ark. (2013) tarafından yapılmıştır. 

Ölçek 20 maddeden oluşmakta ve 7 dereceli ölçek ile değerlendirilmekte ve beş faktörlü 

bir yapı göstermektedir. Ölçeğin alt faktörleri; kişisel farklılıklar, ilişkiye/etkileşime 

ilişkin nedenler, dış etmenler, benliğe ilişkin nedenler, partnere ilişkin nedenlerdir. 

Bu çalışmadaki araştırma verilerine göre Ayrılık Nedenleri Ölçeği‟nin faktör ya-

pısını belirleyebilmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonu-

cunda maddelerin faktör yük değerleri incelenmiş ve çalışmaya katkısı olmayan 3 mad-

de ölçekten çıkartılmıştır. Modelin uyum indeks değerleri de incelenerek ölçüm modeli-

nin doğrulandığı görülmüştür. Elde edilen DFA sonuçları Tablo 2‟dedir. 

Tablo 2. Ayrılık Nedenleri Modelinin Uyum İndeks Değerleri 

 
Modelin Uyum Ġndeks 

Değerleri 

Ġyi Uyum Değerleri (Kabul 

Edilebilir Uyum) 

χ²/sd 1,836 ≤3 (4-5) 

GFI 0,894 ≥ 0,90 (0,89-0,85) 

AGFI 0,850 ≥ 0,90 (0,89-0,85) 

NFI 0,904 ≥ 0,95 (0,94-0,90) 

NNFI (TLI) 0,958 ≥ 0,95 (0,94-0,90) 

CFI 0,919 ≥ 0,95 (≥ 0,90) 

RMSEA 0,065 ≤ 0,05 (0,06-0,08) 

SRMR 0,067 ≤ 0,05 (0,06-0,08) 

Tüm bu analizler sonucunda, Ayrılık Nedenleri Ölçeğinin Cronbach Alfa katsa-

yısı .81 olarak bulunmuş ve bu sonuca göre ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu 

görülmüştür. Partnere ilişkin nedenler alt boyutunun Cronbach Alfa katsayısı .83, benli-



61 

ğe ilişkin nedenler alt boyutunun .69, kişisel farklılıklar alt boyutunun .66, İlişki-

ye/etkileşime ilişkin nedenler alt boyutunun .79, dış etmenler alt boyutunun ise .57 ola-

rak bulunmuştur. 

EUÖ  

Evlilik Uyumu Ölçeği (EUÖ) Spanier (1976) tarafından geliştirilmiş ve Türk-

çe‟ye uyarlaması Fışıloğlu ve Demir (2000) tarafından yapılmıştır. Ölçek, evli ya da 

birlikte olan çiftlere uygulanmakta ve 32 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları: 

Çift Anlaşması, Çift Doyumu, Sevgi Gösterme ve Çiftlerin Bağlılığı‟dır. Ölçekten alı-

nabilecek en yüksek puan 151, en düşük puan ise 0‟dır. Puanlar 98‟den düşükse evlilik 

uyumsuzluğuna işaret eder (Şendil & Korkut, 2008). 

Bu çalışmadaki araştırma verilerine göre Evlilik Uyum Ölçeği‟nin faktör yapısı-

nı belirleyebilmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonucunda 

maddelerin faktör yük değerleri incelenmiş ve çalışmaya katkısı olmayan 6 madde öl-

çekten çıkartılmıştır. Modelin uyum indeks değerleri de incelenerek ölçüm modelinin 

doğrulandığı görülmüştür. Elde edilen DFA sonuçları Tablo 3‟dedir. 

Tablo 3. Evlilik Uyumu Ölçüm Modelinin Uyum İndeks Değerleri 

 
Modelin Uyum Ġn-

deks Değerleri 

Ġyi Uyum Değerleri 

(Kabul Edilebilir Uyum) 

χ²/sd 1,559 ≤3 (4-5) 

GFI 0,864 ≥ 0,90 (0,89-0,85) 

AGFI 0,854 ≥ 0,90 (0,89-0,85) 

NFI 0,901 ≥ 0,95 (0,94-0,90) 

NNFI (TLI) 0,931 ≥ 0,95 (0,94-0,90) 

CFI 0,939 ≥ 0,95 (≥ 0,90) 

RMSEA 0,053 ≤ 0,05 (0,06-0,08) 

SRMR 0,054 ≤ 0,05 (0,06-0,08) 

Tüm bu analizler sonucunda, çiftler uyum ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı .60 

olarak bulunmuş ve bu sonuca göre ölçeğin oldukça güvenilir olduğu görülmüştür. Çift-

lerin ortak kararı alt boyutunun Cronbach Alfa katsayısı .91, çift doyumu-mutluluğu alt 

boyutunun .89, duygulanım ifadesi alt boyutunun .65, çiftlerin bağlılığı alt boyutunun 

ise .76 olarak bulunmuştur. 
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YĠYE II 

 Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II (YIYE II), Fraley ve ark. tarafından 

2000 yılında (2000) geliştirilmiş, Türkçeye uyarlanması Selçuk ve ark. (2005) tarafın-

dan yapılmıştır. Toplam 36 maddeden oluşmakta ve 7‟li derecelendirme yöntemi ile 

ölçülmektedir. Ölçek, uyarlandığında da Kaygı ve Kaçınma olarak 2 faktörlü yapısını 

korumuştur. Her alt boyut için puanlar 18 ile 126 arasında değişmekte olup, ölçekten 

alınan puan arttıkça alt boyutlara ilişkin puanların da arttığı düşünülebilir (Gülüm & 

Dağ, 2013). 

Bu çalışmadaki araştırma verilerine göre Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-

nin faktör yapısını belirleyebilmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. 

DFA sonucunda maddelerin faktör yük değerleri incelenmiş ve çalışmaya katkısı olma-

yan 15 madde ölçekten çıkartılmıştır. Modelin uyum indeks değerleri de incelenerek 

ölçüm modelinin doğrulandığı görülmüştür. Elde edilen DFA sonuçları Tablo 4‟dedir. 

Tablo 4. Yakın İlişkilerde Yaşantılar Ölçüm Modelinin Uyum İndeks Değerleri 

 
Modelin Uyum Ġndeks 

Değerleri 

Ġyi Uyum Değerleri (Kabul 

Edilebilir Uyum) 

χ²/sd 1,487 ≤3 (4-5) 

GFI 0,885 ≥ 0,90 (0,89-0,85) 

AGFI 0,855 ≥ 0,90 (0,89-0,85) 

NFI 0,913 ≥ 0,95 (0,94-0,90) 

NNFI (TLI) 0,934 ≥ 0,95 (0,94-0,90) 

CFI 0,933 ≥ 0,95 (≥ 0,90) 

RMSEA 0,049 ≤ 0,05 (0,06-0,08) 

SRMR 0,060 ≤ 0,05 (0,06-0,08) 

Tüm bu analizler sonucunda, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanterinin Cron-

bach Alfa katsayısı .85 olarak bulunmuş ve bu sonuca göre ölçeğin yüksek derecede 

güvenilir olduğu görülmüştür. Kaygı alt boyutunun Cronbach Alfa katsayısı .85, Ka-

çınma alt boyutunun ise .84 olarak bulunmuştur. 
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ĠĠÖ  

İlişli İstikrarı Ölçeği (İİÖ) Rusbult ve ark. tarafından (1998) 1998 yılında gelişti-

rilmiş ve Türkçeye uyarlanması Büyükşahin ve ark. tarafından  (2005) 2005 yılında 

yapılmıştır. İlişki Doyumu, Seçeneklerin Niteliğini Değerlendirme ve İlişki Yatırımı 

Ölçeğin alt boyutları olarak belirlenmiştir. Toplam 30 maddesi bulunmakta 4‟lü likert 

tipi ölçek üzerinden uygulanmaktadır. Ölçekte ters kodlanılan madde bulunmamaktadır. 

Her bir alt ölçek için toplam puan ayrı olarak hesaplanmaktadır. Ölçekten alınan puan 

arttığında, ölçülmüş olan alt boyut puanının arttığını göstermektedir (Sümer, 2017). 

Bu çalışmadaki araştırma verilerine göre İlişki İstikrarı Ölçeğinin faktör yapısını 

belirleyebilmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonucunda 

maddelerin faktör yük değerleri incelenmiş ve çalışmaya katkısı olmayan 9 madde öl-

çekten çıkartılmıştır. Modelin uyum indeks değerleri de incelenerek ölçüm modelinin 

doğrulandığı görülmüştür. Elde edilen DFA sonuçları Tablo 5‟tedir. 

Tablo 5. İlişki İstikrarı Modelinin Uyum İndeks Değeri 

 
Modelin Uyum Ġndeks 

Değerleri 

Ġyi Uyum Değerleri (Kabul 

Edilebilir Uyum) 

χ²/sd 1,440 ≤3 (4-5) 

GFI 0,889 ≥ 0,90 (0,89-0,85) 

AGFI 0,860 ≥ 0,90 (0,89-0,85) 

NFI 0,908 ≥ 0,95 (0,94-0,90) 

NNFI (TLI) 0,957 ≥ 0,95 (0,94-0,90) 

CFI 0,962 ≥ 0,95 (≥ 0,90) 

RMSEA 0,047 ≤ 0,05 (0,06-0,08) 

SRMR 0,061 ≤ 0,05 (0,06-0,08) 

Tüm bu analizler sonucunda, Çiftler Uyum Ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı 

.71 olarak bulunmuş ve bu sonuca göre ölçeğin oldukça güvenilir olduğu görülmüştür. 

İlişki Doyumu alt boyutunun Cronbach Alfa katsayısı .89, Seçeneklerin Niteliğini De-

ğerlendirme alt boyutunun .79, İlişki Yatırımı alt boyutunun ise .81 olarak bulunmuştur. 
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Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Bu çalışmanın verileri IBM SPSS Statistics 23 ve IBM SPSS Amos 21 program-

larına aktarılarak analiz edilmiştir. Araştırma verileri değerlendirilirken nominal değiş-

kenler için frekans dağılımları, sayısal değişkenler için tanımlayıcı istatistikler (ort±ss) 

verilmiştir. Araştırmada ölçme aracı olarak kullanılan Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Ne-

denleri, Evlilik Uyumu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar ve İlişki İstikrarı Ölçeklerinin yapı 

geçerliğini incelemek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonu-

cuna göre çalışmada yeniden şekillenen ölçeklerin güvenilirliği Cronbach Alfa iç tutar-

lılık katsayısı ile incelenmiştir. Araştırmaya katılan yetişkinlerin ölçek ve alt boyut pu-

anları, ilgili maddelerin toplamı alınarak elde edilmiştir. Buna göre; uygulanacak analiz-

lere karar verebilmek için tüm puanlara Kolmogorov Smirnov normallik testi uygulan-

mıştır. Test sonucunda puanların normallik varsayımını sağladığı görülmüş ve bu ne-

denle karşılaştırmalarında parametrik testler kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasında 

puan ortalamalarına göre farklılık olup olmadığı Bağımsız Örneklem t Testi ile ince-

lenmiştir. İkiden fazla bağımsız grup arasında puan ortalamalarına göre farklılık olup 

olmadığı Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile incelenmiş olup hangi gruplar ara-

sında farklılık olduğuna ise Tukey Testi ile bakılmıştır. Ayrıca demografik değişkenler-

den, iki ya da daha çok kategorik (isimsel veya dereceli) değişken arasındaki ilişkiyi 

incelememizi sağlayan ki-kare (çapraz tablo) analizi yapılmıştır (Özbay, 2008).  

Doğrulayıcı Faktör Analizi: Doğrulayıcı faktör analizi (DFA), çok değişkenli is-

tatistiki süreçlerdendir. DFA, açımlayıcı faktör analizi (AFA) ile belirlenen yapıların 

test edilerek geçerliliğinin incelenmesini ya da daha önce yapılmış ölçek belirleme so-

nuçlarını yeni veri yapıları ile denetleme/doğrulama işlevini yerine getirmektedir. Doğ-

rulayıcı faktör analizinde tümdengelim stratejisi söz konusudur ve araştırmanın hangi 

değişkenlerin birlikte faktörleşeceği önermesi bulunmaktadır. Bu çerçevede başlatılmış 

olan istatistiksel süreçte, değişkenlerin varsayılan kuramsal yapıya ne derecede uyduğu 

belirlenilmeye çalışılmaktadır (Alpar, 2013: 289). 

Bu çalışmada teorik olarak tanımlanan yapıya göre ölçüm modeli oluşturulmuş-

tur. Modelin oluşturulmasından sonra DFA yapılmış ve metin çıktıları üzerinden model 

uyum değerleri incelenmiştir. Veri setinin daha önceki yapıyı doğrulayıp doğrulamadı-
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ğına bakılarak daha iyi uyum değerleri oluşması yönünde kontrol edilmiştir. Ancak ge-

nel beklenti kuramsal olarak birbirleriyle ilişkili olan boyutlardan oluşturulan ilişkisiz 

modelin uyum değerlerinin iyi çıkmayacağı yönündedir. Analiz değerlerinin faktör ya-

pısını doğrulanmış ve faktör yapısı doğrulanan model ile analize devam edilmiştir 

(Meydan & Şeşen, 2011: 91-92) 

Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik, elde edilmiş olan ölçümler üzerindeki yorumlar ile daha sonra or-

taya çıkabilecek analizler için bir temel teşkil eder. Güvenilirlik Analizi kullanılan öl-

çeklerin özelliklerini ve güvenilirliklerini değerlendirmek amacıyla bu çalışmada kulla-

nılmış bir yöntemdir. Güvenilirlik Analizi prosedürlerine göre toplam skorların (puanla-

rın) söz konusu olduğu Likert tipi ölçeklerin güvenilirliğini belirleyen katsayılar hesap-

lanmış ve ölçekte bulunan sorular arasındaki ilişkiler hakkında bilgi elde edilmiştir 

(Kalaycı, 2010: 403). Katılımcıların olaya ya da duruma karşı tutum ve davranışları 

ölçekte bulunan k sayıda soruya verdiği cevapların değerleri (puan, skor) toplanarak 

bulunuyorsa bu ölçekte bulunan soruların birbirleriyle yakınlıklarının derecesini belir-

lemek amacıyla güvenilirlik analizi yapılır. K soru bulunduran aracın bütün sorularının 

bir fenomeni açıklamada yardımcı tipte olması gerekir ve bu durum soruların birbirleri 

ile yüksek korelasyon göstermelerini gerektirir. Bu korelasonlardan veya kovaryanslar-

dan yola çıkılarak güvenilirlik ölçütleri geliştirilmiştir (Özdamar, 2002: 663).  

Cronbach Alfa Katsayısı (Alfa Yöntemi) ölçekte bulunan k sorunun varyansları 

toplamının genel varyansa oranlanması ile bulunan bir ağırlıklı standart değişim ortala-

masıdır. Croncach alfa katsayısı 0 ve 1 arasında değişim göstermektedir ce alfa yöntemi 

ölçekteki korelasyonlar veya kovaryanslardan yararlanılarak diğer istatistiklerin veya 

testlerin yapılmasına yardımcı olur (Özdamar, 2002): 663). Bu yöntem ölçekte bulunan 

k sorunun homojen bir yapı gösteren bir bütünü ifade edip etmediğini araştırır. Ağırlıklı 

standart değişim ortalaması olup, bir ölçekteki k sorunun varyansları toplamının genel 

varyansa oranlanması ile elde edilir. Alfa (α) katsayısına bağlı olarak çalışmada kullanı-

lan ölçeklerin güvenilirliğinin ölçütleri aşağıdaki şekilde referans olarak alınmıştır 

(Kalaycı, 2010: 405): 

0.00≤ α ≤0.40 ise ölçek güvenilir değil 
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0.40≤ α ≤0.60 ise ölçek güvenilirliği düşük 

0.60≤ α ≤0.80 ise ölçek oldukça güvenilir 

0.80≤ α ≤1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen PİOÖ, ANÖ, İİÖ, ÇUÖ ve Yİ-

YE ve alt boyutlarınnın Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları özet tablo olarak Tablo 

6‟da sunulmuştur. 

Tablo 6. Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Alt Boyutlarının Güvenirlik Analizi 

 
Madde 

Sayısı 

Cronbach  

Alfa (α) 
Güvenilirlik Düzeyi 

Psikolojik Ġyi OluĢ Ölçeği 22 0,861 Yüksek Derecede Güvenilir 

Alt Boyutlar    

Özerklik 4 0,554 Güvenilir 

Çevresel Hakimiyet 3 0,511 Güvenilir 

Bireysel Gelişim 4 0,600 Oldukça Güvenilir 

Diğerleriyle Olumlu İlişkiler 3 0,582 Güvenilir 

Yaşam Amacı 4 0,600 Oldukça Güvenilir 

Öz Kabul 4 0,584 Güvenilir 

Ayrılık Nedenleri Ölçeği 17 0,812 Yüksek Derecede Güvenilir 

Alt Boyutlar    

Partnere İlişkin Nedenler 4 0,831 Yüksek Derecede Güvenilir 

Benliğe İlişkin Nedenler 3 0,687 Oldukça Güvenilir 

Kişisel Farklılıklar 3 0,661 Oldukça Güvenilir 

İlişkiye/Etkileşime İlişkin Nedenler 4 0,792 Oldukça Güvenilir 

Dış Etmenler 3 0,566 Güvenilir 

Evlilik Uyumu Ölçeği 26 0,605 Oldukça Güvenilir 

Alt Boyutlar    

Çiftlerin Ortak Kararı 9 0,906 Yüksek Derecede Güvenilir 

Çift Doyumu-Mutluluğu 10 0,892 Yüksek Derecede Güvenilir 

Duygulanım İfadesi 3 0,654 Oldukça Güvenilir 

Çiftlerin Bağlılığı 4 0,765 Oldukça Güvenilir 

Bağlanma Ölçeği (YIYE-II) 21 0,852 Yüksek Derecede Güvenilir 

Alt Boyutlar    

Kaygı 11 0,853 Yüksek Derecede Güvenilir 

Kaçınma 10 0,845 Yüksek Derecede Güvenilir 

ĠliĢki Ġstikrarı Ölçeği  21 0,713 Oldukça Güvenilir 

Alt Boyutlar    

İlişki Doyumu 6 0,889 Yüksek Derecede Güvenilir 

Seçeneklerin Niteliğini Değerlendirme 8 0,787 Oldukça Güvenilir 

İlişki Yatırımı 7 0,808 Yüksek Derecede Güvenilir 
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Geçerlik Analizleri 

Çalışmadaki PİOÖ, ÇUÖ, İİÖ, ANÖ, YİYE-2 ölçeklerinin analizinde kullanılan 

(Bakınız Tablo 1,2,3,4,5) uyum iyiliği indeksleri ve bunların model uyum iyiliği artır-

mada nasıl kullanıldıkları aşağıda açıklanmıştır. 

Mutlak uyum indeksleri 

Mutlak uyum indeksleri, öncü modelin örneklem verisine ne kadar uyduğunu be-

lirlemek için kullanılır (McDonald & Ho, 2002). Önerilen modellerin hangisinin en iyi 

uyuma sahip olduğunu gösterir. Bu indeksler veri ile modelin uyumunda en temel işaret 

olarak kabul edilir. Diğer indekslerin hesaplanmasında olduğu gibi bir temel model ile 

karşılaştırma yapılmaz, modelin başka hiçbir model ile karşılaştırmadan ne kadar uyum 

sağladığını gösterir (Jöreskog & Sörbom, 1993). Bu kategorideki Ki-Kare Testi (X2), 

Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA), Uyum İyiliği İstatistiği (GFI) ve 

Düzeltilmiş Uyum İyiliği İstatistiği (AGFI), Ortalama Hataların Karekökü (RMR) ve 

Standardize Ortalama Hataların Karekökü (SRMR) indekslerinden çalışmada yararla-

nılmıştır. 

X2 

Ki-kare Testi (X2) tüm modelin uyumunda kullanılan geleneksel ölçüm aracıdır. 

Uyum kovaryans matrisleri ile örneklem arasındaki uyuşmazlığın düzeyini değerlen-

dirmeye yarar (Hu & Bentler, 1999: 2). Ki-kare istatistiği, uyum kötülüğü veya uyum 

eksikliği olarak da adlandırılır (Kline, 2005; Mulaik & diğerleri., 1989). Uyum istatisti-

ği olarak bilinmekle birlikte kullanımında birtakım sınırlılıklar bulunmaktadır. Öncelik-

le bu test çoklu normallik varsayımından hareket eder ve normal dağılımdan ciddi sap-

malar olduğunda model çok iyi belirlense bile reddedilmesi sonucu verir (McIntosh, 

2006). İkinci olarak, ki-kare istatistiği bir istatistiki önem testidir ve örneklem büyüklü-

ğüne karşı duyarlıdır. Yani, ki-kare istatistiği büyük örneklemlerde neredeyse her za-

man modelin reddedilmesi sonucu verir (Bentler & Bonett, 1980; Jöreskog & Sörbom, 

1993). Öte yandan, küçük örneklemlerde güç eksikliği gösterir ve bu nedenle iyi uyum 

sağlayan ile kötü uyum sağlayan modelleri birbirinden ayıramayabilir (McCoach & 

Kenny, 2003). Bu kısıtlılıklar nedeniyle ki-kare alternatifleri aranmıştır. Örneklem bü-
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yüklüğünün modelin ki-karesi üzerindeki etkisini en aza indiren istatistiklere örnek ola-

rak karşılaştırmalı/kurallı ki-kare verilebilir. Bu istatistik için kabul eşik değeri üzerinde 

bir fikir birliği olmamakla birlikte 5 ile 2 arasında olması önerilmektedir (Wheaton, 

1977; Tabachnick & Fidell, 2007). 

RMSEA 

Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA), raporlanan ikinci uyum ista-

tistiğidir. Bilinmeyen ancak optimal seçilen parametre tahminlerini inceleyerek modelin 

evren kovaryans matrisine uyumunu ölçer (Byrne, 1998). Modelde tahminlenen para-

metre sayısına duyarlı oluşu nedeniyle en çok bilgilendiren indekslerden biri olarak gö-

rülür (Diamantopoulos & Siguaw, 2000): 85). RMSEA sıkılık desteklediğinden daha az 

parametreli modeli seçer. İyi bir uyum için eşik değerler olarak 0,05 ile 0,10 kabul 

edilmiştir. 0,10‟dan büyük değerler kötü uyum gösterir (MacCallum, Browne & 

Sugawara, 1996).  

RMSEA‟nın en büyük avantajlarından biri yakın değerde güven aralığı hesapla-

nabilmesidir (MacCallum, Browne & Sugawara, 1996). Bilinen istatistik değerler dağı-

lımı sayesinde bu mümkündür ve sıfır hipotezi (kötü uyum) testinin daha kesin olarak 

yapılmasına da olanak tanır. İyi bir model uyumunda RMSEA alt değeri 0‟a yakın, üst 

değeri 0,08 den az olmalıdır. 

GFI ve AGFI 

Uyum İyiliği İstatistiği (GFI), X2 testine alternatif olarak geliştirilmiştir. Evren 

kovaryansı tahmini üzerinden varyans oranını hesaplar (Tabachnick & Fidell, 2007). 

Modelin varyanslarına ve kovaryanslarına bakarak modelin gözlenen kovaryans matri-

sine ne kadar yaklaştığını gösterir (Diamantopoulos & Siguaw, 2000). Örneklem büyü-

dükçe değeri artar 0 ile 1 arasında değerler alır. Örneklem büyüklüğü ile kıyasla serbest-

lik düzeyi büyükse GFI düşme eğilimine, parametre sayısı veya örneklem büyüklüğü 

arttıkça yükselme eğilimine girer (Bollen, 1990; Shevlin & Miles, 1998). Tavsiye edilen 

eşik değeri 0,90‟dır. Faktör yükleri ve örneklem azaldıkça 0,95 daha uygundur.  
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Düzeltilmiş Uyum İyiliği İstatistiği (AGFI) uyumu azalan doymuş modellerde 

serbestlik derecesine göre GFI‟nın düzeltilmiş halidir (Tabachnick & Fidell, 2007). 

AGFI örneklem büyüklüğü arttıkça artma eğilimindedir. 0 ile 1 arasında eşik değerler 

kabul edilir. Uyumlu modellerde 0,90‟dan büyük olması istenir. Her iki indekste tek 

başlarına yeterli görülmezler ancak kovaryans yapı analizlerinde geçmişten günümüze 

kullanılırlar (Chau & Hu, 2001). 

RMR ve SRMR 

Ortalama Hataların Karekökü (RMR) ve Standardize Ortalama Hataların Kare-

kökü (SRMR) gözlenen ve tahmin edilen kovaryanslar arasındaki farkın kare köküdür. 

RMR büyüklüğü her bir indikatörün ölçeği üzerinden hesaplanır. Eğer soru formunda 1 

ile 5 arasında ve 1 ile 7 arasında değişen değerler varsa bu durumda RMR nin yorum-

lanması güçleşir (Kline, 2005). SRMR bu sorunu çözer ve yorumlamayı kolaylaştırır. 

SRMR 0 ile 1 arasında değerler alır. 0,08 kabul edilebilir bir değerdir ancak iyi uyumlu 

modelde bu değer 0,05 den küçüktür (Jöreskog, 1989; Kline, 2005). SRMR ın 0 değeri 

alması mükemmel uyum demektir.  

Marjinal uyum indeksleri  

Karşılaştırmalı veya göreceli uyum indeksleri olarak da bilinirler. Ki-kare ve 

onun ham formlarını kullanmayıp ki-kare değerini temel model ile karşılaştırırlar. Bu 

modellerde sıfır hipotezi, tüm değişkenler arasında ilişki yoktur, şeklindedir (McDonald 

& Ho, 2002). Bu kategorideki Normlaştırılmış (NFI) ve Normlaştırılmamış Uyum 

(NNFI), Karşılaştırmalı Uyum (CFI) İndekslerinden çalışmada yararlanılmıştır. 

NFI ve NNFI 

Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI), teori sonucu oluşturulan ve parametre de-

ğerleri üretilen modelin, baseline yani olabilecek en kötü modele (genellikle de inde-

pendence model) kıyasla ne kadar iyi olduğunu değerlendirir. Örneklem büyüklüğüne 

karşı duyarlıdır. 200‟den az örneklemlerde uyumu düşük gösterir ve tek başına kulla-

nılması önerilmez (Kline, 2005). NFI 0 ile 1 arasında değerler alır. 0,95‟in üzerindeki 
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değerler modelin iyi uyumunu, 0,90‟ın üzerindeki değerler ise modelin kabul edilir 

uyumunu belirtir (Bentler & Bonett, 1980) 

Normlaştırılmamış Uyum İndeksi ise (NNFI) daha basit modeller tercih ederek 

bu sorunu düzeltir. Buna rağmen diğer indekslerin iyi uyum verdiği küçük örneklemler-

de NNFI kötü uyum verebilir (Banse, 2004; Kline, 2005; Tabachnick & Fidell, 2007).  

CFI 

Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI), NFI‟nın örneklem büyüklüğünü dikkate 

alarak revize edilmiş halidir. Örneklem çok küçük olduğunda bile doğru sonuçlar verdi-

ğinden çok yaygın olarak YEM analizlerinde kullanılır. NFI gibi tüm gizil değişkenlerin 

ilişkisiz (sıfır-bağımsız model) olduğunu varsayar ve örneklem kovaryans matrisiyle 

sıfır modelini karşılaştırır. 0 ile 1 arasında değerler alır. CFI değerinin 0,95‟ten büyük 

olmasını Bollen ve Lennox (1991) önerirken, Bagozzi ve Yi (1988) bu değerin 0,90 ve 

hatta 0,80‟den büyük olmasının kabul edilebileceğini belirtilmiştir.  

Sonuç olarak, YEM analiz sonuçlarında en çok raporlanan uyum indekslerinin 

CFI, GFI, NFI ve NNFI olduğu bilinmektedir (McDonald & Ho, 2002). Fakat, raporla-

nacak indekslerin seçiminde değişmeyen bir kural yoktur. İndeksin çok yaygın kulla-

nılmasından çok farklılık yansıtmasına bakılmalıdır (Crowley & Fan, 1997). Farklı yön-

leri yansıtan indeksler model uyumuna farklı yönlerden bakacağı ve daha sağlam bir 

uyuma işaret edeceği varsayılmaktadır.  

Bu araştırmada kullanılan tüm eşik değerleri tabloda özetle listelenmiştir. 

Tablo 7. Araştırmada Kullanılan Uyum İyiliği Değerleri 

 Ġyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum 

χ²/sd ≤3 4-5 

GFI ≥ 0,90 (0,89-0,85) 

AGFI ≥ 0,90 (0,89-0,85) 

NFI ≥ 0,95 (0,94-0,90) 

NNFI (TLI) ≥ 0,95 (0,94-0,90) 

CFI ≥ 0,95 ≥ 0,90 

RMSEA ≤ 0,05 (0,06-0,08) 

SRMR ≤ 0,05 (0,06-0,08) 
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(Meydan ve Şeşen, 2011; Şimşek, 2007; Kline; 2005, 2011; Joreskog ve Sorbom, 1989; 

Bagozzi ve Yi, 1988; Bollen ve Lennox, 1991)  
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BÖLÜM 3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde, önce araştırmanın amaçlarını yansıtan belli başlıklar halinde, elde 

edilen bulgulara; sonra onların kümeler ve bütün halinde anlamlandırılmaya çalışıldığı 

yorumlara yer verilmiştir. 

İkinci evliliğini yapmış olan eşlerin Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, Evli-

lik Uyumu, Bağlanma, İlişki İstikrarı Ölçek ve alt boyutlarının puan ortalamalarına göre 

yaş grupları ve ikinci evlilik yılları arasındaki farklılıklar parametrik testler ile incelen-

miştir. İki ya da daha çok kategorik (isimsel veya dereceli) değişken arasındaki ilişkiyi 

incelemek amacıyla sağlayan ki-kare (çapraz tablo) analizleri yapılmıştır (Özbay, 2008). 

Ayrıca iki bağımsız grup (yaş grubu) arasında puan ortalamalarına göre farklılık olup 

olmadığı Bağımsız Örneklem t Testi ile incelenmiştir. İkiden fazla bağımsız grup (ikinci 

evlilik yılı) arasında puanlara göre farklılık olup olmadığı Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) ile incelenmiş olup hangi gruplar arasında farklılık olduğuna ise Tukey Testi 

ile bakılmıştır. Çalışma grubunun demografik özellikleri ile ölçek puanları arasındaki 

ilişkiler tablolarda açıklanmıştır. 

ÇalıĢma Grubunun Özellikleri 

Bu alt bölümde çalışma grubunun genel özellikleri, ilk ve ikinci evlilikle ilgili 

özellikler tablolarla açıklanmıştır. 

