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1. BÖLÜM 

GİRİŞ 

Evlilik öncesi deneyimlenen romantik ilişkiler yaşamın çok önemli bir 

yönünü oluşturmakla birlikte, bu tür ilişkilerin genellikle kolaylıkla sonlanabileceği 

ve hatta yaşamın sonraki dönemleri için de işlevsel bir sonucu olamayacağı bazı 

araştırmacılar (Arnett, 2007; Collins, 2003) tarafından sıklıkla vurgulanmaktadır. 

Buna karşın, bazı araştırmacılarsa (Collins ve van Dulmen, 2006), yetişkinlik 

döneminin başında deneyimlenen bu tür romantik ilişkilerin, daha sonraki 

dönemlerde deneyimlenecek ilişkilerin kurulması ve devam ettirilmesi açısından 

önem taşıdığını belirtmektedirler.  

Birbirinden bağımsız iki birey, kendilerini sosyal bir bütün olarak algılamaya 

başladıkları için romantik ilişkilerin gelişimi karmaşık bir süreci içermektedir. 

Sıradan bir birliktelikten ciddi bir birlikteliğe geçiş süreci de romantik ilişki 

içerisindeki çiftler için oldukça önemlidir. Bu geçiş sürecinde çiftler arasında 

tartışmalar deneyimlenmektedir. Bu tartışmalarda ilişki içerisinde deneyimlenen 

belirsizlik örüntülerinin rolü büyüktür (Knobloch ve Solomon, 1999). İlişkinin ilk 

dönemlerinde partnerler birbirlerinin hayatına sınırlı bir biçimde dahil olmaktayken, 

bağlılığın artmasıyla birlikte romantik ilişki rutin olmaktan çıkıp daha ciddileşmeye 

başlamaktadır. Buna bağlı olarak, birey partnerinin günlük etkinliklerinin içerisinde 

daha fazla yer almaktadır. Partnerler, bu karışıklığı aşmak için karşılıklı dayanışma 

gösterirlerse, birey ilişki içerisindeki özgürlüğünü devam ettirmeyi 

başarabilmektedir. İlişkide deneyimlenen belirsizlik, partnerlerin sıradan 

birlikteliklerden ciddi bir birlikteliğe geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde 
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atlatabilmelerini ve ilişkinin devam ettirilebilmesini zorlaştırabilmektedir (Knobloch 

ve Solomon, 2002). Özellikle belirsizlik düzeyinin yüksek olması ilişkinin istikrarını 

olumsuz etkilemekte ve birey ilişkinin devam edip etmeyeceği konusunda şüpheye 

düşmektedir. Buna ek olarak, deneyimlemekte olduğu belirsizlikle başa çıkmak için 

çaba sarf eden birey, ilişkide meydana gelen iletişim problemini çözmek için etkili 

iletişim stratejilerini kullanma konusunda da başarısız olabilmektedir (Theiss ve 

Solomon, 2008). Buna bağlı olarak, ilişkiden elde edilen doyum azalmakta ve 

ilişkide deneyimlenen belirsizlik tetiklenerek ilişkinin seyri bir kısır döngü halinde 

ilerlemektedir.  

Bu çalışmada, ilişkilerde deneyimlenen belirsizliğin ilişki doyumu, romantik 

ilişkilerde gelecek zaman yönelimi ve ikili ilişkilerde çatışma çözme tepkileri ile 

ilişkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bir başka deyişle, ilişkisel belirsizliğin 

sözü edilen bu değişkenlerle bir ilişki içerisinde bulunduğu öne sürülmektedir. Buna 

göre, ilişkisel belirsizliğin ilişki doyumu, romantik ilişkilerde gelecek zaman 

yönelimi ve ikili ilişkilerde yapıcı çatışma çözme tepkileri ile negatif bir ilişkiye 

sahip olması beklenirken, ikili ilişkilerde yıkıcı çatışma çözme tepkileri ile pozitif 

ilişkiye sahip olması beklenmektedir. Bu beklentilerin test edilmesi bu çalışmanın 

ana amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmanın bu bölümünde ilk 

olarak ilişkisel belirsizlik, Belirsizliği Azaltma Kuramına (Berger ve Calabrase, 

1975) dayandırılarak ele alınmakta, sonrasında ise ilişkisel belirsizliğin ilişki 

doyumu ile ilişkisi incelenmektedir. Ardından ilişkisel belirsizliğin romantik 

ilişkilerde gelecek zaman yönelimi ile ilişkisi gözden geçirilmiş ve son olarak 

ilişkisel belirsizlik ile ikili ilişkilerde çatışma çözme tepkileri arasındaki ilişki 

değerlendirilmektedir. 
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1.1. İlişkisel Belirsizliğin Doğası 

Berger ve Calabrese (1975) tarafından ortaya atılan Belirsizliği Azaltma 

Kuramı (Uncertainty Reduction Theory), içinde bulunulan durum hakkında yeterince 

bilgiye sahip olunmadığı durumlarda, insanların bu durumdan nasıl bir anlam 

çıkardıklarını açıklamaya çalışmaktadır. Belirsizlik, kişilerin kendi davranışlarını ve 

başkalarının davranışlarını tahmin edememesi ve açıklayamaması şeklinde 

tanımlanmaktadır (Berger ve Calabrese, 1975). Kuram birbirine aşina olan bireylerin 

ilişkilerinde yaşamakta oldukları belirsizliklere dayanmaktadır. Birey; gelecek 

zamanda iletişim kurabileceği ve iletişim kurmaktan fayda sağlayabileceği kişiler 

hakkında deneyimlemekte olduğu belirsizliği azaltmaya çalışmaktadır. Özü 

itibariyle, etkileşimde olduğu partnerleri hakkında düşük belirsizliğe sahip bireyler, 

yüksek belirsizliğe sahip bireylere oranla partnerlerini daha iyi tanımaktadırlar (Afifi 

ve Burgoon, 1998). Berger ve Calabrese (1975) tarafından ifade edildiğine göre, 

insanların belirsizliğe yönelik bir hoşnutsuzlukları vardır ve bu hoşnutsuzluk bireyi 

bilgi arayışına iterek belirsizliği azaltması için güdülemektedir. Belirsizliği 

azaltabilmek için en olası ve en etkili yöntemin ise partnerle konuşmak olduğu 

belirtilmektedir. Yani, bilgi ile belirsizlik arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır 

ve belirlilik “başkalarına ve kendimize ait davranışlarını hem tahmin edebilme hem 

de açıklayabilme yeteneği” şeklinde tanımlanmaktadır (Berger, 1987). Ayrıca, son 

dönemde ülkemizde üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen bir çalışmada (Sarıçam, 

2014) bireylerin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyinin mutluluğu olumsuz yönde 

etkilediği ve bu durumun bireyde uzun süreli kaygı problemine yol açtığı 

gözlenmektedir. 
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  Bazı yazarlar (Knobloch ve Solomon, 1999) bu kuramın yakın ilişkilerde  

bireylerin deneyimledikleri belirsizliği açıklamada yetersiz olabileceğine işaret 

etmektedirler. Bu bağlamda yakın ilişkilerde deneyimlenen belirsizliğin birbirine 

yabancı ya da aşina olan kişilerin deneyimlediği belirsizliklerden farklılaşabileceğini 

ifade etmektedirler. Bu sayede, daha önce Belirsizliği Azaltma Kuramı kapsamında 

incelenmekte olan “belirsizlik”, yakın ilişkiler araştırmalarında incelenebilir hale 

gelmiştir ve kişilerin yakın bağlantılarına ilişkin deneyimledikleri belirsizlik 

düzeyleri incelenmiştir. 

Yakın ilişkilerde, ilişki gelişimi için önemli olan değişkenlerden biri de 

ilişkisel belirsizliktir. Daha önce de belirtildiği üzere,  Belirsizlik Azaltma Kuramını 

(BAK) oluşturan Berger ve Calabrase (1975), kişilerin belirsizlikten rahatsız 

olduğunu ve tahmin edebilirliği artırmaya yönelik bir güdüye sahip olduğunu 

savunmuşlardır. Ancak, bu durum belirsizliğin yüksek olduğu durumlar için 

geçerlidir. Daha sonraki senelerde belirsizliğin ilişkilerdeki rolü tekrar ele alınmıştır. 

Bir parça belirsizliğin ilişkilere heyecan kattığı ve önemli olduğu dile getirilmiştir. 

Tıpkı ilişkilerde açık olmak gibi ilişkilerdeki belirsizliğin de orta düzeyde olması 

koşulu ile ilişkiler için gerekli ve önemli olduğu vurgulanmıştır (Knobloch ve 

Solomon, 1999).   

BAK açısından incelendiğinde, ilişkisel sonuçları tahmin etmede başarısızlık 

ya da ilişkinin durumuyla ilgili güvensizlik, partnerler arasında gerginliğe ve 

tartışmalı etkileşimlere yol açabilmektedir. Berger ve Bradac’a (1982) göre, 

etkileşimleri önlemek için de partnerler belirsizliği ya yok etmeli ya da 

azaltmalıdırlar. Ayrıca, ilişkilerinin gelecekte de devam edebilmesi için partnerler 

ilişkilerine ait bilgilerini (relational knowledge) arttırmalıdırlar. İlişki hakkında 
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konuşmak, ilişkiyle ilgili bilgi temin etmeye çalışmak ve davranışların izlenmesi 

bireylerin ilişkilerindeki belirsizliği azaltmak için kullandıkları stratejilerdendir.  

Romantik ilişkiyle ilgili yapılan bazı çalışmalar, ilişkilerin belirsizlik 

durumlarından oldukça etkilendiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırmacılar 

(Booth ve Hess, 1974;  O’Meara, 1989), partnerlerin ilişkilerinde deneyimledikleri 

belirsizliği azaltmak istemediklerini, hatta zaman zaman bu belirsizliği arttırmak 

istediklerine işaret etmektedirler. Belirsizliğin baş edilmesi ya da azaltılması gereken 

hoşnutsuz bir durum olarak değerlendirmemesi gerektiği belirtilmektedir. Bir 

başkasının davranışını tam anlamıyla tahmin edebilmek sıkıcılığa yol açabilir 

(Berger, 1993). Dolayısıyla, belirsizlik ilişkiler için bütünüyle olumsuz olarak kabul 

edilmemeli ve ideal bir düzeyde olduğunda, ilişkiler için olumlu bir katkısı 

olabileceği de düşünülmelidir. Sonuç olarak, ilişkisel belirsizliğin ilişkiler için hem 

yararlı hem de zararlı sonuçları olabilir. Bireyler yakın ilişkilerinde netlik istese de 

(Bergter ve Roloff, 1982; Davis ve Todd, 1985), bir yandan da ilişkilerinde 

belirsizliğin ve yabancılığın olmasını istemektedirler (Altman, Vinsel, ve Brown, 

1981; Baxter ve Montgomery, 1996).  Yani, partnerler hem netliğin verdiği güveni 

isterlerken, hem de ilişkinin geleceğiyle ilgili belirsizliğin heyecanına ihtiyaç 

duyarlar (Zimmer, 1986).  Belirsizlik yeterli düzeyde olduğunda ilişki için yararlı 

olabilmektedir. Belirsizlik hakkında yargıda bulunmak için öncelikle düzeyi temel 

alınmalı, ardından ilişkiler için olumlu mu olumsuz mu olacağına ilişkin çıkarımda 

bulunulmalıdır. BAK’ta ifade edildiği gibi, ilişkisel belirsizlik durumlarında bireyler 

bazen belirsizliği azaltmak amacıyla bilgi edinirlerken, bazen de belirsizliği 

sürdürmeye çabalarlar (Brashers, 2001). Knobloch ve Solomon’a (1999) göre, 
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ilişkide uzlaşmaya varmak ve yakınlık duygusunu yaratmak için belirsizliği azaltmak 

oldukça önemlidir.  

İlişkisel belirsizliği açık ve ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir model olan 

İlişkisel Türbülans Modeli’ne (Relational Turbulence Model) göre bireyler romantik 

ilişkilerinin geçiş dönemlerinde karışıklıkla karşılaşırlar (Solomon ve Knobloch, 

2001). Geçişler, partnerlerin ilişkiye dair tanımlarında ve davranış biçimlerinde 

keskin değişikliklerin olduğu ve süreklilik arz etmeyen dönemlerdir (Falicov, 1988; 

Rapaport, 1963). Gündelik birlikteliklerden ciddi romantik ilişkilere geçiş, ciddi 

romantik birlikteliklerden evliliğe geçiş ve evlilikten ebeveyn olmaya geçiş bu 

dönemlere örnek olarak gösterilebilir (Aldous, 1996). Bu model, romantik ilişki 

içerisindeki partnerlerin, bu geçiş dönemlerinde uç noktada bilişsel faaliyetlerde 

bulunduklarını, yoğun duygular deneyimlediklerini ve hevesli davranışlar 

sergilediklerini vurgulamaktadır (Solomon ve Knobloch, 2004). Modele göre, 

ilişkisel türbülans; bireyin bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak ilişki koşullarına 

karşı tepki gösterme eğilimi anlamına gelmektedir. Bu modelde farklı dönemler geçiş 

dönemi olarak gösterilmesine rağmen, modelin temel olarak dikkat çektiği nokta 

gündelik birlikteliklerden önemli olarak algılanan romantik ilişkilere geçiş dönemidir 

(Solomon ve Knobloch, 2004). Bu dönemde, partnerler birbirine karşı orta derecede 

bir yakınlığa sahip olmakla birlikte, ilişkinin gelecek zaman yönelimli olup 

olmadığını belirlemek zorundadır (Solomon ve Knobloch, 2001). Bu zaman 

diliminde, deneyimlenen belirsizlik düzeyi yüksek olup ve partnerler ilişkinin 

geleceğini belirleyecek kararlar alınmaktadır.  

Alanyazında bireylerin kişilerarası ilişkileri içerisindeki katılımlarına yönelik 

algıladıkları emin olma durumu “ilişkisel belirsizlik” olarak ifade edilmektedir. 
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İlişkisel belirsizlik, benliğe yönelik belirsizlik, partnere yönelik belirsizlik ve ilişkiye 

yönelik belirsizlik olmak üzere üç boyutta ele alınmaktadır (Knobloch ve Solomon, 

1999). Benliğe yönelik belirsizlik, bireylerin kendi tutumunu ya da davranışını 

tanımlayamadığı, tahmin edemediği ya da açıklayamadığı durumlarda ortaya 

çıkmaktadır. Birey, diğer bireylerle etkileşim içerisindeyken kendisinin ve 

karşısındakinin davranışlarını açıklamaya ya da tahmin etmeye çalışırken birçok 

şekilde düşünebilir ve davranabilir. Bireyler, tutum ve davranışlarını ilişkisel 

hedeflerine ulaşmak için şekillendirmekte ve ilişkilerinde bilgi eksikliği yaşadıkları 

durumlarda belirsizliği deneyimleyebilmektedirler (Berger ve Bradac, 1982). 

Knobloch ve Solomon’a (1999) göre, benliğe ilişkin belirsizlik bireyin ilişkide 

kendisiyle ilgili konularda deneyimlemekte olduğu belirsizliktir ve bu belirsizliği 

anlayabilmek için bireylere “Uzun vadede bu ilişkinin iyi bir biçimde 

sonuçlanmasını isteyip istemediğinizden ne derece eminsiniz?” gibi sorular 

yöneltilebilir. 

 İlişkisel belirsizliğin bir diğer boyutu da etkileşim içerisinde olunan partnerle 

ilgilidir. Partnere yönelik belirsizlikte, birey partnerinin tutum ve davranışları 

konusunda belirsizlik deneyimlemektedir. Bir başka deyişle, partner belirsizliği 

bireyin partnerine yönelik bilgisinde eksiklik hissetmesinden kaynaklanmaktadır 

(Berger ve Bradac, 1982). “Partnerinizin şu anda bu ilişkiyi ne kadar istediğinden ne 

derece eminsiniz?” gibi ifadelerle partnere yönelik belirsizlik açıklanabilmektedir 

(Knobloch ve Solomon, 1999). 

 İlişkisel belirsizliğin üçüncü ve son odağı olan ilişkiye yönelik belirsizlik, 

bireylerin, benliklerinden ya da partnerlerinden daha çok, ilişkileriyle ilgili 

şüphelerinden kaynaklanabilecek belirsizliği ifade etmektedir. Özellikle,  partnerler 
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zamanlarının çoğunu birbirlerinden ayrı geçirdiklerinde, ilişkilerine yönelik  

belirsizlik deneyimlemektedirler. Bu belirsizlik, benlik ve partner kaynaklı 

belirsizlikten farklıdır, çünkü ilişki kaynaklı belirsizlik daha bütüncül, partnerlerin 

karşılıklı etkileşimine dayanan ve iki yönlü bir belirsizliği içermektedir. Ayrıca, ilişki 

kaynaklı belirsizlik, benlik ve partner kaynaklı belirsizliklere göre daha soyuttur ve 

bu nedenle de ilişki belirsizliğini azaltmak daha güçtür (Berger ve Bradac, 1982). 

 Benzer olarak, Knobloch ve Solomon (1999) ilişkisel belirsizliğin dört temel 

özelliği olduğunu ifade etmektedirler. Bunlardan ilki belirsizliğin davranışsal 

boyutudur, bu da bir ilişki içerisinde nelerin kabul edilebilir nelerin kabul edilemez 

olduğu anlamına gelmektedir. İkinci boyut olan karsılıklılık belirsizliği, partnerlerin 

birbirlerine karşı duygularının karşılıklı olup olmadığıyla ilgilidir. Belirsizliğin 

üçüncü boyutu ise tanımsal belirsizliktir ve ilişkinin şu anki durumuyla ilişkilidir. 

Son olarak, gelecek belirsizliği uzun vadede ilişkinin geleceğine yönelik 

belirsizliklere odaklanmaktadır. İlişkisel belirsizliğin bu dört özelliği birbiriyle 

olumlu bir ilişki içerisindedir.  

Son zamanlarda üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen bir çalışmada, cep 

telefonu kullanımının ilişki belirsizliği üzerindeki etkisi incelenmiş ve partnerleriyle 

daha sık ve daha uzun süre telefon görüşmesi gerçekleştiren bireylerin daha az 

ilişkisel belirsizlik deneyimledikleri bulunmuştur. Buna ek olarak, telefon 

görüşmelerinin mesajdan ziyade sese dayanması, partnerlerin eş zamanlı olarak 

gerçekleştirdiği bir eylem olması ve mesajlaşmaya oranla daha fazla bilgi içermesi 

sebebiyle ilişkileri daha çok etkilediği görülmüştür. Bu nedenle, telefon 

gürşmelerinin mesajlaşmaya kıyasla deneyimlenen ilişki belirsizliği düzeyini daha 

yüksek düzeyde azalttığı belirtilmiştir (Jin ve Pena, 2010). Bunun yanında, evli 
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çiftlerin de ilişkisel belirsizliği deneyimleyebileceği ifade edilmektedir. Bu konuda 

yapılan bir çalışmada (Knobloch, 2008), evli çiftlerin mutluluk düzeyi ve ilişkisel 

belirsizlik arasındaki ilişki ele alınmıştır. Romantik ilişkilerde belirsizliğin 

temellerini benlik, partner ve ilişki alanları üzerinden açıklamaya çalışan Knobloch 

(2008) belirsizliğin yalnızca bu üç alan aracılığı ile açıklanmaya çalışılmasının 

yeterli olmayacağını, evli çiftlerin yaşadıkları belirsizliğin flört eden kişilerden farklı 

olarak çiftlerin karşılıklı ilişkilerine ve ilişkinin dışından kaynaklanabilecek 

etmenlere daha fazla duyarlı olabileceğini ifade etmiştir. Katılımcı olan evli çiftler, 

evlilikleri içerisinde belirsizlik yaşayabileceği konuları; çocuklar, iletişim, kariyer, 

ekonomi, sağlık, bağlılık, geleneksel aile, cinsellik, emeklilik, dini inançlar, boş vakit 

ve ev işleri olarak belirlemişlerdir. Buna göre, flört eden bireylerin ilişkilerinde 

deneyimlediği belirsizliği anlamak amacıyla kendine yönelttiği sorular (Emekli 

olmak için yeterli maddi güvencem var mı?) bireysel odaklı sorular iken, evli 

çiftlerin kendine yönelttiği sorular ise (Kaç tane çocuk sahibi olmalıyız?) partnerlerin 

ikisinin de ilgilendiren konulardan oluşmaktadır. Bu sonuçlara göre, evli çiftlerin 

belirsizlik yaşadığı konuların benlik ya da partner belirsizliğinden daha çok ilişki 

belirsizliği odaklı olduğu ve belirsizliğe yol açan sorunların ilişkinin içsel etmenlere 

oranla daha çok dış etmenlerle ilişkili olduğu söylenebilir.  