Genel Özellikler 

Araştırmaya katılan ikinci evliliğini yapmış orta ve yetişkin eşlerin (n=201) de-

mografik özelliklerinin ve evlilik ile ilgili bilgilerinin frekans ve yüzdelik değerleri 

(Tablo 8, Tablo 9, Tablo10), ölçek ve alt boyut puanlarının ise tanımlayıcı istatistikleri 

(Tablo 11) aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.   
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Tablo 8. Çalışma Grubunun Özellikleri 

DeğiĢken KiĢi Sayısı (n= 201) Yüzde (%) 

Cinsiyet   

Kadın 128 63,7 

Erkek 73 36,3 

Yaş Grubu (Ort±SS) (42,07±8,148)  

Genç (25-40) 92 45,8 

Orta Yetişkin (41-67) 109 54,2 

Doğum Yeri   

Köy 27 13,4 

Kasaba 11 5,5 

İlçe 41 20,4 

Şehir 52 25,9 

Büyükşehir 66 32,8 

Yurt Dışı 4 2,0 

Eğitim Durumu   

İlkokul 13 6,5 

Ortaokul 17 8,5 

Lise 47 23,4 

Lisans 92 45,8 

Yüksek Lisans 18 9,0 

Doktora 14 7,0 

Gelir Durumu (n=180)   

500-2500 TL 44 24,4 

2501-5000 TL 76 42,2 

5001 TL ve üstü 60 33,3 

Ort=Ortalama,   SS=Standart Sapma 

Tablo 8 incelendiğinde; araştırmaya katılan eşlerin %63,7‟si (n=128) kadın iken 

%36,3‟ü (n=73) erkektir. % 45,8‟i (n=92) genç yetişkin iken % 54,2‟si (n= 109) ise orta 

yetişkindir. %13,4‟ünün (n=27) doğum yeri köy iken %5,5‟inin (n=11) kasaba, 

%20,4‟ünün (n=41)  ilçe, %25,9‟unun (n=52) şehir, %32,8‟inin (n=66) büyükşehir, 

%2,0‟ının (n=4) doğum yeri ise yurt dışıdır. Eşlerin %6,5‟i (n=13) ilkokul mezunu iken 

%8,5‟i (n=17) ortaokul, %23,4‟ü (n=47) lise, %45,8‟i (n=92) lisans, %9,0‟ı (n=18) yük-

sek lisans ve %7,0‟ı (n=14) ise doktora mezunudur. %24,4‟ünün (44) gelir durumu 500-

2500 TL aralığında iken %42,2‟sinin (76) 2501-5000 TL, %33,3‟ünün (60) ise 5000 TL 

ve üstündedir.  
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Ġlk Evliliklerle Ġlgili Özellikler      

Tablo 9‟da ilk evlilikle ilgili dağılımlar sunulmuştur.  

Tablo 9. İlk Evlilikle İlgili Dağılımlar 

 KiĢi Sayısı Yüzde (%) Ortalama (  ) 

Ġlk Evlilik YaĢı (n=199)   23.38 

15-20 63 31,7  

21-25 72 36,2  

26-39 64 32,2  

Ġlk Evlilik Biçimi (n=200)    

Kendim (Flört) 61 30,5  

İs Çevresi 13 6,5  

Arkadaş Çevresi 41 20,5  

Görücü Usulü 18 9,0  

Aile-Akraba Çevresi 35 17,5  

Okul Yaşamı 27 13,5  

Diğer 5 2,5  

Ġlk Evlilik Süresi (n=200)   7,03 

1 yıl altı 22 11,0  

1-5 81 40,5  

6-10 58 29,0  

10 yıl üstü 39 19,5  

Ġlk EĢle Aradaki YaĢ Farkı (n=200)   4,21 

Yaş Farkı Yok 23 11,5  

1 yaş 22 11,0  

2 yaş 25 12,5  

3 yaş 30 15,0  

4 yaş 22 11,0  

5 yaş 24 12,0  

6 yaş 16 8,0  

7 yaş ve üstü 38 19,0  

Ġlk Evlilikten Ayrılık Ġsteyerek mi? 

(n=200) 
   

Evet 180 90,0  

Hayır 20 10,0  

Ġlk Evlilikten Ayrılık Sebebi 

(n=166) 
   

Aldatma 23 13,9  

Şiddetli Geçimsizlik 55 33,1  

Fikir Ayrılığı 47 28,3  

Aileler ve Başkaları 14 8,4  

Alkol, Kumar, Şiddet, Maddiyat 15 9,0  

Psikolojik Sorunlar 12 7,2  
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Tablo 9.devam 

 KiĢi Sayısı Yüzde (%) Ortalama (  ) 

Ġlk Evlilikten Çocuk Durumu 

(n=200) 
   

Var 117 58,5  

Yok 83 41,5  

Ġlk Evlilikten Olan Çocuk Kimle 

Kalıyor? (n=117) 
   

Anne 85 72,6  

Baba 11 9,4  

Evli/Yalnız Yaşıyor 21 17,9  

Ġlk EĢ Eğitim Durumu (n=200)    

İlkokul/Ortaokul 48 24,0  

Lise 59 29,5  

Ön Lisans 16 8,0  

Lisans 73 36,5  

Lisans Üstü 4 2,0  

 

Tablo 9 incelendiğinde; araştırmaya katılan eşlerin %31,7‟sinin İlk evlilik yaşı 

15-20 yaş aralığında iken %36,2‟sinin 21-25, %32,2‟sinin ise 26-39 yaş aralığındadır.  

Eşlerin %30,5‟i ilk eşi ile kendi tanışmış iken %6,5‟i iş çevresi aracılığıyla, 

%20,5‟i arkadaş çevresi aracılığıyla, %9,0‟ı görücü usulü ile, %17,5‟i aile-akraba çevre-

si aracılığıyla, %13,5‟i okul yaşamı ile, %2,5‟i ise diğer biçimlerde tanışmışlardır. 

Eşlerin %11,0‟ının ilk evlilik süresi 1 yıl altında iken %40,5‟inin 1-5 yıl aralı-

ğında, %29,0‟ının 6-10 yıl aralığında, %19,5‟inin ise 10 yıl üstündedir. 

Eşlerin %11,5‟inin ilk eşi ile arasında yaş farkı yok iken %11,0‟ının 1 yaş, 

%12,5‟inin 2 yaş, %15,0‟ının 3 yaş, %11,0‟ının 4 yaş, %12,0‟ının 5 yaş, %8,0‟ının 6 

yaş, %19,0‟ının ise 7 yaş ve üstünde yaş farkı vardır. 

Eşlerin %90,0‟ı ilk evliliklerinden isteyerek ayrılmış iken %10,0‟ı ise isteyerek 

ayrılmamıştır. 

Eşlerin %13,9‟unun ayrılık sebebi aldatma iken %33,1‟inin şiddetli geçimsizlik, 

%28,3‟ünün fikir ayrılığı, %8,4‟ünün aile ya da başka kişiler, %9,0‟ının alkol-kumar-

şiddet-maddiyat, %7,2‟sinin ise psikolojik sorunlardır. 
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Eşlerin %58,5‟inin ilk evlilikten çocuğu var iken %41,5‟inin yoktur. Çocukların 

%72,6‟sı annesi ile kalmakta iken %9,4‟ü babası ile kalmakta, %17,9‟u ise evli ya da 

yalnız yaşamaktadır. 

Eşlerin %24,0‟ının ilk eşi ilkokul/ortaokul mezunu iken %29,5‟inin lise, 

%8,0‟ının ön lisans, %36,5‟inin lisans, %2,0‟ının ise lisans üstü mezunudur. 

Ġkinci Evliliklerle Ġlgili Özellikler 

Tablo 10‟da ikinci evlilikle ilgili dağılımlar gösterilmiştir. 

Tablo 10. İkinci Evlilikle İlgili Dağılımlar 

 KiĢi Sayısı  Yüzde (%) Ortalama (  ) 

Ġkinci Evlilik YaĢı (n=200)   35,7 yaş 

22-30 yaş 51 25,5  

31-35 yaş 42 21,0  

36-40 yaş 60 30,0  

41 yaş ve üstü 47 23,5  

Ġkinci Evlilik Biçimi    

Kendim (Flört) 60 29,9  

İs Çevresi 45 22,4  

Arkadaş Çevresi 47 23,4  

Aile-Akraba Çevresi 20 10,0  

İnternet 12 6,0  

Diğer 17 8,5  

Ġkinci Evlilik Öncesi GörüĢme Süresi (n=200)  1,5 yıl 

1 yıl altı 76 38,0  

1 yıl 50 25,0  

2 yıl 37 18,5  

3 yıl ve üstü 37 18,5  

Ayrılıktan Ġkinci Evliliğe Kadar 

Geçen Süre (n=198) 
  

4,9 yıl 

0-2 yıl 69 34,8  

3-5 yıl 69 34,8  

6 yıl ve üstü 60 30,3  

Ġkinci EĢle Aradaki YaĢ Farkı 

(n=199) 
  

5,5 yaş 

Yaş farkı yok 26 13,1  

1 yaş 13 6,5  

2 yaş 24 12,1  

3 yaş 26 13,1  

4 yaş 15 7,5  

5 yaş 16 8,0  

6 yaş 13 6,5  
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Tablo 10. devam 

7 yaş ve üstü 66 33,2  

Ġkinci Evlilik Çocuk Durumu    

Çocuk yok 108 53,7  

1 çocuk 65 32,3  

2 çocuk 24 11,9  

3 çocuk 4 2,0  

Ġkinci EĢ Eğitim Durumu (n=159)    

İlkokul/Ortaokul 29 18,2  

Lise 43 27,0  

Ön Lisans/Lisans 76 47,8  

Lisans Üstü 11 6,9  

Ġkinci Evlilik Süresi (n=200)   6,3 yıl 

1 yıl altı 40 20,0  

1-5 75 37,5  

6-10 51 25,5  

10 yıl üstü 34 17,0  

Ev Halkı    

Eş ve çocuk ile birlikte 122 60,7  

Eşle birlikte 67 33,3  

Sadece çocuk ya da aile üyeleri 12 6,0  

 

Tablo 10 incelendiğinde; araştırmaya katılan eşlerin %25,5‟inin ikinci evlilik ya-

şı 22-30 yaş aralığında iken %21,0‟ının 31-35 yaş aralığında, %30,0‟ının 36-40 yaş ara-

lığında, 23,5‟inin ise 41 yaş ve üstündedir. 

Eşlerin %29,9‟u ikinci eşi ile kendi tanışmış iken %22,4‟ü iş çevresi aracılığıyla, 

%23,4‟ü arkadaş çevresi aracılığıyla, %10,0‟ı aile-akraba çevresi aracılığıyla, %6,0‟ı 

internet ile, %8,5‟i ise diğer şekillerde tanışmışlardır. 

Eşlerin %38,0‟ının ikinci evlilikten önce görüşme süresi 1 yılın altında iken 

%25,0‟ının 1 yıl, %18,5‟inin 2 yıl, %18,5‟inin ise 3 yıl ve üstündedir. 

Eşlerin %34,8‟inin ayrılıktan ikinci evliliğe kadar geçen süresi 0-2 yıl aralığında 

iken %34,8‟inin 3-5 yıl aralığında, %30,3‟ünün ise 6 yıl ve üstündedir. 

Eşlerin %13,1‟inin ilk eşi ile arasında yaş farkı yok iken %6,5‟inin 1 yaş, 

%12,1‟inin 2 yaş, %13,1‟inin 3 yaş, %7,5‟inin 4 yaş, %8,0‟ının 5 yaş, %6,5‟inin 6 yaş, 

%33,2‟sinin ise 7 yaş ve üstünde yaş farkı vardır. 



78 

Eşlerin %53,7‟sinin ikinci evlilikten çocuğu yok iken %32,3‟ünün 1 çocuğu 

%11,9‟unun 2 çocuğu, %2,0‟ının ise 3 çocuğu vardır. 

Eşlerin %18,2‟sinin ilk eşi ilkokul/ortaokul mezunu iken %27,0‟ının lise, 

%47,8‟inin ön lisans/lisans, %6,9‟unun ise lisans üstü mezunudur. 

Eşlerin %20,0‟ının ikinci evlilik süresi 1 yılın altında iken %37,5‟inin 1-5 yıl 

aralığında, %25,5‟inin 6-10 yıl aralığında, %17,0‟ının ise 10 yıl üstündedir. %60,7‟si eş 

ve çocukları ile birlikte yaşamakta iken %33,3‟ü eşi ile birlikte, %6,0‟ı ise sadece ço-

cukları ya da aile üyeleri ile birlikte yaşamaktadır. 

Ölçek Alt Boyutlarının Tanımlayıcı Ġstatistikleri 

Tablo 11‟de Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma, 

İlişki İstikrarı ve Alt Boyut Puanlarına ait tanımlayıcı istatistikler sunulmuştur.  

Tablo 11. Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma, İlişki İstik-

rarı ve Alt Boyut Puanlarının Tanımlayıcı İstatistikleri 

Ölçek ve Alt Boyutlar Min – Maks Ort±SS 

Psikolojik Ġyi OluĢ Puanı 55-154 124,66±16,609 

Alt Boyutlar   

Özerklik 8-28 21,38±4,120 

Çevresel Hakimiyet 6-21 16,56±3,434 

Bireysel Gelişim 6-28 23,57±3,871 

Diğerleriyle Olumlu İlişkiler 3-21 17,77±2,934 

Yaşam Amacı 6-28 23,45±4,081 

Öz Kabul 9-28 21,93±3,937 

Ayrılık Nedenleri Puanı 17-119 64,22±19,145 

Alt Boyutlar   

Partnere İlişkin Nedenler 4-28 13,84±7,662 

Benliğe İlişkin Nedenler 3-21 9,14±5,221 

Kişisel Farklılıklar 3-21 13,42±5,089 

İlişkiye/Etkileşime İlişkin Nedenler 4-28 18,43±6,968 

Dış Etmenler 3-21 9,40±4,977 

Evlilik Uyum Puanı 63-137 90,60±11,147 

Alt Boyutlar   

Çiftlerin Ortak Kararı 9-54 21,03±10,56 

Çift Doyumu-Mutluluğu 16-55 44,33±8,089 

Duygulanım İfadesi 3-14 6,09±2,708 
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Min=Minimum,   Maks=Maksimum 

Ort=Ortalama,   SS=Standart Sapma 

Tablo 11 incelendiğinde, psikolojik iyi oluş puanların ortalaması 124,66‟dır. Alt 

ölçeklerden alınan puan ortalamaları sırasıyla özerklik 21,38; çevresel hakimiyet 16,56; 

bireysel gelişim 23,57; diğerleriyle olumlu ilişkiler alt boyutu 17,77; yaşam amacı 

23,45; öz kabul ise 21,93‟tür.  

Ayrılık Nedenleri Ölçeği puan ortalaması 64,22‟dir. Ölçeğin alt boyutlarından 

Partnere İlişkin Nedenler puan ortalaması 13,84, Benliğe İlişkin Nedenler alt boyutunun 

puan ortalaması 9,14, Kişisel Farklılıklar alt boyutunun puan ortalaması 13,42, İlişki-

ye/Etkileşime İlişkin Nedenler alt boyutunun puan ortalaması 18,43, Dış Etmenler alt 

boyutunun puan ortalaması ise 9,40‟tır. 

Çiftler Uyum Ölçeği puan ortalaması 90,60‟dır. Ölçeğin alt boyutlarından Çiftle-

rin Ortak Kararı puan ortalaması 21,03, Çift Doyumu-Mutluluğu alt boyutunun puan 

ortalaması 44,33, Duygulanım İfadesi alt boyutunun puan ortalaması 6,09, Çiftlerin 

Bağlılığı alt boyutunun puan ortalaması ise 16,56‟dır.  

Bağlanma Ölçeği puan ortalaması 55,06‟dır. Ölçeğin alt boyutlarından Kaygı 

puan ortalaması 29,36, Kaçınma alt boyutunun puan ortalaması ise 25,69‟dur.  

İlişki İstikrarı Ölçeği puan ortalaması 86,00‟dır. Ölçeğin alt boyutlarından İlişki 

Doyumu puan ortalaması 32,38, Seçeneklerin Niteliğini Değerlendirme alt boyutunun 

puan ortalaması 22,46, İlişki Yatırımı alt boyutunun puan ortalaması ise 31,16‟dır. 

Tablo 11 

Ölçek ve Alt Boyutlar Min – Maks Ort±SS 

Çiftlerin Bağlılığı 4-24 16,56±4,595 

Bağlanma Ölçeği Puanı 21-115 55,06±20,546 

Alt Boyutlar   

Kaygı 11-77 29,36±13,897 

Kaçınma 10-70 25,69±12,336 

ĠliĢki Ġstikrarı Puanı 41-139 86,00±16,993 

Alt Boyutlar   

İlişki Doyumu 6-39 32,38±8,098 

Seçeneklerin Niteliğini Değerlendirme 8-47 22,46±9,716 

İlişki Yatırımı 7-61 31,16±12,255 
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ÇalıĢma Grubunun Tanımlayıcı Ġstatistikleri 

Bu alt bölümde cinsiyet, yaş, eğitim grubu, evlilik süresi gibi tanımlayıcı istatis-

tiklere yer verilmiştir. 

Cinsiyete Göre Ġlk ve Ġkinci Evlilik YaĢ Farkları Arasındaki ĠliĢki 

Tablo 12‟de ikinci evliliğini yapan çalışma grubunda, cinsiyete göre ilk ve ikinci 

evlilik yaş farkları arasındaki ilişki incelenmiştir.  

Tablo 12. İkinciye Evlenenlerde Cinsiyete Göre, İlk ve İkinci Evlilik Yaş Farkları  

 N Ort. Std. Sapma T P 

Ġlk evlilik yaĢı 

Kadın 

Erkek 

 

127 

72 

 

21,92 

25,95 

 

3,6 

4,3 

 

-7,0 

 
0,000*** 

Ġkinci evlilik yaĢı 

Kadın 

Erkek 

 

128 

72 

 

34,6563 

37,8194 

 

6,25374 

7,50835 

 

-3,1 

 
0,002** 

**: p<0,01, ***:p<0,001 

Tablo 12‟ye göre cinsiyet değişkenine göre ilk ve ikinci evlilik yaş farkları ara-

sında yapılan bağımsız grup t testi sonucunda, katılımcıların ilk evlilik yaşları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,000). Katılımcıların ayrıca 

ikinci evlilik yaşı da cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür (p<0,002).  

Buna göre erkeklerin ilk evlilik yaşı puan ortalaması (x  =25,95), kadınların ilk 

evlilik yaş ortalamasından (x  =21,92) anlamlı derecede daha yüksek iken (t(198)= -7,004; 

p<0.001); benzer şekilde yine erkeklerin ikinci evlilik yaşı puan ortalaması (x  =37,81), 

kadınların ikinci evlilik yaş ortalamalarından (x  =34,65), anlamlı derecede daha yüksek-

tir (t(198)= -3,190; p< 0.001).  

Ġlk Evlilik YaĢı ile Cinsiyet Arasındaki ĠliĢki 

Tablo 13‟de ikinciye evlenen katılımcıların ilk evlilik yaşının cinsiyete ile ilişki-

si incelenmiştir.  
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Tablo 13. İlk Evlilik Yaşının Cinsiyet ile İlişkisi (Ki-Kare testi) 

Ġlk Evlilik YaĢı 
Cinsiyet Toplam 

 

 

 

n=199 
Kadın Erkek 

n %          P 
N % n % 

15-20 yaĢ  

Toplam 

54 42,5 

27,1 

9 12,5 

4,5 

63  

31,7 

0,021
*
 

21-25 yaĢ 

Toplam 

47 

 

37,0 

23,6 

25 34,7 

36,2 

72  

36,2 
 

26-39 yaĢ 

Toplam 

26 20,5 

13,1 

38 52,8 

19,1 

64  

32,2 
 

Toplam 127 100 72 100,0 

36,2 

199 

100 

100                 

 

*: p<0,05 

Tablo 13 incelendiğinde, ilk evlilik yaşının cinsiyet değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare (chi-square) testi sonucunda değişkenler 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<.05). Diğer bir deyişle, 

ikinciye evli çalışma grubunda; ilk evlilik yaşı cinsiyete göre farklılaşmıştır. Kadınların 

ilk evlilikleri yaş ilerledikçe azalırken, erkeklerin ilk evlilikleri yaş ilerledikçe artmıştır. 

Buna göre ikinciye evlenen çalışma grubundaki kadınların ilk evlilik yaşının en yüksek 

oranı 15-20 yaş arasında olduğu (% 42,5) ve en az da 26-39 yaş arasında olduğu (% 

20,5) görülmüştür. Erkeklerde ise ilk evlilik yaşının en yüksek oranı 26-30 (% 52,8) yaş 

arasında olduğu ve ilk evlilik oranının yaşla arttığı görülmüştür. 

Ġlk Evlilik YaĢı ile Eğitim Durumu Arasındaki ĠliĢki 

Tablo 14‟de ilk evlilik yaşının eğitim durumuna göre farklılaşması incelenmiştir. 

Tablo 14. İlk Evlilik Yaşı ile Eğitim Durumu Arasındaki İlişki (Ki-Kare testi) 

 

Eğitim Durumu 
 

Toplam 

 

p Ġlkokul/ 

Ortaokul 
Lise Üniversite 

Yüksek Li-

sans/ Doktora 

Ġlk Evlilik 

YaĢı 

15-20 
N 18a 24a 17b 4b 63 

0,000
* % 64,3 51,1 18,5 12,5 31,7 

21-25 
N 7a 14a 36a 15a 72 

% 25,0 29,8 39,1 46,9 36,2 
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Tablo 14. devam 

   
Ġlkokul/ 

Ortaokul 
Lise Üniversite 

Yüksek Li-

sans/ Doktora 
Toplam  

 26-39 
N 3a 9a 39b 13b 64 

 
% 10,7 19,1 42,4 40,6 32,2 

Toplam 
N 28 47 92 32 199 

 
% 100,0% 100,0 100,0 100,0 100,0 

*p<0,001     a-a/b-b=İki grup arasında farklılık yok      a-b= İki grup arasında farklılık var 

Tablo 14 incelendiğinde, ilk evlilik yaşı ile eğitim durumu arasında ilişki olup 

olmadığını belirlemek amacıyla uygulanan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0,001). Buna göre; ilk evli-

lik yaşı düştükçe eğitim seviyesinin de düştüğünü söyleyebiliriz. İlk evlilik yaşı 15-20 

yaş aralığında olanların büyük çoğunluğunun eğitim düzeyi ilkokul/ortaokul (%64,3) ve 

lise (%51,1) iken ilk evlilik yaşı 26-39 olanların ise büyük çoğunluğu üniversite 

(%42,4) ve yüksek lisans/doktoradır (%40,6). 

Ġlk Evlilik YaĢı ile Ġlk Evlilik Süresi Arasındaki ĠliĢki 

Tablo 15‟de ikinciye evlenenlerin ilk evlilik yaşı ve evlilik süreleri arasındaki 

ilişki incelenmiştir.  

Tablo 15. İlk Evlilik Yaşı ile İlk Evlilik Süresi Arasındaki İlişki (Ki-Kare testi) 

Ġlk Evlilik 

YaĢı n=199 

Ġlk Evlilik Süresi Toplam  P 

1 yıl altı 

n          % 

1-5 yıl 

n         % 

6-10 yıl 

n          % 

10 yıl üstü 

n         % 

 

n 

 

% 
 

15-20 yaĢ 3 4,8 28 44,4 20 31,7 12 19,0% 63 100,0% 0, 226 

21-25 yaĢ 7 9,7 32 44,4 19 26,4 14 19,4% 72 100,0%  

26-39 yaĢ 7,1 18,8 20 25,7 19 18,7 13 12,5 64 100,0%  

Toplam 22 11,1 80 40,2 58 29,1 39 19,6% 199 100,0%  

Tablo 15„e göre ikinciye evlenenlerin ilk evlilik yaşı ve ilk evlilik süresi 

değişkenine bağlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır   

(p >0,05).  
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Ġlk Evlilik YaĢı ile Cinsiyet Arasındaki ĠliĢki 

Tablo 16‟da ikinciye evlenenlerin ilk evlilik yaşı ile cinsiyet arasındaki ilişki in-

celenmiştir.  

Tablo 16. İkinci Evlilik Yaşı ile Cinsiyet Arasındaki İlişki (Ki-Kare Testi) 

Ġkinci Evlilik 

YaĢı 

n=200 

Cinsiyet Toplam p 

Kadın 

      n              % 

Erkek 

n             % 

 

N 

 

% 
 

22-30 39 76,5 12 23,5 51 100 

0,019* 

31-35 29 69 13 31 42 100 

36-40 38 63,3 22 36,7 60 100 

41 yaĢ ve üstü 22 46,8 25 53,2 47 100 

Toplam 128 64 72 36 200 100 

*: p<0,05 

Tablo 16 incelendiğinde, ikinciye evlilik yaşının cinsiyet değişkenine bağımlı 

olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare (chi-square) testi sonucunda değiş-

kenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Buna 

göre erkeklerde ikinci evlilik yaşı giderek yükselirken (41 yaş ve üstünde %53,2), ka-

dınlar ise ikinci evliliklerini erkeklere görece daha genç yaşta yapmaktadırlar. Kadınlar-

da ikinci evlilik yaşının en yoğun olduğu yaş aralığı 22-30 yaş arasıdır (% 76,5).  

Psikolojik Ġyi OluĢu Kestiren Demografik DeğiĢkenler 

Bu bölümde psikolojik iyi oluşu kestiren demografik değişkenler olan cinsiyet, 

çocuk sahibi oluş, genç ve orta yetişkinler arasındaki farklar, ikinci evlilik süresi ve 

ikinci evlilik biçimi analizleri verilmiştir. 

Cinsiyet  

Psikolojik iyi oluş Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma, İlişki İstikrarı 

Ölçekleri ve alt boyutları ile cinsiyet arasındaki ilişki Tablo 17‟de verilmiştir.  
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Tablo 17. Cinsiyet ile Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma, 

İlişki İstikrarı Ölçekleri ve Alt Boyutları Arasındaki İlişki 

 Cinsiyet N Ort. 
Std. 

Sapma 
T P 

Psikolojik Ġyi OluĢ 
Kadın 128 125,4382 16,62592 ,876 

 

0,382 

 Erkek 73 123,3035 16,60608 

Alt Boyutlar       

     Özerklik 
Kadın 128 21,5961 3,77754 ,982 

 

0,327 

 Erkek 73 21,0027 4,66445 

     Çevresel Hakimiyet 
Kadın 128 16,5740 3,66081 ,052 

 

0,959 

 Erkek 73 16,5479 3,01865 

     Bireysel Gelişim 
Kadın 128 23,7341 3,97131 ,810 

 

0,419 

 Erkek 73 23,2740 3,69782 

     Diğerleriyle Olumlu 

     İlişkiler 

Kadın 128 18,0065 2,94707 1,516 

 

0,131 

 Erkek 73 17,3562 2,88372 

     Yaşam Amacı 
Kadın 128 23,4728 4,11034 ,103 

 

0,918 

 Erkek 73 23,4110 4,05804 

     Öz Kabul 
Kadın 128 22,0547 3,73388 ,593 

 

0,554 

 Erkek 73 21,7118 4,28923 

Ayrılık Nedenleri 
Kadın 128 65,2519 19,75725 1,009 

 

0,314
 

 
Erkek 73 62,4174 18,01295 

Alt Boyutlar       

     Partnere İlişkin Nedenler 
Kadın 128 14,7055 8,26468 2,129 

 

0,035
* 

 
Erkek 73 12,3342 6,24322 

     Benliğe İlişkin Nedenler 
Kadın 128 8,8750 5,01023 -,938 

 

0,349 

 Erkek 73 9,5934 5,57618 

     Kişisel Farklılıklar 
Kadın 128 13,4568 5,22445 ,150 

 

0,881 

 Erkek 73 13,3449 4,87579 

     İlişkiye/Etkileşime İlişkin 

     Nedenler 

Kadın 128 18,6719 7,07453 ,650 

 

0,516 

 Erkek 73 18,0062 6,80597 

     Dış Etmenler 
Kadın 128 9,5427 5,27927 ,553 

 

0,581 

 Erkek 73 9,1386 4,42204 

Evlilik Uyumu 
Kadın 128 90,7702 11,44749 ,289 

 

0,773 

 Erkek 73 90,2975 10,66938 

Alt Boyutlar       

     Çiftlerin Ortak Kararı 
Kadın 128 21,6043 11,22746 1,016 

 

0,311 

 Erkek 73 20,0316 9,26355 

     Çift Doyumu-Mutluluğu 
Kadın 128 43,9033 8,35613 -,981 

 

0,328 

 Erkek 73 45,0675 7,59628 

     Duygulanım İfadesi 
Kadın 128 6,0750 2,90998 -,103 

 

0,918 

 Erkek 73 6,1162 2,33093 

     Çiftlerin Bağlılığı 
Kadın 128 16,5938 4,77269 ,129 

 
0,898 

Erkek 73 16,5068 4,29833 

Bağlanma (YIYE II) 
Kadın 128 55,8860 21,91661 ,755 

 

0,451 

 Erkek 73 53,6092 17,94517 

Alt Boyutlar       

     Kaygı 
Kadın 128 29,6376 14,83508 ,368 

 

0,713 

 Erkek 73 28,8856 12,16232 

     Kaçınma 
Kadın 128 26,2484 13,23205 ,842 

 

0,401 

 Erkek 73 24,7236 10,59956 

Tablo 17.devam 
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*:p<0,05     **:p<0,01 

Kadın=128     Erkek=73 

Ort=Ortalama    Std.Sapma=Standart Sapma 

t=Bağımsız Örneklem t Testi     p=Anlamlılık Düzeyi 

Tablo 17 incelendiğinde; uygulanan bağımsız örneklem t testi sonucunda, cinsi-

yetler arasında Psikolojik İyi Oluş, Evlilik Uyumu, Bağlanma Ölçek ve alt boyutlarının 

puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiş iken kadın 

ve erkekler arasında sadece Ayrılık Nedenleri Ölçeğinin alt boyutlarından Partnere İliş-

kin Nedenler puan ortalamasına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu gö-

rülmüştür (p<0,05).  

Buna göre kadınların Ayrılık Nedenleri Ölçeği alt boyutlarından Partnere İlişkin 

Nedenler puan ortalamasının (x  =14,70) erkeklerin puan ortalamasından (x  =12,33) an-

lamlı derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur (t(199)= 2,129; p 0.035< p 0.05). 

Çocuk Sahibi OluĢ 

Tablo 18‟de İlk evlilikten çocuk sahibi oluşun Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Ne-

denleri, Bağlanma, Evlilik Uyumu ve İlişki İstikrarı Ölçekleri ve alt boyutları üzerinde-

ki etkisi incelenmiştir.   

 Cinsiyet N Ort. 
Std. 

Sapma 
T P 

ĠliĢki Ġstikrarı Kadın 128 85,3580 16,73675 
-,708 

 

0,479 

 

 Erkek 73 87,1259 17,49353   

Alt Boyutlar       

     İlişki Doyumu 
Kadın 128 32,6386 7,78845 ,602 

 

0,548
 

 
Erkek 73 31,9228 8,65183 

     Seçeneklerin Niteliğini 

     Değerlendirme 

Kadın 128 22,4529 9,82972 -,007 

 

0,994
 

 
Erkek 73 22,4634 9,58026 

     İlişki Yatırımı 
Kadın 128 30,2664 12,49350 -1,379 

 

0,169 

 Erkek 73 32,7397 11,74383 
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Tablo 18. İlk Evlilikten Çocuk Sahibi Oluş ile Psikolojik İyi Oluşu, Ayrılık Nedenleri, 

Bağlanma, Evlilik Uyumu ve İlişki İstikrarı Ölçekleri ve Alt Boyutları Arasındaki İlişki 

 
Çocuk  

Sahibi 
n Ort. 

Std. Sap-

ma 
T p 

Psikolojik Ġyi OluĢ 
Olan 117 126,5582 16,20604 1,749 

 

0,082 

 Olmayan 83 122,4571 16,52327 

Alt Boyutlar       

     Özerklik 
Olan 117 21,5124 4,21732 ,447 

 

0,655 

 Olmayan 83 21,2475 3,99589 

     Çevresel Hakimiyet 
Olan 117 16,8120 3,68111 1,057 

 

0,292 

 Olmayan 83 16,2948 2,98359 

     Bireysel Gelişim 
Olan 117 24,2821 3,46372 2,946 

 

0,004
**

 

 Olmayan 83 22,7225 3,98555 

     Diğerleriyle Olumlu 

     İlişkiler 

Olan 117 18,1781 2,82128 2,332 

 

0,021
*
 

 Olmayan 83 17,2048 3,02735 

     Yaşam Amacı 
Olan 117 23,6626 3,98479 ,723 

 

0,470 

 Olmayan 83 23,2410 4,16896 

     Öz Kabul 
Olan 117 22,1111 3,96053 ,646 

 

0,519 

 Olmayan 83 21,7465 3,88767 

Ayrılık Nedenleri 
Olan 117 64,4531 20,81078 ,113 

 

0,910 
 

Olmayan 83 64,1530 16,60667 

Alt Boyutlar       

     Partnere İlişkin Nedenler 
Olan 117 14,1001 7,46095 ,474 

 

0,636 
 

Olmayan 83 13,5783 7,97117 

     Benliğe İlişkin Nedenler 
Olan 117 8,9344 5,09645 -,730 

 

0,466 

 Olmayan 83 9,4819 5,40632 

     Kişisel Farklılıklar 
Olan 117 13,4651 5,56430 ,137 

 

0,891 

 Olmayan 83 13,3643 4,39606 

     İlişkiye/Etkileşime İlişkin 

     Nedenler 

Olan 117 18,0552 7,59127 -,930 

 

0,353 

 Olmayan 83 18,9880 6,02736 

     Dış Etmenler 
Olan 117 9,8984 5,21815 1,627 

 

0,105 

 Olmayan 83 8,7405 4,56924 

Evlilik Uyumu 
Olan 117 90,1384 10,77360 -,878 

 
0,381 

Olmayan 83 91,5315 11,43969 

Alt Boyutlar       

     Çiftlerin Ortak Kararı 
Olan 117 20,7332 11,27454 -,459 

 

0,647 

 Olmayan 83 21,4323 9,58254 

     Çift Doyumu-Mutluluğu 
Olan 117 44,4267 8,77817 ,091 

 

0,927 

 Olmayan 83 44,3208 6,99949 

     Duygulanım İfadesi 
Olan 117 5,9101 2,69136 -,997 

 

0,320 

 Olmayan 83 6,2964 2,71370 

     Çiftlerin Bağlılığı 
Olan 117 16,3504 4,66335 -,999 

 

0,319 

 Olmayan 83 17,0000 4,34208 

Bağlanma 
Olan 117 53,3062 20,25230 -1,212 

 

0,227 

 Olmayan 83 56,8080 19,95289 

Alt Boyutlar       

     Kaygı 
Olan 117 28,1130 13,83094 -1,406 

 

0,161 

 Olmayan 83 30,9040 13,84113 

     Kaçınma 
Olan 117 25,1931 12,55003 -,411 

 

0,681 

 Olmayan 83 25,9040 11,27475 
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Tablo 18.devam 

 
Çocuk  

Sahibi 
n Ort. 

Std. Sap-

ma 
T p 

ĠliĢki Ġstikrarı 
Olan 117 86,8732 17,89485 ,699 

 

0,485 

 Olmayan 83 85,1789 15,34432 

Alt Boyutlar       

     İlişki Doyumu 
Olan 117 32,8151 8,24746 ,674 

 

0,501 

 Olmayan 83 32,0451 7,52934 

     Seçeneklerin Niteliğini 

     Değerlendirme 

Olan 117 22,3231 10,01686 -,242 

 

0,809 

 Olmayan 83 22,6627 9,39159 

     İlişki Yatırımı 
Olan 117 31,7350 12,66640 ,717 

 

0,474 

 Olmayan 83 30,4711 11,72072 

*:p<0,05     **:p<0,01 

Ç.sahibi Olan=117     Ç.sahibi Olmayan=83 

Ort=Ortalama    Std.Sapma=Standart Sapma 

t=Bağımsız Örneklem T Testi     p=Anlamlılık Düzeyi 

Tablo 18‟e göre ilk evlilikten çocuk sahibi olup/olmama değişkenine göre Psiko-

lojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, Bağlanma, Çiftlerin Uyumu ve İlişki İstikrarı Ölçekle-

ri arasında yapılan bağımsız grup t testi sonucunda, bu ana değişkenler arasında Sig.(2-

tailed) değerleri p>0,05 olduğu için istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamış-

tır. Ancak çocuk sahibi olan ve olmayan değişkenine göre, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği alt 

boyutlarından Bireysel Gelişim ve Diğerleriyle Olumlu İlişkiler puan ortalamarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0,05).  

Buna göre çocuk sahibi olanların Psikolojik İyi Oluş Ölçeği‟nin alt boyutu olan 

Bireysel Gelişim puan ortalamasının (x  =24.28), çocuk sahibi olmayanların puan orta-

lamasından anlamlı derecede daha yüksek (x  =22,72) (t(198)= 2,946; p 0.004 < p 0.05).; 

yine çocuk sahibi olanların Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin alt boyutu olan Diğerleriyle 

Olumlu İlişkiler puan ortalaması (x  =18.17), çocuk sahibi olmayanların puan ortalama-

sından (x  =17,20) anlamlı derecede daha yüksek (t(198)= 2,332; p 0.021< p 0.05) olduğu 

tespit edilmiştir.  

Gençler ve YetiĢkinler Farkı 

Tablo 19‟da İkinci evliliğini yapmış genç ve yetişkinlerde Psikolojik İyi Oluş, 

Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Ölçekleri ve alt boyutları 

arasındaki ilişkiler gösterilmiştir.  
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Tablo 19. İkinci Evliliğini Yapmış Genç ve Yetişkinlerde Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık 

Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Ölçekleri ve Alt Boyutları Ara-

sındaki İlişki 

 
YaĢ 

Grubu 
n Ort. 

Std. 

Sapma 
t p 

Psikolojik Ġyi OluĢ 
Genç 92 125,59 16,754 

0,723 0,471 
Yetişkin 109 123,88 16,523 

Alt Boyutlar       

     Özerklik 
Genç 92 21,93 3,837 

1,759 0,080 
Yetişkin 109 20,91 4,307 

     Çevresel Hakimiyet 
Genç 92 16,55 3,485 

-0,060 0,952 
Yetişkin 109 16,58 3,406 

     Bireysel Gelişim 
Genç 92 23,66 3,835 

0,321 0,748 
Yetişkin 109 23,49 3,917 

     Diğerleriyle Olumlu 

     İlişkiler 

Genç 92 17,61 2,848 
-0,717 0,474 

Yetişkin 109 17,91 3,011 

     Yaşam Amacı 
Genç 92 23,64 4,131 

0,592 0,555 
Yetişkin 109 23,29 4,051 

     Öz Kabul 
Genç 92 22,20 3,979 

0,878 0,381 
Yetişkin 109 21,71 3,907 

Ayrılık Nedenleri 
Genç 92 66,79 19,004 

1,757 0,080
 

Yetişkin 109 62,05 19,082 

Alt Boyutlar       

     Partnere İlişkin Nedenler 
Genç 92 15,16 7,963 

2,265 0,025
* 

Yetişkin 109 12,73 7,250 

     Benliğe İlişkin Nedenler 
Genç 92 8,65 4,793 

-1,208 0,228 
Yetişkin 109 9,54 5,545 

     Kişisel Farklılıklar 
Genç 92 13,91 4,781 

1,261 0,209 
Yetişkin 109 13,00 5,320 

     İlişkiye/Etkileşime İlişkin 

     Nedenler 

Genç 92 19,35 6,946 
1,724 0,086 

Yetişkin 109 17,66 6,924 

     Dış Etmenler 
Genç 92 9,72 5,084 

0,850 0,396 
Yetişkin 109 9,12 4,892 

Evlilik Uyumu 
Genç 92 91,42 10,908 

0,959 0,339 
Yetişkin 109 89,91 11,348 

Alt Boyutlar       

     Çiftlerin Ortak Kararı 
Genç 92 21,28 11,550 

0,298 0,766 
Yetişkin 109 20,83 9,696 

     Çift Doyumu-Mutluluğu 
Genç 92 44,40 8,194 

0,116 0,908 
Yetişkin 109 44,27 8,036 

     Duygulanım İfadesi 
Genç 92 5,95 2,924 

-0,662 0,509 
Yetişkin 109 6,21 2,519 

     Çiftlerin Bağlılığı 
Genç 92 17,08 4,196 

1,461 0,146 
Yetişkin 109 16,13 4,884 

Bağlanma 
Genç 92 56,65 20,808 

0,008 0,315 
Yetişkin 109 53,72 20,322 

Alt Boyutlar       

     Kaygı 
Genç 92 30,48 14,773 

1,045 0,297 
Yetişkin 109 28,42 13,108 

     Kaçınma 
Genç 92 26,17 11,816 

0,500 0,617 
Yetişkin 109 25,29 12,798 
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Tablo 19.devam 

 
YaĢ 

Grubu 
n Ort. 

Std. 

Sapma 
t p 

ĠliĢki Ġstikrarı 
Genç 92 86,45 16,413 

0,344 0,731 
Yetişkin 109 85,62 17,535 

Alt Boyutlar       

     İlişki Doyumu 
Genç 92 33,68 6,928 

2,119 0,035
* 

Yetişkin 109 31,28 8,851 

     Seçeneklerin Niteliğini 

     Değerlendirme 

Genç 92 20,74 9,208 
-2,323 0,021

* 

Yetişkin 109 23,90 9,937 

     İlişki Yatırımı 
Genç 92 32,02 12,141 

0,912 0,363 
Yetişkin 109 30,44 12,360 

*:p<0,05 

Genç=25-40 yaş     Yetişkin=41-67 yaş 

Ort=Ortalama    Std.Sapma=Standart Sapma 

t=Bağımsız Örneklem t Testi     p=Anlamlılık Düzeyi 

Tablo 19 incelendiğinde; uygulanan bağımsız örneklem t testi sonucunda, genç-

ler ile yetişkinler arasında Psikolojik İyi Oluş, Evlilik Uyumu, Bağlanma Ölçekleri ve 

alt boyutlarının puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görül-

memiş iken gençler ile yetişkinler arasında sadece Ayrılık Nedenleri Ölçeği alt boyu-

tundan Partnere İlişkin Nedenler ile İlişki İstikrarı Ölçeği alt boyutlarından İlişki Do-

yumu ve Seçeneklerin Niteliğini Değerlendirme puan ortalamalarına göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0,05).  

Buna göre; gençlerin Ayrılık Nedenleri Ölçeği alt boyutundan Partnere İlişkin 

Nedenler ortalamasının (x  =15,16) da yetişkinlerin puan ortalamasından (x  =12,73) an-

lamlı derecede daha yüksek (t(199)= 2,265; p 0.025< p 0.05); gençlerin İlişki İstikrarı 

Ölçeği alt boyutu olan İlişki Doyumu puan ortalamasının (x  =33,68) da yetişkinlerin 

puan ortalamasından (x  =31,28) anlamlı derecede daha yüksek (t(199)= 2,119; p 0.035< 

p 0.05); gençlerin İlişki İstikrarı Ölçeği alt boyutlarından Seçeneklerin Niteliğini Değer-

lendirme puan ortalamasının (x  =20,74) da yetişkinlerin puan ortalamasından (x  =23,90) 

anlamlı derecede daha düşük olduğu (t(199)= 2,323; p 0.021< p 0.05) bulunmuştur. 
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Ġkinci Evlilik Süresi 

Tablo 20‟de ikinci evliliğini yapanlarda, Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, 

Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Ölçek ve alt boyutlarının evlilik süresi ara-

sındaki ilişkiler gösterilmiştir. 

Tablo 20. Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki 

İstikrarı Ölçek ve Alt Boyutlarının Evlilik Süresi Arasındaki İlişki 

 
Ġkinci Evlilik 

Süresi 
N Ort. 

Std. 

Sapma 
F P 

         

Fark 

Psikolojik Ġyi 

OluĢ 

Alt Boyutlar 

1 yıl altı 40 124,06 16,005 

0,640 0,590 

 

- 

 

 

1-5 yıl 75 125,85 14,294 

6-10 yıl 51 125,39 18,637 

10 yıl üstü 34 121,29 19,078 

     Özerklik 

1 yıl altı 40 21,40 3,882 

1,684 0,172 

 

 

- 

1-5 yıl 75 21,81 3,645 

6-10 yıl 51 21,65 4,216 

10 yıl üstü 34 19,97 5,068 

     Çevresel Ha-

kimiyet 

1 yıl altı 40 16,68 3,377 

0,495 0,686 

 

 

- 

1-5 yıl 75 16,43 3,403 

6-10 yıl 51 16,94 3,397 

10 yıl üstü 34 16,06 3,692 

     Bireysel Ge-

lişim 

1 yıl altı 40 22,90 4,131 

1,693 0,170 

 

 

- 

1-5 yıl 75 24,04 3,060 

6-10 yıl 51 24,02 4,154 

10 yıl üstü 34 22,62 4,606 

     Diğerleriyle 

Olumlu 

     İlişkiler 

1 yıl altı 40 17,00 2,792 

1,384 0,249 

 

 

- 

1-5 yıl 75 17,93 2,703 

6-10 yıl 51 18,19 3,311 

10 yıl üstü 34 17,62 2,954 

     Yaşam Amacı 

1 yıl altı 40 23,96 3,759 

0,445 0,721 

 

 

- 

1-5 yıl 75 23,53 3,562 

6-10 yıl 51 23,00 4,556 

10 yıl üstü 34 23,26 4,845 

     Öz Kabul 

1 yıl altı 40 22,13 3,917 

0,227 0,877 

 

 

- 

1-5 yıl 75 22,11 3,528 

6-10 yıl 51 21,59 4,535 

10 yıl üstü 34 21,76 4,037 

Ayrılık Nedenleri 

Alt Boyutlar 

 

 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

65,08 

64,39 

62,75 

64,42 
 

17,390 

18,212 

20,457 

21,621 
 

0,128 0,944 

 

 

- 

Partnere İlişkin  

Nedenler 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

16,38 

13,57 

13,67 

11,59 
 

8,079 

7,646 

7,547 

6,876 
 

2,528 

 

0,059 

 

 

 

- 
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Tablo. 20 devam 

 
Ġkinci Evlilik 

Süresi 
N Ort. 

Std. 

Sapma 
F P 

         

Fark 

Benliğe İlişkin  

Nedenler 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

8,23 

9,63 

8,57 

10,00 
 

4,521 

5,292 

5,518 

5,405 
 

1,139 0,335 

 

 

- 

Kişisel Farklılıklar 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

13,23 

13,41 

12,66 

14,68 
 

5,151 

4,728 

5,552 

5,076 
 

1,095 0,352 

 

 

- 

İlişkiye/Etkileşime 

İlişkin 

Nedenler 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

18,08 

18,90 

17,47 

18,97 
 

7,287 

6,228 

7,919 

6,663 
 

0,535 0,659 

 

 

- 

Dış Etmenler 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

9,18 

8,88 

10,37 

9,18 
 

4,483 

4,612 

5,417 

5,606 
 

0,968 0,409 

 

 

- 

Evlilik Uyumu 

Alt Boyutlar 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

90,20 

93,59 

87,93 

88,36 
 

7,080 

12,690 

12,004 

8,777 
 

3,349 0,020* 

 

2-3 

Çift Doyu-

mu/Mutluluğu 

 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

44,65 

42,37 

43,85 

5,45 
 

7,298 

7,910 

8,092 

8,978 
 

1,992 0,116 

 

- 

Duygulanım İfadesi 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

5,45 

6,39 

6,06 

6,31 
 

2,552 

2,882 

2,789 

2,303 
 

1,138 0,335 

 

- 

Çiftlerin Bağlılığı 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

18,53 

16,24 

16,67 

14,74 
 

2,792 

4,750 

4,659 

5,172 
 

4,573 0,004** 

 

 

1-2,4 

 

Bağlanma  

Alt Boyutlar 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

56,83 

54,94 

50,41 

58,95 
 

17,795 

21,632 

17,584 

23,616 
 

1,401 0,244 

 

 

- 

Kaygı 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

30,08 

29,55 

27,79 

29,48 
 

13,499 

15,013 

12,051 

13,816 
 

0,251 0,860 

 

 

- 

Kaçınma 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

26,75 

25,39 

22,62 

29,47 
 

10,803 

13,083 

9,491 

15,183 
 

2,269 0,082 

 

 

- 

ĠliĢki Ġstikrarı  

Alt Boyutlar 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

86,26 

85,26 

87,68 

83,88 
 

13,662 

17,350 

17,575 

18,579 
 

0,390 0,761 

 

 

- 
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Tablo 20. devam 

 
Ġkinci Evlilik 

Süresi 
N Ort. 

Std. Sap-

ma 
F P 

         

Fark 

İlişki Doyumu 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

34,91 

32,88 

32,65 

27,74 
 

4,004 

7,139 

8,193 

11,456 
 

5,473 0,001** 

 

4-

1,2,3 

Seçeneklerin Nit-

eliğini  

Değerlendirme 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

18,70 

24,00 

22,56 

22,88 
 

8,962 

9,272 

9,939 

10,233 
 

2,729 0,045* 

 

 

1-2 

İlişki Yatırımı 

1 yıl altı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

10 yıl üstü 
 

40 

75 

51 

34 
 

32,65 

28,38 

32,47 

33,26 
 

12,493 

11,760 

13,004 

11,298 
 

2,046 0,0109 

 

 

- 

*:p<0,05     **:p<0,01 

1=1 yıl altı     2=1-5 yıl     3=6-10 yıl     4=10 yıl üstü 

Ort=Ortalama    Std.Sapma=Standart Sapma 

F=Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)     Fark=Tukey Testi      p=Anlamlılık Düzeyi 

Tablo 20 incelendiğinde; uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonu-

cunda, ikinci evlilik yılları arasında Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, Bağlanma 

Ölçek ve alt boyutları puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiş iken ikinci evlilik yılları arasında Evlilik Uyumu Ölçeği alt boyutlarından 

Çiftlerin Ortak Kararı ve Çiftlerin Bağlılığı ile İlişki İstikrarı Ölçeğinin alt boyutların-

dan İlişki Doyumu ve Seçeneklerin Niteliğini Değerlendirme puan ortalamalarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0,05).  

Buna göre; ikinci evlilik süresi 1-5 yıl aralığında olan eşlerin Evlilik Uyumu 

puan ortalamasının (x  =93,59), ikinci evlilik süresi 6-10 yıl aralığında olan eşlerin puan 

ortalamasından (x  =87,93) anlamlı derecede daha yüksek (F 3,349; p= 0,020<0,05); 

ikinci evlilik süresi 1 yıl altında olan eşlerin Evlilik Uyumu Ölçeği alt boyutlarından 

Çiftlerin Ortak Kararı puan ortalamasının (x  =16,25), ikinci evlilik süresi 1-5 yıl aralı-

ğında olan eşlerin puan ortalamasından (x  =23,55) anlamlı derecede daha düşük (F 

4,594; p= 0,004<0,05); ikinci evlilik süresi 1 yıl altında olan eşlerin Evlilik Uyumu Öl-

çeği alt boyutlarından Çiftlerin Bağlılığı puan ortalamasının (x  =18,53), ikinci evlilik 

süresi 1-5 yıl aralığında (x  =16,24), 6-10 yıl (x  =16,67) aralığında ve 10 yıl üstünde (x  

=14,74) olan eşlerin puan ortalamalarından anlamlı derecede daha yüksek (F 4,573; p= 

0,004<0,05) olduğu bulunmuştur. 
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İkinci evlilik süresi 10 yıl üstünde olan eşlerin İlişki İstikrarı Ölçeği‟nin alt bo-

yutlarından İlişki Doyumu puan ortalaması (x  =27,74), ikinci evlilik süresi 10 yılın al-

tında olan eşlerin puan ortalamalarından anlamlı derecede daha düşük (F 5,473; p= 

0,001<0,05); ikinci evlilik süresi 1 yıl altında olan eşlerin İlişki İstikrarı Ölçeği‟nin alt 

boyutlarından Seçeneklerin Niteliğini Değerlendirme puan ortalaması (x  =18,70), ikinci 

evlilik süresi 1-5 yıl aralığında olan eşlerin puan ortalamasından (x  =24,00) anlamlı 

derecede daha düşük olduğu görülmüştür (F 2,729; p= 0,045<0,05). 

Ġkinci Evlilik Biçimi 

Tablo 21‟de ikinci evlilik biçimleri ile Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, 

Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Ölçekleri ve alt boyutları arasındaki ilişki 

gösterilmiştir. 

Tablo 21. İkinci Evlilik Biçimleri ile Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, Evlilik 

Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Ölçekleri ve Alt Boyutları Arasındaki İlişki 

 Ġkinci Evlilik 

Biçimi 

N Ort. Std.  

Sapma 

F p Fark 

Psikolojik 

Ġyi OluĢ 

 

Alt Boyutlar 

 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

118,78 

123,25 

128,82 

121,99 

123,63 

128,06 

19,625 

16,148 

11,268 

19,627 

14,986 

21,741 

1,721 0,132 - 

Özerklik Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

19,83 

21,08 

21,70 

20,98 

21,64 

22,71 

5,535 

3,423 

3,987 

4,078 

3,282 

5,072 

1,130 0,346 - 

Çevresel Ha-

kimiyet 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

15,45 

16,83 

17,47 

16,31 

16,24 

16,06 

3,203 

3,040 

2,925 

3,824 

3,352 

4,351 

1,487 0,196 - 
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Tsblo 21. devam 

 Ġkinci Evlilik 

Biçimi 

N Ort. Std.  

Sapma 

F p Fark 

Bireysel Geli-

şim 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

21,45 

22,92 

24,63 

23,15 

23,18 

24,94 

5,633 

2,539 

2,940 

4,304 

3,670 

3,152 

2,940 0,014 1-3 

Diğerleriyle 

Olumlu İlişki-

ler 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

17,35 

17,67 

18,06 

17,60 

17,67 

18,06 

3,014 

3,172 

2,524 

3,341 

2,876 

3,288 

0,278 0,925 - 

Yaşam Amacı Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

23,35 

22,58 

24,13 

22,51 

23,54 

24,12 

4,221 

4,144 

2,783 

4,840 

3,980 

5,510 

1,042 0,394 - 

Özkabul Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

21,35 

22,17 

22,82 

21,45 

21,36 

22,18 

4,614 

3,881 

2,925 

4,749 

3,791 

4,142 

1,051 0,389 - 

Ayrılık  

Nedenleri 

Alt Boyutlar 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

57,30 

65,25 

61,05 

64,65 

69,71 

67,12 

15,321 

17,305 

18,972 

21,906 

16,545 

21,101 

1,709 0,134 - 

Partnere İliş-

kin Nedenler 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

10,50 

12,42 

13,35 

15,52 

14,05 

15,35 

6,270 

7,217 

7,535 

8,530 

7,518 

7,088 

1,500 0,191 - 

Benliğe İlişkin 

Nedenler 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

7,25 

11,75 

9,07 

9,06 

9,96 

7,76 

4,700 

6,930 

5,188 

5,289 

4,956 

4,549 

1,612 0,158 - 
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Tablo 21. devam 

 Ġkinci Evlilik 

Biçimi 

N Ort. Std.  

Sapma 

F p Fark 

Kişisel Farklı-

lıklar 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

14,30 

14,00 

12,38 

12,77 

14,68 

14,06 

3,962 

4,671 

5,686 

5,669 

4,241 

4,190 

1,422 0,218 - 

İlişki-

ye/Etkileşime 

İlişkin Neden-

ler 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

17,95 

17,75 

17,12 

18,34 

20,74 

18,24 

6,878 

6,943 

6,995 

7,405 

6,150 

7,302 

1,484  - 

Dış Etmenler Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

7,30 

9,33 

9,14 

8,96 

10,27 

11,71 

4,555 

4,599 

5,004 

5,110 

4,474 

5,828 

1,860 0.103 - 

Evlilik Uyu-

mu 

Alt Boyutlar 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

92,85 

89,25 

89,69 

89,26 

92,36 

91,13 

14,050 

12,381 

8,607 

8,291 

12,573 

16,812 

0,640 0,670 - 

Çiftlerin Ortak  

Kararı 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

27,10 

22,00 

18,89 

20,96 

21,83 

18,88 

12,690 

8,944 

9,382 

10,839 

10,371 

10,902 

2,083 0,069 - 

Çift Doyumu 

Mutluluğu 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

42,90 

43,75 

45,15 

43,93 

43,64 

46,40 

9,250 

5,294 

8,358 

7,680 

9,064 

5,672 

0,566 0,726 - 

Duygulanım 

İfadesi 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

7,20 

5,25 

5,90 

5,82 

6,53 

5,61 

2,931 

2,417 

2,582 

2,390 

2,989 

2,944 

1,415 0,220 - 
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Tablo 21. devam 

 Ġkinci Evlilik 

Biçimi 

N Ort. Std.  

Sapma 

F p Fark 

Çiftlerin Bağ-

lılığı 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

14,55 

15,25 

16,85 

16,17 

17,73 

16,82 

5,236 

4,575 

4,836 

4,779 

3,726 

3,988 

1,703 0,136 - 

Bağlanma 

Alt Boyutlar 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

61,35 

54,75 

48,39 

60,95 

55,76 

53,28 

23,141 

19,827 

20,085 

22,354 

17,339 

17,215 

2,546 0,029* 3-4 

Kaygı Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

30,60 

30,42 

26,05 

31,85 

30,11 

30,01 

14,240 

10,396 

14,976 

13,691 

12,138 

16,244 

1,063 0,382 - 

Kaçınma Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

30,75 

24,33 

22,33 

29,11 

25,64 

23,27 

14,635 

12,830 

10,637 

14,201 

9,533 

13,095 

2,536 0,030* 3-4 

ĠliĢki Ġstikra-

rı 

Alt Boyutlar 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

18,235 

12,685 

16,867 

16,513 

16,213 

17,663 

18,235 

12,685 

16,867 

16,513 

16,213 

17,663 

2,732 0,021 2-4 

İlişki Doyumu Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

31,30 

34,42 

32,56 

31,09 

32,40 

35,08 

7,740 

7,128 

8,960 

8,584 

7,849 

4,377 

0,841 0,522 - 

Seçeneklerin 

Niteliğini 

Değerlendir-

me 

Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

19,65 

26,92 

23,52 

20,65 

23,42 

21,30 

7,590 

10,596 

10,678 

8,804 

9,346 

10,407 

1,460 0,205 - 
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Tablo 21.devam 

 Ġkinci Evlilik 

Biçimi 

N Ort. Std.  

Sapma 

F p Fark 

İlişki Yatırımı Aile-Akraba 

Çevresi 

İnternet 

Kendim (Flört) 

Arkadaş Çevresi 

İs Çevresi 

Diğer 

20 

12 

60 

47 

45 

17 

32,15 

35,51 

30,30 

28,72 

31,47 

35,94 

13,256 

9,712 

12,608 

11,558 

12,202 

12,804 

1,292 0,269 - 

*:p<0,05 

1= Aile-Akraba Çevresi    2= İnternet     3= Kendim (Flört)     4= Arkadaş Çevresi     5=İş Çevresi    

6=Diğer 

Ort=Ortalama    Std.Sapma=Standart Sapma 

F=Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)     Fark=Tukey Testi      p=Anlamlılık Düzeyi 

Tablo 21 incelendiğinde; uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonu-

cunda, ikinci evlilik biçimi arasında Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu Ölçek ve alt bo-

yutları puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiş 

iken ikinci evlilik biçimi arasında Psikolojik İyi Oluş Ölçeği alt boyutlarından Bireysel 

Gelişim, Bağlanma Ölçeği ve alt boyutlarından Kaçınma ve İlişki İstikrarı Ölçeği puan 

ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür 

(p<0,05).  

Buna göre; ikinci evliliğinde aile-akraba çevresi sayesinde tanışan eşlerin Psiko-

lojik İyi Oluş Ölçeği alt boyutlarından Bireysel Gelişim puan ortalamasının (x  =21,45), 

ikinci evliliğinde eşi ile kendi tanışan eşlerin puan ortalamasından (x  =24,63) anlamlı 

derecede daha düşük (F 2,940; p= 0,014<0, 05) olduğu bulunmuştur. 

İkinci evliliğinde arkadaş çevresi sayesinde tanışan eşlerin Bağlanma Ölçeği 

puan ortalamasının (x  =60,95), ikinci evliliğinde eşi ile kendi tanışan eşlerin puan orta-

lamasından (x  =48,39) anlamlı derecede daha yüksek, ikinci evliliğinde arkadaş çevresi 

sayesinde tanışan eşlerin Bağlanma Ölçeği alt boyutlarından Kaçınma puan ortalaması-

nın da (x  =29,11), ikinci evliliğinde eşi ile kendi tanışan eşlerin puan ortalamasından (x  

=22,33) anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmüştür (F 2,546; p= 0,029<0, 05). 