Buna ek olarak, evlenmeden birlikte yaşayan çiftler de ilişkisel belirsizliği 

deneyimlemektedirler. Flört eden çiftlerin ilişkisel belirsizliği daha çok ilişkinin 

devam edip etmeyeceği ve ilişkinin geleceği gibi konularda deneyimledikleri, yani 

ilişkisel belirsizliğin içsel etmenlere bağlı gelişebileceği belirtilmektedir (Knobloch 

ve Solomon, 1999). Evlenmeden birlikte yaşayan çiftlerle gerçekleştirilen bir diğer 

çalışmada (Knobloch ve Solomon, 2002), katılımcıların %90’ı ilişkisel belirsizliğin 
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en az bir türünü ilişkilerinde deneyimlediğini belirtmişlerdir. Çalışmanın sonucuna 

göre, evlenmeden bir arada yaşayan çiftlerin, deneyimledikleri ilişkisel belirsizlik 

flört eden çiftlerden daha çok evli çiftlerin deneyimledikleri belirsizliğe 

benzemektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi, evli çiftler, flört eden bireylerden 

farklı olarak, genellikle kariyer, ekonomi, sağlık, bağlılık, geleneksel aile gibi dışsal 

etmenlerle ilişkili belirsizlik yaşamaktadırlar (Knobloch, 2008).  Yani, evlenmeden 

bir arada yaşayan çiftler de, sosyal ağlar, para ve sağlık gibi konularla ilgili 

belirsizlik deneyimlemektedirler. Bu da, evlenmeden bir arada yaşayan çiftlerin içsel 

etmenlerden çok dışsal etmenlere bağlı belirsizliği deneyimlediklerini 

göstermektedir.  

İlişkisel belirsizliğin ele alındığı çoğu çalışmada (Knobloch, 2007; Knobloch 

ve Solomon, 1999; Knobloch ve ark., 2007) ilişkisel belirsizlik üzerinde cinsiyete 

bağlı anlamlı bir farklılaşma bulunamamıştır. Bu çalışmada ise, cinsiyet rolleri 

nedeniyle, kadınlar doğaları gereği erkeklere oranla daha ilişki odaklı, ilişkilerinin 

tanımı ve gidişatı hakkında daha sorgulayıcı bir yapıya sahip oldukları için kadınların 

ilişkisel belirsizliği erkeklerden daha fazla deneyimlemeleri beklenmektedir. 

1.2. İlişki Doyumu: 

Romantik ilişkiler yakın ilişkilerin bir çeşididir ve karşılıklı bağlılığa dayalı 

olarak iki kişi arasındaki bağı ve aşkı ifade eder (Heath, 1976). Yakın ilişkilerde 

bireyler sürekli ilişkilerini değerlendirme eğilimindedirler ve bu da çiftlerin, iyilik 

halini, ilişkinin sürekliliğini ve ilişki doyumunu etkilemektedir (Hinde, 1997). İlişki 

doyumu karmaşık bir terimdir ve alanyazında uyum, kalite, devamlılık gibi 

sözcüklerle ifade edilmektedir (Sabatelli, 1988). Lin ve Rusbult’a (1995) göre ise, 
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ilişkiye yönelik hissedilen olumlu duygular ilişki doyumunu belirlemektedir. Eğer 

ilişki bireyin önemli gereksinimlerini (birliktelik, yakınlık) karşılıyorsa, ilişkiden 

alınan doyum seviyesi de yüksek olmaktadır. 

İlişki doyumu, basit bir biçimde ilişki içerisinde doyumsuzluğun yokluğu 

şeklinde de tanımlanmaktadır (Renaud, Byers ve Pan, 1997). Ancak, bazı 

araştırmacılar bunu eleştirmekte ve ilişki doyumunun deneyimlenmesi için ortalama 

bir iyilik halinden daha fazlası gerektiğini ifade etmektedirler (Kleinplatz ve Menard, 

2007). Peki, niçin bazı çiftler diğerlerine oranla daha fazla ilişki doyumuna sahip 

olduklarını ifade etmektedirler? Bu soru, on yıllardır çoğu araştırmaya ait bir soru 

olmasına rağmen, ne yazık ki sorunun cevabına tam olarak ulaşılabilmiş değildir. 

İlişki doyumuna yönelik bu derece  bilimsel ilgi olmasının temel nedeni de ilişki 

doyumunun kişilik ve iyilik hali ile doğrudan bir ilişkisinin bulunmasıdır (Bradbury 

ve ark., 2000). Araştırmaların sonucuna göre, bir evlilik ya da yakın ilişki içerisinde 

bulunmak, kişisel iyilik hali ile yüksek derecede bağlantılıdır (Diener ve ark., 1999) 

ve ilişki doyumu ilişkinin devam etmesini etkileyen etmenler arasında en önemlisidir 

(Hendrick, 1988; Hendrick ve ark, 1988). İlişki doyumunun alanyazında, sağlık 

(Evans ve Wertheim, 1996), bağlanma (Feeney, 2002), çatışma çözme (Kurdek, 

1994), stresle başa çıkma (Greeff ve Malherbe, 2001), affetme (Waldron ve Kelley, 

2005), utangaçlık (Arroyo ve Harwood, 2010), depresyon (Cowden, 2005), cinsellik 

(Mikulincer, 2006) ve kişilik özellikleri (Heller, Watson ve Hies, 2004) gibi 

değişkenlerle sıklıkla ele alındığı görülmektedir. 
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 1.2.1. İlişki Doyumu ve İlişkisel Belirsizlik 

Alanyazında ilişki doyumu ve ilişkisel belirsizlik arasındaki ilişkiyi doğrudan 

ve ayrıntılı olarak ele alan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu 

sınırlı sayıdaki çalışmalar incelenmiş ve ilişkide deneyimlenen ilişkisel belirsizliğin 

arttıkça ilişki doyumunun azaldığı görülmüştür. İlişki doyumu ve ilişkisel belirsizlik 

arasındaki ilişki genellikle Belirsizliği Azaltma Kuramı temelinde ele alınmış ve bu 

değişkenler arasında güçlü bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Hatırlanacağı gibi, 

kurama göre, ilişkisel belirsizlik arttıkça, çiftlerin birbirleriyle iletişimleri de hem 

azalmakta hem de güçleşmektedir. Bu da, ilişkilerin niteliğini olumsuz 

etkilemektedir (Berger ve Bradac, 1982; Berger ve Calabrese, 1975). Bir başka 

deyişle, ilişki doyumu ile ilişkisel belirsizlik arasında negatif bir ilişkinin var olduğu 

desteklenmektedir. Ancak, bazı çalışmalarsa belirsizliğin belirli düzeyde olmasının, 

heyecan, gizem ve romantizm yarattığını ve bu nedenle de ilişki niteliği için olumlu 

olabileceğini savunmaktadırlar (Knobloch ve Solomon, 2002).  

İlişki doyumu, yüz yüze görüşebilen ya da bir arada yaşamakta olan çiftlerin 

yanı sıra, uzaktan ilişki yürütmekte olan çiftler için de yaygın bir problem haline 

gelebilmektedir. Uzaktan ilişki yürütmekte olan çiftlerin ailelerini ya da diğer sosyal 

yapılarını anlamak amacıyla gerçekleştirilen alanyazında birçok çalışma mevcuttur. 

Günümüzde yetişkinler, iş gücü, kariyer planları nedeniyle romantik ilişki içerisinde 

oldukları partnerle yaşamakta olduğu şehirden ya da ülkeden ayrılabilmektedir 

(Abrahms, 2011). Ekonomik sıkıntılar bir çok çiftin yaşamında büyük değişikliklere 

yol açabilmektedir. Zaman içerisinde bireylerin değer kaynağı değişebilmekte, buna 

bağlı olarak, romantik ilişki deneyimleyen partnerlerin bireysellik gereksinimleri de 

artabilmektedir. Ayrı yaşamak, değişen sosyal normlar çerçevesinde kabul edilebilir 
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bir durum haline gelmektedir (Trost, 2006). Bazı çiftler, ilişkilerindeki bağlılığı 

devam ettirebilmek için konuşma, vidyo ya da yazılı metinler gibi çeşitli iletişim 

yöntemlerini kullanmaktadırlar. Bahsi geçen iletişim stratejilerini kullanma sıklığı 

arttıkça çiftlerin ilişkiye uyum sağlayabilme becerilerinin ve ilişki doyum 

düzeylerinin de arttığı bazı çalışmalar Landesman ve Seward (2013) tarafından 

ortaya konulmaktadır. 

 Birçok çalışma, iletişim niteliğinin ilişki doyumu ile hem uzun vadede hem 

de eş zamanlı olarak ilişki içerisinde bulunduğunu ortaya koymaktadır. Fakat, yapıcı 

iletişim (örn., söz vermek, partnerin mesajlarına karşı açık olmak) ilişki niteliğine 

olumlu bir katkıda bulunurken, sözel çatışmalar, eleştiri, savunmaya geçmek ya da 

ilişkiden çekilmek ilişkide strese ve çözümsüzlüğe yol açmaktadır. Hangi bilişsel 

yapıların çiftin ilişki doyumunun olumsuz etkilenmesine yol açtığı tam olarak 

anlaşılabilmiş değildir ve bu konu hakkında sınırlı sayıda bilgi mevcuttur. Fakat 

ilişki içerisinde gelişen değişikliklere yönelik partnerin yok sayılmasının ve 

kaçınmacı tepkilerin ilişkide doyumsuzluğa yol açtığı yaygın olarak kabul 

edilmektedir (Falconier ve Epstein, 2010).   

Romantik ilişkideki çiftlerin  iletişim stratejilerinin kültürlerarası değişiklik 

gösterip göstermediğini anlamak amacıyla Amerika ve Çin’de gerçekleştirilen bir 

çalışmada (Williamson ve ark., 2012), bireyci ve toplulukçu kültürdeki bireylerin  

iletişim stratejilerinin ilişki doyumunu nasıl etkilediği incelenmiştir. Bireyci bir 

kültüre sahip olan Birleşik Devlet’teki katılımcıların yakınlık ve bağlılığa daha fazla 

önem vermeleri, fakat aile ve arkadaş gibi diğer sosyal çevrelerine daha az önem 

verdikleri gözlenmiştir. Bunun aksine, bireyselliği göz ardı eden Çin’de yaşamakta 

olan katılımcıların yakın ilişkileri dışındaki aile ve arkadaş gibi sosyal çevrelerine 
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daha fazla önem atfettikleri görülmüştür. Bağlılık, aşk ve yakınlık gibi faktörlere 

vurgu yapan Batı kültürüne sahip Amerikan katılımcıların, sıcaklık, destek ve eleştiri 

gibi duygularını partnerlerine ifade ederlerken daha rahat davrandıkları ve Doğu 

kültürüne sahip Çinli katılımcıların ise bu duyguları ifade ederken zorluk yaşadıkları 

ortaya konulmuştur. Kendilerini daha net ve açık bir biçimde ifade eden bireyci 

kültürde yer alan Amerikan katılımcılar, ilişki doyum düzeylerinin, toplumcu 

kültürde yer alan Çinli katılımcılara oranla daha yüksek olduğunu belirtmektedirler. 

Bu sonuç da, açık ve net iletişim stratejileri kullanmakta olan bireylerin, ilişki doyum 

düzeylerinin; kaçınmacı ve sorunları yokmuş gibi davranmakta olan bireylere kıyasla 

daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 

1.3. Romantik İlişkilerde Gelecek Zaman Yönelimi 

Gelecek zaman yönelimi ilk kez Lewin  (1926) ve Frank (1939) tarafından 

ortaya atılan bir terim olmasına rağmen, birçok araştırmacının çalışmasına konu 

olmuştur (Cootle ve Klineberg, 1979; Pervin, 1989; Zaleski, 1994). Gjesme (1983a) 

gelecek zaman yönelimini “gelecek olasılıklarını organize edebilmek ve plan 

yapabilmek için görebilme ve tahmin edebilme yeteneği” şeklinde tanımlamıştır. 

Gjesme (1983a) bu çalışmada, “genel gelecek zaman yönelimiyle” “özgül durumlara 

ilişkin gelecek zaman yöneliminin birbirinden farklı olduğuna dikkat çekmiştir. Ona 

göre, özgül bir duruma ait gelecek zaman yöneliminin yüksek ya da düşük olması bu 

kişinin genel gelecek zaman yönelimi hakkında bir fikir yürütmeye izin 

vermemektedir. Bu nedenle de, kesin çıkarımlarda bulunmaktan sakınmak için, 

gelecek zaman yönelimin çıkış noktasının herhangi bir özgül duruma ilişkin 

olmaması gerektiğini savunmaktadır.  



15 
 

 Gelecek zaman yönelimiyle en çok ilişkisi araştırılan değişkenlerden biri 

cinsiyettir. Bu konuda, em ülkemizde (Büyükşahin, 2006; Öner, 2000; Sakallı, 2003) 

hem yurtdışında (Siprecher ve Felmlee, 1997; Cootle ve Klineberg, 1979; Zaleski, 

1994) gerçekleştirilen çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Gelecek zaman yönelimi, 

Öner (2000) tarafından romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi kavramı ortaya 

atılmış ve romantik ilişkilerde gelecek zaman yöneliminin, genel gelecek zaman 

yöneliminden daha farklı olabileceği önerilmiştir. Öner’in (2000) gerçekleştirdiği 

çalışmada, ilişki doyumu ile gelecek zaman yönelimi arasında negatif bir ilişki 

bulunmuştur. Bu çalışmanın sonucunda, ilişki doyumu yüksek olan bireylerin, geçici 

ilişkilerden hoşlanabilecekleri, uzun süreli bağlılıklar için daha az istek 

duyabilecekleri, ancak ilişki doyumu düşük bireylerin ise gelecek sorumlulukları 

hakkında daha fazla endişe duyabilecekleri ifade edilmiştir. Ayrıca, kalıcı ilişkiler 

yürütme konusunda istekli bireylerin sahiplenici oldukları ve hayatlarının büyük bir 

bölümünü aynı partnerle geçirecekleri için ilişkilerinden daha zor doyum aldıkları, 

olaylara karşı daha hassas oldukları, diğer yandan şimdiki zaman odaklı bireylerin 

ilişkideki karmaşıklara ve belirsizliğe yönelik endişelerinin olmadığı belirtilmektedir. 

Bunun üzerine Öner (2001), kadın olmak, kıskanç olmak, birlikte olunacak partner 

seçerken seçici olmak, sorunlu ilişkileri sonlandırmak için istekli olmak, ilişki 

bağlılığı ve tedbir gibi romantik ilişkiler için gelecek zaman yönelimi ile ilişkili 

olabilecek diğer değişkenler üzerine çalışmalarını sürdürmüştür. Sonuçlara göre, 

kadın olmak ile romantik ilişkiler için gelecek zaman yönelimine sahip olmak 

arasında pozitif bir ilişki bulunmuş ve kadınların erkeklerden daha fazla ilişkilerine 

ilişkin gelecek zaman odaklı olduğu ifade edilmiştir. Bu bulgu da,  kadınların toplum 

içinde maruz kaldığı sosyal baskılarla ilişkilendirilmiştir. Romantik bir ilişkiye 
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başlamak ve bu ilişkiyi sonlandırmak, kadınlar için daha büyük önem taşımaktadır. 

Romantik bir ilişkinin evlilikle sonlanıp sonlanmayacağı da, kadınların erkeklere 

oranla daha fazla merak ettiği bir konudur.  

Öner (2000, 2001) tarafından elde edilen sonuçlar romantik ilişkilerde 

doyumun arttıkça gelecek zaman yöneliminin azalacağı yönündedir. Sakallı-Uğurlu 

(2003) gerçekleştirdiği bir çalışmada ise, romantik ilişki içerisinde olan bireylerin 

katılımı sağlanmış, romantik ilişkilerdeki gelecek zaman yöneliminin yalnızca 

bireysel faktörlerden değil sosyal ve kültürel faktörlerden de etkilenebileceği 

belirtilmiştir. Bu nedenle, cinsiyet kalıp yargıları ve gelecek zaman yönelimi 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de hala 

kalıpyargıların etkisi yüksektir. Buna göre, erkekler kendilerinin baskın ve ısrarcı 

olduklarını düşünürken, kadınların ise pasif ve uysal olduklarını düşünmektedirler. 

Ayrıca, bireylerin ilişkilerinden aldığı doyum ile romantik ilişkilerindeki gelecek 

zaman yönelimleri arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur  ve kadınların hem ilişki 

doyumunun hem de gelecek zaman yönelimlerinin erkeklere oranla daha yüksek 

olduğu ifade edilmiştir. Bu sonuçlar, Öner’in (2000a, 2000b, 2001) gerçekleştirdiği 

çalışmaların sonuçları ile uyuşmamaktadır. Öner (2004)  bir başka çalışmasında ise, 

ilişki doyumunun anlamının bireyler tarafından farklı algılanabileceğini, ilişki 

doyumu için kritik bir düzeyin olduğunu ve bireylerin bu düzeyi geçtikten sonra 

ilişkilerinde doyumu deneyimlediklerini belirtmiştir. Görüldüğü üzere, romantik 

ilişkilerdeki gelecek zaman yönelimi ve ilişki doyumu arasındaki ilişki hakkında 

alanyazında yapılan çalışmalar tutarlılık arz etmemektedir. 
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1.3.1. Romantik İlişkilerde Gelecek Zaman Yönelimi ve İlişkisel Belirsizlik 

İlişkisel belirsizlikle başa çıkma yollarından biri de ilişkiyi devam ettirici ve 

koruyucu davranışların geliştirilmesidir. Örneğin, alanyazında daha önceki 

dönemlerde gerçekleştirilmiş olan çalışmalar belirsizliği azaltmak için temel 

stratejilerden birinin, sözel paylaşım olduğunu belirtmektedir ve bu strateji aynı 

zamanda ilişkilerin sürdürülmesi  için de önemlidir (Berger ve Kellermann, 1983; 

Stafford ve Canary, 1991). Ayrıca, belirsizlik ile güven, açıklık ve olumluluk 

arasında olumsuz bir bağlantı bulunmaktadır. İlişkisel belirsizlik ile gelecek zaman 

yönelimi arasında doğrudan bir ilişki kurulamamasına rağmen, ilişkinin devam 

ettirilmesinin, belirsizliğe ait hisleri engellediği ve azalttığı ifade edilmektedir. Başka 

bir deyişle, ilişkiyi sürdürebilmek amacıyla kullanılan stratejiler aynı zamanda 

belirsizliği azaltmak için de  kullanılmaktadır. Bu nedenle, belirsizlik ve ilişki 

sürdürmek için kullanılan strajiler arasında negatif ilişki bulunmaktadır (Dainton ve 

Aylor, 2001). İlgili yazında ilişkilerin sürekliliğinin hem ilişkisel belirsizlik hem de 

ilişkisel özellikler ile olan ilişkisini incelemek üzere gerçekleştirilen başka çalışmalar 

da yer almaktadır (Dainton, 2003; Dainton ve Aylor, 2001). Bu araştırmalara göre, 

ilişkisel belirsizliğin düzeyi arttıkça ilişkilerin sürdürülmesi için kullanılan 

stratejilerin miktarı azalmaktadır, farklı bir deyişle ilişkinin tanımı ve doğası 

hakkında yüksek ilişkisel belirsizliği deneyimleyen partnerler ilişkiyi sürdürme 

stratejilerini daha az kullanmaktadırlar.  