Yapılan Tukey Testi sonucuna göre ikinci evliliğinde arkadaş çevresi sayesinde 

tanışan eşlerin İlişki İstikrarı Ölçeği puan ortalaması (x  =80,47), ikinci evliliğinde inter-
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net sayesinde tanışan eşlerin puan ortalamasından (x  =96,85) anlamlı derecede daha 

düşük olduğu tespit edilmiştir (F 2,732; p= 0,021<0, 05).  

Psikolojik Ġyi OluĢu Kestiren Ölçekler Arası ĠliĢkiler 

Korelasyon analizi sayısal iki değişken arasında nedensel olmayan ilişkilerin de-

recesinin belirlenmesi için kullanılır. Bu derecenin belirlenmesinde iki temel korelasyon 

katsayısından (pearson ve spearman) söz edilebilir. Araştırmada korelasyon ile ilgili 

referans değerler Cohen‟e (1988) göre verilmiştir (Tablo 22).  

Tablo 22. Cohen'in Korelasyon Referans Değerleri 

Korelasyon Katsayısı ĠliĢki Gücü 

0,01-0,29 Düşük 

0,30-0,69 Orta 

0,70-0,99 Yüksek 

Pearson korelasyon katsayısının kullanılabilmesi için değişkenler sayısal olmalı 

ve normal dağılmalıdır. Bu nedenle çalışmada ölçme aracı olarak kullanılan ölçek ve alt 

boyut puanlarının normallik varsayımları incelenmiş ve puanların normal dağıldığı gö-

rülmüştür. Çalışmanın sayısal iki değişkeni arasında nedensel olmayan ilişkilerin dere-

cesinin belirlenmesi için Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Ayrılık Nedenle-

ri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarının; Psikolojik İyi Oluş üzerindeki etkile-

rini belirleyebilmek için çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Her biri için 

ayrıntılı açıklamalar aşağıda verilmiştir. Bağımsız değişkenler olan Ayrılık Nedenleri, 

Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı ile bağımlı değişken olan Psikolojik İyi 

Oluş arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Her 

bir ölçeğe ait alt boyutların birbiri arasındaki ilişkiler Tablo 23‟te yer almaktadır.  
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Tablo 23. Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki 

İstikrarının Ölçek ve Alt Boyut Puanları Arasındaki İlişki 

 
PĠO Özerklik 

Çevresel 

Hakimiyet 

Bireysel 

GeliĢim 

Diğerleriyle 

Olumlu 

ĠliĢkiler 

YaĢam 

amacı 

Öz 

Kabul 

Ayrılık Nedenleri 
r -0,034 0,047 -0,109 0,005 -0,086 -0,003 -0,034 

p 0,635 0,506 0,123 0,940 0,225 0,963 0,632 

Partnere İlişkin 

Nedenler 

r -0,096 -0,099 -0,102 -0,079 -0,040 -0,042 -0,062 

p 0,175 0,163 0,150 0,268 0,574 0,549 0,384 

Benliğe İlişkin 

Nedenler 

r -0,010 0,136 -0,051 0,026 -0,139 -0,070 0,011 

p 0,889 0,053 0,469 0,714 0,049
* 

0,327 0,881 

Kişisel Farklılıklar 
r 0,069 0,140 0,000 0,046 -0,034 0,082 0,039 

p 0,332 0,047
* 

0,997 0,518 0,628 0,248 0,586 

İlişkiye İlişkin 

Nedenler 

r -0,012 -0,002 -0,043 0,026 -0,082 0,028 -0,006 

p 0,863 0,983 0,547 0,711 0,246 0,694 0,931 

Dış Etmenler 
r -0,025 0,049 -0,149 0,030 0,027 0,003 -0,078 

p 0,730 0,488 0,035 0,668 0,705 0,966 0,271 

Evlilik Uyumu 
r 0,100 0,114 0,091 0,089 0,039 0,122 -0,018 

p 0,156 0,107 0,196 0,208 0,581 0,085 0,796 

Çiftlerin Ortak Ka-

rarı 

r -0,159 -0,150 -0,209 -0,051 -0,064 -0,052 -0,182 

p 0,024
* 

0,034
* 

0,003
** 

0,473 0,367 0,468 0,010
* 

Çift Doyumu-

Mutluluğu 

r 0,198 0,174 0,294 0,018 0,071 0,148 0,174 

p 0,005
** 

0,013
* 

0,000
*** 

0,802 0,315 0,035
* 

0,014
* 

Duygulanım İfadesi 
r -0,115 -0,074 -0,167 0,009 -0,062 -0,070 -0,151 

p 0,105 0,298 0,018
* 

0,901 0,384 0,323 0,032
* 

Çiftlerin Bağlılığı 
r 0,207 0,217 0,184 0,200 0,084 0,153 0,067 

p 0,003
** 

0,002
** 

0,009
** 

0,004
** 

0,237 0,030
* 

0,346 

Bağlanma 
r -0,385 -0,225 -0,416 -0,303 -0,259 -0,286 -0,239 

p 0,000
*** 

0,001
** 

0,000
***

 0,000
***

 0,000
***

 0,000
***

 0,001
** 

Kaygı 
r -0,331 -0,171 -0,352 -0,249 -0,235 -0,247 -0,235 

p 0,000
***

 0,015
* 

0,000
***

 0,000
***

 0,001
** 

0,000
***

 0,001
** 

Kaçınma 
r -0,268 -0,182 -0,297 -0,224 -0,167 -0,197 -0,133 

p 0,000
*** 

0,010
* 

0,000
***

 0,001
** 

0,017
* 

0,005
** 

0,059 

İlişki İstikrarı 
r 0,016 0,123 -0,038 0,024 0,011 -0,004 -0,053 

p 0,817 0,082 0,596 0,740 0,879 0,951 0,452 

İlişki Doyumu 
r 0,200 0,253 0,187 0,089 0,091 0,116 0,141 

p 0,004
** 

0,000
***

 0,008
** 

0,207 0,201 0,101 0,046
* 

Seçeneklerin Nit-

eliğini Değerlendir-

me 

r -0,054 -0,010 -0,123 0,049 0,059 -0,077 -0,123 

p 0,444 0,886 0,082 0,491 0,402 0,274 0,081 

İlişki Yatırımı 
r -0,067 0,011 -0,078 -0,065 -0,092 -0,021 -0,069 

p 0,348 0,872 0,269 0,358 0,194 0,764 0,327 

*: p<0,05,  **: p<0,01,  ***: p<0,001  

r=Korelasyon Katsayısı 

p=Anlamlılık Düzeyi 

 

R İlişki Düzeyi İlişki Yönü 

0,00 İlişki yok 

r= - ise negatif ilişki 

r= + ise pozitif ilişki 

0,01 – 0,29 Düşük 

0,30 – 0,69 Orta 

0,70 – 0,99 Yüksek 

1,00 Mükemmel ilişki 



100 

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve alt boyutları ile Ayrılık Nedenleri Ölçeği ve alt bo-

yutları arasındaki ilişkiler incelendiğinde; sadece Ayrılık Nedenleri Ölçeği alt boyutla-

rından Benliğe İlişkin Nedenler ile Psikolojik İyi Oluş Ölçeği alt boyutlarından Diğerle-

riyle Olumlu İlişkiler arasında düşük düzeyde negatif yönde (r=-0,139; p<0,05), Ayrılık 

Nedenleri Ölçeği alt boyutlarından Kişisel Farklılıklar ile Psikolojik İyi Oluş Ölçeği alt 

boyutlarından Özerklik arasında ise düşük düzeyde pozitif yönde (r=0,140; p<0,05) 

anlamlı doğrusal ilişkiler olduğu görülmüştür. Değişkenler arasında determinasyon kat-

sayısına göre % 19 oranında Ayrılık nedenleri Psikolojik İyi Oluş Ölçeği alt boyutların-

dan Benliğe İlişkin Nedenleri açıkladığı görülmüştür. Bu sonuca göre Ayrılık Nedenleri 

artarken Benliğe İlişkin Nedenler azalmaktadır. 

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve alt boyutları ile Evlilik Uyumu Ölçeği ve alt boyut-

ları arasındaki ilişkiler incelendiğinde; Evlilik Uyumu Ölçeği alt boyutlarından Çiftlerin 

Ortak Kararı ile Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve alt boyutlarından Özerklik, Çevresel Ha-

kimiyet, Öz Kabul arasında negatif yönde; Evlilik Uyumu Ölçeği alt boyutlarından Çift 

Doyumu-Mutluluğu ile Psikolojik İyi Oluş ve alt boyutlarından, Özerklik, Çevresel Ha-

kimiyet, Yaşam Amacı, Öz Kabul arasında pozitif yönde; Duygulanım İfadesi ile Çev-

resel Hakimiyet, Öz Kabul arasında negatif yönde; Evlilik Uyumu Ölçeği alt boyutla-

rından Çiftlerin Bağlılığı ile Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve alt boyutlarından, Özerklik, 

Çevresel Hakimiyet, Bireysel Gelişim, Yaşam Amacı arasında ise pozitif yönde anlamlı 

doğrusal ilişkiler olduğu görülmüştür (p<0,05). Buna göre; en düşük ilişki Evlilik Uyu-

mu Ölçeği alt boyutlarından Çift Doyumu-Mutluluğu ile Psikolojik İyi Oluş Ölçeği alt 

boyutlarından, Yaşam Amacı arasında düşük düzeyde pozitif yönde (r=0,148; p<0,05), 

en yüksek ilişki ise Evlilik Uyumu Ölçeği alt boyutlarından Çift Doyumu-Mutluluğu ile 

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği alt boyutlarından Çevresel Hakimiyet arasında düşük düzey-

de pozitif yöndedir (r=0,294; p<0,001).  

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve alt boyutları ile Bağlanma Ölçeği ve alt boyutları 

arasındaki ilişkiler incelendiğinde; negatif yönde anlamlı doğrusal ilişkiler olduğu gö-

rülmüştür (p<0,05). Buna göre; en düşük ilişki Bağlanma Ölçeğinin alt boyutlarından 

Kaçınma ile Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin alt boyutlarından Diğerleriyle Olumlu İlişki-

ler arasında düşük düzeyde negatif yönde (r=-0,167; p<0,05), en yüksek ilişki ise Bağ-
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lanma Ölçeği ile Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin alt boyutlarından Çevresel Hakimiyet 

arasında orta düzeyde negatif yöndedir (r=-0,416; p<0,001).  

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve alt boyutları ile İlişki İstikrarı Ölçeği ve alt boyut-

ları arasındaki ilişkiler incelendiğinde; sadece İlişki İstikrarı Ölçeğinin alt boyutlarından 

İlişki Doyumu ile Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve alt boyutları olan (r=0,200; p<0,01), 

Özerklik (r=0,253; p<0,001), Çevresel Hakimiyet (r=0,187; p<0,01) ve Öz Kabul 

(r=0,141; p<0,05) arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı doğrusal ilişkiler oldu-

ğu görülmüştür. 

Ölçek Puanlarının Anlamlılığı 

Çalışmada Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma, İlişki İstikrarı Ölçek ve 

alt boyutları bağımsız değişkenleri ile bağımlı değişken olarak alınan Psikolojik İyi 

Oluş Ölçeği ve alt boyutları (Özerklik, Çevresel Hakimiyet, Bireysel Gelişim, Diğerle-

riyle Olumlu İlişkiler, Yaşam Amacı, Özkabul) arasında regresyon analizi yapılmıştır. 

Burdaki regresyon analizinin amacı, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasın-

daki ilişkiyi matematiksel modeller ile açıklayarak bağıntılar bulmaktır (Öner & Alpar, 

1988). Bağımlı değişken hedef ya da sonuç değişkeni, bağımsız değişken ise hedef ya 

da sonuç değişkenini etkilediği düşünülen değişkenlerdir. Tüm regresyon analizlerinin 

temel amacı kestirim yapmak, bağımlı değişkeni etkileyen en önemli bağımsız değiş-

kenleri belirleyebilmek ve önemli olan bağımsız değişkenler yardımıyla bağımlı değiş-

ken ile ilgili kestirim yapabilmektir . Bir bağımlı değişken ve iki ya da daha fazla sayıda 

bağımsız değişken olduğunda ise çoklu regresyon analizi yapılmaktadır (Büyüköztürk, 

2013). Regresyon analizi uygulanmadan önce regresyon varsayımları olan normallik, 

doğrusallık, çoklu bağlantı ve otokorelasyon varsayımları tek tek incelenmiş ve varsa-

yımların sağlandığı görülmüştür. Sonuçlar aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. 

Tablo 24. Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma, İlişki İstikrarının ve Alt Boyut-

larının Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız DeğiĢkenler B 
Std. 

Hata 
Beta T p 

B için 95% Güven 

Aralığı 

Alt Üst 
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Tablo 24.devam 

Bağımsız DeğiĢkenler B 
Std. 

Hata 
Beta T p 

B için 95% Güven 

Aralığı 

Alt Üst 

Sabit 137,069 10,893  12,583 0,000 115,586 158,551 

Ayrılık Nedenleri 0,001 0,059 0,001 0,017 0,987 -0,116 0,118 

Evlilik Uyumu 0,087 0,100 0,059 0,869 0,386 -0,111 0,285 

Bağlanma -0,309 0,054 -0,383 -5,696 0,000
***

 -0,416 -0,202 

İlişki İstikrarı -0,039 0,067 -0,040 -0,578 0,564 -0,172 0,094 

Model Özeti:  

R=0,391;  R
2 
=

 
0,153;  Adj. R

2 
= 0,135;  F= 8,819;  p=0,000

***
 

Bağımlı Değişken= Psikolojik İyi Oluş 

***:p<0,001 

Std. Hata: Standart Hata,     Adj. R
2
=Düzeltilmiş R

2
 

t, F=Test İstatistiği,    p=Anlamlılık Düzeyi 

Tablo 24‟te Psikolojik İyi Oluşa Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve 

İlişki İstikrarı Ölçeklerinin etkilerini belirleyebilmek için uygulanan çoklu doğrusal 

regresyon analizi sonuçları incelendiğinde, regresyon modelinin istatistiksel olarak an-

lamlı olduğu saptanmıştır (F 8,819; p= 0,001 < 0, 05). Psikolojik İyi Oluş puanında 

meydana gelen değişimin %15,3‟ü (R
2
=0,153) modele dâhil ettiğimiz bağımsız değiş-

kenler tarafından açıklanmaktadır.  

Buna göre; bağımsız değişkenlerden Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu ve İlişki 

İstikrarının modeldeki katsayıları anlamlı değil iken Bağlanmanın modeldeki katsayısı 

ise anlamlıdır (p<0,001). Kaygı ve Kaçınma, Psikolojik İyi Oluşa negatif etki yapmak-

tadır. Başka bir ifade ile Bağlanma puanındaki 1 birimlik artış Psikolojik İyi Oluş pua-

nında 0,309 (B) birim azalışa sebep olmuştur (β=0,309; t=-5,696; p=0,000<0,005). 

Tablo 25. Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Alt Boyutları-

nın Özerklik Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız DeğiĢkenler B 
Std. 

Hata 
Beta T p 

B için 95% GA 

Alt Üst 

Sabit 17,126 3,374  5,075 0,000 10,469 23,782 

Ayrılık Nedenleri        

Partnere İlişkin Nedenler -0,046 0,042 -0,085 -1,084 0,280 -0,129 0,037 

Benliğe İlişkin Nedenler 0,133 0,056 0,168 2,357 0,019
* 

0,022 0,244 
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Tablo 25.devam 

Kişisel Farklılıklar 0,147 0,073 0,182 2,022 0,045
* 

0,004 0,291 

İlişkiye/Etkileşime İlişkin 

Nedenler 
-0,101 0,055 -0,171 -1,829 0,069 -0,210 0,008 

Dış Etmenler 0,057 0,063 0,069 0,904 0,367 -0,068 0,182 

Evlilik Uyumu        

Çiftlerin Ortak Kararı -0,030 0,039 -0,078 -0,785 0,433 -0,107 0,046 

Çift Doyumu-Mutluluğu -0,015 0,053 -0,030 -0,286 0,775 -0,121 0,090 

Duygulanım İfadesi 0,122 0,140 0,080 0,868 0,386 -0,155 0,399 

Çiftlerin Bağlılığı 0,106 0,072 0,118 1,473 0,142 -0,036 0,248 

Bağlanma       

Kaygı -0,030 0,024 -0,101 -1,244 0,215 -0,077 0,017 

Kaçınma -0,025 0,027 -0,074 -0,919 0,359 -0,078 0,028 

ĠliĢki Ġstikrarı        

İlişki Doyumu 0,106 0,047 0,209 2,258 0,025
* 

0,013 0,199 

Seçeneklerin Niteliğini 

Değerlendirme 
0,019 0,031 0,045 0,611 0,542 -0,043 0,081 

İlişki Yatırımı -0,017 0,025 -0,050 -0,664 0,508 -0,066 0,033 

Model Özeti:  

R=0,412;  R
2 
=

 
0,169;  Adj. R

2 
= 0,107;  F= 2,709;  p=0,000

***
 

Bağımlı Değişken= Özerklik 

*:p<0,05,  ***:p<0,001 

Std. Hata= Standart Hata,   Adj. R
2
= Düzeltilmiş R

2
,   GA= Güven Aralığı 

t, F= Test İstatistiği,     p= Anlamlılık Düzeyi 

Tablo 25‟te Psikolojik İyi Oluş Ölçeği Alt boyutu olan Özerklik‟e Ayrılık Ne-

denleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Ölçek ve alt boyutlarının etkilerini 

belirleyebilmek için uygulanan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları incelendiğin-

de, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (F 2,258 p < 0, 

05). Özerklik puanında meydana gelen değişimin %16,9‟u (R
2
=0,169) modele dâhil 

ettiğimiz bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır.  

Buna göre; bağımsız değişkenlerden sadece Ayrılık Nedenleri Ölçeği alt boyut-

larından Benliğe İlişkin Nedenler ve Kişisel Farklılıkların, İlişki İstikrarı Ölçeği alt bo-

yutlarından İlişki Doyumunun modeldeki katsayıları anlamlıdır (p<0,05). Benliğe İliş-

kin Nedenler, Kişisel Farklılıklar Ve İlişki İstikrarı Özerkliğe pozitif etki yapmaktadır. 

Başka bir ifade ile Benliğe İlişkin Nedenler puanındaki 1 birimlik artış Özerklik pua-

nında 0,133 (B) birim artışa, Kişisel Farklılıklar puanındaki 1 birimlik artış Özerklik 

puanında 0,147 (B) birim artışa, İlişki Doyumu puanındaki 1 birimlik artış Özerklik 

puanında 0,106 (B) birim artışa sebep olmuştur. Modele en çok katkısı olan bağımsız 
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değişken ise İlişki İstikrarının alt boyutu olan İlişki Doyumu‟dur (β=0,209; t=2,258; 

p=0,025<0,005). 

Tablo 26. Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Alt Boyutları-

nın Çevresel Hakimiyet Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız DeğiĢkenler B 
Std. 

Hata 
Beta T p 

B için 95% GA 

Alt Üst 

Sabit 19,570 2,728  7,173 0,000 14,188 24,952 

Ayrılık Nedenleri        

Partnere İlişkin Nedenler -0,017 0,034 -0,037 -0,486 0,627 -0,084 0,051 

Benliğe İlişkin Nedenler 0,014 0,046 0,022 0,315 0,753 -0,076 0,104 

Kişisel Farklılıklar 0,044 0,059 0,065 0,746 0,457 -0,072 0,160 

İlişkiye/Etkileşime İlişkin 

Nedenler 
-0,026 0,045 -0,053 -0,582 0,561 -0,114 0,062 

Dış Etmenler -0,075 0,051 -0,108 -1,462 0,145 -0,176 0,026 

Evlilik Uyumu        

Çiftlerin Ortak Kararı 0,002 0,031 0,008 0,078 0,938 -0,059 0,064 

Çift Doyumu-Mutluluğu 0,061 0,043 0,143 1,407 0,161 -0,024 0,146 

Duygulanım İfadesi -0,029 0,113 -0,023 -0,254 0,800 -0,253 0,195 

Çiftlerin Bağlılığı 0,014 0,058 0,019 0,242 0,809 -0,101 0,129 

Bağlanma       

Kaygı -0,047 0,019 -0,189 -2,411 0,017
* 

-0,085 -0,008 

Kaçınma -0,071 0,022 -0,255 -3,256 0,001
** 

-0,114 -0,028 

ĠliĢki Ġstikrarı        

İlişki Doyumu -0,018 0,038 -0,042 -0,464 0,643 -0,093 0,057 

Seçeneklerin Niteliğini 

Değerlendirme 
-0,019 0,025 -0,054 -0,752 0,453 -0,069 0,031 

İlişki Yatırımı -0,030 0,020 -,106 -1,454 0,148 -0,070 0,011 

Model Özeti:  

R=0,467;  R
2 
=

 
0,218;  Adj. R

2 
= 0,159;  F= 3,707;  p=0,000

***
 

Bağımlı Değişken= Çevresel Hakimiyet 

*:p<0,05,   **:p<0,01,   ***:p<0,001 

Std. Hata=Standart Hata,    Adj. R
2
=Düzeltilmiş R

2
,   GA =Güven Aralığı 

t, F= Test İstatistiği,     p=Anlamlılık Düzeyi 

Tablo 26‟da Psikolojik İyi Oluş Ölçeği alt boyutu olan Çevresel Hakimiyet‟e 

Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Ölçek ve alt boyutlarının 

etkilerini belirleyebilmek için uygulanan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları 

incelendiğinde, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlıdır (F=3,707; p<0,001). 

Çevresel Hakimiyet puanında meydana gelen değişimin %21,8‟i (R
2
=0,218) modele 

dâhil ettiğimiz bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır.  

Buna göre; bağımsız değişkenlerden sadece Bağlanma Ölçeğinin alt boyutları 

olan Kaygı ve Kaçınmanın modeldeki katsayıları anlamlıdır (p<0,05). Kaygı ve kaçın-



105 

ma Çevresel Hakimiyete negatif etki yapmaktadır. Başka bir ifade ile Kaygı puanındaki 

1 birimlik artış Çevresel Hakimiyet puanında 0,047 (B) birim azalışa, kaçınma puanın-

daki 1 birimlik artış Çevresel Hakimiyet puanında 0,071 (B) birim azalışa sebep olmuş-

tur. Modele en çok katkısı olan bağımsız değişken ise Bağlanma Ölçeği alt boyutu Ka-

çınma‟dır (β=0,255; t=-3,256; p=0,001<0,005).  

Tablo 27. Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Alt Boyutları-

nın Bireysel Gelişim Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız DeğiĢkenler B 
Std. 

Hata 
Beta T p 

B için 95% Güven 

Aralığı 

Alt Üst 

Sabit 27,082 3,186  8,501 0,000 20,797 33,367 

Ayrılık Nedenleri        

Partnere İlişkin Nedenler -0,022 0,040 -0,044 -0,555 0,580 -0,101 0,056 

Benliğe İlişkin Nedenler 0,009 0,053 0,012 0,161 0,872 -0,096 0,114 

Kişisel Farklılıklar 0,034 0,069 0,045 0,499 0,618 -0,101 0,170 

İlişkiye/Etkileşime İlişkin 

Nedenler 
-0,005 0,052 -0,009 -0,100 0,921 -0,108 0,098 

Dış Etmenler 0,051 0,060 0,066 0,862 0,390 -0,066 0,169 

Evlilik Uyumu        

Çiftlerin Ortak Kararı -0,011 0,036 -0,029 -0,296 0,767 -0,083 0,061 

Çift Doyumu-Mutluluğu -0,105 0,050 -0,219 -2,075 0,039
* 

-0,204 -0,005 

Duygulanım İfadesi 0,114 0,132 0,080 0,858 0,392 -0,148 0,375 

Çiftlerin Bağlılığı 0,161 0,068 0,191 2,366 0,019
* 

0,027 0,295 

Bağlanma       

Kaygı -0,065 0,023 -0,235 -2,888 0,004
** 

-0,110 -0,021 

Kaçınma -0,062 0,025 -0,196 -2,417 0,017
* 

-0,112 -0,011 

ĠliĢki Ġstikrarı        

İlişki Doyumu 0,036 0,044 0,074 0,802 0,424 -0,052 0,123 

Seçeneklerin Niteliğini 

Değerlendirme 
0,023 0,030 0,058 0,782 0,435 -0,035 0,081 

İlişki Yatırımı -0,026 0,024 -0,082 -1,085 0,279 -0,073 0,021 

Model Özeti: 

R=0,402;  R
2 
=

 
0,161;  Adj. R

2 
= 0,098;  F= 2,555;  p=0,000

***
 

Bağımlı Değişken= Bireysel Gelişim 

*:p<0,05,   **:p<0,01,   ***:p<0,001 

Std. Hata= Standart Hata,    Adj. R
2
=Düzeltilmiş R

2
 

t, F= Test İstatistiği,     p= Anlamlılık Düzeyi 

Tablo 27‟de Psikolojik İyi Oluş Ölçeği slt boyutu olan Bireysel Gelişim‟e Ayrı-

lık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Ölçek ve alt boyutlarının 

etkilerini belirleyebilmek için uygulanan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları 

incelendiğinde, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür 
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(F=2,555; p<0,001). Bireysel Gelişim puanında meydana gelen değişimin %16,1‟i 

(R
2
=0,161) modele dâhil ettiğimiz bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır.  

Buna göre; bağımsız değişkenlerden sadece Evlilik Uyumu Ölçeği alt boyutla-

rından Çiftlerin Doyumu-Mutluluğu ve Çiftlerin Bağlılığı, Bağlanma alt boyutlarından 

olan Kaygı ve Kaçınmanın modeldeki katsayıları anlamlıdır (p<0,05). Çiftlerin Doyu-

mu-Mutluluğu, Kaygı ve Kaçınma, Bireysel Gelişime negatif etki yapmakta iken Çiftle-

rin Bağlılığı Bireysel Gelişime pozitif etki yapmaktadır. Başka bir ifade ile Çiftlerin 

Doyumu-Mutluluğu puanındaki 1 birimlik artış Bireysel Gelişim puanında 0,105 (B) 

birim azalışa, Çiftlerin Bağlılığı puanındaki 1 birimlik artış Bireysel Gelişim puanında 

0,161 (B) birim artışa, Kaygı puanındaki 1 birimlik artış Bireysel Gelişim puanında 

0,065 (B) birim azalışa, Kaçınma puanındaki 1 birimlik artış Bireysel Gelişim puanında 

0,062 (B) birim azalışa sebep olmuştur. Modele en çok katkısı olan bağımsız değişken 

ise Bağlanma Ölçeğinin alt boyutu Kaygı‟dır (β=0,235; t=-2,888; p=0,004<0,005). 

Tablo 28. Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Alt Boyutları-

nın Diğerleriyle Olumlu İlişkiler Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız DeğiĢkenler B 
Std. 

Hata 
Beta T p 

B için 95% Güven 

Aralığı 

Alt Üst 

Sabit 19,915 2,475  8,047 0,000 15,033 24,797 

Ayrılık Nedenleri        

Partnere İlişkin Nedenler 0,008 0,031 0,020 0,246 0,806 -0,053 0,069 

Benliğe İlişkin Nedenler -0,067 0,041 -0,119 -1,620 0,107 -0,148 0,015 

Kişisel Farklılıklar 0,006 0,053 0,010 0,109 0,913 -0,100 0,111 

İlişkiye/Etkileşime İlişkin 

Nedenler 
-0,035 0,041 -0,082 -0,855 0,394 -0,115 0,045 

Dış Etmenler 0,060 0,046 0,102 1,294 0,197 -0,032 0,152 

Evlilik Uyumu        

Çiftlerin Ortak Kararı 0,008 0,028 0,030 0,297 0,767 -0,047 0,064 

Çift Doyumu-Mutluluğu -0,020 0,039 -0,055 -0,514 0,608 -0,097 0,057 

Duygulanım İfadesi -0,007 0,103 -0,006 -0,068 0,946 -0,210 0,196 

Çiftlerin Bağlılığı 0,023 0,053 0,037 0,444 0,658 -0,081 0,128 

Bağlanma       

Kaygı -0,046 0,018 -0,216 -2,590 0,010
* 

-0,080 -0,011 

Kaçınma -0,031 0,020 -0,132 -1,586 0,115 -0,070 0,008 

ĠliĢki Ġstikrarı        

İlişki Doyumu 0,027 0,035 0,073 0,768 0,443 -0,042 0,095 

Seçeneklerin Niteliğini 

Değerlendirme 
0,036 0,023 0,119 1,571 0,118 -0,009 0,081 

İlişki Yatırımı -0,026 0,018 -0,107 -1,386 0,168 -0,062 0,011 

Model Özeti:  
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R=0,345;  R
2 
=

 
0,119;  Adj. R

2 
= 0,052;  F= 1,790;  p=0,043

*
 

Bağımlı Değişken= Diğerleriyle Olumlu İlişkiler 

*:p<0,05 

Std. Hata= Standart Hata,    Adj. R
2 
=Düzeltilmiş R

2
 

t, F= Test İstatistiği,     p= Anlamlılık Düzeyi 

Tablo 28‟de Psikolojik İyi Oluş Ölçeği alt boyutu olan Diğerleriyle Olumlu İliş-

kiler‟e Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Ölçek ve alt bo-

yutlarının etkilerini belirleyebilmek için uygulanan çoklu doğrusal regresyon analizi 

sonuçları incelendiğinde, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu sap-

tanmıştır (F=1,790; p<0,05). Diğerleriyle Olumlu İlişkiler puanında meydana gelen de-

ğişimin %11,9‟u (R
2
=0,119) modele dâhil ettiğimiz bağımsız değişkenler tarafından 

açıklanmaktadır.  

Buna göre; bağımsız değişkenlerden sadece Bağlanma Ölçeği alt boyutu olan 

Kaygının modeldeki katsayısı anlamlıdır (p<0,05). Kaygı, Diğerleriyle Olumlu İlişkilere 

negatif etki yapmaktadır. Başka bir ifade ile Kaygı puanındaki 1 birimlik artış Diğerle-

riyle Olumlu İlişkiler puanında 0,046 (B) birim azalışa sebep olmuştur (β=0,046; t=-

2,590; p=0,010<0,005).  

Tablo 29. Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Alt Boyutları-

nın Yaşam Amacı Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız DeğiĢkenler B 
Std. 