İlişkilerin durağanlığı ve partnerlerin ilişki içerisinde kalmasıyla en çok ilgili 

değişkenlerden biri de partnerlerin gelecek zaman yönelimidir (Rusbult, Martz ve 

Agnew, 1998). Bahsedilen nedenlere bağlı olarak, partnerlerin romantik ilişkilerinde 

gelecek zaman yönelimi düzeyi arttıkça deneyimledikleri ilişkisel belirsizlik 



18 
 

düzeyinin azalması beklenmektedir. İlişki istikrarı ve ilişki belirsizliği arasındaki 

ilişkiyi incelen son dönemde gerçekleştirilen bir çalışmada (Dailey ve ark., 2009), 

sürekli ayrılıp yeniden bir araya gelen çiftlerin çatışma ve kızgınlık gibi negatif 

davranışları daha fazla deneyimlediklerini ve geçerlilik ve anlayış gibi pozitif 

davranışları ise daha az deneyimlediklerini belirtmektedirler. Buna ek olarak, yine 

sürekli ayrılan ve yeniden bir araya gelen çiftlerin, hem bir aradayken hem de ayrı 

oldukları dönemlerde, ilişki istikrarı yüksek ilişkilerdeki çiftlere oranla daha fazla 

ilişkisel belirsizlik deneyimledikleri ifade edilmektedir. Yani, ilişkilerin 

sürdürülmesiyle ilişkisel belirsizlik arasında negatif ilişki olduğu görülmektedir 

(Dainton, 2003; Dainton ve Aylor, 2001). Bu bulgular da ilişkilerin geleceğine ilişkin 

yönelimin anlaşılmasında önemli olabilmektedir.  

 İlişkisel belirsizliğin daha çok deneyimlendiği ilişki türlerinden biri de 

uzaktan yürütülen romantik ilişkidir.  Fiziksel uzaklıkla baş etmek yalnızca uzaktan 

ilişki için değil tüm ilişki türleri için oldukça zordur. Yüz-yüze etkileşimin mümkün 

olmadığı uzaktan ilişkide, partnerler belirsizliği yok etme konusunda zorlanmakta ve 

fiziksel uzaklıktan kaynaklı ilişkisel sorunların üstesinden gelmek için iletişim 

stratejileri kullanmaktadırlar (Sigman, 1991). Bradac (2001) tarafından da ifade 

edildiği üzere, “Bireylerin belirsizliği azaltmaya, dünyayı açıklamaya ve tahmin 

edilebilir hale getirmeye yönelik içgüdüleri vardır”. Bireyler ilişkilerine ilişkin 

gelecek hakkında planlar yaparak,  ilişkide netliği ve tahmin edebilirliği sağlamaya 

çalışmaktadırlar (örn., “Biz yarın görüşeceğiz”), çünkü, plan yapmak ilişkisel 

partnerlere bir miktar kesinlik kazandırmakta ve bu planlar yapıcı bir şekilde 

ilerleyebilmektedir. Ancak, partnerler niyet etmiş oldukları bu planları 

gerçekleştiremedikleri takdirde, bu durum ilişkide belirsizliğe neden olabilmektedir. 
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Uzaktan bir ilişki yürütmekte olan çiftler, yüz yüze bir etkileşime sahip olmadıkları 

için birbirlerine gün içerisinde yaşadıklarını anlatarak iletişimsel yolla bu netliği 

kazanmaya çabalamaktadırlar (Sahlstein, 2004). 

1.4. Çatışma Çözme Tepkileri 

Çatışma, sosyal yaşamın kaçınılmaz bir parçası olduğu için, çatışma çözme 

de kişilerarası ilişkilerin önemli bir yönüdür ve çalışmaların sayıca fazlalığı da bunu 

doğrulamaktadır (Desivilya ve Eizen, 2005; Jensen-Campbell, Gleason, Adams, ve 

Malcolm, 2003). Romantik bir ilişkide, çatışma çözmeye yönelik verilen tepkiler 

ilişki doyumunu ve bireylerin iyilik hallerini etkilemektedir (Reese-Weber ve Kahn, 

2005; Shantz ve Hartup, 1992). Bireyler sosyal statülerini ve benlik saygılarını 

korumak amacıyla, deneyimledikleri çatışmaları çözmek için değil kazanmak için 

çaba göstermektedirler (Vuchinich, 1990). Laursen ve Collins’ e göre (1994), hem 

ilişkinin gelişimi hem de devam ettirilebilmesi için, bireylerin ilişkide 

deneyimledikleri çatışmayı en aza indirmeleri ve davranış ve amaçlarını ortak bir 

noktada birleştirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, etkili çatışma çözme stratejileri 

geliştirmek önemlidir (Reese-Weber, 2000; Reese-Weber ve Bartle-Haring, 1998). 

Bireyler diğer bireylerin duygu ve düşüncelerini anladığı zaman daha yüksek 

empati göstermektedirler ve empatinin yüksek oluşu romantik ilişkilerde partnerle 

yaşanan çatışmaların çözümünde büyük rol oynamaktadır. Yaklaşmacı çatışma 

çözme tepkileri, kişinin partnerine yönelik empati kurmasında yardımcı olur. 

Çatışmaya yönelik tepkisellik geliştirmeden önce partnerin bakış açısını anlamaya 

çalışmak ve olaylara partnerin açısından bakmaya çalışmak empati kurmak için 

gereklidir.  İlişkide deneyimlenen duygusal, bilişsel ve güdüsel  değişikliklerin; 
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olumsuz duygulara, incitmeye, kızgınlığa ve öfkeye yol açmasını engellemek 

amacıyla partnere yönelik empati kurulmalıdır (Perrone-McGovern  ve ark., 2014). 

Çatışma çözmek için empatinin yanında bireylerin sahip olması gereken bir 

diğer özellik de uzlaşmacı olmaktır. Uzlaşmacı bireylerin, uzlaşmacı olmayan 

bireylere oranla diğer bireyler tarafından hoşlanılma düzeyleri yüksektir (Graziano 

ve Tobin, 2009),  çünkü, uzlaşmacı bireyler, diğer bireyler ile kendileri arasındaki 

farklılıklarına odaklanmak yerine, ortak noktalar bulmaya çalışmakta ve diğer 

kişilere daha az önyargı ve daha fazla empatiyle yaklaşmaya çabalamaktadır 

(Graziano, Bruce, Sheese, ve Tobin, 2007). Alanyazında, çatışma çözmeyle ilgili 

yapılan araştırmalar, uzlaşmacı bireylerin  ilişkilerinde çatışmayı daha az 

deneyimlediklerini ve çatışma deneyimleseler dahi, bu bireylerin partnerlerinden 

memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (Graziano ve 

ark., 1996).  Buna ek olarak, ülkemizde gerçekleştirilen bir çalışmada (Basım ve ark., 

2009), gelişime açık, dışadönük ve uyumluluğu yüksek bireylerin çatışma çözmede 

yüzleşme yaklaşımını daha sıklıkla kullandıkları, buna karşılık, gelişime açık 

olmayan içedönük ve uyumluluğu düşük bireylerinse yüzleşmekten kaçındıkları 

ifade edilmiştir. Ayrıca alanyazında uzlaşmacı yaklaşımların, ilişki doyumu ile 

yakından ilişkili olduğuna dair çok sayıda çalışma yer almaktadır (Christensen ve 

Shenk, 1991) Partneri desteklemek, fiziksel olarak yakın olmak, sözel olarak şefkat 

göstermek, sakince tartışmak, problemi çözmek, mizah, pozitif olmak ve kararlılık 

yapıcı çatışma çözme stratejileri arasında yer almaktadır. Bunun aksine, partnere 

karşı düşmanca sözler sarf etmek, partneri aşağılamak, savunmaya geçmek ve 

partneri sıkıştırmak ise uyumsal olmayan çatışma çözme stratejileri arasında yer 
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almaktadır (Du Rocher Schudlich ve ark., 2011). Bu çalışmada, Rusbult ve Zembrodt 

(1982) tarafından oluşturulan çatışma çözme tepkileri modelinden yararlanılacaktır. 

Çatışma çözmede cinsiyet farklılıkları üzerine gerçekleştirilen çalışmalar 

farklı birçok görüş içermektedir ve bu görüşler yıllar boyunca tartışılagelmiştir 

(Gbadamosi ve ark., 2014). Geleneksel olarak kadınlar, kendisini ilişkiye göre 

tanımlayan ve diğer kişilerin iyiliği için gerekirse kendi hedeflerinden vazgeçen taraf 

olarak yansıtılırken, erkeklerse, agresiflik, ısrarcılık ve bağımsızlık duygularıyla 

hareket eden, baskın ve kontrolcü olmaya çalışan taraf olarak gösterilmiştir (Gilligan, 

1982). Ayrıca, bazı çalışmalar, çatışma çözmede kadınların erkeklere oranla daha 

işbirlikçi, erkeklerin ise kadınlara oranla daha rekabetçi olduklarını belirtmektedir 

(Rubin ve Brown, 1975; Thomas ve Kilmann, 1975). Erkekler ve kadınlar arasındaki 

bu farklılıkların cinsiyet rol beklentilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir 

(Gbadamosi ve ark., 2014). Alanyazında bazı çalışmalar, deneyimlenen çatışmayı 

çözmek için, erkeklerin kadınlara oranla kaçınmacı stratejileri daha fazla tercih 

ettiğini ve yine bu sonucun da cinsiyet rol beklentileri ile ilişkili olabileceğini ifade 

etmektedirler (Haferkamp, 1991). Bunun yanında, yine çatışma çözme ve cinsiyet 

farklılıklarının ele alındığı ülkemizde gerçekleştirilen bir çalışmada, kadınların 

çatışma çözme sürecinde erkeklerden daha fazla kendilerini ifade etme ihtiyacı 

hissettikleri ve duygularını göstermeye daha yatkın oldukları belirtilmiştir (Hisli-

Şahin ve ark., 2009). Fakat, beklenenin aksine erkeklerin konuşma ve bağlılık 

puanlarının, kadınlardan anlamlı olarak daha yüksek bulunduğu ülkemizde 

gerçekleştirilen bir çalışmada (Taluy, 2013) bulunmuştur.  

Çiftler arasında, bireylerin çatışma çözmeye yönelik yetenekleri de hem 

ilişkilerinin başlamasında hem de sürdürülmesinde etkin bir rol oynamaktadır 
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(Weisskirch ve Delevi, 2013). Çatışma çözme yeteneği, başarılı bir romantik ilişkinin 

anahtar belirleyicisidir ve ilişkinin ömrünü uzatabilmektedir (Neff ve Karney, 2007). 

Genel olarak, çatışma çözmek bireyler için duygusal açıdan zordur. Evlilik harici 

romantik ilişkilerde çatışma; iyilik halinin ve yaşam doyumunun (Rhoades, Kamp 

Dush, Atkins, Stanley ve Markman, 2011) düşük olmasıyla ve hissedilen kızgınlığın 

ve öfkenin yüksek olmasıyla ilişki içerisindedir (Sbarra ve Emery, 2005). Ayrıca, 

evli çiftler arasında çatışmaların yaşanması, uzun süren psikolojik ve sağlık 

problemlerine neden olmaktadır (Sbarra, Law ve Portley, 2011). Sözel veya sözel 

olmayan iletişime dayalı çatışmaların çözülmediğine dair örneklerden birisi de 

“ilişkinin sona ermesidir”. Birçok birey, ayrılma isteğini açık ve net bir şekilde dile 

getirmeyi başarırken, ayrılık öncesi çatışmaların çözülmesi için iletişim kurmamakta 

ve bu nedenle bireylerin ilişkisi sona ermektedir (Sprecher ve ark., 2010).  

Daha öncede belirtildiği üzere, kişisel hedeflerden, niyetten, değerlerden, ilgi 

alanlarından ya da davranışsal önceliklerden dolayı evlilik hayatında çatışmalar 

yaşanabilmektedir. Çoğu evli çift evlilik hayatları boyunca kendini bazı çatışmaların 

içerisinde bulmaktadır. Özellikle, genç çiftler, ortak bütçe ve partnerin ailesine uyum 

sağlama gibi değişiklikleri ilk defa deneyimledikleri için, bu değişiklikler çiftler 

arasında çatışmaya neden olmaktadır (Navran, 1967). Yapılan çalışmalar, çatışmayla 

ilgili etkileşimlerin hem evlilikten alınan doyumu hem de evliliğin sürekliliğini 

etkilediğini ortaya koymaktadır (Karney ve Bradbury, 1995). Bireyler romantik 

ilişkilerinde doyumsuzluk yaşadıklarında nasıl tepkiler vermektedirler? Hangi 

koşullar altında problemlerini konuşmaya ve hangi koşullar altında ilişkilerini 

sonlandırmaya yönelik eğilim göstermektedirler? Bireyler ne zaman sessiz bir 

şekilde ilişkine yönelik bağlılık göstermekte ve ne zaman görmezden gelme tepkisini 
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vermektedirler? Hirschman (1970), firmalara, kuruluşlara ve devlete yönelik 

doyumsuzluğun arttığı durumlarda verilen tepkilerin, (a)çıkış-ilişkiyi sonlandırmak, 

(b)konuşmak-etkin ve yapıcı bir şekilde doyumsuzluğu ifade etmek ve koşulları 

geliştirmek için çaba göstermek, (c)bağlılık-edilgen fakat umutlu bir şekilde şartların 

kendiliğinden gelişmesi için beklemek olduğunu belirtmiştir.  

Rusbult ve Zembrodt (1982) ise doyumsuzluğa verilen tepkileri romantik 

ilişkilere uyarlamak amacıyla çok boyutlu bir ölçeklendirme çalışması 

gerçekleştirmişlerdir. Hirschman (1970) tarafından oluşturulan doyumsuzluğa verilen 

tepkilere, Rusbult ve Zembrodt (1982), yokmuş gibi davranma: edilgen bir biçimde 

ilişkinin körelmesine izin verme tepkisini de eklemişlerdir. Rusbult’un çatışma 

çözme tepkilerinde bir ilişki içerisindeki çatışmalar ve/veya doyumsuzluklar iki ana 

boyut altında sınıflandırılmıştır. Bunlar, yapıcılık-yıkıcılık (ilişki açısından 

bakıldığında) ve etkenlik-edilgenliktir. Bu iki ana boyutun etkileşimi, dört farklı 

davranış tipinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yapıcı problem çözme 

stratejileri, konuşma ve bağlılıkken; iki yıkıcı strateji ise, çıkış ve yokmuş gibi 

davranmadır (Rusbult, Zembrodt ve Gunn, 1982; Rusbult, Johnson ve Morrow, 

1986). Konuşma tepkisi, problemi yok etmek ve ilişkinin iyi bir şekilde devam 

etmesini sağlamak için gerçekleştirilen çabalar olarak düşünülebilir. Problemleri 

tartışmak, uzlaşmak, bir rahip ya da terapistten yardım alma arayışına girmek, 

problemler için çözüm önermek, partnere onu neyin rahatsız ettiğini öğrenmek 

amacıyla sorular sormak, kendini ya da partnerini değiştirmeye çalışmak konuşma 

tepkilerine örnek olarak gösterilebilir. Bağlılık tepkisi ise, problemin kendi kendine 

çözüleceği umudunu taşıyarak sabırlı bir şekilde beklemektir. Eğer, uyum sağlama 

ve açık bir tartışmadan kaçınma davranışı kişinin kendi ihtiyacını gidermesinden 
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daha önemli ise, birey partnerinin beklentilerine uyum sağlamaya çalışmakta ve 

durumu (tartışmaya neden olan) yatıştırıcı yollara başvurmaktadır. Örneğin, bir 

şeylerin iyiye gitmesini ummak ve beklemek, zaman tanımak ve dua etmek bağlılık 

tepkileridir. Diğer bir çatışma çözme tepkisi olan çıkış tepkisi, yok sayma yoluyla bir 

ilişkinin aktif yıkımı olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle, bireyler partnerine 

saldırgan tavırlar sergiler, ayrılık ve ya boşanma gerçekleşene kadar da bu durum 

devam eder. Bireyler partnerin ihtiyaçlarını gözetmeksizin kendine odaklanmakta ve 

problemi bu şekilde çözmek için uğraşmaktadırlar. Her iki taraf da baskıcı bir tutum 

izler, tehditkar davranır, partnerinin ihtiyaç ve hedeflerini görmezden gelir. Ayrıca, 

diğer partneri sindirmek için bireylerin partnerlerine yönelik talepleri artar. Resmi 

olarak ayrılmak, birlikte yaşanılan evden taşınmak, yalnızca arkadaş kalmaya karar 

vermek ve boşanmak çıkış tepkileri arasında yer alır. Çatışma çözme tepkilerinin 

sonuncusu olan yokmuş gibi davranma tepkisi, bireyin partneriyle yaşadığı problemi 

tartışmaktan kaçınması ve bireyin iletişim kurmaktan kendini alıkoymasıdır. 

Problemi çözmek için herhangi bir herhangi bir çaba göstermemek ise bireyin 

partneriyle aynı fikirde olmadığına dair inancıdır. Partneri görmezden gelmek veya 

partnerle daha az zaman geçirmek, problemleri konuşmaya yönelik direnç 

göstermek, partnere duygusal veya fiziksel olarak kötü davranmak, gerçek problemle 

alakalı olmayan nedenlere bağlı olarak partneri eleştirmek, partnerin haricindeki 

kişilerle cinsel deneyimler yaşamak yokmuş gibi davranma tepkileri kapsamında ele 

alınmaktadır. 

 Kuramsal olarak, bu tepkiler birbirinden iki farklı boyut üzerinde yer 

almaktadır. Çıkış ve konuşma tepkileri etkin davranışlarken (örn., birey ilişki 

hakkında bir şeyler yapıyor), bağlılık (pasif bir biçimde sorunların kendiliğinden yok 
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olmasını bekleme) ve yokmuş gibi davranma ise (sorunu görmezden gelme) daha 

edilgen tepkilerdir. Rusbult ve arkadaşlarına göre (1982) ilişkinin herhangi bir 

döneminde ilişkisel doyum deneyimlenmişse, bireyler yıkıcı tepkilerden daha çok 

yapıcı tepkiler vererek, doyumu yeniden elde etmeye çabalamaktadırlar. İlişkide 

daha önce deneyimlenen doyum, bireyin bu doyumu yeniden elde edebileceğine dair 

inancını güçlendirmektedir. Bu nedenle, ilişkilerinin herhangi bir döneminde ilişkisel 

doyumu deneyimleyen bireylerin konuşma ve bağlılık gibi çatışma çözme tepkilerini 

verme olasılıkları yüksektir. Ayrıca, ilişkiye yönelik yatırımın miktarında meydana 

gelen artış, partnerden gelen yıkıcı tepkilere karşı yapıcı tepkilerin verilme 

davranışını güçlendirmektedir. Yatırımın yüksek olması durumunda, bireyler 

ilişkilerinin sonlanma durumunda daha çok şey kaybedeceğini düşünmektedirler. Bu 

da, bireylerin ilişkilerini devam ettirebilmek adına yapıcı tepkiler vermelerine yol 

açabilmektedir (Billings, 1979). Tüm bunlara ek olarak,  “çıkış” ve “yokmuş gibi 

davranma” tepkilerinin sık verilmesi ve “konuşma” tepkisinin ise nadir verilmesi, 

ilişkilerde doyumu olumlu yönde etkileyen önemli bir etmendir (Rusbult, Johnson, 

ve Morrow; 1986c). Bir başka deyişle, çıkış ve yokmuş gibi davranma tepkileri 

ilişkiyi sonlandırıcı bir işleve sahipken, bağlılık ve konuşma tepkileri ise ilişkilerde 

doyumun deneyimlenme olasılığını arttırmakta ve ilişkilerin sürdürülmesine katkıda 

bulunmaktadır. Ayrıca, Rusbult ve arkadaşlarına göre (1991) göre, yıkıcı tepkilerden 

kaçınmak, yapıcı tepkileri arttırmaya kıyasla daha önemlidir. Bu da, yıkıcı tepkilerin 

romantik ilişkilerin doyum düzeyini ne derece etkilediğini ortaya koymaktadır. Ek 

olarak, partnerler sürekli olarak yapıcı tepkiler verme konusunda sıkıntı 

yaşayabilmekte ve nihayetinde yıkıcı tepkiler verebilmektedirler. Bu nedenle 

problem çözme konusunda sorun yaşayan çiftlerin, romantik ilişkilerinde çatışma 
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çözmek için bağımlılık örüntülerinin ele alındığı bir çalışmada (Rusbult, Johnson, ve 

Morrow; 1986c), konuşma ve bağlılık gibi yapıcı tepkilerin, yokmuş gibi davranma 

ve çıkış gibi yıkıcı tepkilerine oranla daha zayıf bir etkiye sahip olduğu sonucuna 

varılmıştır. Partnerlerden biri çıkış ya da yokmuş gibi davranma tepkisini sergilediği 

ve diğer partnerin bu yıkıcı tepkilere karşın konuşma ve bağlılık gibi yapıcı tepkilerle 

karşılık verdiği durumlarda, bu ilişkinin istikrarı için olumlu bir etki oluşturmaktadır 

(Rusbult ve ark., 1991). Karşılıklı bağımlılık örüntüsünün yakın ilişkilerin istikrarı 

üzerindeki etkisine bağlı olarak, Rusbult ve arkadaşları (1991) ikili ilişkilerde 

çatışma çözme tepkileri ölçeğine “partnerde algılanan tepkiler” alt ölçeğini de 

eklemişler ve karşılıklı bağımlılık yapısı ve partnerler arasındaki uyum davranışını 

anlamaya çalışmışlardır. Uyum davranışı, partnerlerden birinin romantik ilişkide  

“çıkış” ya da “yokmuş gibi davranma” gibi yıkıcı tepkiler verirken, diğer partnerin 

buna karşılık “konuşma” ya da “bağlılık” gibi yapıcı tepkiler vermeye eğilimli 

olması ya da partnerin “çıkış” ve “yokmuş gibi davranma” tepkileri verme eğilimine 

engel olması anlamına karşılık gelmektedir (Rusbult ve ark., 1991).  