Hata 
Beta T p 

B için 95% Güven 

Aralığı 

Alt Üst 

Sabit 24,779 3,466  7,148 0,000 17,941 31,617 

Ayrılık Nedenleri        

Partnere İlişkin Nedenler -0,012 0,043 -0,022 -0,275 0,783 -0,097 0,074 

Benliğe İlişkin Nedenler -0,040 0,058 -0,052 -0,696 0,487 -0,154 0,074 

Kişisel Farklılıklar 0,084 0,075 0,105 1,125 0,262 -0,064 0,232 

İlişkiye/Etkileşime İlişkin 

Nedenler 
-0,016 0,057 -0,027 -0,280d 0,780 -0,128 0,096 

Dış Etmenler 0,017 0,065 0,021 0,268 0,789 -0,111 0,146 

Evlilik Uyumu        

Çiftlerin Ortak Kararı 0,045 0,040 0,117 1,139 0,256 -0,033 0,123 

Çift Doyumu-Mutluluğu 0,012 0,055 0,024 0,220 0,826 -0,096 0,120 

Duygulanım İfadesi -0,058 0,144 -0,038 -0,399 0,690 -0,342 0,227 

Çiftlerin Bağlılığı 0,080 0,074 0,090 1,077 0,283 -0,066 0,226 

Bağlanma       

Kaygı -0,058 0,025 -0,197 -2,354 0,050 -0,107 -0,009 

Kaçınma -0,051 0,028 -0,153 -1,828 0,069 -0,105 0,004 

ĠliĢki Ġstikrarı        

İlişki Doyumu -0,012 0,048 -0,023 -0,242 0,809 -0,107 0,084 

Seçeneklerin Niteliğini -0,016 0,032 -0,038 -0,498 0,619 -0,079 0,047 
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Değerlendirme 

İlişki Yatırımı -0,016 0,026 -0,049 -0,635 0,526 -0,067 0,035 

Model Özeti:  

R=0,327;  R
2 
=

 
0,107;  Adj. R

2 
= 0,039;  F= 1,586;  p=0,086 

Bağımlı Değişken= Yaşam Amacı 

Std. Hata= Standart Hata,    Adj. R
2
= Düzeltilmiş R

2
 

t, F= Test İstatistiği,     p= Anlamlılık Düzeyi 

Tablo 29‟da Psikolojik İyi Oluş Ölçeği alt boyutu olan Yaşam Amacı‟na Ayrılık 

Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Ölçek ve alt boyutlarının etkile-

rini belirleyebilmek için uygulanan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları incelen-

diğinde, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur 

(F=1,586).  

Tablo 30. Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Alt Boyutları-

nın Öz Kabul Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız DeğiĢkenler B 
Std. 

Hata 
Beta T p 

B için 95% Güven 

Aralığı 

Alt Üst 

Sabit 25,738 3,364  7,651 0,000 19,102 32,375 

Ayrılık Nedenleri        

Partnere İlişkin Nedenler -0,013 0,042 -0,025 -0,307 0,759 -0,096 0,070 

Benliğe İlişkin Nedenler 0,043 0,056 0,057 0,769 0,443 -0,068 0,154 

Kişisel Farklılıklar 0,064 0,073 0,083 0,885 0,377 -0,079 0,208 

İlişkiye/Etkileşime İlişkin 

Nedenler 
-0,016 0,055 -0,028 -0,284 0,776 -0,124 0,093 

Dış Etmenler -0,039 0,063 -0,050 -0,626 0,532 -0,164 0,085 

Evlilik Uyumu        

Çiftlerin Ortak Kararı -0,031 0,039 -0,082 -0,798 0,426 -0,107 0,045 

Çift Doyumu-Mutluluğu 0,015 0,053 0,030 0,274 0,784 -0,090 0,120 

Duygulanım İfadesi -0,047 0,140 -0,032 -0,335 0,738 -0,323 0,229 

Çiftlerin Bağlılığı -0,053 0,072 -0,062 -0,741 0,460 -0,195 0,088 

Bağlanma       

Kaygı -0,038 0,024 -0,135 -1,602 0,111 -0,085 0,009 

Kaçınma -0,032 0,027 -0,101 -1,199 0,232 -0,085 0,021 

ĠliĢki Ġstikrarı        

İlişki Doyumu 0,015 0,047 0,032 0,328 0,743 -0,077 0,108 

Seçeneklerin Niteliğini 

Değerlendirme 
-0,033 0,031 -0,081 -1,052 0,294 -0,094 0,029 

İlişki Yatırımı -0,028 0,025 -0,087 -1,113 0,267 -0,077 0,022 

Model Özeti:  

R=0,310;  R
2 
=

 
0,096;  Adj. R

2 
= 0,028;  F= 1,411;  p=0,151 

Bağımlı Değişken= Öz Kabul 

Std. Hata= Standart Hata,  Adj. R
2
=Düzeltilmiş R

2
 

t, F= Test İstatistiği,     p=Anlamlılık Düzeyi 
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Tablo 30‟da Psikolojik İyi Oluş Ölçeği alt boyutu olan Öz Kabul‟e Ayrılık Ne-

denleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Ölçek ve alt boyutlarının etkilerini 

belirleyebilmek için uygulanan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları incelendiğin-

de, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür (F=1,411).   
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Yorumlar 

Bu araştırmada, öncelikle çalışma grubunun demografik özelliklerine göre fark-

lılaşma oluşuna bakılmıştır. Daha sonrasında ikinciye evli çiftlerde Psikolojik İyi Oluşu 

yordadığı düşünülen Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, Bağlanma Biçimleri, İlişki İs-

tikrarı gibi değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla araştırmanın bu bölü-

münde, bulgulardaki sıralama doğrultusunda araştırma sorularına paralel olarak bulgula-

rın yorumlarına yer verilecektir.  

1. İlk ve ikinci evlilik yaşa ve cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır ?  

Çalışmanın ilk sorusu kapsamında yapılan analizler neticesinde erkeklerin ilk 

evlilik yaşı puan ortalamasının (x  =25,9), kadınların ilk evlilik yaşı puan ortalamasından 

(x  =21,9) anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur. Literatürde de özellikle 

kadınların ergenlikte ya da genç yaşta yaptıkları ilk evlilikleri (16-25) üzerinde durul-

maktadır (Orçan & Kar, 2008; Bumpass, Castro-Martin & Sweet, 1991; Bramlett & 

Mosher, 2001; Sweeney, 2010). Türkiye‟nin bazı bölgelerinde var olan gelenek ve gö-

reneklere göre, kadınların erken yaşta evlendirilmesi gerektiğine yönelik genel eğilim 

azalmakla beraber günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Örneğin, Orçan ve 

Kar‟ın (2008) Diyarbakır bölgesinde yaptıkları çalışmada kadınların ideal evlilik yaşı-

nın 19-21 yaş arasında olduğu ve kadınların erken yaşta evlendirilmesinde yoksulluk, 

eğitim seviyesinin düşüklüğü, ailedeki kardeş sayısının fazlalığı ve bölgenin geleneksel 

yapısı gibi faktörlerin etkili olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca çalışmaya katılan gruba gö-

re, kız çocukları liseden sonra ya da daha erken yaşta okulu bırakınca okumuyorsa ev-

lendirilmesi ve aileye yük olmaması gerektiğini düşünmüşlerdir. Yani Türk toplumunun 

kadınlardan ve erkeklerden bekledikleri bazı toplumsal cinsiyet rolleri bulunmaktadır 

(Günay & Bener, 2011). Bunlar kadınlar için evlenmeleri, evle ilgili işleri yürütmeleri, 

sakin ve hoşgörülü olmaları, çocuklarına bakmaları, erkekler için ise evin ekonomik 

yükünü alarak bir işte çalışmaları ve güçlü olmaları gibi rollerdir (İmamoğlu, 1991).   

Lambert ve arkadaşları da (2018) boşanmanın 25 yaşından önce olması halinde, 

yeniden evlilik yapma ihtimalinin % 60 oranında daha fazla olduğunu görmüşlerdir. 

Çünkü kadınların erken yaşta yaptıkları evlilikler yürümediğinde, doğurganlık potansi-
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yellerinin yaşla azalması sebebiyle boşanmak için acele etmektedirler (Buckle, Gallup 

& Rodd, 1996).  

Her altı kadından birinin 18 yaşından önce ilk evliliğini yaptığını (Bumpass, 

Castro-Martin & Sweet, 1991) ve hatta çok erken yaşta evlendikleri için 25 en geç 30 

yaşlarında ayrılma riskinin yüksek olduğu belirtilmiştir (Bramlett & Mosher, 2001). Bu 

yüzden erken evlenen kadınların 25 yaşından önce boşanması halinde, ikinciye evlilik 

için yüksek potansiyeli oluşturmaktalar (Bramlett & Mosher, 2001). Benzer şekilde 

Wilson ve Clarke da (1992) erken yaşta yapılan evliliklerin boşanmanın güçlü bir yor-

dayıcısı olduğunu düşünmüşlerdir. Araştırma bulgularıyla uyuşan Booth ve Edwards‟ın 

(Booth & Edwards, 1992) yaş ortalaması 55 olan 2,033 bir ve birden fazla evlilik yapan 

kişiyle yapmış oldukları mülakatlarda, kadınların ergen yaşta yaptıkları ilk evliliklerin 

boşanma üzerinde yüksek düzeyde açıklayıcı etkisi olduğunu bulmuşlardır. Booth ve 

Edwards‟a göre (1992) ergenlik döneminde evlenenlerin boşanmaya eğiliminin daha 

fazla olmasının sebepleri arasında; mesleki ve eğitimsel olarak dezavantajlı olmaları, 

yaşam dönemi olarak daha risk alabilecek bir yaş döneminde veya olgunlaşmamış bir 

evrede olmaları ve aileleriyle daha zayıf iletişim ağının olduğunu ifade etmişlerdir. 

Kadınların ekonomik bağımsızlığının ve eğitim durumunun 1960‟lardan 

1980‟lere doğru artmasıyla beraber; ilk evlilik yaşı kadınlarda 22‟den 25‟e, erkeklerde 

ise 20‟den 24‟e yükselmiştir (Sweeney, 2010). Bu durumda kadının ekonomik olarak 

eşine bağlı olmaması evliliğe daha az ihtiyaç duymasına sebep olmuştur (Sweeney, 

2010). Değişen toplumsal cinsiyet rollerinde, kadınlardan eş olması ve anne olmasının 

yanı sıra eğitim hayatını sürdürmesi, çalışan bir birey olması gibi beklentiler de ifade 

edilmektedir (Günay & Bener, 2011). Kadınların eğitim hayatlarının ve iş yaşamlarının 

devam etmesinden ötürü, kadınlar evliliklerini geciktirmekte ve çocuk sayısını azalt-

maktadır (Günay & Bener, 2013).  

Erken yaşta yapılan ilk evlilikler sonrası boşanma halinde, ikinciye evliliğin de 

33 yaşlarında yapıldığı ifade edilmiştir (Bumpass, Castro-Martin & Sweet, 1991). Bu 

durumda, ikinci evlilikler, genç yetişkinliğin daha ileri dönemlerinde yapılmaktadır. 

Yine araştırma bulgularıyla paralel olarak Bramlett ve Mosher‟e göre (2002) ikinciye 

evlilik yaş ortalaması kadınlarda 34.2 iken erkeklerde 37.4 olarak bulunmuştur. Paralel 

olarak erkeklerin kadınlara göre daha geç yaşta ikinciye evliliğini destekleyen bir başka 
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çalışmada, Wilson ve Clark‟ın (1992) ikinci evliliğini yapmış çiftlerde yaptığı araştır-

malarıdır. Araştırma bulgularına göre, kadınlar ikinci evliliklerini 35 yaşında yaparken, 

erkekler ise ikinci evliliklerini 39 yaşında yapmaktadırlar. Ayrıca ilk evliliğini ikinciye 

evli bir eşle yapıyor olmanın yaş ortalaması 31-35 arasında değişmektedir. Bu yaş dö-

nemlerinde genç yetişkinlerin daha fazla kaynağa sahip olduğu, kariyer hedeflerinin 

çoğunu gerçekleştirdiği ve muhtemelen çocuk sahibi olduğu düşünülebilir (Sweeney, 

1995). Literatür bulguları (Bumpass, Castro-Martin & Sweet, 1991; Bramlett & 

Mosher, 2001), mevcut çalışmanın bulguları olan erkeklerin (37,8) ikinci evliliklerini de 

kadınlara (34,6) oranla daha geç yaşta yapmış olduğu bulgusuyla paraleldir. 

Bu çalışmanın önemli bulgularından bir diğeri ise, erkeklerin ikinci evliliklerinin 

yaşla birlikte arttığı ancak kadınların ikinci evliliklerinin 41 yaşına kadar artıp 41 yaş 

üstünde azalmaya başladığıdır. Kadınların özellikle 41 yaşından sonra ikinci evlilik ora-

nının azalmasının sebeplerinden biri, evrimsel olarak bakıldığında genç yaşta ve fiziksel 

çekiliği yüksek olan kadınlara evlilik için ya da partner seçiminde daha çok talep göste-

rilmesidir (Buss & Shackelford, 2008; Buss & Barnes, 1986). Diğer önemli sebep ise 

yaş ilerledikçe kadının doğurganlık kapasitesinin düşmesidir (Günay & Bener, 2013). 

Ayrıca kadınlar, boşandıktan sonra ikinciye evlenmekten ziyade, birlikte yaşamayı  

(“nafakanın kesilmemesi” (Ersöz, 2018), mal varlığının yeniden paylaşılması), daha 

cazip bir seçenek olarak görmekteler (Bramlett & Mosher, 2002).  

Evliliğin orta yetişkinliğe kadar daha sık rastlanan bir seyirle devam ettiği ve or-

ta yetişkinlikten sonra düştüğü mevcut araştırmanın bulgusu Livingston‟ın (2014) yap-

tığı ve Pew Research Center‟ın yayınladığı 1960 ve 2013‟teki araştırması ile paralellik 

göstermektedir. 1960 yılı bulgularına göre ikinciye evlilik 18-54 yaş arasında % 72 ile 

ve 54 yaşla birlikte ikinciye evliliğin % 42 ile hızla düştüğü bulunmuştur. 2013 yılı bul-

gularına göre ise 35 yaşın altında ikinciye evlilik oranını % 42 iken, 35-54 yaş arasında 

% 60 oranında yükselişe başlayarak 54 yaşından sonra ise % 57 ile düşüşe geçtiği gö-

rülmüştür. (Livingston, 2014).  

Araştırma bulgularına göre, eşler arasındaki ilk evlilik yaş farkı ortalaması 4,2 

iken ikinci evlilik yaş farkı ortalaması 5.5‟e yükselmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarından 

bir diğeri de, ilk evlilikte eşle yaş farkı 7 yaş ve üstünde % 19 iken, ikinci evlilikte eşle 

yaş farkı 7 yaş ve üstünde % 33‟e çıkmıştır. Yani yaş farkı aralığı ikinci evlilikte daha 
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da açılmıştır. Bu yükseliş ilgili literatürdeki çalışmalarca da desteklenmektedir (Cox & 

Demmitt, 2009; Livingston, 2014; Wilson & Clarke, 1992). Bu araştırmanın bulguları 

ile tutarlı olarak Cox ve Demmitt‟in (2009) yaptıkları çalışmada ilk evlilikteki yaş farkı 

ortalaması 2 yaş iken, ikinci evlilikte yaş farkı ortalamasının 7‟ye çıktığını bulmuşlardır. 

Eşlerin arasındaki yaş farkının iyice açılmış olması eşin güvenlik ve ilişki istikrarı gibi 

ihtiyaçlarını yaşı ilerde olan eşten karşılayabilmesi ihtimali ile açıklanmıştır (Cox & 

Demmitt, 2009). Teachman‟ın (2008) birden çok evlilik yapan 655 kadınla yaptığı ça-

lışmanın demografik analizlerinde, kadınların % 20‟sinin kendilerinden en az 5 yaş bü-

yük eşlerle evlenmiş olduğunu bulmuştur. Teachman‟ın (2008) çalışmasının en önemli 

sınırlılıkları arasında, ikinciye evli erkeklerin dahil edilmemesi ve sadece ikinci evlilik 

değil ikiden fazla evlilik yapan kadınların da dahil edilmiş olmasıdır. Sonuç olarak er-

kekler ilk evliliklerini yaparken kendinden küçük yaşta kadınlarla evlenme eğiliminde 

oldukları için (Glick & Lin, 1986; Wilson & Clarke, 1992) ilk evlilikte var olan yaş 

farkının ikinci evlilikte daha da artabileceği ifade edilmiştir. 

Mevcut çalışmanın bulgularına göre ilk evlilikten ayrıldıktan sonra ikinci evlili-

ğe kadar geçen sürenin 0-5 yıl arasında % 69 gibi yüksek bir oranda olduğu bulgusu 

bazı çalışmalarla desteklenmezken, bazılarınla desteklenmektedir. Örneğin mevcut araş-

tırma bulgularıyla paralel olarak bir grup araştırmacı (Schlesinger, 1968; Bumpass, 

Castro-Martin & Sweet, 1991, Spanier & Furstenberg, 1982) ikinci evliliğe daha hızlı 

bir geçiş sürecinden (0-5 yıl) bahsederken, bir diğer grup araştırmacı (Bramlett & 

Mosher, 2002; Wilson & Clarke, 1992) ise ikinci evliliğe geçişte daha uzun bir zaman 

dilimi (7-11 yıl) olduğunu ifade etmişlerdir.  

İlk olarak Jacop-son 1959 yılında yaptığı çalışmada, boşanan kadınlardan üçte 

birinin, ilk bir yıl içinde ikinciye evliliğini yaptığını ortaya koymuştur. Bir diğer benzer 

çalışma ise Glick‟in 1957 yıllında Amerika Birleşik Devletleri‟nde yapmış olduğu ça-

lışmasıdır (“Glick, 1957”-Aktaran: Schlesinger, 1968). Bu çalışmanın sonuçlarına göre 

boşandıktan sonra ikinciye evlenene kadar geçen sürenin 2,7 yıl olduğunu bulmuştur 

(Schlesinger, 1968). Yine Wilson (1989) ise boşandıktan sonra yeniden evlenene kadar 

geçen sürenin kadınlar için 3.6 yıl erkekler için ise 3 yıl olduğu ve kadınlara oranlara 

daha hızlı şekilde ikinciye evliliğe atıldıklarını belirtmiştir (Aktaran: Bumpass, Castro-

Martin & Sweet, 1991).  Furstenberg ve Spanier da (1982), boşandıktan sonra bireylerin 
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iyi oluş düzeyleri iyi ise, 3 ya da 4 yıl içinde yeniden evliliğe hazır hale geldiklerini 

bulmuşlardır.  

Bramlett ve Mosher‟in (2002) yaptığı NCHS‟in ikinciye evlenenlere ilişkin bul-

gularına göre, Kafkas kökenli kadınların % 58‟i,  Latin Amerikalı kadınların % 44‟ü, ve 

Afro- Amerikan kadınlarının % 32‟si eşinden ayrıldıktan sonraki ilk 5 yıl içinde ikinci 

evliliğini yapmışlardır. Boşanmış kadınlardan yaşlı, yüksek eğitimli ve finansal olarak 

bağımsız olanlar daha az yeniden evlenirken, bu kadınlarda son dönemlerde birlikte 

yaşama da evlenmenin yerini almaya başlamıştır. 

Son olarak ilk evliliğinden boşanmış kadınların, ikinci evliliğe geçerken aradaki 

zamanın, yaş arttıkça arttığı görülmüştür. Örneğin 20-24 yaş aralığında ikinci evlilik 

için 1.5 yıl geçerken, yaş 60-64‟e çıktıkça aralık 11 yıla çıkmaktadır. Erken yaştaki ka-

dınların ikinci evlilik için daha az süre bekledikleri söylenebilir. Boşanmış erkeklerde 

de 20-24 yaşlarında ikinci evlilik daha az bekleme süresiyle yapılırken, 60 yaşının üs-

tünde 7 yıl‟a çıkmaktadır (Wilson & Clarke, 1992).  

İlk ve ikinci evlilik yaşa ve cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır sorusunun 

araştırma bulguları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türk kültürünün kendine has 

yapısı göz önünde bulundurulduğunda, kadınlardaki erken evliliğin en temel belirleyici-

sinin toplumsal cinsiyet rolleri olduğu söylenebilir (Tuna Uysal, Tan Eren & Şimşek, 

2019). Bu çalışma grubunun evliliğe biran önce ve erken yaşta atılması, Türk kültürün-

de evliliğe gösterilen önemi vurgulamaktadır. Hatta geçmişte Türklerde evlilik yapmak, 

kişinin bağımsızlığının ve ayrı bir birey oluşunun göstergesi olarak bile görülmüştür 

(Eröz & Güler, 1998). Ayrıca farklı bir çalışmada da yine Türk toplumu yapısının, evli-

lik olgusunu en çok önemseyen ülkeler arasında yer aldığı gösterilmiştir (Eurostat 

Statistics Explained, 2017). Türkiye‟de erkeklerle kıyaslandığında kadının aileye ilişkin 

konulara daha fazla önem verdiği bulunmuştur (Pekel, 2019). Bunlara ilaveten, kültürel- 

ekonomik baskılar, namusunu koruma, ve aile kurmaya yönelik sosyal baskılar kadınla-

rın kendilerinden hem erkenden hem de daha büyük yaşlarda ve ekonomik gücü olan 

erkeklerle evlenmesine sebebiyet vermiştir (Kara, 2015; Tuna Uysal, Tan Eren & 

Şimşek, 2019). Bu durumda Türk toplumunun bir kesiminde kadının toplumsal cinsiyet 

rollerinde halen ayrımcılığa maruz kaldığı görülmektedir (Bingöl, 2014). Günümüz 

çağdaş Türkiyesinde kadının eğitim hayatının sürmesi ve çalışma yaşamına katılımı ile 
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beraber erken evliliklerin azaldığı bilinse de, toplumsal cinsiyet rollerinin en belirgin 

göstergesi olan kadının evlenmesi ve çocuk sahibi olması gerektiğine ilişkin geleneksel 

ve ataerkil inançların halen bazı kesimlerde devam ettiği düşünülmektedir (Bingöl, 

2014).  

2. İkinciye evli çalışma grubunun ilk evliliği sonlandırma süresi nedir?  

Çalışmanın ikinci sorusu olan ilk evliliğini sonlandırma süresi kapsamında yapı-

lan analizler neticesinde, ikinciye evli çalışma grubunda eşlerin ilk evliliklerini 1-5 yıl-

da (% 40,5), 6-10 yılda (% 29), 10 yıl üstünde (%19,5) ve 1 yıl altında (%11) sonlan-

dırmışlardır. Boşanmayla ilgili yapılan çalışmalar, bu araştırmanın verileriyle benzerlik 

göstermektedir (TÜİK, 2011-2016; Bramlett & Mosher, 2001; Yüksel-Kaptanoğlu, 

Eryurt & Koç, 2012). Evlilikle ilgili yapılan çalışmalar ayrılık için riskli dönemleri be-

lirlerken 1 yıl, 5 yıl ve 10 yıl‟ın öneminden bahsetmişlerdir (Türkiye İstatistik Kurumu, 

2011, 2016). Benzer şekilde, 2001 yılında Bramlett ve Mosher (2001) 15-44 yaş arasın-

daki kadınlarda, ilk evlilik, boşanma ve ikinci evliliğe dair yaptıkları çalışma sonuçları-

na göre, her 5 kadından 1‟i ilk evliliğini 5 yıl içinde bitirirken, her 3 kadından biri ise 

evliliğini 10 yıl içinde sonlandırdığını belirtmişlerdir. Yine Mirecki, Brimhall ve Bra-

mesfeld‟in (2013), 64 birinciye ve 64 ikinciye evliliğini yapmış iki gruptan elde ettiği 

demografik verilere göre, ikinci evliliğini yapanların % 66‟sı ilk evliliğini 10 yıl içeri-

sinde bitirmiştir. Mirecki ve arkadaşları (2013) ilk evliliğin ikinci evliliğe kıyasla an-

lamlı düzeyde daha uzun sürdüğünü ortaya koymuşlardır. Son olarak Kaptanoğlu ve 

arkadaşları (2012) Türk kültüründe kadınların evlilik döngüsünü incelemişlerdir. Türkiye 

Nüfus ve Sağlık Araştırması (2008) verilerinden elde ettikleri sonuçlara göre, boşanan 

kadınların % 40‟ı evliliğini ilk 5 yıl içinde bitirmişken, % 56‟sı ise evliliğini ilk 10 yıl 

içinde bitirmişlerdir. Kaptanoğlu ve ark.larının bulgularıyla, mevcut çalışmanın bulgula-

rı paralellik göstermektedir.  

Mevcut araştırmanın bulguları ilk evliliğin sonlanma süresinin 1-5 yılda (% 40) 

1 yıl altına (% 11) göre daha yüksek yüzdelik değerde olduğunu göstermektedir. Evlili-

ğin bitiş süresini etkileyen faktörler, kötü giden bir evliliğin neden bir yıl içerisinde de-

ğil de daha sıklıkla beş yıl içerisinde sonlandığını açıklamaktadır. Bu faktörlerden biri 

hamile olan ya da çocuk sahibi olan kadınların, boşanmak istemeleri halinde, çocukları-
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nın ya çok küçük yaşta olduğu ya da çocuklarının velayetini genellikle kadınlar aldığı 

için maddi ve manevi olarak daha büyük bir yük altına girmektedirler (Yüksel-

Kaptanoğlu, Eryurt & Koç, 2012). Dolayısıyla maddi ve manevi açıdan hazırlıksız şe-

kilde hızlı boşanmaları da onları oldukça güç bir duruma sokabilir. Faktörlerden bir 

diğer ise ilk evliliklerini kadınların kendi seçtikleri ve istedikleri eşle yapamıyor olmala-

rı olabilir (Yüksel-Kaptanoğlu, Eryurt & Koç, 2012). Türk toplumunda evlilik biçimle-

rine bakıldığında görücü usulü yapılan evliliklerin ilk 1 yıl içinde sonlandırılması, aile 

baskısından dolayı zor olduğu düşünülebilir. İlk bir yıl içinde aileler, kötü giden evliliğe 

müdahale edip düzelmesini sağlamaya çalışabilirler.  

İkinci sorunun araştırma bulguları bir bütün olarak değerlendirildiğinde ilk evli-

liğin sonlandırılma süresi en yoğun 1-5 yıl arasında görülmektedir. Kadın yaşı ilerledik-

çe kendi ile ilgili kararları almakta uygun bir yaş dönemine girip, eş olma ya da olmama 

ile ilgili de kararları daha rahat alabilmektedir (Fitzpatrick & Patricia, 1979). Hem kadı-

nın doğurganlığı bitmeden (Haberland, Chong & Bracken, 2003) hem toplum tarafından 

kabul görerek, hem de maddi manevi açıdan çocuğuna bakabilme sorumluluğunu alarak 

(Yüksel-Kaptanoğlu, Eryurt & Koç, 2012) evliliğini sonlandırması tamamen bu zaman 

dilimleriyle ilişkilidir.  

3. İlk evlilik yaşı ile eğitim durumu arasındaki ilişki nedir ?  

Araştırmanın üçüncü sorusu kapsamında yapılan analizlerden bir diğerinde ise 

ilk evlilik yaşı eğitim durumu değişkeniyle istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişkili 

bulunmuştur. İlk evlilik yaşı 15-20 yaş aralığında olanların büyük çoğunluğunun eğitim 

düzeyi ilkokul/ortaokul (%64,3) ve lise (%51,1) iken ilk evlilik yaşı 26-39 olanların ise 

büyük çoğunluğu üniversite (%42,4) ve yüksek lisans/doktoradır (%40,6).Buna göre, 

ikinciye evli çalışma grubunun ilk evlilik yaşı düştükçe eğitim seviyesi de düşmektedir.  

İkinciye evlenenlerin eğitim durumu ile ilgili demografik veriler, literatür bulgu-

larıyla benzerlik taşımaktadır (Glick & Lin, 1986; Bumpass, Castro-Martin & Sweet, 

1991; Lambert, Walle & Villar, 2018). İkinciye evlenen kadınların ilk evlilik yapma 

yaşının erken olması sebebiyle (Bumpass, Castro-Martin & Sweet, 1991), eğitim hayat-

larının kesintiye uğradığı veya eğitim hayatlarını devam ettiremedikleri ifade edilmiştir. 

Ancak daha geç yaşta evlenenlerin eğitim hayatlarını sürdürebildiği, daha erken evle-
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nenlerin ise eğitim durumunun ilköğretim düzeyinde seyrettiği bulunmuştur. Yine araş-

tırma bulgularına benzer olarak Glick ve Lin‟in (1986) 30 yaşından önce boşanmış ve 

yeniden evlenmiş annelerle yaptığı anket çalışmasının sonuçlarına göre, lise diploması 

olmayan kadınlar, ilk evlilikten çocuk sahibi olsun olmasın, ikinciye evlenenlerin en 

yüksek oranını oluşturmuştur. Lise eğitimini tamamlayan boşanmış kadınlar ise yeniden 

evlenenlerin en düşük oranını oluşturmuştur. Benzer şekilde Lambert ve arkadaşlarının 

(Lambert, Walle & Villar, 2018) yaptıkları çalışmada da yüksek eğitim düzeyi, düşük 

oranda yeniden evlilik ile ilişkili bulunmuştur. Çünkü eğitim düzeyi yüksek kadınlar 

ekonomik ve sosyal fırsatlardan bir erkeğe bağlı olmadan özerk bir şekilde faydalanmak 

ve hatta tadını çıkarmak isteyebilirler. Bu eğitim düzeyi ve yaşam standartları yüksek 

kişilerden, ikinci evliliğini yapanlar ise kendi standartlarına yakın kişilerden oluşmakta-

dır. 

Üçüncü sorunun bulguları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türk toplumun-

da çeşitli sebeplerle kadınların erken yaşlarda evlenmesi gerektiğine ilişkin toplumsal 

cinsiyet rolleri eğitim hayatını da sekteye uğratmaktadır. Kadınlar eğitim hayatında er-

keklerle eşit hakka sahip olamamaktalar (Pekel, 2019). Erkekler eğitim hayatına yön-

lendirilirken, evlenen kadın artık yuvasına sahip çıkacak ve çocuklarını yetiştirecektir 

(Tuna Uysal, Tan Eren & Şimşek, 2019). Özellikle Türkiye‟nin kırsal kesimlerinde ata-

erkil yapının baskın olması sebebiyle kadının eğitim hayatının önemsenmemesi (Tuna 

Uysal, Tan Eren & Şimşek, 2019), eğitime erişimdeki güçlükler nedeniyle eğitim haya-

tının yarım kalması (Özaydınlık, 2014) en sık karşılaşılan problemlerdendir. Ülkenin 

eğitim seviyesi ve eğitime verdiği önem erken yaşta evliliğin de belirleyicisi olmaktadır. 