 

1.4.1. Çatışma Çözme Tepkileri ve İlişkisel Belirsizlik 

Evli çiftlerin, iş değiştirmek, çocukları yetiştirmek, ileri yaştaki ebeveynler, 

savaşılan hastalıklar, yeni yerlere taşınmak ve emekliliğe uyum sağlamak gibi evlilik 

hayatlarının kaçınılmaz önemli geçiş süreçlerinde belirsizliği deneyimleme 

olasılıkları yüksektir. Çiftler bu geçiş süreçlerini sağlıklı bir şekilde 

atlatamadıklarında genellikle ilişkilerinin geleceği hakkında şüpheye düşmeye 

başlarlar. Şüphenin ciddi boyutlara ulaşması  da  son yıllarda boşanma oranlarının 

neden yükselmiş olduğunu açıklamaktadır (Knobloch ve ark., 2007). 
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Daha önce ifade edildiği gibi, hem evlilik hem de diğer kişilerarası ilişkilerde 

bireyler deneyimledikleri belirsizliği azaltmaya yönelik ihtiyaç duyarlar ve 

belirsizliği azaltmak amacıyla bilgi arayışı içerisine girerler. İlişki içerisindeki 

belirsizliği azaltmak için bilgi arama yolları; etkin, edilgen ve etkileşimli yapılardaki 

stratejileri içermektedir. Edilgen stratejiler, diğer kişi hakkında bilgi derlemek 

amacıyla dolaylı ve göze çarpmayan stratejilerdir. Etkin stratejiler, üçüncü kişiler 

aracılığıyla veya çevreyi manipüle ederek partner hakkında dolaylı yollarla bilgi 

edinmeyi hedeflemektedir. Son olarak, partner hakkında doğrudan bilgi edinmeye 

yarayan stratejiler ise etkileşimli stratejilerdir ve ilişkide yer alan şüphe ve 

belirsizlikler hakkında partnerle konuşmak gibi eylemleri kapsar. İlişkiye dair olaylar 

belirsizliği tetiklediği zaman, etkileşimli stratejilerin kullanıldığı ilişki hakkındaki 

konuşmalar ilişkilerin açık ve belirgin olmasına yardımcı olur (Knobloch ve 

Solomon, 2005). 

Partnerin açık sözlülüğünün iletişim davranışlarını etkilediği düşüncesinden 

yola çıkan araştırmacılar (Knobloch ve Solomon, 2003), ilişki içerisindeki belirsizliği 

tetikleyici olaylara verilen tepkilerin de partnerin açık sözlülüğünden 

etkilenebileceğini ifade etmişlerdir. Bu çalışmada, ilişkinin belirli dönemlerinde 

ortaya çıkan şüphe uyandırıcı olaylara verilen tepkiler, yaklaşma-kaçınma ve pozitif-

negatif olmak üzere iki boyut altında toplanmıştır. Yaklaşma-kaçınma boyutu, olay 

hakkında iletişime geçerken katılımcı mı yoksa başından savıcı mı bir yol izlendiği 

konusunda ayırım yapmaktadır. Pozitif-negatif boyutu ise belirsizliği tetikleyici 

olaya yönelik tepkinin yapıcı ya da yıkıcı oluşu konusundaki farklılığa dikkat 

çekmektedir. Yaklaşmacı ve pozitif stratejilerinin belirsizliği azaltma yolunda, ilişki 

için daha sağlıklı ve olumlu olduğu düşünüldüğünde, bu araştırma kapsamında ele 
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alınmakta olan ikili ilişkilerde çatışma çözme tepkilerinden “konuşma” ve “bağlılık” 

tepkilerinin ilişkisel belirsizlik ile negatif bir ilişkiye sahip olacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca, alanyazında, ilişkisel belirsizliği tetikleyici olaylar hakkında yapılan açık 

konuşmaların, kaçınmacı stratejilere oranla ilişki için daha yararlı olduğu ifade 

edilmiştir (Planalp ve Honeycutt, 1985). Buna bağlı olarak, bu çalışmada ikili 

ilişkilerde çatışma çözme tepkisi olarak “yokmuş gibi davranma” tepkisinin, ilişkisel 

belirsizliği arttırıcı bir faktör olması beklenmektedir.  

İlişkisel belirsizlik ile eşler arasında mesaj iletimi arasındaki ilişkiyi 

saptayabilmek amacıyla evli çiftlerle gerçekleştirilen bir çalışmada (Knobloch ve 

ark., 2007), katılımcılardan partnerlerine ya olumlu ya da şaşırtıcı bir içeriği olan 

konuşma yapmaları istenmiştir. Bu konuşmalar kayıt altına alınmış ve mesajı alan 

partnerlerden, eşlerinin konuşmalarını değerlendirmeleri beklenmiştir. Çalışmanın 

sonucuna göre, ilişkisel belirsizlik düzeyi yüksek olan çiftler, eşlerinin ilettiği 

mesajları olumsuz bir önyargıyla ve eleştirerek değerlendirmişler. Yani, ilişkisel 

belirsizlik düzeyi arttıkça, partnerler eşlerinin iletmiş olduğu mesajları, ilişkiye ve 

benliklerine dair bir tehdit olarak algılamakta ve bu durum partnerlerin olumsuz 

duygular hissetmesine neden olmaktadır. Evlilik gibi uzun süreli bir ortaklığın söz 

konusu olduğu ilişkilerde ilişkisel belirsizlik eşler arasındaki tartışmalar ve 

deneyimlenen belirsizlik tepkiselliğe yol açmaktadır.  

Knobloch ve Solomon (2005)  ilişkinin doğası hakkındaki iletilerin, partner 

tarafından nasıl algılandığıyla ilgili bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada romantik 

çiftler arasında ilişki hakkındaki konuşmalara yönelik partnerlerin farkındalık düzeyi 

de incelenmiştir. Partnerlerin, ilişki hakkında konuşsalar dahi, taraflarınca 

deneyimlenen ilişkisel belirsizlik düzeyi yüksek olduğu takdirde, ilişkiyle ilgili 
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konuştuklarının farkında olmadıkları görülmüştür. Ayrıca, ilişkisel belirsizliğin 

yüksek oluşu, partnerlerin ilişki hakkındaki konuşmanın içeriğinin anlaşılmasını daha 

güç hala getirmektedir.  

Bireylerin partnerleriyle iletişim kurmaya çabalaması ya da iletişim 

kurmaktan kaçınması kişilerarası iletişim çalışmalarının odağıdır. “Konu kaçınması”, 

partnerle herhangi bir konu hakkında iletişim kurmaktan kaçınmak demektir (Afifi 

ve Burgoon, 1998). Sıradan bir flörtten önemli bir birlikteliğe geçiş bir ilişkinin 

gelişiminde girdap anlamına gelmektedir. Örneğin, partnere karşı duygusal bağlılık 

arttıkça, romantik ilişki içerisindeki kişiler, tartışmaların (Braiker ve Kelley, 1979) 

ve sözel öfkenin arttığını ifade etmişlerdir. Ayrıca, romantik ilişki içerisinde 

partnerler arasında ortalama bir bağlılık söz konusu ise, bireyler olumsuz duyguları 

(Aune, Aune ve Buller, 1994)  ve duygusal kıskançlığı (Knobloch, Solomon ve Cruz, 

2001) daha çok deneyimlediklerini belirtmişlerdir. 

İlişkinin erken dönemlerinde, “konu kaçınmasının” göreceli olarak daha az 

olması beklenmektedir. Yakın bir bağlılığın olmadığı ilişkilerde kişilerarası iletişimi 

etkileyen sosyal normların etkisi daha az hissedilmektedir (Altman ve Taylor, 1973). 

Romantik ilişki içerisindeki çiftler, konuşmaktan kaçındığı konulardan bazılarının; 

ilişkinin şu an ve gelecek zamandaki durumu, ilişkinin kuralları, ilişki dışındaki 

aktiviteler, partnerinin daha önceki romantik ilişkileri, tartışmaya yol açan konular ve 

olumsuz hayat deneyimleri olduğunu belirtmişlerdir (Knobloch ve Carpenter-Theune, 

2004). 

Romantik ilişki içerisindeki 248 kişi ile gerçekleştirilen bir çalışmada 

(Knobloch, 2006),  katılımcılardan partnerlerinin karşısında olduğunu ve onunla bir 
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telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hayal etmeleri tembihlenmiş ve katılımcılar 

talimatta verilen sözleri rol yaparak sergilerken katılımcıların görüntüsü vidyo altına 

alınmıştır. İlişkisel belirsizlik düzeyi vidyo görüntülerinden önce ölçülen bu 

katılımcılar,  yüksek ilişkisel belirsizlik düzeyine sahip olduklarında kendilerine 

verilen talimattaki mesajı aktarırken akıcı, etkili ve ilişki odaklı aktarmak konusunda 

başarısız olmuşlardır. Ayrıca, katılımcının kendisinden ve diğer kişilerden rolü 

değerlendirmeleri istenmiş, ilişkisel belirsizlik düzeyi yüksek olan kişilerin 

kendilerini etkili bir şekilde değerlendiremedikleri görülmüştür.  

1.5. Araştırmanın Amacı  

Türkiye’de romantik ilişkiler hakkında yapılan çalışmaların büyük bir 

kısmında ilişki doyumu ele alınmıştır (Büyükşahin, 2005; Eskin, 2012; Saraç ve ark., 

2015; Yılmaz ve Kalkan, 2010).  Benzer olarak, çatışma çözme tepkileri (Çırakoğlu 

ve Tezer, 2010; Ergin ve Dağ, 2013; Karataş, 2011; Türnüklü, 2005) ve romantik 

ilişkilerde gelecek zaman yöneliminin ele alındığı çalışmalar mevcut (Kalkan ve 

Koç, 2010; Öner, 2001, 2002; Sakallı-Uğurlu, 2003) olsa da ilişkisel belirsizlik 

temelinde gerçekleştirilmiş çalışmalara alanyazında rastlanılmamıştır. Benzer olarak,  

yurtdışında yapılan çalışmalarda (Afifi ve Burgoon, 1998; Berger ve Calabrese, 

1975; Knobloch ve Solomon, 1999) da ilişkisel belirsizlik çoğunlukla iletişim 

becerileri bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma, ilişkisel belirsizliği romantik 

ilişkiler bağlamında ele aldığı için hem ülkemizde yapılan çalışmalara hem de ilgili 

yazına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Ayrıca, ülkemizde yakın ilişkiler 

temelinde ilişkisel belirsizliği ölçmek amacıyla geliştirilmiş ya da uyarlanmış 

herhangi bir ölçeğe rastlanılmamıştır. Bu nedenle çalışmada öncelikle İlişkisel 

Belirsizlik Ölçeği’nin (Knobloch ve Solomon, 1999) Türkçeye uyarlanması 
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amaçlanmıştır. Bu çalışmada, öncelikle, cinsiyete göre ilişkisel belirsizlik, ikili 

ilişkilerde çatışma çözme tepkileri, romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi ve 

ilişki doyumu değişkenlerinde bir farklılaşma olup olmadığı incelenecek; ardından 

bahsi geçen tüm değişkenler arasındaki ilişkiler ele alınacaktır. Son olarak,  romantik 

ilişkilerde gelecek zaman yönelimi, ilişki doyumu ve ikili ilişkilerde çatışma çözme 

tepkileri; ilişkisel belirsizliğin yordayıcıları olarak kullanılacaktır. Ayrıca, çalışmada 

üniversite öğrencileri katılımcı olarak yer aldığı için, bu çalışma erken yetişkinlik 

döneminde yer alan romantik ilişkilerin anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.  

1.6. Araştırmanın Denenceleri 

Şimdiye kadar özetlenen alanyazın ışığında araştırmanın denenceleri 

aşağıdaki gibidir: 

1) Çalışmanın bağımlı değişkeni üzerinde cinsiyetler açısından farklılık 

beklenmektedir. Özgül olarak; 

1A) Kadınların erkeklere göre daha fazla benlik, partner ve ilişki belirsizliği 

deneyimlemeleri beklenmektedir. 

2) İlişkisel belirsizlik alt boyutlarının, ilişki doyumu, romantik ilişkilerde gelecek 

zaman yönelimi ve ikili ilişkilerde çatışma çözme tepkileri alt boyutları ile ilişki 

içerisinde olması beklenmektedir. 

Özgül olarak; 

2A) İlişki doyumu, romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi ve ikili ilişkilerde 

çatışma çözme tepkilerinden konuşma ve bağlılık tepkilerinin ilişkisel belirsizlik alt 

boyutlarıyla (benlik, partner ve ilişki belirsizliği)  negatif yönde ilişki içerisinde 

olması beklenmektedir. 
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2B) İkili ilişkilerde çatışma çözme tepkilerinden çıkış ve yokmuş gibi davranma 

tepkilerinin ilişkisel belirsizlik alt boyutlarıyla (benlik, partner ve ilişki belirsizliği)  

pozitif yönde ilişkili olması beklenmektedir. 

3) İlişki doyumu, romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi ve ikili ilişkilerde 

çatışma çözme tepkileri alt boyutlarının ilişkisel belirsizliğin alt boyutlarını (benlik, 

partner ve ilişki belirsizliği) yordaması beklenmektedir. 

Özgül olarak; 

3A) İlişki doyumu, romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi ve ikili ilişkilerde 

çatışma çözme tepkilerinden konuşma ve bağlılık tepkilerinin ilişkisel belirsizlik alt 

boyutlarını (benlik, partner ve ilişki belirsizliği)  negatif yönde yordaması 

beklenmektedir. 

3B) İkili ilişkilerde çatışma çözme tepkilerinden çıkış ve yokmuş gibi davranma 

tepkilerinin ilişkisel belirsizlik alt boyutlarını (benlik, partner ve ilişki belirsizliği)  

pozitif yönde yordaması beklenmektedir. 
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2. BÖLÜM 

YÖNTEM 

2.1. Katılımcılar (Ana Çalışma) 

Bu çalışmaya heteroseksüel romantik ilişki içerisinde olan 293 üniversite 

öğrencisi (lisans, lisansüstü) katılmıştır. Katılımcıların 3’ünün yanıtları uç veri 

içerdiği için çalışmadan çıkarılmıştır ve geriye kalan 290 katılımcı ile analiz 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaş aralığı 18 ile 32 arasında değişmektedir ve yaş 

ortalamaları 24’tür (ss=2.72) (Kadınların yaş ortalamaları= 23.85 ss= 2.63; 

erkeklerin yaş ortalamaları=24.28, ss=2.87). Katılımcılara ait demografik özelliklere 

dair bilgiler Çizelge 2.1’de gösterilmiştir. 
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            Çizelge 2.1: Katılımcıların Demografik Özellikleri (Ana Çalışma) 

                                     Kadın                  Erkek               Toplam 

     Katılımcı Sayısı (Yüzde)         189 (%65.2)        101 (%34.8)         290 

     Ortalama Yaş (ss)          23.85 (.19)           24.28 (.29)            24.00 (.16) 

     Eğitim Durumu (Yüzde) 

            Lisans                      99 (%52.4)           58 (%57.4)           157 (%54.1)            

  Lisansüstü          90 (%47.6)            43 (%42.6)          133 (%45.9) 

     Yaşamlarının Büyük    

     Çoğunluğunu Geçirdikleri  

     Yerleşim Birimi (Yüzde)     

  Köy                          4 (%2.1)  3 (%3)         7 (%2.4) 

                        Kasaba          5 (%2.6)  1 (%1)         6 (%2.1) 

  Şehir           79 (%41.8)        41 (%40.6)        120 (%41.4) 

  Metropol           101 (%53.4)      56 (%55.4)          157 (%54.1) 

    Duygusal Açıdan Önemli  

   İlişki Sayısı Ortalaması (ss)     2.46 (1.29)         2.64 (1.74)        2.52 (1.46) 

   İlişki Süresi Ort. (yıl-ss)           2.12 (1.04) 1.98 (0.84)        2.07 (0.98) 

   İlişki Süre Ort. (ay-ss)              25.44(12.48)     23.76(10.08)          24.84(11.76) 

 

2.2. Veri Toplama Araçları  

Çalışmanın bu bölümünde, çalışma süresince kullanılan veri toplama araçları 

tanıtılmıştır. 

2.2.1. Kişisel Bilgi Formu 

Bu formda, araştırmada yer alan katılımcılara, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, 

ekonomik durumu ve yaşamlarının büyük çoğunluğunu geçirmiş oldukları yerleşim 

birimi gibi kişisel bilgiler hakkında sorular yöneltilmiştir. Ayrıca, katılımcılardan, 
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deneyimledikleri romantik ilişki sayısı ve şu anki partnerleriyle birliktelik süreleri 

gibi romantik ilişkileriyle ilgili bilgileri yanıtlamaları istenmiştir.   

2.2.2. İlişkisel Belirsizlik Ölçeği (İBÖ) 

İlişkisel Belirsizlik Ölçeği (Relational Uncertainty Scale), romantik ilişki 

içerisindeki bireylerin, kendilerine, partnerlerine ve romantik ilişkilerine dair 

algılamış oldukları belirsizlik düzeyini ölçmek amacıyla Knobloch ve Solomon 

(1999) tarafından oluşturulmuştur. Geliştirilen bu ölçeğin içeriği, Knobloch ve 

Solomon’nun (1999) 5 kadın ve 5 erkekle gerçekleştirmiş oldukları mülakatlara 

dayanmaktadır. Mülakat esnasında alınan notlardan yola çıkılarak oluşturulan 

ölçeğin 162 katılımcıyla yürütülen ilk çalışmadaki hali 63 maddeden oluşmaktadır. 

Araştırmacılar tarafından açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçeğin “benliğe 

yönelik belirsizlik”, “partnere yönelik belirsizlik” ve “ilişkiye yönelik belirsizlik” 

olmak üzere üç ayrı boyuttan oluştuğu belirtilmiştir. Benliğe yönelik belirsizlik, 

romantik ilişki içerisindeki katılımcının; ilişkide benliğine yani kendisine ait 

belirsizlik düzeyiyle ilgili bilgi edinmeyi hedeflerken, partnere yönelik belirsizlik, 

partnerin ilişkiye katılımı göz önünde bulundurarak kişinin partnerine yönelik 

deneyimledikleri belirsizliği ele almaktadır. Ölçeğin son boyutu olan ilişkiye yönelik 

belirsizlik boyutunda ise, katılımcıdan ilişkisini bütüncül ve genel olarak göz önüne 

alması istenmekte ve ilişkiye dair belirsizliklerin ölçülmesi amaçlanmaktadır. 

Knobloch ve Solomon (1999) tarafından İlişkisel Belirsizlik Ölçeğine (İBÖ) 

tekrar faktör analizi uygulanmış ve bazı maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Bunun 

sonucunca ölçeğin benliğe yönelik belirsizlik boyutu, 19 maddeden (örn; bu ilişkinin 

sizin için öneminden), partnere yönelik belirsizlik boyutu 19 maddeden (örn; 
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partnerinizin bu ilişkinin geleceğine yönelik amaçlarından) ve ilişkiye yönelik 

belirsizlik boyutu ise ait 16 maddeden (örn; sizin ve partnerinizin bu ilişkiyi nasıl 

tarif ettiğinizden) olmak üzere ölçeğin tamamı 54 maddeden oluşmaktadır.  

Her bir belirsizlik boyutu da katılımcıların bu konuda emin olma düzeyine 

göre ölçülmektedir ve ölçek maddeleri de buna göre düzenlenmiştir. Maddeler 5 

derece üzerinden puanlanma ve “1” hiç emin değilim, “2” nispeten emin değilim, “3” 

nispeten eminim, “4” oldukça eminim, “5” tamamen eminim anlamına gelmektedir. 

Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Yani, katılımcının benliğe, partnere 

ve ilişkiye yönelik belirsizlik alt boyutlarının her birine ait maddelerden elde etmiş 

olduğu toplam puanın düşük oluşu, katılımcının deneyimlediği ilişkisel belirsizlik 

düzeyinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. 

Benliğe, partnere ve ilişkiye yönelik belirsizlik; kendi içinde de alt boyutlara 

ayrılabilmektedir (Knoblch ve Solomon, 1999). Buna göre, benliğe ve partnere 

yönelik belirsizlik boyutları; istek, değerlendirme ve hedef alt boyutlarını içerirken, 

ilişkiye yönelik belirsizlik boyutu, davranış, karşılıklılık, tanım ve gelecek alt 

boyutlarından oluşmaktadır. Benliğe yönelik belirsizlik alt boyutlardan istek için elde 

edilen Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .90, değerlendirme için .84, ve hedef için 

.89 iken;  partnere yönelik belirsizlik alt boyutlardan istek için .90, değerlendirme 

için .84 ve hedef için .89’dur. Son olarak ölçeğe ait ilişkiye yönelik belirsizlik alt 

boyutlardan; davranış .73, karşılıklılık .89, tanım .86 ve gelecek .88 Cronbach Alfa iç 

tutarlılık katsayısı ile ifade edilmiştir. Ölçeğe ait puanlama sistemi her alt boyut 

(benliğe, partnere ve ilişkiye yönelik belirsizlik) için toplam puan alarak 

oluşturulmaktadır. Katılımcıların ölçekten elde etmiş oldukları toplam puanların 

artışı kişinin o alt boyuta ait belirsizliğinin düşük ve o konudaki emin oluşunun 
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yüksek olduğuna işaret ederken, düşük toplam puanlarsa, kişinin o alt boyuta özgü 

yaşamakta olduğu belirsizliğin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. 

 2.2.2.1. İBÖ’nün Türkçeye Uyarlanması 

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması aşamasında, öncelikle ölçeği geliştirenlerle 

(Knobloch ve Solomon, 1999) ile elektronik posta aracılığıyla iletişim kurulmuş ve 

izin alınmıştır. Ardından, Ankara Üniversitesi Etik Kurulu’ndan araştırmanın 

gerçekleştirilebilmesi için onay alınmıştır. Uyarlama aşamasında, İlişkisel Belirsizlik 

Ölçeği ilk önce araştırmacı tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, ardından üç sosyal 

psikolog tarafından bu çeviriler değerlendirilmiş ve maddelerin son haline karar 

verilmiştir. Ölçeğe ait bir örnek Ek-3’de verilmiştir. 

 Ölçeğin ölçüt geçerliliğini belirlemek amacıyla ölçeğin ve alt boyutlarının 

Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ) (Sarı ve Dağ, 2009) ile olan ilişkisi 

incelenmiştir. Berger ve Calabrese’e (1975) göre,  insanların belirsizliğe yönelik 

hoşnutsuzlukları vardır ve bu hoşnutsuzluk onları, bilgiyi araştırarak belirsizliği 

azaltması için güdülemektedir. Benzer olarak, Belirsizlik Azaltma Kuramı’na (BAK) 

göre bireyler belirsizliği azaltmaya ihtiyaç duyarlar ve belirsizlik düzeyinin yüksek 

olması da ilişkisel doyumsuzluk ile ilişkilidir (Berger ve Calabrese, 1975). Bazı 

yazarlar da (Afifi ve Burgoon, 1998) ilişkisel belirsizliğin, yakın ilişkilerin 

anlaşılmasında çok önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle de, belirsizliğe 

tahammülsüzlük ile ilişkisel belirsizlik kavramlarının yakından ilişkili olabileceği 

düşünülmüş ve ölçüt geçerliliği için, Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği 

kullanılmıştır. İBÖ’nün test-tekrar test güvenirliğini belirleyebilmek amacıyla, 50 

katılımcıya ilk uygulamadan yaklaşık olarak 4 hafta sonra İBÖ tekrar uygulanmıştır. 
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İBÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalışmasında yer alan katılımcıların demografik 

özellikleri, çalışmada kullanılan veri toplama araçları ve geçerlik güvenirlik 

çalışmasının bulgularına dair bilgiler hakkında bu bölümde sırasıyla bahsedilecektir.  

 2.2.2.1.1. Katılımcılar 

 Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanma çalışmasında, heteroseksüel romantik ilişkisi 

olan 160’ı kadın ve 90’ı erkek olmak üzere toplam 250 üniversite öğrencisine 

ulaşılmıştır. Uç değerdeki yanıtlara sahip olan katılımcılar analizlerden çıkarılmıştır. 

Katılımcıların yaş aralığı 17 ile 32 arasında değişim göstermekte ve yaş ortalamaları 

23.83’tür (ss=3.13) (Kadınların yaş ortalaması= 23.96 ss=2.90; erkeklerin yaş 

ortalaması=23.59 ss=3.50). Katılımcıların şu anki partnerleriyle birliktelik süreleri 

ise .1 yıl ( ile 9 yıl aralığında değişmektedir (Ortalama birliktelik süresi=2.24 yıl, 

ss=2.10). Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Çizelge 2.2’de 

sunulmaktadır.
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                Çizelge 2.2: Ölçek Uyarlama Çalışmasının Katılımcılarına Ait Demografik Özellikler 

                                                                                         Kadın                         Erkek                        Toplam 

           Katılımcı Sayısı (Yüzde)                160 (%64)  90 (%36)  250    

           Ortalama Yaş (ss)      23.96 (2.90)  23.59 (3.50)  23.83 (3.13)   

           Ortalama Birliktelik Süresi/Yıl (ss)   2.38 (2.08)  2.02 (2.12)  2.24 (2.10) 

           Ortalama Birliktelik Süresi/Ay (ss)                                    28.56(24.96)              24.24(25.44)               26.88(25.02) 

           Eğitim Durumu (Yüzde) 

            Lisans       105 (%65.6)  68 (%75.6)  173 (%69.2) 

  Lisansüstü      55 (%34.4)  22 (%24.4)  77 (%30.8)  

           Yaşamlarının Büyük Çoğunluğunu Geçirdikleri  

           Yerleşim Birimi (Yüzde)     

  Köy       1 (%.6)  2 (%2.2)  3 (%1.2) 

                        Kasaba      9 (%5.6)  3 (%3.3)  12 (%4.8) 

  Şehir       68 (%42.5)  47 (%52.2)  115 (%46) 

  Metropol (İstanbul,Ankara,İzmir)   82 (%51.3)  38 (%42.2)  120 (%48) 

           Duygusal Açıdan Önemli İlişki Sayısı Ortalama(ss) 2.42 (1.22)  2.28 (1.28)  2.37(1.24)
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2.2.2.1.2. Veri Toplama Araçları 

Bu bölümde İlişkisel Belirsizlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasında kullanılan 

ölçekler hakkında bilgi verilecektir.  

2.2.2.1.2.1. Kişisel Bilgi Formu 

 Bu formda, katılımcıların, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, yaşamlarının büyük 

çoğunluğunu geçirmiş oldukları yer, ekonomik durumları, şu ana kadar deneyim 

edinmiş oldukları duygusal açıdan önemli romantik ilişki sayısı ve şimdiki 

partnerleriyle birliktelik süreleri hakkında katılımcılara sorular yöneltilmiştir.   

2.2.2.1.2.2. Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ) 

İlişkisel Belirsizlik Ölçeği’nin ölçüt geçerliliğini belirlemek amacıyla, 

Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği  (BTÖ) kullanılmıştır. Buhr ve Dugas (2002) 

tarafından geliştirilmiş olan BTÖ’nün Türkçe’ye uyarlanması Sarı ve Dağ (2007) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçek 27 maddeden oluşmakta ve ölçeğin maddeleri 

beşli likert tip üzerinden puanlanmaktadır (1” beni hiç tanımlamıyor, “2” beni çok az 

tanımlıyor, “3” beni kısmen tanımlıyor, “4” beni oldukça tanımlıyor, “5” beni tamamen 

tanımlıyor). 

 Faktör analizi sonucunda, ölçeğin dört faktörlü bir yapı gösterdiği saptanmıştır. 

Bunlar, Belirsizlik stres verici ve üzücüdür (9 madde, örn; belirsizlik beni rahatsız, 

endişeli ya da stresli yapıyor), Belirsizlik ile ilgili olumsuz benlik değerlendirmeleri (8 

madde, örn; belirsizlik içinde olmam, benim en iyi olmadığımı gösterir), Geleceği 

bilmemek rahatsız edicidir (4 madde, örn; geleceğin benim için neler getireceğini her 
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zaman bilmek isterim),  Belirsizlik eyleme geçmeyi engeller (5 madde, örn; çok iyi 

planlanmışken bile beklenmeyen ufacık bir durum her şeyi bozabilir) şeklinde ifade 

edilmiştir.  

Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Ölçekte puanların artması, 

katılımcılarının belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin de arttığına işarettir. Türkçe 

uyarlamasında ölçeğin, cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.91, test-tekrar test 

güvenilirliği 0.78 olarak bulunmuştur. Özgün ölçekte ise, iç tutarlılığı 0.94, test-tekrar 

test güvenilirliği 0.74 olarak bulunmuştur. Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği’nin bir 

örneği Ek-4’de verilmiştir. 

2.2.2.1.3. İşlemler 

 Ankara Üniversitesi Etik Kurulu’ndan çalışma için onay alındıktan sonra, 

ölçekler katılımcılara çevrim-içi ortamda uygulanmıştır. Verileri toplayan ve düzenli 

hale getiren bir internet sitesine ait link aracılığıyla katılımcılarla iletişim kurulmuştur. 

Yapılan bu uygulamada katılımcıların kimlik bilgileri istenmemekle birlikte test-tekrar 

test çalışması için, ikinci uygulamada yer alacak katılımcılardan rumuz kullanmaları 

istenmiştir. Ölçek formunun ilk bölümünde, çalışmanın amacına dair bilgiler verilmiştir. 

Formda, sırasıyla Kişisel Bilgi Formu, İlişkisel Belirsizlik Ölçeği ve ölçüt geçerliliği 

amacıyla kullanılan Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği yer almaktadır.  

2.2.2.1.4. İBÖ’nün Geçerliliğine İlişkin Bulgular 

İBÖ’nün, yapı geçerliliğini sınamak amacıyla varimaks eksen döndürmeli temel 

bileşenler analizi uygulanmıştır. Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını 

gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi .96 olarak bulunmuştur. Bu da verinin faktör 
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analizi için yeterli olduğunu göstermektedir. Ölçeğin özgün formundaki faktör sayısının 

elde edilip edilemeyeceğini belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 

Faktör sayısının belirlenmesinde ise, özdeğerler, özdeğerlerin grafik dağılımı (scree 

plot), bir faktörde yer alan madde sayısı ve kuramsal nedenler ölçüt olarak alınmıştır. 

Herhangi bir faktör sayısı belirlenmeksizin yapılan ilk analizin sonucunda, varyansın 

%72.58’ini açıklayan ve özdeğeri 1’den yüksek beş faktörlü sonuç ortaya çıkmıştır. Öz 

değerlerin grafik dağılımı (scree plot) incelendiğinde ise özdeğerlerin üçüncü ve 

dördüncü faktörde belirgin bir biçimde düştüğü görülmüştür. Dolayısıyla, öz değerlerin 

grafik dağılımı sonuçları üç ya da dört faktörlü yapıya işaret etmiştir. Özdeğerler 

sırasıyla birinci faktör için 27.44, ikinci faktör için 6.64, üçüncü faktör için 2.33, 

dördüncü faktör için 1.65 ve beşinci faktör için 1.14’dir. Varyansa en çok katkıda 

bulunan faktörün ağırlığı %29.30 olmakla birlikte, dördüncü faktörün toplam varyansa 

katkısının %6.93 ve beşinci faktörün açıklanan toplam varyansa katkısının 2.81 olduğu 

görülmüştür. Beşinci faktörün katkısının çok düşük olması, ölçeğin 3 ya da dört 

faktörden oluşabileceği düşüncesini güçlendirmiştir. 

Veriler üç faktörlü çözümlemeye zorlandığında ise ölçeğin özgün formundaki 

faktör yapısına ulaşılmıştır. Üç faktörlü yapı toplam varyansın %67.41’ini açıklamıştır. 

Bu nedenle üç faktörlü çözümlemenin veriler için uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu faktörler ölçeğin özgün formundaki gibi “benliğe yönelik belirsizlik”, “partnere 

yönelik belirsizlik” ve “ilişkiye yönelik belirsizlik” olarak adlandırılmıştır. İBÖ’nün 

açımlayıcı faktör analizi sonuçları Çizelge 2.3’te gösterilmiştir. 

Ölçeğin özgün formunda, İBÖ benliğe ve partnere yönelik belirsizlik alt 

boyutlarının da, istek, değerlendirme ve hedef olmak üzere üç alt boyuta sahip olduğu 
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belirtilmiştir. Aynı şekilde, İBÖ ilişkiye yönelik belirsizlik alt boyutunun da, davranış, 

karşılıklılık, tanım ve gelecek olmak üzere dört alt boyuta sahip olduğu ifade edilmiştir. 

Ancak, ilişkisel belirsizliğin ele alındığı çalışmalarda (Knobloch, 2006; 2007; 2008; 

Knobloch ve ark., 2007, 2010; Knobloch ve Theune, 2004; Dailey ve ark., 2010; 

Knobloch ve Knobloch-Fedders, 2010; Knobloch ve Solomon, 2002, 2005; Jin ve Pena, 

2010; Theiss ve Solomon, 2008, Steuber ve Solomon, 2008) yalnızca temel boyutlar 

üzerinden analiz gerçekleştirilmesi nedeniyle, bu çalışma kapsamında İBÖ’nin  yalnızca 

temel boyutlarına (benlik, partner ve ilişki) ilişkin faktör analizi gerçekleştirilmiştir.  

Çizelge 2.3: İlişkisel Belirsizlik Ölçeğinin Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Maddeler    Benlik B.    Partner B.   İlişki B. 

30)Partnerinizin bu ilişkinin peşinden gitmeyi  ne derece 

istediğinden  
  0.87   

31)Partnerinizin sizinle bu ilişkide kalmayı isteyip 

istemediğinden  
  0.87   

27)Partnerinizin bu ilişkiyi sürdürmeyi  isteyip istemediğinden 
 

  0.84   

35) Bu ilişkinin partneriniz için öneminden 
 

  0.84   

28)Partnerinizin uzun vadede bu ilişkinin iyi bir biçimde 

sonuçlanmasını isteyip istemediğinden  
  0.83   

36)Partnerinizin bu ilişkiyi sürdürme isteği isteğinden 
 

  0.83   

26)Partnerinizin şu anda bu ilişkiyi ne kadar istediğinden 
 

  0.81   

29)Partnerinizin size bağlanmaya hazır olup olmadığından 
 

  0.82   

25)Partnerinizin bu ilişkiye ne kadar bağlı olduğundan 
 

  0.81   

33)Partnerinizin bu ilişkinin nereye gitmesini istediğinden 
 

  0.80   

24)Partnerinizin sizinle yakından ilgilenmeye ne derece hazır 

olduğundan  
  0.80   

22)Partnerinizin size yönelik duygularından 
 

  0.78   

37)Partnerinizin uzun vadede sizinle birlikte olmayı isteyip 

istemediğinden  
  0.77   

20)Partnerinizin bu ilişkinin geleceğine yönelik amaçlarından 
 

  0.77   

23)Partnerinizin sizden ne derece hoşlandığından 
 

  0.76   

32)Partnerinizin bu ilişki hakkında nasıl hissettiğinden 
 

  0.76   

34)Partnerinizin bu ilişkiye yönelik görüşlerinden 
 

  0.69   

38)Partnerinizin sizinle romantik bir ilişki içinde mi yoksa sadece 

arkadaş kalmayı mı istediğinden  
  0.68   
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Maddeler  Benlik B.     Partner B.       İlişki B. 

21)Partnerinizin sizinle romantik anlamda ne derece 

ilgilendiğinden  
0.66    

53)Sizin partnerinizden hoşlandığınız kadar onun da sizden 

hoşlanıp hoşlanmadığından 
    0.49 

54)Sizin ve partnerinizin bu ilişkiyi nasıl gördüğünüzden     0.56 

12)Bu ilişkinin devam etmesini istediğinizden 0.86     

6)Uzun vadede partnerinizle birlikte olmayı isteyip 

istemediğinizden 
0.86     

16)Bu ilişkinin peşinden gitmeyi ne derece istediğiniz 

konusunda 
0.84     

9)Bu ilişkiyi şu anda ne kadar istediğinizden 0.83     

15)Partnerinizle bu ilişkide kalmayı isteyip istemediğinizden 0.83     

3)Bu ilişkiyi sürdürme isteğinizden 0.82     

4)Partnerinize karşı hislerinizden 0.81     

5)Bu ilişkinin nereye gitmesini istediğinizden 0.80     

13)Uzun vadede bu ilişkinin iyi bir biçimde sonuçlanmasını 

isteyip istemediğinizden 
0.79     

14)Partnerinizle yakından ilgilenmeye ne kadar hazır 

olduğunuzdan 
0.77     

11)İlişkinin geleceğine yönelik sizin amaçlarnızdan 0.76     

10)Partnerinize bağlanmak için hazır olup olmadığınızdan 0.76     

8)Bu ilişkiye ne kadar bağlı olduğunuzdan 0.74     

1)Partnerinizden hoşlanma düzeyinizden 0.72     

7)Partnerinizle romantik bir ilişki içinde mi yoksa arkadaş 

kalmayı mı istediğinizden 
0.70     

17)Bu ilişkiye yönelik görüşlerinizden 0.69     

18)Bu ilişki hakkında nasıl hissettiğinizden 0.68     

2)Bu ilişkinin sizin için öneminden 0.64     

19)Romantik anlamda partnerinizle ne kadar ilgili olduğunuz 

konusunda 
0.63     

41)Partnerinizin size yönelik duygularından     0.44 

46)Partnerinizin bu ilişkiyi sürdürmeyi isteyip istemediğinden     0.70 

49)Partnerinizin bu ilişkinin peşinden gitmeyi ne derece 

istediğinden 
    0.69 

45)Partnerinizin şu anda bu ilişkiyi ne kadar istediğinden     0.68 

44)Partnerinizin bu ilişkiye ne kadar bağlı olduğundan     0.64 

43)Partnerinizin sizinle yakından ilgilenmeye ne derece hazır 

olduğundan 
    0.61 

52)Partnerinizin bu ilişkinin nereye gitmesini istediğinden     0.61 
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Maddeler                                                                                        Benlik B. Partner B.       İlişki B 

50)Partnerinizin sizinle bu ilişkide kalmayı isteyip 

istemediğinden 
    0.61 

39)Partnerinizin bu ilişkinin geleceğine yönelik amaçlarından     0.58 

42)Partnerinizin sizden ne derece hoşlandığından     0.57 

51)Partnerinizin bu ilişki hakkında nasıl hissettiğindan     0.57 

48)Partnerinizin size bağlanmaya hazır olup olmadığından     0.51 

47)Partnerinizin uzun vadede bu ilişkinin iyi bir biçimde 

sonuçlanmasını isteyip istemediğinden 
    0.50 

40)Partnerinizin sizinle romantik anlamda ne derece 

ilgilendiğinden 
    0.45 

 

2.2.2.1.5. İlişkisel Belirsizlik Ölçeği’nin Ölçüt Geçerliği 

İlişkisel Belirsizlik Ölçeğinin ölçüt geçerliğini belirlemek için Belirsizliğe 

Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ) uygulanmıştır. Buhr ve Dugas (2002) tarafından 

geliştirilmiş olan BTÖ’nün Türkçe’ye uyarlanması Sarı ve Dağ (2007) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Ölçek 27 maddeden oluşmakta ve 4 farklı yapı içermektedir. 