Sonuç olarak, hayatla ve ilişkilerle ilgili tecrübesiz, eğitim düzeyi düşük, maddi gücü 

ise birine bağımlı olan kadınlar (Tuna Uysal, Tan Eren & Şimşek, 2019), erken yaşta 

yaptığı ilk evlilik sonucunda, mutsuzluğa yelken açmaktadırlar. 

4. Psikolojik iyi oluş, ayrılık nedenleri, evlilik uyumu, Bağlanma ve ilişki istik-

rarı cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?  

Çalışmanın dördüncü sorusu kapsamında, Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, 

Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarının cinsiyete göre farklılık yaratıp yaratma-

dığına yönelik analizlerden elde edilen bulgular sonucunda, sadece Ayrılık Nedenleri 
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Ölçeği alt boyutlarından Partnere İlişkin Nedenler puan ortalaması cinsiyete göre ista-

tistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaşmıştır. Buna göre ikinci evliliğini yapmış olan 

çalışma grubundaki kadınların, ilk evliliğinin sonlanma sebebi olarak, Partnere İlişkin 

Nedenler puanları, erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur. Yani kadın katılımcılar; 

eski eşin başkasına ilgi duymasını, eski eşin ilişkiden sıkılmasını, eski eşin bağımsızlık 

talebini veya eski eşin kendisine göre daha az ilişkiye bağlı olmasını ilk evliliklerinin 

bitiş sebepleri olarak belirtmişlerdir. İkinciye evlenenlerin ilk evlilikten ayrılık nedenle-

ri arasında Partnere İlişkin Nedenler literatürle de desteklenmektedir (Noroma, 

Olmstead & Welsh, 2017; Allen & Atkins, 2012; Amato & Previti, 2003; Ben-Ze‟ev, 

2015; Goodman, 1999).   

Evlilik dışı ilişkinin (extra marital ilişki) ya da aldatmanın ayrılık üzerindeki 

yordayıcı etkisine pek çok çalışma bakmıştır (Allen & Atkins, 2012; Cordero Marin, 

2010; Amato & Previti, 2003; Cleek & Pearson, 1985; Shackelford, Buss & Bennett, 

2002; Noroma, Olmstead & Welsh, 2017; Albrecht, 1979). Örneğin, Noroma, Olmstead 

ve Welsh‟in (2017) 104 beliren yetişkinle yaptıkları çalışmanın bulgularına göre, beli-

ren yetişkinler romantik ilişkideki karşılıklı bağımlılık ve ilişkide bağımsızlık ihtiyaçla-

rını karşılayamadıkları için bunları başka bir ilişkide karşılamaya çalışmaktadır. Ayrıca, 

alkol etkisinde bir başkasıyla yakınlaşma, evlilik dışı partnere çekim, heyecan ve  yeni-

lik ihtiyacı aldatma sebeplerinin arasında yer almıştır. Karşılanamamış karşılıklı bağım-

lılık ve yakınlık ihtiyacı belirten katılımcıların, belirtmeyenlere göre daha kaçınmacı 

bağlanma stiline sahip oldukları görülmüştür. Noroma, Olmstead ve Welsh‟in (2017), 

genç yetişkinler hem yakın ilişki ve hem de işle ilgili ne yapacaklarına karar verme ev-

resinde oldukları için, karşılanmayan ihtiyaçları olduğunda aldatma konusunda daha 

hassas ve aldatmaya eğilimli olabildiklerini öne sürmüşlerdir. 

Benzer şekilde Wiederman‟a göre (1997) Amerika‟da evli erkeklerin % 34‟ü ile 

kadınların % 19‟u yaşamlarının bir evresinde evlilik dışı cinsel ilişkiye girmişlerdir. 

Evlilik dışı ilişkinin neden olabileceğine dayalı sebeplere bakıldığında ilişki doyumsuz-

luğu, daha sık cinsel ilişki isteği ve evlilik dışı ilişkisine duyduğu aşk gibi nedenleri 

vardır. Allen ve Atkins (2012) de boşanma ile evlilik dışı ilişki arasındaki ilişkiye bak-

mışlardır. Evlilik dışı cinsel ilişki boşanma riskini 2-3 kat arttırmıştır. Allen ve Atkins‟e 

göre, evlilik dışı ilişkide duygusal bir bağ olduğu takdirde evlilik ilişkisinin bitmesinin 
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daha yüksek bir ihtimal olduğunu söylemişlerdir. Yine Atkins ve arkadaşlarının (2005) 

başlattığı ve 5 yıllık izlem çalışmasını Marin‟in (2010) yaptığı birbirini aldatan 19 çift 

üzerinde, çift terapisinin etkinliğine bakmışlardır. Buna göre, terapiye başlamadan önce 

ve terapi sürecinde aldatan çiftlerin % 43‟ünün evliliği ayrılıkla sonuçlanırken, terapi 

süresince aldattığını gizleyenlerin % 80‟inin de evliliği sona ermiştir. Aldatıp evli kalan 

grubun ise ilişki doyumunun yükseldiği bulunmuştur.  

Diğer bir destekleyici çalışmada ise  (Amato & Previti, 2003)  ayrılık sebebi ola-

rak aldatma % 18,4 ile ilk sırada yer almaktadır. Çalışmaya göre, kadınlar‟ın % 25‟i 

erkeklerin ise sadece % 15‟i aldatmayı boşanma sebebi olarak görmüştür. Bir diğer ben-

zer çalışmada ise, Cleek ve Pearson (1985) ise 275 erkek ve 336 kadına boşanmanın 

hangi sebeplerden olabileceğini sormuşlardır. Kadınların algıladıkları ayrılık sebepleri-

nin üçüncü sırasında aldatma yer alırken (% 7,7), erkeklerin algıladıkları ayrılık sebep-

lerinin aldatma ancak yedinci sırasında (% 5,7) yer almıştır. Cleek ve Pearson ayrılığın 

tek bir sebeple ilişkilendirilmesindense, bir dizi problem olarak görülüp algılanan sorun-

lar olarak bakılmasını önermiştir.   

Yine Albrecht‟in (1979) yaptığı çalışmada, 369 yeniden evlilik yapmış katılım-

cının, ilk evliliklerinin neden bittiği ve şuanki evliliklerinde yaşadıkları en büyük prob-

lemlerin neler olduğu sorulduğunda, ilk ve ikinci evlilikler arasında benzer sorunların 

açığa çıkmadığı görülmüştür. Katılımcılar ilk evliliklerini bitirme sebeplerini önem sıra-

sıyla ihanet, birbirini artık sevmiyor olmak, duygusal problemler ve finansal sorunlar 

olarak bildirmişlerdir. Aynı katılımcılara ikinci evliliklerinde yaşadıkları sorunlar sorul-

duğundaysa önem sırasıyla ekonomik sorunlar, duygusal problemler, cinsel sorunlar ve 

ilk eşle ilgili problemler olarak belirtmişlerdir.  

Farklı bir çalışmada ise, Shackelford ve arkadaşları (2002) 256 katılımcıda alda-

tılmayı affetmenin cinsiyete göre nasıl farklılıklaşmakta olduğuna bakmışlardır. Buna 

göre erkekler kadınlara göre, cinsel birliktelik içeren aldatmayı duygusal aldatmaya 

göre daha az affedilebilir bulmuş ve ilişkiyi böyle bir durumda bitereceklerini ifade et-

mişlerdir. Tam tersi kadınlar ise erkeklerle kıyaslandığında duygusal aldatmayı daha zor 

affedilir bulup ilişkiyi daha yüksek olasılıkta bitirebileceklerini belirtmişlerdir. 

Humphrey‟e göre (1987) erkekler “cinsel olarak aldattığında” (extramarital sex), tek 

gecelik ya da kısa süreli olabilmekte ve bu da duygusal derinlikten uzak bir anlam taşı-
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maktadır. Ancak aldatma daha duygusal katılımı, sevgi veya yakınlığı ve derinliği içeri-

yorsa bunu da “duygusal aldatma” (extramarital affair) olarak tanımlamıştır. Duygusal 

katılımın olduğu bir birliktelik sevgi içerdiği için evlilik ilişkisini tehlikeye sokmakta-

dır. Bu yüzden bahsi geçen çalışmadaki kadın katılımcılar, eşlerinin sevgisinin bittiğini 

düşünüp ayrılmak isteyebilirler. 

South ve Lyllod‟un (1995) çalışması da bu araştırmanın bulgularıyla benzerlik 

taşımaktadır. Çalışmacılara göre (South & Lloyd, 1995) boşananların ve evliliğinde 

mutsuz olanların oluşturduğu çoğunluk, halen evli olanlar için olası seçenekler bir risk 

taşımaktadır. Bir başkasının halen evli eşi, mutsuz evliliği olanlar için uygun bir seçe-

nek olabilir. Uygun eş alternatifinin çekiciliği, kişiyi mutsuz evliliğinden uzaklaştırıp 

boşanmaya iten bir faktör olabilmektedir. Yine evli bireylerin cinsel olarak aldatma fır-

satlarının oluşu da, evlilikte boşanmanın tohumlarını atan faktörlerden birisidir. Bunlara 

ilaveten boşanmış bireylerin oluşu yeniden evlenme fırsatı sağlamakta ve bu da hali 

hazırda evli bireylerin boşanmaya daha eğilimli oluşunu açıklamaktadır. Boşanma oran-

larının yüksek olması, yeniden evlilik ya da yeniden ilişki için hali hazırda evli ve mut-

suz bireyler için uygun alternatifler oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada ise Partnere İlişkin Nedenler alt boyutunun maddelerinden biri 

olan “eşin bağımsız olma isteği” ile ilgili çalışmalar literatürde sınırlıdır (Esquer, 

Burnett & Epstein, 1997; Ben-Ze‟ev, 2015; Goodman, 1999). Bu çalışmada ikinciye 

evlenenlerin ilk evlilikten ayrılma nedenleri arasında, eşin yüksek düzeyde özerkliği 

talep etmesi olduğu bulunmuştur. Çok fazla özerklik ya da özgürlük ve alternatiflerin 

çok olması, kişiyi belirsizliğe, güvensizliğe, doyumsuzluğa ve depresyona sürükler ki 

bu görüş şuanki çalışmanın bulgularıyla da desteklenmektedir (Ben-Ze‟ev, 2015). Ayrı-

ca, yüksek düzeyde özerk olan birey ilişkide, problemlerden kaçınabilir, başa çıkma 

kaynaklarının güçlü olduğuna inanır ve yaşamının problemden uzak olduğunu zanneder 

(Goodman, 1999).  

Bu bulguların aksine Rankin-Esquer ve arkadaşları (1997) 141 evli çiftle yaptık-

ları çalışmada evlilikte, özerklik ve bağlılığın bir arada oluşunun evlilik uyumunu yor-

dadığını tespit etmişlerdir. Hatta kadınlarda eşle bağlılık düzeyinin yüksekliği; evlilik 

uyumu ve özerklikle anlamlı düzeyde ilişkili bulunmuştur. Bu yüzden kadınların erkek-

lere göre daha çok özerklik duyguları için cesaretlendirilmeye ihtiyaçları olduğu sonu-
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cuna varılmıştır. Rankin-Esquer ve arkadaşları‟nın (1997) sonuçları bu çalışmanın bul-

gularıyla çelişmektedir.  

Bir diğer önemli bulgu ise “Partnere İlişkin Nedenler” alt boyutu maddelerine 

bakıldığında örneğin “ben ilişkiden sıkılmıştım yerine partnerim ilişkiden sıkılmıştı, 

bağımsız olmayı istiyordum yerine partnerim bağımsız olmayı istiyordu” gibi ifadelerin 

kadınlarda daha yüksek düzeyde çıkmış olması, kadının karar verme aşamasında daha 

edilgen yanıtları tercih etmiş olmasıyla ilişkili olabilir. Toplumsal cinsiyet rollerinin dil 

üzerindeki etkisi pek çok çalışmayla desteklenmektedir (Belek Erşen, 2018; Vatandaş, 

2011; Gümüş & Er, 2019). Kadın toplumda nasıl bir konuma sahipse, bu durumu dilde 

de kendisini göstermektedir (Belek Erşen, 2018; Vatandaş, 2011; Gümüş & Er, 2019). 

Kadınlar cümlelerinde “sen” diline daha çok yer verirken, erkekler ise cümlelerinde 

“ben” diline yer verirler (Gümüş & Er, 2019). Dahası, erkeklerin konuşma temaları ba-

ğımsız karar verebilmeleri, güç ve statü sahibi olmaları, sorumluluğu üstlenen etken 

kişiler olmaları üzerine kurulurken, kadınların ise edilgen olmaları, karar verirken birine 

danışma ihtiyacı olan bağımlı kişiler olmaları üzerine kurulmuştur (Vatandaş, 2011; 

Belek Erşen, 2018). Chodorow (1971), kadınları “olan” erkekleri de “yapan” bireyler 

olarak tanımlayarak kadınlığın doğal, erkekliğin ise kültürel ve kazanılan bir süreç ol-

duğundan bahseder (Aktaran: Erdoğan, 2008). Kadınlar ev işleriyle, ve çocuğunu yetiş-

tirmekle ilişkilendirilmiş iken erkekler toplumda kendini ispat etme ve başarılı olma ile 

ilişkilendirilmiştir (Erdoğan, 2008). Sonuç olarak kadınlara çocukluklarından itibaren 

öğretilen onların edilgen ve sessiz olmaları gerektiği, erkeklerin ise güçlü, bağımsız ve 

cesur olmaları gerektiği inancı yetişkinlikte de eş ilişkilerinde kullandıkları dilde etkisi-

ni göstermektedir (Vatandaş, 2011).  

Özetle araştırmanın dördüncü sorusu kapsamındaki bulgular bir bütün olarak de-

ğerlendirildiğinde kadınların, ilk evlilikten boşanma sebebi olarak Partnere İlişkin Ne-

denler puan ortalamaları erkeklere göre anlamlı açıdan farklılaşmıştır. Yani, erkeklerin 

aşırı özgürlüğü, ilişkiye daha az bağlılığı, ilişkiden sıkılması ve aldatması kadınlar için 

ilk evliliği bitiren sebepler arasındadır. Ayrıca dikkat çeken bir diğer konu ise kadının 

boşanma kararını alırken, toplumsal cinsiyet rollerinin etkisiyle dili daha edilgen hale 

getirerek kullandığı ve ataerkil yapıdaki toplumlarda bu şekilde var olduğu düşünülebi-

lir. Dolayısıyla boşanma sebeplerini ifade ederken toplumsal cinsiyet rollerinin belirgin 
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olduğu kültürlerdeki kadınlar dili edilgenleştirerek, ben dili yerine sen dilini kullanabil-

diği bulunmuştur.  

5. Psikolojik iyi oluş, evlilik uyumu ve ilişki istikrarı ilk evlilikten çocuk sahibi 

oluşa göre farklılaşmakta mıdır ? 

Çalışmanın beşinci sorusu kapsamında, ilk evlilikten çocuk sahibi oluşa göre 

Psikolojik İyi Oluş, Evlilik Uyumu ve İlişki İstikrarının farklılık yaratıp yaratmadığına 

yönelik analizler yapılmıştır. Bu analizlerden elde edilen bulgular sonucunda, çocuk 

sahibi olanların Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin alt boyutlarından Bireysel Gelişim ve Di-

ğerleriyle Olumlu İlişkiler puan ortalamalarının, çocuk sahibi olmayanların puan ortala-

rından anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır. Beşinci soru bulgularıyla 

literatürde orjinalliğini korumaktadır. Ancak çocuk sahibi oluşun psikolojik iyi oluş 

üzerine olumlu etkisini destekleyen (Zhang & Hayward, 2001; Hansen, Slagsvold & 

Moum, 2009; Taubman–Ben-Ari, Findler & Sharon, 2011; Balen & Bos, 2009) ve des-

teklemeyen (McLanahan & Adams, 1987; Umberson, 1989) çalışmalar bulunmaktadır.  

Bu çalışmayı desteklemeyen erken dönemli bir gözden geçirme çalışmasında 

(McLanahan & Adams, 1987) çocuk sahibi olmanın psikolojik iyi oluş üzerinde negatif 

etkiye sahip olduğu ifade edilmiştir. Buna göre çocukları olan yetişkinler kendilerini 

daha mutsuz ve diğerleriyle olan ilişkilerini de daha az tatmin edici olarak bulmuşlardır. 

Boşanmaların ve tek ebeveynli ailelerin artması ile beraber çocuk sahibi olan kadınlar, 

ekonomik zorluklar ve zamanla ilgili kısıtlılıklar yaşamaktadır. Benzer şekilde, Umber-

son‟un 1989 yıllı çalışmasında, ebeveyn olmanın iyi oluş düzeyini az etkilediği ya da 

hiç etkilemediği bulunmuştur (Umberson, 1989).  

Bulguların desteklendiği bir çalışmada ise, Zhang ve Hayward‟ın (2001) 70 yaş 

ve üstü huzurevinde yaşayan yetişkin 6517 Amerikalıyla, çocuk sahibi olmamanın iyi 

oluş düzeyi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre, çocuk sa-

hibi olamama, yalnızlık ve depresyonla yüksek düzeyde ilişkili bulunmuştur. Evli ve 

çocuk sahibi olmayan erkeklerin, kök aileleri dışında daha az sosyal destek ağına sahip 

olmasından ötürü depresyon ve yalnızlık skorları belirgin bir şekilde yüksek çıkmıştır. 

Benzer bir çalışmada da (Hansen, Slagsvold & Moum, 2009) çocuk sahibi olmanın iyi 

oluş düzeyine etkisini incelemişlerdir. Çocuk sahibi olmayan kadınların, yaşam doyumu 
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ve özgüven düzeyleri düşük çıkmıştır. Bar-Shua‟ya göre (2011), yalnızca çocuk sahibi 

olmak değil ayrıca destekleyici bir partnerin olması da kişisel gelişimin belirleyicisidir. 

Destekleyici partner, yakın ilişkiyi kolaylaştırır, stresle başa çıkmada pozitif atmosfer 

sağlar, annenin zihnindeki yükü azaltır ve zorlukları paylaşmasını kolaylaştırır (Akta-

ran: Taubman – Ben-Ari, 2012). 

Benzer şekilde, Balen ve Bos (2009) da çocuk sahibi olan çiftler, çocukların do-

ğum günü partileri, kamp yapmaları, spor kulüplerine gitmeleri, çocuklarının arkadaşla-

rı ve ailesiyle biraraya gelip aktiviteler yapmaları, çocukların katıldığı oyunlara gitmele-

ri ve evde bilgisayar oynama etkinlikleri gibi birçok sosyalleşme avantajına sahiplerdir. 

Eğer çocuk sahibi olmayan ya da olmak istemeyenler toplumda etiketlenmedilerse ve 

sosyal çevreleri iyiyse, sosyal açıdan avantajlı gruplara entegre olabilmekteler (Balen & 

Bos, 2009).  

Çalışmanın beşinci sorusunun verileri Türk kültürüne göre değerlendirildiğinde, 

toplumun çocuk sahibi oluşa verdiği önemle sonuçlar oldukça anlamlıdır. “Ana hakkı, 

cennet annenin ayaklarının altındadır, annenin hakkı ödenemez” gibi sözlerle özellikle 

annelik ayrı bir mertebede, kutsal bir görev olarak bilinirken (Bars, 2014), “evin direği, 

soyun devamı” gibi sözlerle de babalık yüceltilir. Babalık ve annelik rolleri toplum tara-

fından şekillenir. Geleneksel baba rollerinde, baba hem evi geçindiren hem otoriteyi 

sağlayan hem de aileyi temsil eden güç ve iktidarın sahibi olan kişidir (Zeybekoğlu, 

2013). Günümüzde ise annelerin eğitim düzeylerinin yükselmesi ve çalışma yaşamına 

atılmasıyla beraber babaların ev dışında geçirdikleri süre azalmış, çocuk bakımında da-

ha etkin rol almaya başlamıştır (Barutçu & Hıdır, 2016). Babanın artık evde eşiyle ve 

çocuklarıyla daha fazla vakit geçirerek yalnızca evin para getiricisi değil, sorumluluğu-

nu da paylaşan bir üyesi haline gelmiştir (Tezel Şahin, 2007). Babalar çocuklarıyla bir-

likte futbol maçları gibi ortak sosyal aktivitelere katılıp sosyalleşerken hem çocuklarıyla 

vakit geçirir ve hem de çocuğuna rol model olur hale gelmiştir (Zeybekoğlu, 2013). 

Erkeğin babalıkla birlikte sosyal ağı gelişir ve toplumda daha saygın bir statüye sahip 

olur.    

Türklerde annelik ise hem aile yaşamında hem de toplumsal statüde değişiklikle-

re yol açar (Burç, 2015; Bars, 2014). Anne olan kadın bu kimlikle artık birçok konuda 

söz sahibi olarak evin sorumlusu haline gelir (Bars, 2014). Kadınların anne olması ile 
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kendilerine güven kazadıkları, yaşamda yeni amaçlar belirledikleri, daha yeterlilik his-

settikleri, kendileri ve sosyal çevrelerindeki olumlu özellikleri fark etmelerinden ötürü 

kişisel gelişimlerinde büyük ilerleme kaydettiği tespit edilmiştir (“Wells, Hobfoll ve 

Lavin, 1999”- Aktaran Taubman–Ben-Ari, Findler ve Sharon, 2011). Kadının var oluş-

sal kimliği ile bile ilişkilendirilen annelik; üretkenlik ve yeterlilik gibi olumlu duygula-

rın yanısıra orta yetişkinlik ve yaşlılık evresindeki gelişimsel zorluklarla mücadele et-

mesine yardımcı olmaktadır (Burç, 2015). Günümüzde, geleneksel annelik düşünce bi-

çimi halen korunurken, modern annelik olarak ifade edilen annenin yenilikleri takip 

etmesi, kendisini çağa uydurabilmesi ve çocuğu modern tıbba göre yetiştirebilmesi için 

de kendini geliştirmesi gerekmektedir (Sever, 2015). Bu geleneksel kodları taşıyan an-

nelerin çocuklarına iyi bakmak adına sigaradan vazgeçmesi, sağlıklı beslenmesi, doğum 

öncesi ve sonrası ebeveyn olmaya yönelik eğitimlere ya da etkinliklere katılarak sosyal-

leşmesi ve çevresini geliştirmesi de çocuk sahibi olanların bireysel gelişimine katkı sağ-

lamaktadır (Sever, 2015).  

İlk evlilikten ikinci evliliğe getirilen çocukların, eşlerin bireysel gelişimi ve di-

ğerleriyle olumlu ilişkileri pozitif etkilediği bulgusu ışığında sonuçlar değerlendirildi-

ğinde, çocuk sahibi oluşun toplumsal açıdan önemi dile getirilmiştir. Bunlara ilaveten 

kişi ikinci evliliğine çocuk sahibi olarak girdiğinde, anne-babalık rollerini deneyimlemiş 

ve tecrübe kazanarak çoktan kendini geliştirmiş olmaktadır.    

6. İkinci evliliklerde Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, 

Bağlanma, İlişki İstikrarı yaşa ve evlilik süresine göre farklılaşmakta mıdır? 

Çalışmanın altıncı sorusu kapsamında, Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, 

Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı, yaşa ve evlilik süresi göre farklılık yaratıp 

yaratmadığına yönelik analizler sonucunda, ikinci evliliğini yapmış genç yetişkinlerin; 

Ayrılık Nedenleri Ölçeği alt boyutlarından Partnere İlişkin Nedenler ve  İlişki İstikrarı 

Ölçeği alt boyutlarından İlişki Doyumu puan ortalamaları orta yetişkinlere göre anlamlı 

düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür. Genç yetişkinlerin İlişki İstikrarı Ölçeği alt 

boyutlarından Seçeneklerin Niteliğini Değerlendirme alt boyut puan ortalaması orta 

yetişkinlere göre anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur. Ayrıca ikinciye evli çiftler-

de evlilik yıllarına göre ölçek ve alt boyutlarıyla yapılan analize göre, Evlilik Uyumu alt 
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boyutları ve İlişki İstikrarı alt boyutları puan ortalamalarında anlamlı farklılıklar bu-

lunmuştur. Buna göre; Evlilik Uyumu 1-5 yıldır ikinciye evli olanlarda, 6-10 yıldır evli 

olanlara göre anlamlı derecede daha yüksektir. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla 

beraber 10 yıl üstünde evli olanlarda 6-10 yıldır evli olanlara göre artış gözlenmiştir. 

Evlilik Uyumu Ölçeğinin Çiftlerin Ortak Kararı alt boyut puan ortalamaları, 1-5 yıldır 

ikinciye evli olanlarda, 1 yıldan az süredir evli olanlara göre daha yüksektir. Evlilik 

Uyumu Ölçeğinin Çiftlerin Bağlılığı alt boyutunda, ikinci evlilik süresi 1 yıl altında 

olanların, 1-5 yıl, 6-10 yıl ve 10 yıl üstünde olan eşlerin puan ortalamalarına göre an-

lamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. İlişki İstikrarı Ölçeğinin alt boyutu 

olan İlişki Doyumu 10 yıldan az süredir ikinciye evli olanlarda, 10 yıldan fazladır evli 

olanlara göre anlamlı derecede yüksektir. İlişki İstikrarı Ölçeğinin bir diğer alt boyutu 

olan Seçeneklerin Niteliğini Değerlendirme puan ortalaması, 1 yıldan az süredir ikinciye 

evli eşlerde, 1-5 yıldır evli olanlara göre daha düşük olarak bulunmuştur.  

Genç yetişkin ikinciye evli çiftlerin evlilik uyumu orta yetişkinlere göre daha 

yüksek olduğu sonucu literatürdeki pek çok çalışmaca desteklenmektedir (Steinberg & 

Silverberg, 1987; Holahan, 1984; Vaillant, 1993). Örneğin, Steingberg ve Silverberg 

(1987) ergenlik döneminde çocukları olan ilk evlilikleri devam eden 129 çiftle yaptıkla-

rı kısa dönemli boylamsal çalışmalarında, aile yaşam döngüsünün ortalarında (11-17 

yıllar arasında) evlilik uyumunun azaldığını bulmuşlardır. Evlilik uyumu ile ilgili bir 

diğer destekleyici çalışmayı da Holahan (1984) yürütmüştür. 1940 yılından 1981 yılına 

kadar 30-70 yaş arasında, 102 kişiyle yürütmüş olduğu boylamsal çalışmada (Terman 

çalışma grubu), 1940 ve 1979 yıllarındaki gruplar karşılaştırılmıştır. 30 yaşlarındaki 809 

kişilik karşılaştırma grubuna 1940 yıllı çalışma sorularının aynısını uygulanmıştır. Ter-

man çalışma grubunun yaş arttıkça evlilik ilişkisinden aldıkları doyum azalmıştır. Yeni 

gruptaki kadınlar, Terman grubundaki kadınlara göre, evliliklerine dair daha çok piş-

manlık duygusu yaşamış ve evlilik ilişkisini daha az doyum verici olarak tanımlamışlar-

dır. Yeni gruptaki erkekler ise Terman grubundaki erkeklere göre evlilik ilişkilerini da-

ha az doyum verici olarak tanımlamışlardır.  

  İlişki İstikrarı Ölçeği alt boyutlarından İlişki Doyumunun orta yaşlarda düşük 

olduğuna dair yapılan bir diğer benzer çalışma ise Vaillant ve Vaillant‟ın (1993) 169 

evli çiftle gerçekleştirdiği 40 yıllık boylamsal çalışmalarıdır. Çalışmanın retrospektif 
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ayağında ilişki doyumunun en düşük olduğu yılın 20.yıl olduğu, prospektif olarak çalı-

şıldığında ise orta ve ileri yaşlarda ilişki doyumunun değişmediğini bulmuşlardır. Ret-

rospektif çalışmada ilişki doyumunda, u eğrisi gidişi olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca kadın-

lar evliliklerinin 16-20. yıllarını evliliğin en zor dönemi olarak tanımlamışlardır. Çalış-

manın prospektif kısmında kadınların, çocuklar evden ayrıldıktan çok sonra, evlilikleri-

nin 31-50. yıllarında ilişki doyumları düşüş göstermiştir. Çiftlerin özellikle orta ve ileri 

yetişkinlik dönemlerinde, ilişki istikrarı, boşanmaya yakınlık ve karşılıklı cinsel doyum 

ölçümlerinde herhangi bir farklılık görülmemiştir.  

Çocukların ergenlik çağına erişmesiyle beraber, ebeveyn-çocuk ilişkisinin daha 

mesafeli bir hale gelmesi, onuncu yıldan sonra ilişki doyumunu azaltan sebeplerden 

biridir (Steinberg & Silverberg, 1987). Bununla beraber, kadınların orta yaş kimlik en-

dişelerinin artması paralelinde özgüveninin azalması da ilişki doyumunu bozan bir et-

men olarak bulunmuştur. Özetle orta yetişkinlikte, ilişki doyumunun düşük olması, ebe-

veyn-ergen arasındaki ilişkinin kalitesinden ve kadınların orta yaşa geçişte kimlikle ilgi-

li endişelerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca orta yetişkinliğin sonlarına doğru ilişki 

doyumunun düşük olmasının (Vaillant, 1993) sebeplerinden bir diğeri ise, boş yuva 

sendromu olarak bilinen döneme geçiştir (Santrock, 2012). Bu dönemde çocuklar evden 

ayrılır ve çiftler önceden var olan problemleriyle yeniden yüzleşmek durumunda kalır-

lar. Çiftler daha öncesinde çocukların sorunları ya da okul problemleriyle uğraşıp tar-

tışmaya ya da mutsuz-uyumsuz evliliğini düşünmeye fırsat bulamamıştır.   