Bunlar, Belirsizlik stres verici ve üzücüdür (9 madde, örn; belirsizlik beni rahatsız, 

endişeli ya da stresli yapıyor), Belirsizlik ile ilgili olumsuz benlik değerlendirmeleri (8 

madde, örn; belirsizlik içinde olmam, benim en iyi olmadığımı gösterir), Geleceği 

bilmemek rahatsız edicidir (4 madde, örn; geleceğin benim için neler getireceğini her 

zaman bilmek isterim),  Belirsizlik eyleme geçmeyi engeller (5 madde, örn; çok iyi 

planlanmışken bile beklenmeyen ufacık bir durum her şeyi bozabilir) şeklinde ifade 

edilmiştir.İlişkisel Belirsizlik Ölçeği alt boyutlarından benlik, partner ve ilişki 

belirsizliğinin Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği alt ölçekleri arasındaki 

korelasyonlar sırasıyla Çizelge 2.4’te verilmiştir. 
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             Çizelge 2.4: İlişkisel Belirsizlik Alt Boyutlarının Belirsizliğe Tahammülsüz Alt Boyutları ile İlişkisi 

 1 2 3 4 5 6 7 

BTÖ Belirsizlik Stres Verici ve 

Üzücüdür (1) 
1       

BTÖ Belirsizlik ile ilgili olumsuz 

benlik değerlendirmeler (2) 
.73* 1      

BTÖ Geleceği bilememek rahatsız 

edicidir (3) 
.80* .67* 1     

BTÖ Belirsizlik eyleme geçmeyi 

engeller (4) 
.77* .69* .69* 1    

İBÖ Benlik Belirsizliği (5) .08 .11 .02 .09 1   

İBÖ Partner Belirsizliği (6) .05 .15* .00 .09 .53* 1  

İBÖ İlişki Belirsizliği (7) .15* .18* .08 .14* .65* .79* 1 

              *p<.05
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Çizelge 2.4’e göre, Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeğinin alt boyutlarının 

İlişkisel Belirsizlik alt boyutları ile ilişkisi incelendiğinde, beklentilerle tutarlı olarak, ile 

İlişkisel Belirsizlik Ölçeğinin “Partnere Yönelik Belirsizlik” alt boyutu ile Belirsizliğe 

Tahammülsüzlük Ölçeğinin alt boyutlarından; “Belirsizlik ile ilgili olumsuz benlik 

değerlendirmeler” arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur (r=.15; p< .05). Buna ek 

olarak, İlişkisel Belirsizlik Ölçeği alt boyutlarından “İlişkiye Yönelik Belirsizlik” ile 

Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği alt boyutlarından  “Belirsizlik Stres Verici ve 

Üzücüdür” (r=.15; p< .05), “Belirsizlik ile ilgili olumsuz benlik değerlendirmeler” 

(r=.18; p< .05) ve “Belirsizlik eyleme geçmeyi engeller” (r=.14; p< .05) alt boyutları 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Fakat, elde edilen anlamlı pozitif 

ilişkilerin değerinin yüksek olmadığı gözlenmiştir.  

2.2.2.1.6. İBÖ’nün Güvenirliğine İlişkin Bulgular 

Ölçeğin güvenirlik düzeyini belirleyebilmek amacıyla iç tutarlık katsayısı 

(cronbach alfa), test-tekrar test güvenirliği ve iki yarım güvenirlik katsayıları 

hesaplanmıştır ve sonuçlara ilişkin değerler Çizelge 2.5’te verilmiştir. 

Çizelge 2.5: İlişkisel Belirsizlik Ölçeği’nin Güvenirlik Katsayıları 

*n=250; **n=50 

                                        İç tutarlılık                   Test-tekrar                       İki Yarım 

                                         Katsayısı*                Test Güvenirliği**            Güvenirliği* 

Benlik Belirsizliği                 .97                               .77                                   .96 

Partner Belirsizliği                .98                               .67                                   .97 

İlişki Belirsizliği                   .95                               .68                                   .92 
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Çizelge 2.5’te görüldüğü üzere, İBÖ’nün iç tutarlık katsayıları; benliğe yönelik 

belirsizlik için .97, partnere yönelik belirsizlik için .98 ve ilişkiye yönelik belirsizlik için 

.95 olarak saptanmıştır. Ölçeğin iki yarım güvenirliğine ilişkin değerlerse sırasıyla, 96, 

.97 ve .92 olarak hesaplanmıştır. Test-tekrar test güvenirliği için 50 katılımcıya yaklaşık 

5 hafta sonra, uygulamaya katılan 50 katılımcıya İBÖ yeniden uygulanmış ve test-tekrar 

test güvenirliğine ilişkin korelasyon katsayıları benliğe yönelik belirsizlik için .77, 

partnere yönelik belirsizlik için .67 ve ilişkiye yönelik belirsizlik için ise .68 olarak 

bulunmuştur. 

2.2.3. İlişki İstikrarı Ölçeği (İİÖ)  

İlişki İstikrarı Ölçeği (İİÖ-Relationship Stability Scale), ilişkiye yapılan yatırımı, 

bir başkasıyla beraber olmaya yönelik seçenekleri değerlendirme, ilişki doyumunu 

ölçmek amacıyla Rusbult, Martz ve Agnew tarafından (1998) geliştirilmiştir. Ölçek, 

ilişki doyumu (10 madde, örn., ilişkimiz benim için doyum verici), ilişki yatırımı (10 

madde, örn, ilişkimiz için çok fazla yatırım yaptım) ve seçeneklerin niteliği (10 madde, 

örn., birlikte olduğum insanlar dışında bana çok çekici gelen insanlar var) olmak üzere 

üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bu üç alt boyutun ilk beş maddesinin cevaplandırılması 4 

dereceli (1 = “Tamamen Yanlış, 4 = “Tamamen Doğru”) iken, son beş sorusu ise, 9 

dereceli (1 = “Tamamen Yanlış, 9 = “Tamamen Doğru”) bir ölçek üzerinden 

değerlendirilmektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanma çalışması, Büyükşahin, Hasta ve 

Hovardaoğlu (2005) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları, 

ilişki doyumu için .90, ilişki yatırımı için .84 ve seçeneklerin niteliğini değerlendirme 

.84 olarak saptanmıştır. Daha sonra ölçek, Büyükşahin ve Taluy (2008) tarafından 

yayınlanmamış bir araştırma raporunda ele alınmış ve ölçeğe yeni bir boyut eklenmiştir. 
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Bu boyut ilişki bağlanımıdır (örn., ilişkimizin çok uzun bir süre devam etmesini 

istiyorum) ve bu boyutun cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı ise .70 olarak 

bulunmuştur. İlişki bağlanımı boyutunun 3 ve 4. maddeleri ters kodlanmaktadır. Bu 

çalışmada ise ölçeğin yalnızca ilişki doyumu alt boyutu kullanılmıştır. İlişki Doyumu 

Alt Boyutu’nun bir örneği Ek-5’te verilmiştir. 

2.2.4. Romantik İlişkiler için Gelecek Zaman Yönelimi Ölçeği 

Gelecek Zaman Yönelimi Ölçeği Gjesme tarafından (1979) oluşturulmuştur. Bu 

ölçek; Gelecek Zaman Yönelimi adı altında Öner (2000a) tarafından Türkçeye 

uyarlanmıştır. Öner (2000a) yine bu genel ölçekten yola çıkarak, “romantik ilişkiler için 

gelecek zaman yönelimi ölçeğini” geliştirmiştir.  Romantik ilişkilerdeki gelecek zaman 

yönelimini anlamayı amaçlayan bu ölçek 7 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, karşı cinsle 

olan romantik ilişkilerde, bir kişinin ilişkiye yönelik, gelecek bağlılığını ve planlarını 

ölçmeyi hedeflemektedir. Cevaplandırması 4’lü likert tip şeklindedir. Ölçekten alınan 

toplam puan, 7 ile 28 puan arasında değişebilir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı Öner 

(2000a) tarafından gerçekleştirilen çalışmada .67 olarak bulunmuştur. Ölçeğin bu ilk 

halinde, 1 ve 4. maddeler ters kodlanmıştır. Öner (2000b) tarafından 226 üniversite 

öğrencisiyle gerçekleştirilen ikinci çalışmada “Romantik İlişkilerde Gelecek Zaman 

Yönelimi Ölçeği’ne” 4 madde daha eklenerek genişletilmiştir. Yapılan faktör analizi 

sonucuna göre, ölçek iki faktörlü olarak bulunmuştur. İlk faktör devamlı ilişkiler arama, 

ikinci faktör ise ilişkinin geleceğine odaklanmadır. Birinci faktörde ilişkinin kısa mı 

yoksa uzun mu olmasının tercih edildiğine yönelik maddeler varken, ikinci faktörde 

ilişkinin geleceğine yönelik yatırım ve bağlanmaya yönelik maddeler bulunmaktadır. 

Ölçeğin bu son halinde birinci faktörün iç tutarlılık katsayısı .85, ikinci faktörün ise 
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.64’tür. Ölçeğin son halinde, 1, 4, 8, 9 ve 11. maddelerin ters puanlanması 

gerekmektedir. Ölçekle ilgili analizler gerçekleştirilirken, ölçekte her bir alt boyut için 

değil, tek bir toplam puan esas alınmıştır. Madde sayısı 7’den 11’e yükseldiği için, bir 

katılımcının ölçekten alabileceği toplam puanın 11 ile 44 puan arasında değişebileceği 

gözlenmektedir. Katılımcıların bu ölçekten aldığı puanların artması, katılımcının yer 

aldığı romantik ilişkisine yönelik plan ve ilgilerinin yüksek olduğuna anlamına gelirken; 

ölçekten alınan puanın düşük oluşu da, aksine katılımcının yer aldığı romantik ilişkisine 

yönelik geleceğe dair planlarının azlığını ve kısa süreli ilişkiler için ilgisini işaret 

etmektedir. 

2.2.5. İkili İlişkilerde Çatışma Çözme Tepkileri Ölçeği 

Bu ölçek, Rusbult ve Zembrodt (1982) tarafından yakın ilişkilerde yaşanabilecek 

sorunlara ilişkin bireyin verdiği tepkileri belirlemek amacıyla geliştirilmiştir ve 

etkinlik/edilgenlik ve yapıcılık/ yıkıcılık olmak üzere iki ana boyutta ele alınmaktadır. 

Ölçek, yıkıcı ve etkin bir tarz olan çıkış  tepkisi(çatışmayı ve partnerini terk etme, ortak 

yaşanan bir evden ayrılma, boşanma ya da ayrılmakla tehdit etme)”, yapıcı ve etkin bir 

tarz olan konuşma tepkisi (odağı problem çözümü içine çekme, problem üzerinde 

tartışma, bir arkadaş ya da terapistten yardım alma, çözümler önerme), yapıcı ve edilgen 

bir tarz olan bağlılık tepkisi (çatışmadan kaçınma fakat partnerine bağlı kalma, 

sıkıntının iyileşmesini umut ederek bekleme, iyileşme için dua etme) ve yıkıcı ve 

edilgen bir tarz olan yokmuş gibi davranma tepkisi (partneri ve çatışmayı görmezden 

gelme, partnerle az zaman geçirme, problem üzerinde tartışmaktan kaçınma, partnere 

kötü davranma, konuyla ilgisiz konularda partneri eleştirme) olmak üzere 4 alt boyutta 

değerlendirilmektedir. 
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Sonrasında, Rusbult ve arkadaşları (1991), partnerin tepkilerini algılayış 

biçiminin ölçüldüğü bir boyut daha eklemişlerdir. Böylelikle, ölçekte kişiler arası 

karşılıklı bağımlılık yapısının incelenebilmesi mümkün olmuştur. Öncelikle 24 madde 

olarak geliştirilen ölçek daha sonra Kilpatrick, Bissonnette ve Rusbult (2002) tarafından 

16 madde olarak yeniden şekillendirilmiştir. Rusbult ve arkadaşları (1991) tarafından 

yapılan beş çalışmada yıkıcı tepkiler için iç tutarlık katsayıları .86 ile .92 arasında, 

yapıcı tepkiler için iç tutarlık katsayıları .61 ile .80 arasında değişmektedir. Hem bireye 

ait hem de partneri algılayış biçimine ait bölümlerde 16 madde barındıran  bu ölçek, 9 

dereceli  (1 = hiç yapmam/ eşim hiç yapmaz; 9= sürekli yaparım/ eşim sürekli yapar) 

Likert ölçekleme tipine göre tasarlanmıştır. Rusbult ve arkadaşları (1991) ölçeğin 

değerlendirilmesinin iki farklı şekilde yapılabileceğini ifade etmişlerdir. Buna göre, 

çıkış, yokmuş gibi davranma, konuşma ve bağlılık alt boyutlarının her biri için toplam 

puan ayrı ayrı alınmaktadır ya da ikili ilişkilerde çatışma çözmeye yönelik uyumsal 

davranışı değerlendirmek için, çıkış ve yokmuş gibi davranma alt boyutuna ait maddeler 

ters kodlanarak, 4 alt boyutu da kapsayan genel bir toplam puan elde edilmektedir.  Bu 

araştırmada, her alt boyut için ayrı ayrı toplam puan alınarak değerlendirme 

gerçekleştirilmiştir. Puanların artması ilgili çatışma çözme tepkisini kullanma eğiliminin 

de arttığına işaret etmektedir. Ölçeğin, Türkçeye uyarlaması, Taluy (2013) tarafından 

gerçekleştirilmiş ve faktör analizi sonucunda, ölçeğin özgün formunda olduğu gibi dört 

faktörlü yapısı olduğu saptanmıştır. Ancak  özgün ölçekte çıkış içinde yer alan 5. madde  

Türkçeye uyarlama çalışmasında yokmuş gibi davranma faktörü altında yer almıştır. 

Ayrıca, özgün ölçeğin “bireyin partnerinde algıladığı tepkiler” kısmında yokmuş gibi 

davranma boyutunda içinde yer alan 12. madde Türkçeye uyarlama çalışmasında ters 

kodlanarak bağlılık boyutu içinde yer almıştır. Ölçek yeni formunda, çıkış (3 madde, 
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Eşim/ilişki yaşadığım kişi gerçekten kötü birşey söylediğinde onu terk etmekle tehdit 

ederim), yokmuş gibi davranma (4 madde, Eşim/ilişki yaşadığım kişi düşüncesizce 

birşey yapınca bu konuyla ilgilenmekten kaçınırım), bağlılık (5 madde, İlişki yaşadığım 

kişi hoşuma gitmeyen birşey yapınca onu affederim ve olayı unuturum) ve konuşma (4 

madde, Eşime/ilişki yaşadığım kişi kaba davrandığında durumu çözmeye ve koşulları 

düzeltmeye çalışırım) olmak üzere dört alt boyut üzerinden değerlendirilmiştir. Ölçeğin 

cronbach alpha iç tutarlılık katsayıları, çıkış alt boyutuna ait bireyin tepkisi için .68, 

partnerde algılanan tepki için .63; konuşma boyutuna ait bireyin tepkisi için .80, 

partnerde algılanan tepki için .85; bağlılık boyutuna ait bireyin tepkisi için .74, 

partnerde algılanan tepki için .77  ve yokmuş gibi davranma boyutuna ait bireyin tepkisi 

için .53, partnerde algılanan tepki için .54 bulunmuştur. Bu araştırmada, ölçeğin 

yalnızca bireyin tepkisini ölçen bölümü kullanılmıştır. 

2.3. İşlemler:  

İlişkisel Belirsizlik Ölçeğini Türkçeye uyarlamak amacıyla gerçekleştirilen ön 

çalışma uygulandıktan sonra tezin ana çalışmasına ait uygulamaya başlanmıştır. Ön 

çalışmada olduğu gibi, katılımcılara kartopu örneklemesi yöntemiyle ve bir internet 

sitesine ait link aracılığıyla ulaşılmıştır. Ölçek formunun ilk sayfasında, katılımcıların 

çalışmada gönüllü olarak yer aldıklarına dair bir madde ve çalışmanın amacını 

açıklayan bilgilere yer verilmiştir. Ölçek formunda sırasıyla, Kişisel Bilgi Formu, İlişki 

İstikrarı Ölçeği, Romantik İlişkiler için Gelecek Zaman Yönelimi Ölçeği, İkili 

İlişkilerde Çatışma Çözme Tepkileri Ölçeği ve İlişkisel Belirsizlik Ölçeği yer 

almaktadır.  
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3. BÖLÜM 

BULGULAR 

 Bu bölümde öncelikle, çalışmanın temel değişkenlerini test etmek amacıyla 

betimleyici istatistiklere değinilmiştir. Daha sonra, çalışmanın denencelerini kapsayan 

analiz sonuçları verilmiştir. Son olarak da, hiyerarşik aşamalı regresyon analizleri 

sunularak ilişkisel belirsizlik değişkeninin yordayıcılarının açıklanması hedeflenmiştir. 

3.1. Demografik Değişkenlere Yönelik Analizler 

Çalışmanın temel değişkenleri olan, ilişkisel belirsizlik (benlik belirsizliği, 

partner belirsizliği ve ilişki belirsizliği), romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi, 

ikili ilişkilerde çatışma çözme tepkileri (bireyin tepkileri) ve ilişki doyumundan alınan 

puanların cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenebilmesi amacıyla bir seri 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonuçları ve 

çalışma değişkenlerine yönelik betimleyici istatistikler [ortalama ve standart sapma] 

Çizelge 3.1.’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.1: Çalışmanın Ana Değişkenlerine İlişkin Cinsiyet Farklılıkları ve Betimleyici İstatistikler 

                                                       Kadın                            Erkek 

                                                      (N=189)                        (N=101) 

                                                          Ort.          s.s.             Ort.              s.s.                     F                 Eta2  

  

    Benlik Belirsizliği (İBÖ)    4.07       .96  4.11         .90        .12         .000 

    Partner Belirsizliği (İBÖ)    4.00       1.11           3.99         .99        .00         .000 

    İlişki Belirsizliği (İBÖ)    3.96       .95             4.00            .92                  .19         .000 

    İlişki Doyumu (İİÖ)                   5.45         1.06           5.35            1.13                .54         .001 

    Romantik İlişkilerde                      2.41        .29             2.35             .3         2.25                  .007 

    Gelecek Yönelimi (FTORR) 

 

    Çıkış (İİÇÇT)             3.47        1.52          2.71            1.35                  17.53*               .057 

    Konuşma (İİÇÇT)            6.16        1.70          6.81            1.76                  9.46*                 .031 

    Bağlılık (İİÇÇT)          3.55        1.36          4.77            1.57                  47.72*               .142 

    Yokmuş Gibi Davranma-   3.24        1.32          3.39            1.47                  .80                     .002 

                           (İİÇÇT) 

 

*p<.05 
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ANOVA sonuçları incelendiğinde, cinsiyetler açısından anlamlı bir biçimde 

farklılaşan değişkenlerden biri; çıkış çatışma çözme tepkisidir ( F1-288 = 17.53;        

p< .05). Buna göre, kadınlar (Ort. =3.47, ss=.1.52), erkeklere göre (Ort. =2.71, 

ss=.1.35) çıkış tepkisini daha sıklıkla kullanmaktadırlar. İkinci olarak; “konuşma” 

tepkisinde de kadınlarla erkekler arasında farklılık olduğu gözlemlenmiştir ( F1-288 = 

9.46; p<.05). Konuşma tepkisini de erkekler kadınlara oranla daha sık vermektedirler 

(Kadınlar için Ort. =6.16, ss=.1.70; erkekler için Ort. =6.81, ss=.1.76). Bu da 

erkeklerin konuşma tepkisini kadınlardan daha asık tercih ettiğini göstermektedir. 