Araştırma bulgularıyla çelişen bir şekilde orta yetişkinlikte İlişki İstikrarı Ölçeği 

alt boyutlarından İlişki Doyumunun yüksek olduğuna ilişkin çalışmalar bulunmaktadır 

(Devi & Phukan, 2014; Gorchoff, John & Helson, 2008). Devi ve Phukan (2014), 48-56 

yaş arası 40 kadar evli ve orta yetişkin bireyle ilişki doyumuna ilişkin yapmış oldukları 

mülakatta, samimi sohbet edebilme, sevgi gösterme, eğlence faaliyetleri, dürüstlük, 

açıklık ve aileye bağlanım açısından, hem kadın hem de erkekler ilişkilerinin doyum 

verici olduğunu belirtmişlerdir. Erkeklerin çoğu, eşlerinden finansal açıdan destek gör-

düklerini, kadınların çoğu ise eşlerinden evle ilgili işlerde destek gördüklerini belirtmiş-

lerdir. Bunlara ilaveten eşlerin diyabet, kalp hastalıkları, obesite, artirit gibi sağlık so-

runları olduğu için hem kadın hem erkek katılımcılar, eşlerinin sağlık durumlarıyla ilgili 

düşük düzeyde doyum bildirmişlerdir. Benzer şekilde, Gorchoff, John ve Helson‟ın 
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(2008) yürüttüğü 18 yıllık boylamsal çalışmada, orta yetişkin kadınların evlilik doyu-

muna bakmışlardır. 123 orta yetişkin kadın katılımcıyı 43, 52, 61 yaş olarak 3 farklı 

zaman diliminde analiz etmişlerdir. Yani çalışma başlandığında yaş ortalamaları 

40‟larında iken, yaşları 60‟larına geldiğinde ise çalışma sona ermiştir. Henüz yeni boş 

yuvaya geçiş yapan kadınlar, halen çocuklarıyla evde olan kadınlar ve çocukları yuva-

dan uzun zaman önce ayrılan kadınlar olmak üzere çalışma 3 gruba bölünmüştür. Ça-

lışmadaki orta yaş kadınlarının hemen hemen tamamı evlilikten doyum aldıklarını ve 

doyumun sebebinin ise boş yuva sürecine geçiş olduğunu belirtmişlerdir. Boş yuva ev-

resine geçişle birlikte kadınlar, eşleriyle eğlenceli vakit geçirdiği için evlilik doyumu-

nun yükseldiği bulunmuştur. Ayrıca, yaş ilerledikçe evlilik doyumu yükselmiştir. Evli-

lik doyumunu en yüksek tanımlayanlar, çok uzun yıllar önce çocukları evden ayrılanlar 

ve boş yuva sürecine yeni geçmiş olanlardır. Bunun sebebini çalışmacılar, çocukların 

evde olmayışına, evlilikte çatışmanın azalmasına ve çiftlerin boş yuvayla birlikte arala-

rındaki etkileşimin rahatlamasına ve eğlenceli vakit geçirebilmelerine bağlamışlardır. 

Ayrıca çocukların evden ayrılması, evde çocuklarla ilgili olan rol gerginliğinin azalma-

sına ve çiftlerin evliliklerine ayıracak enerjilerinin artmasına imkan sağlamıştır.  

Bu çalışmada, Evlilik Uyumu Ölçeği‟nin alt boyutlarından Çiftlerin Ortak Karar 

Alabilmeleri, 1-5 yıl aralığında, 1 yıldan az süre evlilik yapanlara göre anlamlı derecede 

yüksek olduğu görülmüştür. Çalışmanın bu bulgusu da literatürde desteklenmektedir. 

Evlilikte kadının yıllar içinde söz sahibi olması (Haberland, Chong & Bracken, 2003), 

çocuk sahibi olmasıyla (Brunson, Shell-Duncan & Steele , 2009), çalışıp çalışmamasıy-

la (Maral & Kumar, 2017) ve aile içinde kabul görmesi ve ilişki biçimiyle (Fitzpatrick 

& Patricia, 1979) ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Özellikle kadın yaşı ilerledikçe 

çocuk sahibi olup güçlenerek miras hakkı da edindiği için, evlilikte daha fazla cesaret-

lendiği ve söz sahibi olduğu ifade edilmiştir (Haberland, Chong & Bracken, 2003). Ör-

neğin Hamid ve arkadaşlarının (Saima Hamid, 2011) 1803 evli Pakistan‟lı kadınla yap-

tığı çalışmada, Pakistan‟lı kadınların geldikleri kök ailede özgürce karar alabilmelerine 

izin veriliyorsa ya da fikirlerini söyleme öğretilmişse, kadınlar bu becerilerini yeni aile-

sine de taşıyarak özellikle çocuk sahibi olabilmeyle ilgili ortak şekilde karar verebilmiş-

lerdir. Görücü usulü evlenenler ise genç yaşta evlendikleri için karar verebilme becerisi 

anlamında daha dezavantajlı olmuş ve evliliklerinde daha az söz sahibi olabilmişlerdir.  
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Bu çalışmada Evlilik Uyumu Ölçeği‟nin alt boyutlarından Çiftlerin Bağlılığı, 

ikinci evlilik süresi 1 yılın altında olanlarda, 1-5 yıl, 6-10 yıl ve 10 yıl üstünde olan eş-

lerin puan ortalamalarına göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmanın bu bulgusu literatürdeki bir çalışmayla benzerlik taşımaktadır (1993). Het-

herington‟ın (1993) yeniden evlilik yapmış aile ve çocuklarla yaptığı Virginia Boşanma 

ve Yeniden Evlenme Boylamsal Çalışmasında, birbirini takip eden 5 dalga zaman dili-

minde evlilik uyumunu incelemişlerdir. Dalga 1‟de boşandıktan 2 ay sonra, dalga 2‟de 1 

yıl sonra, dalga 3‟te boşandıktan 2 yıl sonra, dalga 4‟te boşandıktan 6 yıl sonra, dalga 

5‟te ise 11 yıl sonra verileri toplamışlardır. İkinciye evliliğin ilk 2 yılında evlilik uyu-

munun daha uzun süreli evliliklere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak balayı 

evresi geçtikten sonra ikinciye evlenenlerle diğerleri arasında, evlilik uyumunda bir fark 

bulunamamıştır. 2 yıldan uzun süredir ikinciye evli çiftlerle ilk evliliğinden ayrılmamış 

olan grup karşılaştırıldığında, 2 yıldan daha uzun süre ikinciye evli olan çiftler ailelerini 

daha az birbirine bağlı olarak görürken çocuklarıyla da daha fazla çatışmalı ilişkileri 

vardır. Çocuklar ergenliğe eriştiğinde, hem ilk hem de ikinci evliliğinde olanların evlilik 

doyumunda düşme görülmüştür. İlk ve ikinciye evli aileler, orta yaşla ilgili endişe ve 

değişimleri, ergen çocuklarının sorunlarını başedilmesi zor bulmuşlardır. 

Bu çalışmada İlişki İstikrarı Ölçeği‟nin alt boyutlarından Seçeneklerin Niteliğini 

Değerlendirme orta yetişkinlikte genç yetişkinliğe kıyasla daha yüksek olarak bulun-

muştur. Booth ve Edwards‟a göre (1985), ilişki istikrarını etkileyen en önemli faktör 

evlilik yaşıdır. 20 yaşından önce evlenenlerde 20 yaşından sonra evlenenlere göre evli-

likteki istikrarsızlık daha yüksektir. Buna göre ilişki istikrarı ile yaş arasında eğrisel bir 

ilişki vardır. Sonuç olarak orta yetişkinliğe doğru evlilik doyumunun da azalmasıyla, 

alternatiflere olan yönelim artmaktadır. Booth ve Edwards‟ın (Booth & Edwards, 1985) 

bulguları şimdiki çalışmanın bulguları olan orta yetişkinlerin; seçeneklerin niteliği alt 

boyutlarının puan ortalamalarının genç yetişkinlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek 

olmasıyla benzerlik taşımaktadır. 

İlişkideki bağlanımın azalması da orta yetişkinlerde seçeneklerin niteliğine yön-

lenmeye sebebiyet verebilmektedir. Alternatif seçeneklere göz gezdirmek farklı olduğu 

gibi onlarla flört etmek ya da duygusal yakınlığa girmek de farklı anlamlar taşımaktadır 

(Quirk & diğerleri., 2016). Alternatiflere ciddi olarak yönlenen çiftlerin ilişkileri bozu-
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lur, partnerin ilişkiye yatırımı azalır ve belki de partneri ilişkiyi sonlandırır. İlişkiye 

bağlanımla ilgili bir sıkıntı varsa ve seçeneklerin niteliği artmaya başlıyorsa, o zaman 

daha temel bir sorun olan bağlanma stratejilerine bakılması gerekmektedir (Quirk & 

diğerleri., 2016).  

7. Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, İlişki İstikrarı, Bağ-

lanma ölçek ve alt boyutları, ikinci evlilik biçimine göre farklılaşmakta mıdır 

?  

Çalışmanın yedinci sorusu kapsamında, Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, 

Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarının, evlilik biçimine göre farklılık yaratıp 

yaratmadığına yönelik analizlerden elde edilen bulgular sonucunda, Bireysel Gelişim, 

Bağlanma, Kaçınma ve İlişki İstikrarı puan ortalamaları anlamlı bir farklılık göstermiş-

tir. 

Sonuçlar doğrultusunda yapılan literatür taramasında yaşanan en büyük zorluk, 

çalışmalarda evliliğin alternatiflerinin kullanımında terimsel olarak bir standardın olma-

yışıdır (Tekçe, 2004). Yabancı alanyazında evlilik biçimlerinden, görücü usulü (arran-

ged), tanışarak (mutual acquaintance), isteyerek (agreement), görüşerek veya severek 

(love) evlenme gibi çeşitlere yer verilmiştir (Tekçe, 2004). Ayrıca yine alanyazında 

evlilik biçimlerini görücü üsulü ve severek şeklinde sık sık karşılaştırsalar da 

(Allendorf, 2013; Haylı, Durmuş & Kış, 2017) alternatif evlilik biçimlerini konu alan 

çalışmalara çok az rastlanmıştır (Carter & Buckwalter, 2009; Baker, 2002). Bir arkada-

şın vasıtasıyla tanıştırılıp evlenme ise görücü usulü evlenmenin günümüzdeki modern 

formu olarak görülmektedir (Haylı, Durmuş & Kış, 2017).  

İkinci evliliğini kendi tanışarak yapanlar, eşi ile aile-akraba çevresi yoluyla ya-

panların Psikolojik İyi Oluş Ölçeği alt boyutlarından biri olan Bireysel Gelişim puan 

ortalamaları anlamlı derecede yüksektir. Evlilik biçimlerine göre Psikolojik İyi Oluş 

Ölçeğinin alt boyutlarının incelendiği, sadece bir çalışmaya (Khanbani, Aghaie & 

Golparvar, 2014) rastlanılmıştır. Dolayısıyla 7. soru bulguları ile orjinalliğini korumak-

tadır. Khanbani ve arkadaşlarının (2014) İran‟da yapmış olduğu çalışmada, 4 evlilik 

biçimiyle psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 231 çiftin rasyonel, duy-

gusal, duygusal-rasyonel ve zorla evlilik biçimlerine göre ayırarak, psikolojik iyi oluş 
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ve alt boyutları arasındaki ilişkiye bakmışlardır. Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin alt boyut-

larından Bireysel Gelişim‟in evlilik çeşidine göre değişmediği ve nötr bir etkisinin ol-

duğu bulunmuştur. Ancak, çalışmadaki evlilik biçimlerinden duygusal evlilik ile Çevre-

sel Hakimiyet ve Bireysel Gelişim alt boyutları arasında pozitif anlamlı ilişki bulunmak-

tadır. Duygusal-rasyonel evlilik yapanlarda, Diğerleriyle Olumlu İlişkiler ve Bireysel 

Gelişim alt boyutları arasında anlamlı bir farklılaşma vardır. Mantıklı evliliklerde ise, 

Kendini Kabul, Diğerleriyle Olumlu İlişkiler, Özerklik ve Bireysel Gelişim alt boyutları 

ile cinsiyet arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur.  

İkinci evliliğini, internet sayesinde yapan eşlerin arkadaş çevresiyle yapan eşlere  

göre İlişki İstikrarı Ölçeği puan ortalaması anlamlı derecede yüksektir. Literatürde ben-

zer sonuçlar bulunmaktadır (Carter & Buckwalter, 2009; Baker, 2002; Haylı, Durmuş & 

Kış, 2017; Finkel & diğerleri., 2012; Vandeweerd & diğerleri., 2016). Örneğin Carter 

ve Buckwater (2009) online (eHarmony.com) tanışarak evlenen 2124 kişi ile internet 

üzerinden tanışıp evlenmiş 2080 kişiyi evlilik uyumları açısından karşılaştırmışlardır. 

Yaptıkları çalışmanın sonucuna göre internet üzerinden tanışarak evlenenlerin evlilik 

uyumunun kendi tanışarak evlenenlere göre anlamlı derecede yüksek olduğunu belirt-

mişlerdir. Bir başka benzer çalışmada Baker (2002) online ortamında tanışan 8 çifte 

uyguladığı mülakatta, online ilişkideki başarıyı etkileyen faktörleri incelemiştir. Online 

tanışarak evlenenlerin; ilk buluştukları yerin ortak ilgi alanı üzerine kurulu bir yer olma-

sı, yüzyüze görüşmeden önce çok uzun süre internet üzerinden iletişimi sürdürmek gibi 

faktörler ilişki sürekliliğini etkilemiştir. Ancak çalışmada bir karşılaştırma grubu olarak 

farklı evlilik biçimi alınıp ilişkiyi sürdüren etmenlere yer verilmemiştir.  

Arkadaş çevresiyle yapılan evliliğin internetten tanışarak yapılan evliliklere göre 

İlişki İstikrarı Puanı düşük olmasının sebeplerinden bir diğeri, arkadaş çevresinin de 

görücü usulünün bir formu olarak görülüyor olmasıdır (Haylı, Durmuş & Kış, 2017). Bu 

yüzden arkadaşları yoluyla evlenen kişiler, ilişkinin devam etmesi gerektiği baskısını 

hissedebilirler. İnternet yoluyla evlenen kişiler seçimlerini kendileri yaparak bir evliliğe 

girmiş olmasından dolayı ilişki istikrarını pozitif etkilediği düşünülebilir. Aile yapısı, 

ekonomik durum ya da statü gibi özellikler açısından birbirine uygun olduğu düşündük-

leri kişileri arkadaşlar birbiriyle tanıştırır. Ancak bilindiği üzere, online ortamda kişile-

rin partner seçimini profillerinde yazılan özelliklere göre, tercih etme ya da etmeme gibi 
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bir ihtimalleri var. Eş seçiminde, arkadaş çevresi her zaman istenilen özellikleri suna-

mazken, online ortamda istenilen özellikler filtrelenip daha hızlı ve kısa yoldan kendi 

seçimleriyle, sonuca ulaşabilmekteler (Finkel & diğerleri., 2012). Ayrıca internet, mesa-

feleri yakınlaştırmış, rahat, özgür ve sınırsız bir ortam sunarak daha çok tercih edilme-

sine sebep olmuştur (Fidan & Acar Şentürk, 2016). Bu durumda ikinciye evlenmek is-

teyen kaygılı bireyler, yüzyüze gelmeden önce internette tanışarak kaygılarını azaltabi-

liyorlar. Özellikle ikinciye evlenecekler düşünüldüğünde reddedilmekten korkan ve 

kaygılı olan boşanmış bir bireyin online ortamı tercih edebileceği düşünülebilir (Gencer, 

2018). 

Evlenmek isteyen orta ve ileri yaştaki bireyler için geleneksel tanışma yöntemle-

riyle normalde karşılaşması zor olan birçok kişiyle online tanışabilme imkanı da doğa-

bilmektedir (Vandeweerd & diğerleri., 2016). Bir başka çalışmada ise, 50 yaş üstü ka-

dınlarda, online üzerinden tanışıp buluşmanın avantaj ve dezavantajları araştırılmıştır 

(Vandeweerd & diğerleri., 2016). Hareket kısıtlılığı olanların rahatlıkla ulaşabilmesi, 

profile bakarak istenilen özelliklerin bulunabilmesi, birilerinin aracılığı olmadan tanışa-

bilme ve ilişkiyi beğenmediğinde kolayca sonlandırabilme kadınların online eş bulmayı 

tercih etme sebeplerindendir. Kadınlar online buluşmanın dezavantajları olarak da is-

tenmeyen cinsel içerikli mesajlar, ekonomik kötüye kullanım ya da sözlü saldırı gibi 

nedenleri bildirmişlerdir (Vandeweerd & diğerleri., 2016). 

Mukhopadhyay (2012), sosyal yapının değişmesi ve teknolojik gelişmelerle bir-

likte bilinen evlilik biçimlerinin değişime uğrayarak “hibrit” bir modelin öne çıktığını 

düşünmektedir. Ona göre artık evlilik için eş seçiminde aracılığın halen devam ettiği 

ancak aracılığın daha resmi olmayan formlarının oluştuğundan bahsetmiştir. Günümüz-

de bilindik aracılar olan akrabalar, arkadaşlar, tanıdıklar ve çalışma arkadaşları gibi sos-

yal ağların içine, online ortamları gibi yeni sosyal ağlar eklenmiştir. Mukhopadhyay‟e 

göre  (2012) online chat siteleri, facebook, instagram, twitter ve eş bulma siteleri olan 

yeni online sosyal ortamlar kişilerin hayatında daha geniş yer edinmeye başlamıştır. 

Online aracıların bir kısmı, artan ilgiyle geç yaşta yapılabilecek evliliklere ya da ikinci 

evliliklere yönelmeye başlamıştır. Bu yüzden “yeniden deneyin” mesajı, online aracıla-

rın yeni sloganı halime gelmiştir.  
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İkinci evliliğini arkadaş çevresi sayesinde yapan eşlerin Bağlanma Ölçeği‟nin alt 

boyutu Kaçınma puan ortalaması, eşi ile kendi tanışanların puan ortalamasından anlamlı 

derecede daha yüksek bulunmuştur. Flicker ve arkadaşlarının (2019) 116 Bangladeş‟li 

evli kadın katılımcıyla, evlillik biçimleriyle bağlanma boyutları arasındaki ilişkiye bak-

tıkları araştırmanın bulguları mevcut araştırmanın bulguları ile örtüşür niteliktedir. Di-

ğer bir deyişle, kendi kararıyla evlenen kadınlar, görücü usulü evlilik yapan kadınlara 

göre, hem eşleriyle daha güvene dayalı ilişkiler geliştirmiş hem de eşlerini güvenli bir 

sığınak olarak görmüşlerdir.   

8. Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, İlişki İstikrarı, Bağ-

lanma ölçek ve alt boyutları arasında ilişki var mıdır ?  

Çalışmanın sekizinci sorusu kapsamında, Psikolojik İyi Oluş, Ayrılık Nedenleri, 

Evlilik Uyumu, Bağlanma ve İlişki İstikrarı Ölçek ve alt boyutları arasında ilişki olup 

olmadığına yönelik analizlerden elde edilen bulgular sonucunda; Psikolojik İyi Oluş ile 

Bağlanma ve Evlilik Uyumu Ölçeğinin alt boyutlarından Çiftlerin Ortak Kararı (EU) 

arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca Psikolojik İyi Oluşla, İlişki 

Doyumu (İİ), Çiftlerin Bağlılığı (EU) ve Çift Doyumu-Mutluluğu (EU), Kişisel Farklı-

lıklar (AN) arasında, pozitif yönde anlamlı ilişkiler görülmüştür.  

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve alt boyutları ile Ayrılık Nedenleri Ölçeği ve alt bo-

yutları arasındaki ilişkiler incelendiğinde; sadece Ayrılık Nedenleri Ölçeğinin alt boyut-

larından Benliğe İlişkin Nedenler ile Psikolojik İyi Oluş Ölçeği alt boyutlarından Diğer-

leriyle Olumlu İlişkiler arasında düşük düzeyde negatif yönde ilişki bulunmuştur. Ayrı-

lık Nedenleri Ölçeğinin alt boyutlarından Kişisel Farklılıklar ile Psikolojik İyi Oluş Öl-

çeği alt boyutlarından Özerklik arasında ise düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı doğru-

sal ilişkiler olduğu görülmüştür. Araştırmacının bilgisi dahilinde gözlemlenen alt boyut 

ilişkilerini literatürde destekleyen ve desteklemeyen çalışmalara rastlanmamıştır.   

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve alt boyutları ile Evlilik Uyumu Ölçeği ve alt boyut-

ları arasındaki ilişkiler incelendiğinde; Çiftlerin Ortak Kararı ile Psikolojik İyi Oluş‟un 

alt ölçekleri olan Özerklik, Çevresel Hakimiyet, Öz Kabul arasında negatif yönde; Çift 

Doyumu-Mutluluğu ile Psikolojik İyi Oluş, Özerklik, Çevresel Hakimiyet, Yaşam 

Amacı, Öz Kabul arasında pozitif yönde; Duygulanım İfadesi ile Çevresel Hakimiyet, 
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Öz Kabul arasında negatif yönde; Çiftlerin Bağlılığı ile Psikolojik İyi Oluş, Özerklik, 

Çevresel Hakimiyet, Bireysel Gelişim, Yaşam Amacı arasında ise pozitif yönde anlamlı 

doğrusal ilişkiler olduğu görülmüştür. Buna göre; en düşük ilişkinin Çift Doyumu-

Mutluluğu ile Yaşam Amacı arasında düşük düzeyde pozitif yönde, en yüksek ilişkinin 

ise Çift Doyumu-Mutluluğu ile Çevresel Hakimiyet arasında düşük düzeyde pozitif 

yönde olduğu bulunmuştur. Mevcut çalışmanın bulguları ile literatürde ilk evliliğini 

yapanlar üzerine yapılan çalışmalar, benzer sonuçlar olduğunu ortaya koymuştur 

(Scorsolini-Comin & Santos, 2012) 

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve alt boyutları ile Bağlanma Ölçeği ve alt boyutları 

arasındaki ilişkiler incelendiğinde; negatif yönde anlamlı doğrusal ilişkiler olduğu gö-

rülmüştür. Buna göre; en düşük ilişkinin Kaçınma ile Diğerleriyle Olumlu İlişkiler ara-

sında düşük düzeyde negatif yönde, en yüksek ilişkinin ise Bağlanma (kaygı ve kaçın-

ma) ile Çevresel Hakimiyet arasında orta düzeyde negatif yönde olduğu tespit edilmiş-

tir. Çalışmanın bu sonucunun literatürde ilk evlilik yapan veya bekar olanların bulgula-

rıyla desteklendiği görülmektedir (Leak & Cooney, 2001; Li & Fung, 2013; Karreman 

& Vingerhoets, 2012) 

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve alt boyutları ile İlişki İstikrarı Ölçeği ve alt boyut-

ları arasındaki ilişkiler incelendiğinde; sadece İlişki Doyumu ile Psikolojik İyi Oluş ve 

ölçek alt boyutlarından Özerklik, Çevresel Hakimiyet ve Öz Kabul arasında düşük dü-

zeyde pozitif yönde anlamlı doğrusal ilişkiler olduğu görülmüştür. Mevcut araştırmanın 

bu bulgusunu, literatürde destekleyen (Shek, 1995; Walker & diğerleri., 2013) ve des-

teklemeyen (Scorsolini-Comin & Santos, 2011) çalışmalar bulunmaktadır.   

9. Ayrılık nedenleri, evlilik uyumu, ilişki istikrarı, bağlanma, İkinci evliliklerde 

psikolojik iyi oluşu yordar mı?  

Çalışmanın dokuzuncu sorusu kapsamında, Ayrılık Nedenleri, Evlilik Uyumu, 

Bağlanma ve İlişki İstikrarı Ölçek ve alt boyutlarının, Psikolojik İyi Oluşu yordayıcılığı 

ile ilgili elde edilen bulguları sonucunda; sadece Bağlanma Ölçeği alt boyutlarından 

Kaygı ve Kaçınma‟nın, Psikolojik İyi Oluş‟a negatif yönde etki yaptığı görülmüştür. 

Çalışma grubunda kaygılı bağlanma puanı yüksek olanların, psikolojik iyi oluş ve alt 

boyut puanlarının düşük olduğu görülmüştür. Yine benzer şekilde Kaçınmacı Bağlanma 
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puanı yüksek olanların, Psikolojik İyi Oluş ve alt boyut puanlarının düşük olduğu gö-

rülmüştür. yani yüksek düzeyde kaygılı ve kaçınmacı bağlanma düşük yüzeyde psikolo-

jik iyi oluş‟la ilişkili bulunmuştur. Araştırmacının bilgisi dahilinde ikinci evliliklerde 

psikolojik iyi oluş ve bağlanma arasındaki ilişkiye ilişkin çalışmalara rastlanamamıştır. 

Ancak ilk evliliklerdeki psikolojik iyi oluş ve bağlanma ilişkisine bakan çalışmalar da 

benzer sonuçlar vermektedir (Homan, 2016; Li & Fung, 2013; Marrero-Quevedo, 

Blanco-Hernández & Hernández-Cabrera, 2018).  

İlk olarak Li ve Fung  (Li & Fung, 2013), 56 evli çiftle kaçınan bağlanmanın 

psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisine bakmıştır. Araştırma sonuçları, kadınlarda evlilik-

te kaçınmacı bağlanma ile psikolojik iyi oluş arasında negatif yönde güçlü bir ilişki or-

taya koymuştur. Erkeklerde, evlilikte kaçınmacı bağlanma ile psikolojik iyi oluş arasın-

da bir ilişki bulunamamıştır. Li ve Fung‟un araştırmalarında, çalışmanın Çin‟li katılım-

cılarla yürütüldüğü vurgusunu yaparak boylamsal ve kültürlerarası çalışma ile yetişkin-

liğin farklı dönemlerinde gelişimsel değişimlerin daha iyi anlaşılabileceğini önermişler-

dir. Bir diğer araştırmada ise Homan (2016) yaş ortalaması 70 olan 126 katılımcıda bağ-

lanma boyutları psikolojik iyi oluş değişkenine güçlü düzeyde katkıda bulunmuştur. Bu 

araştırmanın sonuçları mevcut araştırmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir. Yine son olarak 

başka bir benzer çalışmada Quevedo ve arkadaşları (2018) bağlanma ve psikolojik iyi 

oluş arasındaki ilişkiye bakmışlardır. 1403 kişilik yetişkin katılımcıların %50‟si bekar, 

%40‟ı partneriyle birlikte yaşamakta, %7‟si eşinden ayrılmış ve %2‟si de duldur. Gü-

venli bağlanma psikolojik iyi oluşla pozitif korelasyon gösterirken, kaçınmacı ve kaygılı 

bağlanma ise psikolojik iyi oluşla negatif koralasyon göstermiştir. Güvenli bağlanan 

bireylerin Psikolojik İyi Oluş ölçeği alt boyutlarından Diğerleriyle Olumlu İlişkiler, 

Özerklik, Özkabul ve Çevresel Hakimiyet puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. Ka-

çınmacı bağlanan bireylerin, Psikolojik İyi Oluş ölçeği alt boyutlarından Çevresel Ha-

kimiyet, Yaşam Amacı, Diğerleriyle Olumlu İlişkiler ve Kendini Kabul puan ortalama-

larının düşük olduğu tespit edilmiştir. Kaygılı bağlanma ise düşük düzeyde Özerklik ve 

Kendini Kabul ile ilişkili bulunmuştur.  

Araştırmanın sonuçları literatür bulguları ışığında değerlendirilmiş olup benzer 

çalışmaların olduğu görülmüştür (Homan, 2016; Li & Fung, 2013; Marrero-Quevedo, 

Blanco-Hernández & Hernández-Cabrera, 2018). İkinciye evli çiftlerde bağlanma ve 



135 

psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi açıklayabileceği düşünülen bazı hususlardan bah-

sedilmesi önem taşımaktadır. İlk öncelikle bağlanmanın (kaygılı ve kaçınmacı) psikolo-

jik iyi oluşu neden negatif yordayabileceğiyle ilişkili literatürde tartışılagelen bilgileri 

hatırlayalım.  

Bebeklikte bakım verenle kurulan ilişkiler ergenlikte arkadaşlara, yetişkinlikte 

ise romantik partnere aktarılmaktadır (Hazan & Shaver, 1987). Bağlanmanın içsel çalı-

şan modelleri temel alınarak bakıldığında kaygılı ve kaçınmacı bağlanan boşanmış bi-

reyler, bağlanmayla ilgili çocuklukta var olan yaraları açılmış (Knox & Zusman, 2001) 

ve belki de onarılmadan farklı bir evlilik sistemi olan “ikinci evliliğe” girmiş olabilirler. 

Örneğin kendi kök ailelerinde boşanmış ya da ikinciye evlilik yapmış ailede büyüyen 

bireyler, gözlemledikleri ve öğrendikleri yakın ilişki biçimini ileriki yaşamındaki yakın 

ilişkilerine (ikinci evliliğini) aktarmaktadır. Ancak eğer ailesinde birbirini seven ve iyi 

anlaşan bir çift varsa, kendi hayatında yakın ilişkiyi geliştirebilmesi adına yardımcı olur. 

Ebeveynleri boşanan ve yeniden evlilik yapan ailelerin çocuklarında yapılan boylamsal 

çalışmalar, kendi ailelerinde gözlemledikleri ilişki kalitesinin veya uyumunun, ilişkile-

rinde önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. İyi bir üvey ailede büyüyen çocuklar 

ile boşanmamış olan çocukların iyi oluş düzeyleri arasında bir farklılık bulunmamıştır 

(“Bray ve Kelly, 1999; Hetherington ve Kelly, 2002”- Aktaran: Yu & Baeder, 2007).  

İlk evliliklerini travmatik bir şekilde bitirmiş (partnere ilişkin nedenler) kişiler 

boşandıktan sonra aradan yıllar geçse bile halen ilk evlilikten aldıkları yaraları kapat-

makta zorlanabilmektedirler (Clarke-Stewart, 2006). Örneğin eşler ilk evliliklerinde 

kendi yaptıkları ya da kendilerine yapılan hataların yeniden başlarına gelmesini iste-

mezler (Drigotas, Rusbult & Verette, 1999). Bu yüzden ilk evlilikten ayrılma biçimi 

olarak bulunan partnere ilişkin nedenler diğer bir deyişle partnerin aldatması, ilişkiden 

sıkılması, bağımsızlık isteği veya ilişkiye diğer eş kadar bağlanamamış olması ikinci 

evlilik ilişkisini etkileyebilir. Bu araştırma bulgularıyla da gösterilmiş olan, ilk evlili-

ğinden aldatılarak ya da sıkılınarak ayrılan kaygılı bağlananlar, yeniden aynı şey başıma 

gelir endişesi yaşayıp kaygıyla ikinci evliliğindeki ilişkisine tutunabilirler. Kaçınmacı 

bağlananlar ise ikinci evliliğinde eşlerine, daha mesafeli ve soğuk bir şekilde yaklaşabi-

lirler. Dolayısıyla eşlerin birinci evliliğinden ikinci evliliklerine taşıdıkları kaygılar, 

psikolojik iyi oluşlarını düşüren bir etmen olabilir. Ancak ilk evliliğini ikinci eş olarak 
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yapan kişiler, daha az yara almış ya da boşanma travmasını yaşamamış oldukları için, 

eşlerini güvenli bir noktaya ulaştırabilmeleri de muhtemeldir. Bağlanma stili kaygılı ya 

da kaçınmacı olarak ikinci evliliğini yapan bireyin, güvenli bağlanan biriyle evlilik 

yapması, geçmiş yaralarını onarıcı ve psikolojik iyi oluş düzeyini yukarı çekici bir etki 

yaratabilir. Bu yüzden ikinciye evliliğini ilk defa evlenen biriyle yapmış olan ve ikinci 

evliliğini ikinciye evli bir eşle yapmış olanlarla bağlanma stillerinin farklılık gösterip 

göstermediğine bakılabilir. 

Geleneksel Türk toplumunda boşanma sonrasında sosyal hayat içinde, erkekler 

kadınlara göre sorun ve zorlukların daha iyi üstesinden gelmekte iken (Uğur, 2014), 

kadınlar ise boşandıkları için ayrımcılığa, kötü muamelelere ya da olumsuz tutum ve 

davranışlara maruz kalmaktalar (Sarpkaya Akgül, 2013; Karakaya, 2018). Öyle ki bo-

şanmış olan kadınlar, halihazırda evli olan erkekler için bir risk olarak görülmesi sebe-

biyle yalnızlaştırılabilmekteler (Uğur, 2014; Karakaya, 2018). Boşanmış ve çocukları 

olan kadınlar yeniden evlilik kurmak istediklerinde ise toplum tarafından önlerine konu-

lan engellerle başa çıkmaya çalışmaktadırlar. Toplumun ilk beklentisi “bunda da başarı-

sız olma” yönündedir. Ailevi değerlerin de ön planda olduğu geleneksel Türk toplumu 

yapısında boşanan kadınların, kendi kök ailesi tarafından ikinci evlilik için destekleni-

yor olması da önemlidir. Eğer kadınlar ikinci evlilik yaptıklarında, kendi kök ailesi tara-

fından desteklenmiyor ve “olumsuz model” gözüyle bakılıyorsa toplumda olumlu ilişki-

ler geliştirmekte zorlanırlar. Kendi kök ailesinin yanısıra ikinciye evli kadınların halen 

ilk evliliğinde olan çiftlerle sosyalleşmek amaçlı görüşmelerinde de zorlandıkları düşü-

nülebilir. Kadınların ikinciye evli oldukları öğrenildiğinde bazı tedirgin davranışlarla, 

konuşma içeriğinde boşanmayı ve yeniden aile kurmayı baltalayıcı-dışlayıcı sözlerle 

karşılaşabilirler. Tüm bunlara rağmen, Türk toplumunda evlilik, kadınlar için toplum 

tarafından onaylanan, aile ve akrabalar tarafından teşvik edilen bir kurumdur (Yüksel-

Kaptanoğlu, Eryurt & Koç, 2012).  

İlk dansınızı çok küçük bir yaşta, soğuk bir ortamda, hiç sevmediğiniz bir müzik 

eşliğinde, çok iyi tanımadığınız ve ayrıca sürekli ayağınıza basan bir partnerle başarısız 

bir şekilde yaptıysanız bir daha dans etmek istemeyebilirsiniz. Ancak hersey ikinci bir 

sansi hak eder. Tipki ikinci evlilikler gibi... İlk evlilikte yaşadıklarıniz yeniden yapaca-

ğınız evliliğe mani değildir. Yaşınız daha ilerlediğinde yani farklı bir zaman ve 



137 

mekânda, sıcak bir ortamda, sevdiğiniz bir müzik eşliğinde, ayağınıza basmayan ve ku-

lağınıza güzel sözler fısıldayan bir partnerle tekrar denemek belki de dansın çok güzel 

ve özel birşey olduğunu düsündürebilir...  

BÖLÜM 4. SONUÇ 

Bu bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda yapılan ve bulgular bölümün-

de sunulan analizlerin sonuçları değerlendirilerek, literatür ışığında tartışılacaktır.  

Özet 

Bu çalışmada, ilk evlilikten boşandıktan sonra ikinci evliliğini yapmış olan 25-

67 yaş arasında 201 katılımcının psikolojik iyi oluşunu yordayan değişkenler olduğu 

düşünülen, ilk evlilikten ayrılık nedenleri, evlilik uyumu, bağlanma stilleri ve ilişki is-

tikrarı arasındaki ilişkinin niteliği açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca demografik bilgi 

formunda toplanan; yaş, eğitim durumu, cinsiyet, ilk evliliğin bitirmedeki rıza, ilk evli-

liğin ve ikinci evliliğin süresi, ikinci evlilik arasında geçen süre, ilk ve ikinciye evlilik 

biçimleri, çocuk sahibi oluş gibi ilk ve ikinci evliliklerin arasındaki temel benzerlik ve 

farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır.  

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiler t-testleri, ki-kare, tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA), korelasyon ve çoklu regresyon ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçla-

rı 2 bölüm halinde yorumlanmıştır; demografik analizler ve regresyon analizleri. 

Demografik bilgilerin analiz sonuçlarından ilki, cinsiyete göre Ayrılık Nedenleri 

Ölçeği alt boyutlarından Partnere İlişkin Nedenler puan ortalaması istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık göstermiş olmasıdır. Bir diğer analiz sonucuna göre ise ilk evlilik-

ten çocuk sahibi olanların Psikolojik İyi Oluş Ölçeği alt boyutlarından Bireysel Gelişim 

ve Diğerleriyle Olumlu İlişkiler Puanları, çocuk sahibi olmayanlara göre anlamlı düzey-

de farklılaşmıştır. Bunlara ilaveten, genç yetişkinlerin, Partnere İlişkin Nedenler, İlişki 

Doyumu, Seçeneklerin Niteliği alt boyutları orta yetişkinlere göre anlamlı düzeyde fark-

lılaşmıştır. Ayrıca ikinciye evli çiftlerin evlilik yıllarına göre Çiftlerin Uyumu Ölçeği alt 
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boyutları ve İlişki İstikrarı Ölçeği alt boyutları anlamlı derecede farklılaşmıştır. Son 

olarak ikinci evlilik biçimleriyle Psikolojik İyi Oluş Ölçeği alt boyutlarından Bireysel 

Gelişim, İlişki İstikrarı, Bağlanma Ölçeği ve alt boyutları olan Kaygı ve Kaçınmanın 

farklılaştığı görülmüştür.  

Uygulanan regresyon analizi sonucunda ise bağımsız değişkenlerden sadece 

Bağlanmanın alt boyutları olan Kaçınmanın, Psikolojik İyi Oluş üzerinde negatif yorda-

yıcı bir etkisi olduğu bulunmuştur. Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin alt boyutlarıyla bağım-

sız değişkenler tek tek regresyon analizine alındığında ise Benliğe İlişkin Nedenlerin, 

Kişisel Farklılıkların ve İlişki Doyumunun Özerkliğe pozitif etki yaptığı, Kaygı ve Ka-

çınmanın Çevresel Hakimiyete negatif etki yaptığı, Çiftlerin Doyumu-Mutluluğunun, 

Kaygının ve Kaçınmanın Bireysel Gelişime negatif etki yaptığı ve Çiftlerin Bağlılığının 

Bireysel Gelişime pozitif etki yaptığı bulunmuştur. Ayrıca Kaygı, Diğerleriyle Olumlu 

İlişkileri negatif etkilemiştir. Yaşam Amacı ve Özkabul‟ün bağımsız değişkenler üze-

rinde bir yordayıcılığı olmadığı görülmüştür.  

Yargı 

Alanyazınında yeniden evlilik yapan ailelere bakılırken, ikinci evlilik yapan bi-

reyin kendisine soru soran çalışmaların kısıtlılığı vardır. Amerikada yapılan çalışmala-

rın çoğunda telefon, e-mail ya da posta yoluyla katılımcılara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu 

yüzden bu çalışmanın en önemli katkısı, ikinciye evlilik yapmış olan katılımcıların ken-

dileriyle birebir görüşülerek, fikirleri alınarak ve anketler ellerine verilerek tüm verilerin 

toplanmış olmasıdır.  

Diğer en önemli katkılarından biri, bu çalışmada eşinden ayrılarak ikinciye ev-

lenmiş (post-divorce remarriage) oldukça spesifik bir grupla çalışılmıştır ki bu çalışma 

grubuna literatürde rastlamak oldukça zordur. Literatürde “yeniden evli” olarak yapılan 

çalışmaların çoğunda, ikinci, üçüncü ya da daha fazla sayıda olan evliliklerin, sayısının 

ayrıştırılmadan yapılmış olmasıdır. Ayrıca ikinciye evli bireylerin iletişim örüntülerini 

inceleyen çalışmalara da nadir olarak rastlanmaktadır (Bello, Brandau-Brown & 

Ragsdale, 2008).  
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Son olarak, bu çalışma grubunda yer alan, ikinciye evli orta yetişkin bireylerin, 

Bağlanma Ölçeği alt boyutları olan Kaygı ve Kaçınmanın, Psikolojik İyi Oluş‟a negatif 

etki yaptığı bulunmuştur. Önceki çalışmalarda da olduğu gibi bağlanma örüntüsünün 

beşikten mezara doğru devam ettiği varsayımı düşünüldüğünde, ikinciye evlenenlerin, 

ilk ve ikinci evliliklerinde benzer güvensiz bağlanma stili göstermeleri muhtemeldir. 

Dahası Uluslararası Alanyazında, ikinciye evlilik yapanların düşük düzeyde evlilik 

uyumu, düşük düzeyde iyi oluş gösterdikleri de göz önünde bulundurulduğunda ve ikin-

ci evliliklerin de bitme tehlikesinde olduğuna ilişkin önceki yorumları da destekler nite-

liktedir. 

Öneriler 

Öneriler Araştırma ve Uygulama Önerileri olarak verilip açıklanmıştır. 

AraĢtırma Önerileri 

Gelecek çalışmalar, farklı illerde-ilçelerde ve köylerde, farklı sosyo-ekonomik 

backgroundda yapılırsa daha geniş bir popülasyona erişilerek daha derin bilgilerle zen-

ginleştirilebilir. Daha geniş kitlelere erişimin kolaylığı için, çalışmacıların, aile ile ilişki-

li olan resmi kurumlarca desteklenmesi (aile sosyal politikalar bakanlığı) sonuçların 

genellenebilirliği için oldukça önemli olabilir. Ayrıca birinci, ikinci, üçüncü evlilikler-

deki bağlanma, evlilik uyumu, ilişki istikrarı ve iyi oluşun gelişimine ve değişimine 

ilişkin, boylamsal bir çalışmayla karşılaştırmalı bakılması daha genellenebilir sonuçları 

ortaya çıkarabilir.  

Bir diğer araştırma önerisi ise ikinci ve çoklu evliliklerle araştırma yapılması du-

rumunda katılımcıların, ölçekleri eve götürüp evde doldurup geri getirmelerinin, ölçüm 

sonuçları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek adına (diğer eşin çalışmayı kısıtlayıcı 

şekilde konuşması ya da formu doldururken onu kontrol etmesi, takip etmesi gibi), öl-

çüm yapılacak alanın üniversite sınıfları ya da kliniklerin çalışma için ayrılabilecek özel 

odaları olabilir. Böylelikle katılımcı yalnız başına ve etki altında kalmadan doldurabilir.  

Son olarak, daha fazla sayıda çalışma grubuyla, daha az maddeli anketler uygu-

lanarak, çalışmaya ayırılan zaman kısaltılabilir. Böylelikle, uzun süre masa başında an-
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ket doldurmanın dikkat üzerindeki olumsuz etkisi de azaltılmış olur. Bunlara ilaveten 

görüşme tekniği (mülakat) kullanılabilir ve anketle erişilmesi zor duygulara, hayal kırık-

lıklarına ya da farklı başka deneyimlere erişilebilir. Ancak ikinciye evli katılımcılarla 

çalışırken, ilk evliliğinde travmatik anıları canlandırma ihtimali olduğu hususuna dikkat 

edilmesi gerekliliği önerilebilinir.  

Uygulama önerileri  

Bu çalışmada Türkiye‟de ikinci evliliğini yapmış genç ve orta yetişkin eşlerin 

Psikolojik İyi Oluşunu negatif olarak yordadığı bulunan Bağlanma‟nın önemi bir kez 

daha görülmüştür. Dolayısıyla çalışma bulguları, çiftlerle çalışan psiko-terapistlere, 

ikinciye evlilik yapan çift ve ailelerin yaşadığı problemlere yaklaşımlarında yol göstere-

cek önemli bir katkı sağlamıştır.  

 Araştırma sonucunda bulunanlar ışığında, bağlanma temelli tekniklerin, ikinciye 

evli çiftlerin yaşadıkları sorunların üstesinden gelebilmelerine yardımcı olacağı düşü-

nülmektedir. Bağlanma temelli geliştirilen çift terapisi tekniklerinin (İmago çift terapisi, 

Pact gibi) sosyal politikalarca onaylanarak birden fazla evlilik yapan kişilere ücretsiz 

uygulamasının yeniden boşanma için riski azaltabileceği düşünülmektedir. Yine aile ile 

çalışan ruh sağlığı uzmanları (aile terapistleri, psikiyatrist, psikolog, sosyolog, sosyal 

çalışmacılar), iki ve daha çok evlilik yapan bireylerin toplum içerisinde karşılaştığı zor-

lukların anlaşılması için, toplumu aydınlatıcı aile eğitimleri verip, braşürler dağıtarak 

yardım almalarını kolaylaştırabilirler. Aile eğitimleri esnasında Türk toplumu yapısına 

uygun, ikinciye evlenenlerin hassasiyetleri doğrultusunda, zorluklar anlatılarak, ikinci 

şansın da başarısızlıkla sonuçlanmaması için bir yol açılabilir.  
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EK’LER 

EK I- DEMOGRAFĠK BĠLGĠ FORMU 

 

1. Cinsiyetiniz     KADIN             ERKEK 

2. Yaşınız  

3. Testin yarım kalması halinde kendinize bir rumuz yazınız  

4. Doğum Yeriniz:    

Köy   Kasaba Şehir  Büyükşehir Yurt Dışı (varsa yer belirtiniz) 

5. Eğitim Durumunuz * 

a) Okur-Yazar 

b) İlkokul 

c) Ortaokul 

d) Lise 

e) Üniversite  Yüksek lisans 

f) Doktora 

6. Çalışıyor musunuz ? Çalışıyorsanız Meslek Grubunuz nedir ?  

7. Aylık Ortalama Geliriniz Nedir ? * 

8. İlk evliliğinizi kaç yaşında yaptınız? * 

9. İlk eşinizle evlilik biçiminiz nedir?  

a) Kendim (Flört) 

b) Arkadaş Çevresi  

c) Aile-akraba çevresi  

d) Okul Yaşamı   

e) İş Çevresi 

f) Görücü/Berdel Usulü   

g) İnternet   

h) Evlilik Ajansı  

i) Diğer 
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10. İlk evliliğiniz ne kadar sürdü? * 

11. İlk eşinizle aranızdaki yaş farkı neydi? * 

12. İlk evliliğinizden isteyerek mi ayrıldınız? * 

13. İlk evliliğinizden ayrılma sebebiniz nedir? * 

14. İlk evliliğinizden çocuğunuz var mı ? 

15. İlk eşinizden olan çocuk kiminle kalıyor ? 

16. İlk eşinizin eğitim durumu neydi? * 

17. İkinci eşinizle evlilik biçiminiz ? * 

a) Kendim (Flört) 

b) Arkadaş Çevresi  

c) Aile-akraba çevresi  

d) Okul Yaşamı   

e) İş Çevresi 

f) Görücü/Berdel Usulü   

g) İnternet   

h) Evlilik Ajansı  

i) Diğer 

18. İkinci Evliliğinizi yapmadan önce ne kadar süre görüştünüz? * 

19. İkinci eşinizin eğitim durumu * 

20. Ne kadar süredir ikinciye evlisiniz? * 

21. Eşinizle aranızda yaş farkı varsa varsa kaç yıl ? * 

22. Evde kimlerle birlikte yaşıyorsunuz * 

23. İkinci evliliğinizden çocuğunuz var mı? Varsa Kaç tane * 
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EK II- PSĠKOLOJĠK ĠYĠOLUġ ÖLÇEĞĠ 

 

Aşağıda kendiniz ve yaşamınız hakkında hissettiklerinizle ilgili bir 

dizi ifade yer almaktadır. Lütfen doğru veya yanlış cevap olmadığını 

unutmayınız. Aşağıdaki ifadeleri okuduktan sonra kendinizi değer-

lendirip sizin için en uygun seçeneğin karşısına çarpı (X) işareti 

koyunuz. Lütfen her ifadeye mutlaka TEK yanıt veriniz ve kesinlikle 

BOŞ bırakmayınız. En uygun yanıtları vereceğinizi ümit eder katkı-
larınız için teşekkür ederiz. 

(1) Kesinlikle Katılmıyorum (2) Katılmıyorum (3) Bazen Katılmıyo-

rum (4) Kararsızım  (5) Bazen Katılıyorum  

(6) Katılıyorum  (7) Kesinlikle Katılıyorum  
anlamına gelmektedir. K

es
in
li
k
le
 K
a
tı
lm
ıy
o
ru
m

 

K
a
tı
lm
ıy
o
ru
m

 

B
a

ze
n

 K
a
tı
lm
ıy
o
ru
m

 

K
a
ra
rs
ız
ım

 

B
a
ze
n
 K
a
tı
lı
y
o
ru
m

 

K
a
tı
lı
y
o
ru
m

 

K
es
in
li
k
le
 K
a
tı
lı
y
o
ru
m

 

1 
Çoğu insanın görüşlerine ters düşse bile düşüncelerimi 

dile getirmekten korkmam. 
1 2 3 4 5 6 7 

2 
Genellikle yaşamımdaki olaylardan sorumlu olduğumu 

hissederim. 
1 2 3 4 5 6 7 

3 Ufkumu genişletecek aktivitelerle ilgilenmem. 1 2 3 4 5 6 7 

4 Çoğu insan, beni sevecen ve şefkatli biri olarak görür.  1 2 3 4 5 6 7 

5 
İçinde bulunduğum günü yaşarım ve geleceğe yönelik 

hiçbir şey düşünmem. 
1 2 3 4 5 6 7 

6 
Yaşamımı gözden geçirdiğimde, yaşamımdaki olayların 

sonuçlarından memnuniyet duyarım.  
1 2 3 4 5 6 7 

7 
Verdiğim kararlar çoğunlukla diğer insanların davranış-

larından etkilenmez. 
1 2 3 4 5 6 7 

8 Günlük yaşam gereksinimleri sıklıkla enerjimi tüketir. 1 2 3 4 5 6 7 

9 
Kendime ve dünyaya yönelik bakış açımı değiştirecek 

yeni deneyimleri önemserim.  
1 2 3 4 5 6 7 

10 Yakın ilişkilerimi sürdürmek benim için zordur. 1 2 3 4 5 6 7 

11 Yaşamımın bir yönü ve amacı olduğunu düşünüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 

12 Genellikle kendimi güvenli ve iyi hissederim. 1 2 3 4 5 6 7 

13 
Diğer insanların benim hakkımdaki düşünceleri beni 

kaygılandırır.  
1 2 3 4 5 6 7 

14 
Çevremdeki insanlara ve topluma pek uyum sağlaya-

mam. 
1 2 3 4 5 6 7 

15 
Bir birey olarak yıllardır kendimi gerçekten çok fazla 

geliştirmediğimi düşünüyorum. 
1 2 3 4 5 6 7 

16 
Problemlerimi paylaşabileceğim yakın arkadaşım az 

olduğu için kendimi çoğunlukla yalnız hissederim. 
1 2 3 4 5 6 7 

17 
Günlük aktivitelerim çoğunlukla bana saçma ve önemsiz 

gelir. 
1 2 3 4 5 6 7 

18 

Tanıdığım insanlardan çoğunun yaşamlarında benim 

elde ettiklerimden daha fazla şey elde ettiklerini düşünü-

rüm.  

1 2 3 4 5 6 7 

19 Güçlü fikirleri olan insanlardan etkilenme eğilimim var.  1 2 3 4 5 6 7 

20 
Günlük yaşamımdaki çoğu sorumluluğumu yerine ge-

tirmede gayet iyiyim. 
1 2 3 4 5 6 7 



144 

21 
Bir birey olarak zamanla kendimi çok geliştirdiğimi 

düşünüyorum. 
1 2 3 4 5 6 7 

22 Ailem ve arkadaşlarımla sohbet etmekten hoşlanırım. 1 2 3 4 5 6 7 

23 
Yaşamdan ne elde etmeye çalıştığıma yönelik sağlıklı 

bir hisse sahip değilim. 
1 2 3 4 5 6 7 

24 Kişiliğimin birçok yönünü beğenirim. 1 2 3 4 5 6 7 

25 Genel kanıya ters düşse bile görüşlerime güvenirim.  1 2 3 4 5 6 7 

26 
Çoğunlukla sorumluluklarımın altında ezildiğimi hisse-

diyorum.  
1 2 3 4 5 6 7 

27 
Eski alışkanlıklarımı değiştirmemi gerektiren yeni or-

tamlarda bulunmaktan hoşlanmıyorum.  
1 2 3 4 5 6 7 

28 
İnsanlar beni özverili ve zamanını diğerleriyle paylaş-

maya istekli birisi olarak tanımlarlar.  
1 2 3 4 5 6 7 

29 
Geleceğe yönelik planlar yapmaktan ve onları gerçekleş-

tirmek için çalışmaktan zevk alırım.  
1 2 3 4 5 6 7 

30 
Birçok yönden yaşamdan elde ettiklerime ilişkin hayal 

kırıklığı yaşadığımı hissediyorum. 
1 2 3 4 5 6 7 

31 
Tartışmalı konularla ilgili görüşlerimi söylemek benim 

için zordur.  
1 2 3 4 5 6 7 

32 
Yaşamımı doyum sağlayacak şekilde düzenlemede zor-

luk yaşarım. 
1 2 3 4 5 6 7 

33 
Benim için yaşam sürekli bir öğrenme, değişim ve geli-

şim sürecidir.  
1 2 3 4 5 6 7 

34 
Diğer insanlarla çok sayıda samimi ve güvenilir ilişkiler 

yaşamadım.  
1 2 3 4 5 6 7 

35 
Bazı insanlar yaşamını amaçsızca geçirir ancak ben 

onlardan biri değilim. 
1 2 3 4 5 6 7 

36 
Kendime yönelik tutumlarım, muhtemelen diğer insanla-

rın kendilerine yönelik tutumları kadar olumlu değildir.  
1 2 3 4 5 6 7 

37 
Kendimi değerlendirirken başkalarının önemsediği de-

ğerleri değil kendi düşüncelerimi dikkate alırım.  
1 2 3 4 5 6 7 

38 Zevklerime uygun bir ev ve yaşam tarzı kurabildim. 1 2 3 4 5 6 7 

39 
Yaşamımda büyük gelişimler veya değişiklikler yapmayı 

denemekten uzun zaman önce vazgeçtim.  
1 2 3 4 5 6 7 

40 
Arkadaşlarıma güvenebileceğimi bilirim, onlar da bana 

güvenebileceklerini bilirler.  
1 2 3 4 5 6 7 

41 
Bazen kendimi yapılması gereken her şeyi yapmış gibi 

hissederim.  
1 2 3 4 5 6 7 

42 
Kendimi arkadaşlarım ve tanıdıklarımla karşılaştırdı-

ğımda kim olduğuma ilişkin kendimi iyi hissederim.  
1 2 3 4 5 6 7 
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EK III- AYRILIK NEDENLERĠ ÖLÇEĞĠ 

 

ANÖ 
Benim için 

hiç uygun 

değil 

Uygun 

değil 

Kısmen 

uygun 

değil 

Kararsızım 
Kısmen 

uygun 
Uygun 

Benim 

için çok 

uygun 

1. Farklı ilgilerimiz 

vardı. 
       

2. İletişim sorunlarımız 

vardı. 
       

3. Çatışan cinsel tutum-

larımız ve/ya da so-

runlarımız vardı.   

       

4. Çatışan evlilik fikirle-

rimiz vardı. 
       

5. Farklı (ardalanları-

mız) geçmişlerimiz 

vardı.  

       

6. Farklı zeka düzeyle-

rimiz vardı. 
       

7. Mali sorunlarımız ve 

çatışmalarımız vardı. 
       

8. Duygusal kötüye 

kullanma vardı. 
       

9. Fiziksel kötüye kul-

lanma vardı. 
       

10. Birbirimizden çok 
uzaklarda yaşıyorduk. 

       

11. Diğerleri ilişkiyi 
uygun görmedi. 

       

12. Mesleki kararlar 

birlikte kalmamızı 

imkânız hale getir-

mişti. 

       

13. Bağımsız olmayı 
istiyordum. 

       

14. İlişkiden sıkılmıştım.        

15. Ben partnerimden 

daha fazla bağlanmış-

tım. 

       

16. Bir başkasına ilgili 
duymaya başlamış-

tım. 

       

17. Partnerim bağımsız 
olmayı istiyordu. 

       

18. Partnerim ilişkiden 
sıkılmıştı.  

       

19. Partnerim ilişkiye 
benden daha fazla 
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bağlanmıştı. 

20. Partnerim bir başka-

sına ilgi duymaya 

başlamıştı. 

       

 

 

  



147 

EK IV- YAKIN ĠLĠġKĠLERDE YAġANTILAR ENVANTERĠ 

 

Aşağıda Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanterinden bazı örnek maddelere yer verilmiş-

tir. 

(YIYE-II) 

Aşağıdaki maddeler romantik ilişkilerinizde hissettiğiniz duygularla ilgilidir. Bu araştırmada 

sizin ilişkinizde yalnızca şu anda değil, genel olarak neler olduğuyla ya da neler yaşadığınızla 

ilgilenmekteyiz. Maddelerde sözü geçen “birlikte olduğum kişi” ifadesi ile romantik ilişkide 

bulunduğunuz kişi kastedilmektedir. Eğer halihazırda bir romantik ilişki içerisinde değilseniz, 

aşağıdaki maddeleri bir ilişki içinde olduğunuzu varsayarak cevaplandırınız. Her bir maddenin 

ilişkilerinizdeki duygu ve düşüncelerinizi ne oranda yansıttığını karşılarındaki 7 aralıklı ölçek 

üzerinde, ilgili rakam üzerine çarpı (X) koyarak gösteriniz.  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

 Hiç katılmıyo-

rum 
 

Kararsızım /  

fikrim yok 
 

Tamamen 

katılıyorum 

 

 

1 Birlikte olduğum kişinin sevgisini kaybetmekten korkarım. 1 2 3 4 5 6 7 

2 
Gerçekte ne hissettiğimi birlikte olduğum kişiye göstermemeyi 

tercih ederim. 
1 2 3 4 5 6 7 

3 
Sıklıkla, birlikte olduğum kişinin artık benimle olmak isteme-

yeceği korkusuna kapılır.  
1 2 3 4 5 6 7 

4 
Özel duygu ve düşüncelerimi birlikte olduğum kişiyle paylaş-

mak konusunda kendimi rahat hissederim.  
1 2 3 4 5 6 7 

5 
Sıklıkla, birlikte olduğum kişinin beni gerçekten sevmediği 

kaygısına kapılırım.  
1 2 3 4 5 6 7 

6 
Romantik ilişkide olduğum kişilere güvenip inanmak konusun-

da kendimi rahat bırakmakta zorlanırım.  
1 2 3 4 5 6 7 

7 
Romantik ilişkide olduğum kişilerin beni, benim onları önem-

sediğim kadar önemsemeyeceklerinden endişe duyarım. 
1 2 3 4 5 6 7 

8 
Romantik ilişkide olduğum kişilere yakın olma konusunda çok 

rahatımdır.  
1 2 3 4 5 6 7 

9 
Sıklıkla, birlikte olduğum kişinin bana duyduğu hislerin benim 

ona duyduğum hisler kadar güçlü olmasını isterim.  
1 2 3 4 5 6 7 

10 
Romantik ilişkide olduğum kişilere açılma konusunda kendimi 

rahat hissetmem.  
1 2 3 4 5 6 7 

11 İlişkilerimi kafama çok takarım.  1 2 3 4 5 6 7 

12 
Romantik ilişkide olduğum kişilere fazla yakın olmamayı tercih 

ederim.  
1 2 3 4 5 6 7 

13 
Benden uzakta olduğunda, birlikte olduğum kişinin başka biri-

ne ilgi duyabileceği korkusuna kapılırım.  
1 2 3 4 5 6 7 
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EK V- ÇĠFTLER UYUM ÖLÇEĞĠ 

 

Aşağıda Çiftler Uyum Ölçeğinden bazı örnek maddelere yer verilmiştir. 

 

Örnek Maddeler 
Her 

zaman 

Hemen 

hemen 

her 

zaman 

Zaman 

Zaman 

Ara 

Sıra 
Nadiren 

Hiçbir 

Zaman 

16. Ne sıklıkla boşan-

mayı, ayrılmayı ya da 

ilişkinizi bitirmeyi 

düşünür ya da tar-

tışırsınız?  

      

17. Ne sıklıkla siz ve ya 

eşiniz kavgadan sonra 

evi terk edersiniz?  

      

18. Ne sıklıkla eşinizle 

olan ilişkinizin genelde 

iyi gittiğini düşünür-

sünüz?  

      

19. Eşinize güvenir 

misiniz?  

      

20. Evlendiğiniz için 

hiç pişmanlık duyar 

mısınız?  

      

 

Ölçeğin tamamı için fisil@metu.edu.tr adresiyle irtibata geçilmelidir. 
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EK VI- ĠLĠġKĠ ĠSTĠKRARI ÖLÇEĞĠ 

Aşağıda İlişki İstikrarı Ölçeğinden bazı örnek maddelere yer verilmiştir. 

ġu anki iliĢkinizi göz önüne alarak, aĢağıdaki 

ifadelerden her birine ne derece katıldığınızı 

belirtiniz. D1) 

Tamamen 

YanlıĢ 

Oldukça 

YanlıĢ 

Oldukça 

Doğru 

Tamamen 

Doğru 

a)  Birlikte olduğum kişi, kişisel düşünceleri, sırları 

paylaşma gibi yakınlık gereksinimlerimi karşılı-

yor. 

    

b) Birlikte olduğum kişi beraberce bir şeyler yap-

maya beraber olmaktan keyif alma gibi arkadaş-

lık gereksinimlerimi karşılıyor.  

    

c) Birlikte olduğum kişi el ele tutuşma, öpüşme 

gibi cinsel gereksinimlerimi karşılıyor.  
    

d) Birlikte olduğum kişi istikrarlı bir ilişki içinde 

güvende ve rahat hissetme gereksinimlerimi 

karşılıyor.  

    

e) Birlikte olduğum kişi duygusal olarak bağlı 

hissetme, o iyi hissettiğinde kendimi iyi hisset-

mem gibi gereksinimlerimi karşılıyor. 

    

D2) İlişkimiz benim için doyum verici.   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Tamamen yanlış Tamamen 

Doğru   

D3) İlişkim başkalarının ilişkilerinden çok daha iyi 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D4) İlişkim ideal bir ilişkiye yakındır.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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