(Kadınlar için Ort. =6.16, ss=.1.70; erkekler için Ort. =6.81, ss=.1.76). Çatışma 

çözme tepkilerinden cinsiyet bakımından anlamlı olarak farklılaşan son değişken 

“bağlılık” tepkisidir (F1-288 = 47.72; p<.05). Buna göre, kadınlar (Ort. =3.55, 

ss=1.36), erkeklere oranla (Ort. =4.77, ss=1.57) daha az bağlılık tepkisi 

göstermektedirler. 

 Diğer yandan, kadınlar ve erkekler arasında; benliğe, partnere ve ilişkiye 

yönelik belirsizlik, romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi, ilişki doyumu ve 

yokmuş gibi davranma çatışma çözme tepkisi puanları açısından anlamlı 

farklılıkların olmadığı görülmüştür. 

3.2. Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

İlişkisel belirsizlik ve diğer değişkenler arasındaki korelasyon değerleri 

Çizelge 3.2’de verilmiştir. Bu bölümde araştırmanın amacı doğrultusunda önem 

taşıyan korelasyon değerlerinden bahsedilmiştir. 
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Çizelge 3.2: Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Benlik belirsizliği (İBÖ) (1) 1           

Partner belirsizliği (İBÖ) (2) .62* 1          

İlişki belirsizliği (İBÖ) (3) .76* .85* 1         

İlişki doyumu (İİÖ) (4) -.68* -.66* -.75* 1        

Romantik ilişkilerde gelecek 

zaman yönelimi (FTORR) (5) 
-.23* -.10 -.15* -.07 1       

Çıkış çatışma çözme tepkisi 

(İİÇÇT) (6) 
.24* .19 * .26 * -.27* .11 1      

Konuşma çatışma çözme tepkisi 

(İİÇÇT) (7) 
-.32* -.19* -.26* .31* .12* -.40* 1     

Bağlılık çatışma çözme tepkisi 

(İİÇÇT) (8) 
-.23* -.11 -.15* .15* .18* -.20* .45* 1    

Yokmuş gibi davranma çatışma 

çözme tepkisi (İİÇÇT) (9) 
.10 .14* .16* -.21* .17 * .46 * -.19* .26* 1   

İlişki süresi (10) -.15* -.23* -.24* .14* .08 -.01 .01 -.02 -.04 1  

İlişki sayısı (11) .15* .16* .19* -.12* -.17* .01 -.00 -.05 .04 .16* 1 

*p<.05
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Çizelge 3.2 incelendiğinde,  ilişkisel belirsizliğin bir alt boyutu olan benliğe 

yönelik belirsizlik toplam puanının; ilişki doyumu (r = -.68; p < .05), romantik 

ilişkilerde gelecek zaman yönelimi (r = -.23; p < .05),  konuşma çatışma çözme 

tepkisi  (r = -.23; p < .05) ve ilişki süresiyle (r = -.15; p < .05)  negatif yönde anlamlı 

ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Ayrıca, ilişkisel belirsizliğin bir alt boyutu 

olan benliğe yönelik belirsizlik toplam puanının, çıkış çatışma çözme tepkisi                                   

(r = .24; p < .05) ve ilişki deneyimi sayısıyla (r =.15; p < .05)  pozitif yönde anlamlı 

bir ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Yani, benliğe yönelik belirsizlik arttıkça, 

ilişki doyumu, romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi,  konuşma çatışma 

çözme tepkisi ve ilişki süresi azalırken; çıkış çatışma çözme tepkisini kullanma 

eğiliminin ve ilişki deneyimi sayısının da arttığı görülmektedir. 

Partnere yönelik belirsizlik toplam puanının; ilişki doyumu ( r= -.66; p< .05),  

konuşma tepkisi ( r = -.19, p < .05) ve ilişki süresi ( r = -.23; p < .05) ile negatif 

yönde anlamlı ilişki içerisinde olduğu gözlenmiştir. Buna ek olarak, yine partnere 

yönelik belirsizlik toplam puanının, çıkış çatışma çözme tepkisi ( r = .19; p < .05),  

yokmuş gibi davranma tepkisi (r =  .14, p < .05) ve ilişki deneyimi sayısıyla  (r = .16, 

p < .05) ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu saptanmıştır. Bu sonuca 

göre, partnere yönelik belirsizlik düzeyinin arttıkça; ilişki doyumu, konuşma tepkisi 

ve ilişki süresinin azaldığı, fakat çıkış çatışma çözme tepkisi, yokmuş gibi davranma 

tepkisi ve ilişki deneyimi sayısının da arttığı görülmektedir. 

İlişkisel belirsizliğin üçüncü ve son alt boyutu olan ilişkiye yönelik belirsizlik 

toplam puanının; ilişki doyumu ( r = -.75; p < .05), romantik ilişkilerde gelecek 

zaman yönelimi ( r = -.15; p < .05), konuşma tepkisi (r = -.26; p < .05), bağlılık 

tepkisi (r = -.15; p < .05) ve ilişki süresi (r = -.24; p < .05) ile negatif yönde anlamlı 



 
58 

 

bir ilişkisi bulunduğu bulunmuştur. Buna karşılık, ilişkiye yönelik belirsizlik ile çıkış 

tepkisi (r = .26; p < .05), yokmuş gibi davranma tepkisi (r = .16; p < .05) ve ilişki 

sayısıyla (r = .19; p < .05) pozitif yönlü bir ilişkisi bulunmuştur. Bu da, ilişki 

belirsizliği düzeyi artışının, çatışma çözme tepkileri kapsamındaki çıkış tepkisinin, 

yokmuş gibi davranma tepkisini ve ilişki sayısının azaldığı anlamına gelirken; çıkış 

tepkisi, yokmuş gibi davranma tepkisi ve ilişki sayısının arttığı anlamına 

gelmektedir. 

3.3. Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

Bu çalışmanın temel amacı, benlik belirsizliği, partner belirsizliği ve ilişki 

belirsizliği gibi ilişkisel belirsizlik alt boyutlarını yordayan değişkenler hakkında 

bilgi edinilmesidir. Bu amaçla aşamalı regresyon analizi yapılmış ve hangi 

değişkenlerin analize dahil edileceği de birbirleriyle anlamlı ilişki içerisinde 

değişkenler gözönünde bulundurularak karar verilmiştir. 

3.3.1. Benliğe Yönelik Belirsizliğinin Yordanmasına İlişkin Aşamalı Hiyerarşik 

Regresyon Analizi  Sonuçları 

Benliğe yönelik belirsizliği yordayan değişkenleri belirleyebilmek amacıyla 

aşamalı hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Denkleme sırasıyla ilişki süresi, 

ilişki sayısı ilişki doyumu, romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi, ikili 

ilişkilerde çatışma çözme tepkilerinden (bireyin tepkileri) “çıkış”, “konuşma”, ve 

“bağlılık” dahil edilmiştir.  
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Şekil 3.1: Benliğe Yönelik Belirsizliği Yordayan Değişkenler 

     Yordanan Değişken 

   Benliğe Yönelik Belirsizlik 

   (Benlik Belirsizliği Alt Boyutu Toplam Puanı) 

 

 Yordayıcı Değişkenler 

 (denkleme giriş sırasına göre) 

İlişki Özellikleri 

(İlişki Süresi) 

(Deneyimlenen İlişki Sayısı) 

 

İlişki Doyumu 

(İlişki İstikrarı Ölçeğinin İlişki Doyumu Alt Boyutu Toplam Puanı) 

 

Romantik İlişkilerde Gelecek Zaman Yönelimi 

(Romantik İlişkilerde Gelecek Zaman Yönelimi Ölçeği Toplam Puanı) 

 

İkili İlişkilerde Çatışma Çözme Tepkileri (Bireyin Tepkileri) 

(Çıkış Tepkisi Toplam Puanı) 

(Konuşma Tepkisi Toplam Puanı) 

     (Bağlılık Tepkisi Toplam Puanı) 

 

Çizelge 3.3: Benliğe Yönelik Belirsizliği Yordayan Değişkenler 

       Değişken Regresyon                                      Hata Uyarlanmış 

       Denklemine Giriş                                                Varyansı 

       Sırasına Göre          B    Beta   R2   R2 değ   R2   s.d        T                  F 

İlişki Özellikleri 

İlişki Süresi -.05 -.05 .02 .02 .02 1-288 -1.18 6.52* 

İlişki Sayısı .03 .05 .04 .02 .03 1-287 1.14 6.04* 

İlişki Doyumu     

İlişki Doyumu -.54 -.62 .47 .43 .47 1-286 -14.06* 85.32* 

Romantik İlişkilerde Gelecek Zaman Yönelimi 

Romantik 

İlişkilerde 

Gelecek Zaman  

Yönelimi 

-.51 -.17 .50 .03 .50 1-285 -3.98* 71.77* 

Çatışma Çözme Tepkileri 

Konuşma -.06 -.12 .52 .02 .51 1-284 -2.73* 60.20* 

*p<.05 
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          Çizelge 3.3.’de görüldüğü üzere, denkleme ilk sırada ilişki süresi girilmiş ve  

benliğe yönelik belirsizlki alt boyutunu negatif yönde yordayarak varyansa %2’lik bir 

katkı yapmaktadır ( F1-288 = 6.52; p < .05). Onu takip eden ilişki sayısı değişkeni ise 

varyansa yine %2’lik bir katkıda bulunarak toplam varyansın %4’e yükselmesine 

neden olmakta ve benliğe yönelik belirsizlik alt boyutunu anlamlı olarak pozitif yönde 

yordamaktadır ( F1-287 = 6.04;  p < .05). Bunun ardından, denkleme üçüncü sırada giren 

ilişki doyumu değişkeni varyansta %43’lük bir değişim yaratarak toplam varyansın 

%47’ye ulaşmasını sağlamıştır ( F1-286 = 85.32; p < .05 ) ve benliğe yönelik belirsizlik 

alt boyutunu anlamlı olarak negatif yönde yordamaktadır. Sonrasında denkleme 

dördüncü sırada giren romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi değişkeni ise 

varyansın %3’lük bir kısmını açıklayarak benliğe yönelik belirsizliği negatif yönde 

yordamakta ve açıklanan toplam varyansın %50’ye yükselmesini sağlamaktadır ( F1-

285 = 71.77; p < .05) .Denkleme son sırada giren konuşma çatışma çözme tepkisinin ise 

varyansa yaptığı katkı %2’dir ( F1-284 = 60.20; p < .05 ). Bütün bu değişkenlerin 

bağımlı değişkende toplam açıkladığı varyans %52’dir. 

3.3.2. Partnere Yönelik Belirsizliği Düzeyinin Yordanmasına İlişkin Aşamalı 

Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

Partnere yönelik belirsizliği yordayan değişkenleri belirleyebilmek amacıyla 

aşamalı hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Denkleme sırasıyla ilişki süresi, ilişki 

sayısı,  ilişki doyumu ve son olarak ikili ilişkilerde çatışma çözme tepkilerinden 

(bireyin tepkileri) “çıkış”, “konuşma”,  ve “yokmuş gibi davranma” girilmiştir. 

 



 
61 

 

Şekil 3.2: Partnere Yönelik Belirsizliği Yordayan Değişkenler 

            Yordanan Değişken 

Partnere Yönelik Belirsizlik 

(Partner Belirsizliği Alt Boyutu Toplam Puanı) 

 

Yordayıcı Değişkenler 

(denkleme giriş sırasına göre) 

        İlişki Özellikleri 

                   (İlişki Süresi) 

                   (Deneyimlenen İlişki Sayısı) 

 

        İlişki Doyumu 

       (İlişki İstikrarı Ölçeğinin İlişki Doyumu Alt Boyutu Toplam Puanı) 

 

       İkili İlişkilerde Çatışma Çözme Tepkileri (Bireyin Tepkileri) 

       (Çıkış Tepkisi Toplam Puanı) 

       (Yokmuş Gibi Davranma Tepkisi Toplam Puanı) 

       (Konuşma Tepkisi Toplam Puanı) 

 Çizelge 3.4: Partnere Yönelik Belirsizliği Yordayan Değişkenler 

       

Değişken Regresyon                                                   Hata Uyarlanmış 

       Denklemine Giriş                                                            Varyansı 

       Sırasına Göre          B       Beta     R2     R2 değ    R2        s.d              T            F 

İlişki Özellikleri 

İlişki Süresi -.15 -.13 .05 .05 .05 1-288 -3.02 16.25* 

İlişki Sayısı .05 .07 .07 .02 .07 1-287 1.65* 11.15* 

İlişki Doyumu 

İlişki Doyumu -.62 -.63 .46 .39 .45 1-286 -14.28* 80.68* 

             *p<.05 

 

Çizelge 3.4.’te görüldüğü üzere, partnere yönelik belirsizliği yordayan 

değişkenleri belirlemek amacıyla, ilk sırada ilişki süresi girilmiştir. İlişki süresi, 

partnere yönelik belirsizlik alt boyutunu negatif yönde anlamlı olarak yordamakta 

ve varyansa %5’lik bir katkı sağlamaktadır (F1-288 =16.25; p < .05). Ardından 
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denkleme giren romantik anlamda şu ana kadar deneyimlenen ilişki sayısı ise 

varyansa %2’lik bir katkıda bulunarak ve toplam varyansın %7’ye yükselmesini 

sağlamıştır ve partnere yönelik belirsizlik alt boyutunu anlamlı olarak pozitif yönde 

yordamaktadır ( F1-287 = 11.15; p < .05). Son olarak denkleme dahil olan ilişki 

doyumu değişkeni ise partnere yönelik belirsizliği negatif yönde yordayarak 

varyansa %39’luk bir katkıda bulunmaktadır (F1-286 = 80.68; p < .05) Bütün 

değişkenler bağımlı değişkende toplam %46’lık bir varyans açıklamaktadır.  

3.3.3. İlişkiye Yönelik Belirsizliğinin Yordanmasına İlişkin Hiyerarşik 

Regresyon Analizi Sonuçları 

İlişkiye yönelik belirsizliği yordayan değişkenleri anlayabilmek amacıyla 

aşamalı hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Denkleme sırasıyla ilişki süresi, 

ilişki sayısı ilişki doyumu, romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi ve son 

aşamada ise ikili ilişkilerde çatışma çözme tepkilerinin (bireyin tepkileri) “çıkış”, 

“konuşma”, “yokmuş gibi davranma”,  ve “bağlılık” alt boyutları girilmiştir. 
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Şekil 3.3: İlişkiye Yöenlik Belirsizliği Yordayan Değişkenler 

           Yordanan Değişken 

İlişkiye Yönelik Belirsizlik 

(İlişki Belirsizliği Alt Boyutu Toplam Puanı) 

 

Yordayıcı Değişkenler 

(denkleme giriş sırasına göre) 

İlişki Özellikleri 

                       (İlişki Süresi) 

                       (Deneyimlenen İlişki Sayısı) 

 

İlişki Doyumu 

(İlişki İstikrarı Ölçeğinin İlişki Doyumu Alt Boyutu Toplam Puanı) 

 

Romantik İlişkilerde Gelecek Zaman Yönelimi 

(Romantik İlişkilerde Gelecek Zaman Yönelimi Ölçeği Toplam Puanı) 

 

İkili İlişkilerde Çatışma Çözme Tepkileri (Bireyin Tepkileri) 

(Çıkış Çatışma Çözme Tepkisi Toplam Puanı) 

(Konuşma Çatışma Çözme Tepkisi Toplam Puanı) 

(Yokmuş Gibi Davranma Çatışma Çözme Tepkisi Toplam Puanı) 

(Bağlılık Çatışma Çözme Tepkisi Toplam Puanı) 
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Çizelge 3.5: İlişkiye Yönelik Belirsizliği Yordayan Değişkenler 

 

Değişken Regresyon                                                 Hata Uyarlanmış 

Denklemine Giriş                                                            Varyansı 

Sırasına Göre             B       Beta    R2   R2 değ    R2      s.d T                  F 

İlişki Özellikleri 

İlişki Süresi -.13 -.13 .06 .06 .06 1-288 -3.47* 18.26* 

İlişki Sayısı .05 .08 .09 .03 .08 1-287 1.99* 13.44* 

İlişki Doyumu     

İlişki Doyumu -.62 -.72 .60 .51 ..59 1-286 -18.97* 140.31* 

Romantik İlişkilerde Gelecek Zaman Yönelimi 

Romantik 

İlişkilerde 

Gelecek Zaman  

Yönelimi 

-.27 -.09 .61 .01 .60 1-285 -2.31* 108.16* 

*p<.05 

İlişkiye yönelik belirsizlik boyutunu yordayan değişkenleri Çizelge 3.5.’te 

görüldüğü üzere, denkleme ilk sırada ilişki süresi girilmiştir. İlişki süresi, ilişkiye 

yönelik belirsizliği negatif yönde yordayarak varyansa %6’lık bir katkıda 

bulunmaktadır ( F1-288 = 18.26; p < .05). Sonrasında denkleme giren, ilişki sayısı 

değişkeni ise varyansa %3’lük bira katkı sağlayarak ilişkiye yönelik belirsizliği 

pozitif yönde yordamakta ve açıklanan toplam varyansın %09’a yükselmesine neden 

olmaktadır ( F1-287 = 13.44; p < .05). Ardından denkleme üçüncü sırada giren ilişki 

doyumu varyansın %51’ini açıklayarak, açıklanan toplam varyansı %60’a 

çıkarmakta ve ilişkiye yönelik belirsizliği negatif yönde yordamaktadır                                                          

( F1-286  = 140.31; p < .05 ). Son olarak, romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi 

değişkeni ise, varyansa %01’lik bir katkıda bulunarak ilişkiye yönelik belirsizliği 

negatif yönde yordamaktadır ( F1-285  = 108.16; p < .05). Bütün bu değişkenlerin 

bağımlı değişkende açıkladıkları toplam vayrans %61’dir. 
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4. BÖLÜM 

TARTIŞMA 

 

Bu bölümde, araştırmanın amacına yönelik denenceleri test etmek için 

uygulanan analizlere ait bulgular tartışılmıştır. Öncelikle, bu çalışmanın örneklemine 

ait betimleyici istatistikler incelenmiştir. Bu nedenle, çalışmanın bağımlı değişkeni 

ilişkisel belirsizliğin ve alt boyutlarının (benliğe, partnere ve ilişkiye yönelik 

belirsizlik) cinsiyet değişkenine bağlı farklılaşıp farklılaşmadığı anlamak amacıyla 

ANOVA analizinin sonuçları değerlendirilmiştir. Sonrasında, çalışmada yer alan 

değişkenler (ilişkisel belirsizlik alt boyutları, ilişki doyumu, ikili ilişkilerde çatışma 

çözme tepkileri alt boyutları ve romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi) 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için uygulanan korelasyon analizi hakkında bulguların 

tartışmasına yer verilmiştir. Son olarak, ilişkisel belirsizliğin alt boyutları benliğe, 

partnere ve ilişkiye yönelik belirsizliği yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla 

aşamalı regresyon analizine yönelik bulgular tartışılmıştır. 

4.1. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulguların Tartışılması     

 

Katılımcıları cinsiyet değişkenleri açısından karşılaştırmak amacıyla tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Kadın ve erkekler, çalışmanın 

değişkenleri olan; ilişkisel belirsizliğin alt boyutları, ilişki doyumu, romantik 

ilişkilerde gelecek zaman yönelimi ve ikili ilişkilerde çatışma çözme tepkilerinin alt 

boyutları değişkenleri yönünden karşılaştırılmıştır.  

Bulgular, ilişkisel belirsizliğin alt boyutları, ilişki doyumu, romantik 

ilişkilerde gelecek zaman yönelimi ve yokmuş gibi davranma çatışma çözme 
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tepkisinin cinsiyet temel etkisi açısından anlamlı farklılıkların olmadığını ortaya 

koymaktadır. Ancak, kadınlar ve erkekler çatışma çözme tepkilerinden çıkış, 

konuşma ve bağlılık üzerinde anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadırlar. Buna göre,  

kadınların çıkış alt boyutu toplam puanları erkeklerin toplam puanından yüksektir. 

Yani,  kadınlar erkeklerden daha fazla çıkış tepkisini vermektedir, bir başka deyişle,  

romantik ilişkiyi sonlandırmaya daha eğilimlidirler. Bu bulgu,  çalışmanın erkeklerin 

kadınlara oranla daha fazla çıkış tepkisi vereceği yönündeki denencesini 

desteklememektedir. Alanyazında çalışmalar, deneyimlenen çatışmayı çözmek için, 

erkeklerin kadınlara oranla kaçınmacı stratejileri daha fazla tercih ettiğini ve bu 

sonucun cinsiyet rol beklentileri ile ilişkili olabileceğini ifade etmektedirler 

(Haferkamp, 1991). Ayrıca, bazı çalışmalar, çatışma çözmede kadınların erkeklere 

oranla daha işbirlikçi, erkeklerin ise kadınlara oranla daha rekabetçi olduklarını 

belirtmektedir (Rubin ve Brown, 1975) ve bu farklılığın yine cinsiyet rol 

beklentilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Gbadamosi ve ark., 2014). 

Kadınların, erkeklerden daha fazla çıkış tepkisi vermeleri, cinsiyet rol beklentileri ile 

uyuşmamaktadır. Her toplum içerisinde kültürel yapıya bağlı olarak kadın ve erkeğin 

nasıl davranacağı hakkında sorular mevcuttur. Kültürel yapı bu soruların cevaplarını 

etkileyerek cinsiyetlerin toplum içerisindeki konumunu belirlemekte ve toplumda 

“cinsiyetlerin kültürü” oluşmaktadır. Kadın ve erkeğin kendini ifade ediş biçimi, 

tavırları, tutumları ve değerleri bu cinsiyet kültüründen etkilenmektedir (Ersoy, 

2009). Toplumsal yapının değişkenliği, dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle 

sosyal ilişkiler ve değerler de zamanla değişebilmektedirler.  Buna bağlı olarak, 

toplumsal yapı cinsiyet rollerinin de değişimine yol açmaktadır. Modernleşme ve 

küreselleşme nedeniyle toplumsal yapı köklü değişimlere uğramakta ve değişen 
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sosyal koşullar kadınların çalışma hayatına girmesine, eğitim seviyesinin 

yükselmesine, geç evlenmelerine ve çocuk sahibi olma konusunda isteksiz 

olmalarına yol açmaktadır (Tallichet ve Willits, 1986). Kadınların toplum içesinde 

değişen cinsiyet rollerine bağlı olarak çıkış tepkisini niçin erkeklerden daha sık 

verdiği açıklanabilir. Bu çalışmadaki bulgular, iş hayatında daha aktif olan, yeterli 

ekonomik kaynaklara sahip ve sosyal ilişkilerinden daha çok bireysel kimliğini ön 

plana çıkarmaya çalışan kadınların, erkeklere olan bağımlılıklarının azaldığı ve 

zamanla ilişkiyi sonlandırma eğilimlerinin arttığı şeklinde yorumlanmaktadır. Buna 

ek olarak, Taluy (2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmada da benzer olarak, 

beklenenin aksine alanyazınla tutarlı olmayan bazı sonuçlar elde edilmiş ve 

erkeklerin konuşma ve bağlılık puanlarının, kadınlardan anlamlı daha yüksek olduğu 

görülmüştür.   

İkili ilişkilerde çatışma çözme tepkileri üzerinde cinsiyetin temel etkisin 

görüldüğü diğer alt boyutlar ise “konuşma” ve “bağlılık”tır. Buna göre, erkekler 

kadınlara oranla daha fazla konuşma ve daha fazla bağlılık tepkileri vermektedirler. 

Yine bu bulgu da, bu çalışmanın “kadınların erkeklere oranla daha fazla konuşma ve 

bağlılık tepkisi vereceği yönündeki denenceleri desteklememektedir. Bu bulgular, 

kadınların erkeklere oranla daha fazla çıkış tepkisi verdiği yönündeki bulgu ile 

tutarlılık göstermektedir. Kadınların çıkış tepkisini daha fazla kullanma eğiliminde 

oldukları gözönünde tutulduğunda, erkeklerin “konuşma” ve “bağlılık” tepkisini 

ilişkilerini kurtarmak amacıyla tercih edebilecekleri söylenebilir. Alanyazında, 

partnerin yıkıcı tepkilerine karşın diğer partnerin yapıcı tepkiler verme yöneliminde 

olduğuna dair de bilgiler yer almaktadır. Rusbult ve arkadaşları (1991) ikili 

ilişkilerde çatışma çözme tepkileri ölçeğine “partnerde algılanan tepkiler” alt ölçeğini 
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de eklemişler ve karşılıklı bağımlılık yapısı ve partnerler arasındaki uyum 

davranışını anlamaya çalışmışlardır. Bahsi geçmekte olan uyum davranışı, 

partnerlerden birinin romantik ilişkide  “çıkış” ya da “yokmuş gibi davranma” gibi 

yıkıcı tepkiler verirken, diğer partnerin buna karşılık “konuşma” ya da “bağlılık” gibi 

yapıcı tepkiler vermeye eğilimli olması ya da partnerin “çıkış” ve “yokmuş gibi 

davranma” tepkileri verme eğilimine engel olması anlamına karşılık gelmektedir. Bu 

çalışmadaki bulgular da, kadınların yıkıcı tepkileri daha sık vermesine yönelik 

erkeklerin uyum davranışını daha sık göstermesi şeklinde ifade edilebilir. Ayrıca, 

ilişkiye yönelik yatırımın miktarında meydana gelen artış, partnerden gelen yıkıcı 

tepkilere karşı yapıcı tepkilerin verilme davranışını güçlendirmektedir. Yatırım, 

ilişkiye yönelik, paylaşım, birlikte zaman geçirme ve duygu gibi içsel katılımlar 

olabilirken; aynı zamanda, materyallerin birlikte kullanılması, birlikte aktiviteler 

gerçekleştirme gibi dışsal katılımlara bağlı olarak gerçekleşebilmektedir.  İlişkilerine 

yönelik yatırımları fazla olan bireyler ilişkilerini bitirdikleri zaman kaybedeceği 

şeylerin fazla olduğunu düşündükleri için, partnerleri yıkıcı tepkiler verse dahi bu 

bireyler ilişkilerini devam ettirebilmek adına yapıcı tepkiler göstermektedirler. 

4.2. Değişkenler Arasındaki Korelasyonlara İlişkin Bulguların Tartışılması 

Bu bölümde, ilişkisel belirsizlik alt boyutlarından benliğe, partnere ve ilişkiye 

yönelik belirsizlik, ilişki doyumu, gelecek zaman yönelimi, çıkış, konuşma, bağlılık 

ve yokmuş gibi davranma çatışma çözme tepkileri, romantik ilişkide deneyimlenen 

ilişki süresi ve şu ana kadar deneyimlenen ilişki sayısı arasındaki değişkenler 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir ve buna yönelik bulgular tartışlmıştır.  
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 Korelasyon analizi sonuçları, ilişkisel belirsizliğin bir alt boyutu olan benliğe 

yönelik belirsizlik toplam puanının; ilişki doyumu, romantik ilişkilerde gelecek 

zaman yönelimi,  konuşma çatışma çözme tepkisi ve ilişki süresiyle negatif yönde 

anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, benliğe yönelik belirsizliğin 

çıkış çatışma çözme tepkisi ve ilişki deneyimi sayısıyla ise pozitif yönde anlamlı 

ilişki içerisinde olduğu gözlenmektedir. Yani, benliğe ilişkin belirsizlik artıkça, ilişki 

doyumu, romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi,  konuşma çatışma çözme 

tepkisi ve ilişki süresi azalmaktadır Bunun yanında, benliğe yönelik belirsizlik 

artıkça,  çıkış çatışma çözme tepkisi ve ilişki deneyimi sayısının da arttığı 

görülmektedir.   

Benzer olarak, partnere ilişkin belirsizlik puanı;  ilişki doyumu,  konuşma 

çatışma çözme tepkisi ve ilişki süresi ile negatif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. 

Yine bu boyut, çıkış ve yokmuş gibi olumsuz çatışma çözme tepkileri ve ilişki 

deneyimi sayısıyla da pozitif yönde anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu saptanmıştır. 

Bir başka deyişle, partnere yönelik belirsizlik arttıkça, ilişki doyumu, konuşma 

tepkisi ve ilişki süresi azalma eğilimindedir. Buna karşılık, çıkış ve yokmuş gibi 

davranma çatışma çözme tepkileri ve ilişki deneyimi sayısının da arttığı 

bulunmuştur. 

Ayrıca, ilişkisel belirsizliğin son alt boyutu olan ilişkiye yönelik belirsizlik 

toplam puanının;  ilişki doyumu, romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi,  

konuşma ve bağlılık çatışma çözme tepkileri ve ilişki süresi ile negatif yönde anlamlı 

bir ilişkisi bulunduğu gözlenmiştir. Buna karşılık, çıkış ve yokmuş gibi davranma 

çatışma çözme tepkileri ve deneyimlenen ilişki sayısıyla negatif yönlü bir ilişkisi 

bulunmuştur. Bu da, bireyin ilişkiye yönelik belirsizliğinin arttıkça, ilişki doyumu, 
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romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi, konuşma ve bağlılık çatışma çözme 

tepkileri ve ilişki süresinin azaldığını, çıkış ve yokmuş gibi davranma tepkileri ve 

ilişki sayısının azaldığı anlamına gelmektedir. Daha öncede belirtildiği üzere, 

Belirsizliği Azaltma Teorisine göre, partnerle iletişim kurmak güç olduğu için, 

belirsizlik ilişki niteliğinin azalmasına neden olmaktadır (Berger ve Bradac, 1982; 

Berger ve Calabrese, 1975). Bu çalışmada yer alan bulgular, beklentilerle tutarlı 

olarak, ilişki doyumu ile ilişkisel belirsizliğin bütün alt boyutları arasında arasında 

olumsuz bir ilişkinin var olduğunu göstermektedir. Ayrıca, daha önce de bahsedildiği 

üzere, alanyazında yer alan bazı çalışmalara göre de, belirsizliğin yüksek olduğu 

durumlarda güven, açıklık ve olumluluk gibi duygular azalmakta (Ficara ve 

Mongeau, 2000) partnerler arası sözel paylaşım engellenmekte (Berger ve 

Kellermann, 1983) ve ilişki niteliği düşmektedir. Çalışmanın bir diğer bulgusuna 

göre, benliğe ve ilişkiye yönelik belirsizlik arttıkça romantik ilişkilerde gelecek 

zaman yönelimi azalmaktadır. Bu sonuç da çalışmanın beklentileri ile tutarlıdır ve 

alanyazındaki çalışmalar tarafından desteklenmektedir. Çalışmalar, ilişkilerin 

sürdürülmesinin ve ilişkisel belirsizliğin olumsuz bir ilişki içerisinde olduğunu 

önermektedir. Gelecek zaman yöneliminin ilişkilerin durağanlığı ve partnerlerin 

ilişki içerisinde kalmasıyla en çok ilgili değişkenlerden biri olması nedeniyle 

(Rusbult, Martz ve Agnew, 1998), ilişkisel belirsizlik arttıkça, partnerlerin gelecek 

zaman yöneliminin artması beklenmektedir. Bunun yanında, ilişkinin tanımı ve 

doğası hakkında yüksek ilişkisel belirsizliği deneyimleyen partnerler, ilişkiyi 

sürdürme stratejilerini daha az kullandıkları belirtilmektedir (Dainton, 2003; Dainton 

ve Aylor, 2001).  
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Çalışmanın son değişkeni olan ikili ilişkilerde çatışma çözme tepkilerinin 

yapıcı tepkilerinden biri olan alt boyutlarından konuşma tepkisi arttıkça, katılımcılar 

deneyimledikleri benliğe, partnere ve ilişkiye yönelik belirsizliğin azaldığı ifade 

edilmektedirler.  Çatışma çözmenin diğer yapıcı tepkisi olan bağlılık tepkisinin ise 

ilişkiye yönelik belirsizlik ile doğru orantılı arttığı belirtilmektedir. Ayrıca, ikili 

ilişkilerde çatışma çözmenin yıkıcı tepkilerinden olan çıkış tepkisinin verilme sıklığı 

arttıkça, ilişkisel belirsizliği alt boyutlarından benlik, partner ve ilişkiyle ilgili 

belirsizlik de artma eğilimi göstermektedir. Çatışma çözmek için edilgen ve yıkıcı bir 

tepki olan yokmuş gibi davranma tepkisi arttıkça, partner ve ilişkiye yönelik 

belirsizlik de artış göstermektedir. Çalışmanın bulguları beklentiler ile tutarlılık 

göstermektedir. Bu sonuçlar, alanyazında yer alan çalışmalar tarafından da 

desteklenmektedir. Örneğin, yüksek ilişkisel belirsizlik düzeyine sahip olduklarını 

ifade eden bireyler, partneriyle akıcı, etkili ve ilişki odaklı iletişime geçme 

konusunda güçlük yaşadıklarını ifade etmektedirler (Knobloch, 2006). Bu, 

çalışmanın ikili ilişkilerde çatışma çözme tepkilerinden “konuşmanın” ilişkisel 

belirsizlik alt boyutları ile negatif bir ilişkiye sahip olduğunu doğrular niteliktedir. 

Daha önce bahsedildiği üzre, sıradan bir flörtten önemli bir birlikteliğe geçiş 

döneminde bazı konuları konuşmaktan kaçınan partnerlerin deneyimledikleri ilişkisel 

belirsizlik yüksektir, bu da çalışmanın bulgularına göre, “yokmuş gibi davranma” 

tepkisi ile ilişkisel belirsizliğin pozitif ilişkili olduğu bulgusunu desteklemektedir 

(Braiker ve Kelley, 1979; Christopher ve Cate, 1985). Bunun yanında, sözel veya 

sözel olmayan iletişimleri yapıcı bir şekilde kurulmadığı ve çatışmanın 

çözümlenmediği durumlarda, bireyler ilişkilerini sonlandırmayı tercih etmektedirler 

(Sprecher, Zimmerman ve Abrahams, 2015). Pasif ve yapıcı bir tepki olan “bağlılık” 
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tepkisi şaşırtıcı bir şekilde ilişkiye yönelik belirsizlik ile negatif bir ilişkiye sahip 

olduğu gözlenmektedir. Bu bulgu da çalışmanın beklentilerini karşılamıştır ve uzun 

vadede bireyin belirsizliği deneyimledikçe “bağlılık” tepkisini vererek pasif bir 

biçimde sorunun kendiliğinde çözülmesini tercih etmediği ve bireyin kendi 

isteklerinin ilişkinin sürekliliğinden daha önemli algılandığı şeklinde yorumlanabilir. 

Çalışmanın diğer bir şaşırtıcı sonucuna göre, ilişki sayısı arttıkça deneyimlenen 

benlik, partner ve ilişkiye yönelik belirsizlik azalmaktadır. Bu sonuç da, partnerlerin 

deneyimledikleri ilişki sayısının artmasıyla birlikte belirsizliği daha az 

deneyimleyecekleri ve gelecek yönelimi geliştirdikleri partnerleri tercih etmeleri 

şeklinde değerlendirilmektedir. 

4.3. Regresyon Analizlerine İlişkin Bulguların Tartışılması 

 Çalışmanın bu bölümünde, ilişkisel belirsizlik boyutları benlik, partner ve 

ilişkiye yönelik belirsizlik üzerinde; ilişki süresi, deneyimlenen ilişki sayısı, ilişki 

doyumu, romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi ve ikili ilişkilerde çatışma 

çözme tepkileri alt boyutlarının yordayıcı rolüne ilişkin bulgular tartışılacaktır.   

4.3.1. İlişkisel Belirsizliğin Tüm Alt Boyutlar İçin Yapılan Regresyon Analizi 

Sonuçlarının Tartışılması 

İlişkisel belirsizliğin alt boyutlarından benliğe, partnere ve ilişkiye yönelik 

belirsizliğinin en güçlü ve negatif yordayıcısının ilişki doyumu olduğu 

gözlenmektedir. İnsanlar ilişkilerini sürekli değerlendirme ihtiyacı hissetmektedirler. 

Bu değerlendirme ise bireyin ilişkiye dair hoşnutluğunu, iyilik halini belirlemektedir 

(Hinde, 1997). Kişinin kendisiyle, partneriyle ve ilişkisiyle ilgili konularda, örneğin 

davranış, niyet ve geleceğe dair beklentilere yönelik eminlilik düzeyini temsil 
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etmektedir. Bu noktada, ilişkilerine yönelik değerlendirmelerinde, olumlu bir sonuca 

varamayan bireyin, benliği, partneri ve ilişkisiyle ilgili konularda belirsizliği 

deneyimlemesi ise beklenen bir durumdur.  

 İlişki doyumunun yanı sıra, benliğe ilişkin belirsizliği anlamlı bir şekilde 

yordayan diğer bir değişken ise, romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimidir. 

Gelecek zaman yöneliminin, benlik ve ilişkiye yönelik belirsizliği negatif ve anlamlı 

olarak yordadığı görülmekteyken, partnere ilişkin belirsizliği anlamlı olarak 

yordamadığı görülmektedir. İlgili yazında bu sonucu destekleyen çalışmalar yer 

almaktadır. Solomon ve Knobloch  (2001) tarafından oluşturulan, İlişkisel Türbülans 

Modeli’ne göre, ilişkilerin tanımının değiştiği, gündelik birlikteliklerden önemli 

birlikteliğe geçiş dönemlerinde bireylerin deneyimlediği belirsizlik düzeyi 

nüksetmektedir. Bu geçiş dönemlerinde, bireyler ilişkilerinin geleceği hakkında karar 

vermek durumunda kaldığı için,  gelecek zaman yönelimi yüksek olan ilişkilerin, 

deneyimledikleri belirsizliği en aza indirmeleri ve bu belirsizlikle daha sağlıklı bir 

biçimde başa çıkabilmeleri beklenmektedir. Bu açıdan incelendiğinde, gelecek 

zaman yönelimi ile benlik ve ilişkiyle ilgili belirsizliği niçin negatif olarak yordadığı 

anlaşılmaktadır.  

Buna ek olarak, konuşma çatışma çözme tepkisinin benliğe yönelik belirsizlik 

alt boyutunu anlamlı ve negatif yordadığı; diğer çatışma çözme tepkilerinin ise 

(çıkış, yokmuş gibi davranma ve bağlılık) ilişkisel belirsizliğin alt boyutlarından 

herhangi birini anlamlı olarak yordamadığı görülmüştür. Konuşma tepkisi, problemi 

yok etmek ve ilişkinin iyi bir şekilde devam etmesini sağlamak için gerçekleştirilen 

çabalar olarak düşünülebilir. Daha önce de bahsedildiği üzere, konuşma tepkisi, 

problemleri tartışmayı, uzlaşmayı, problemler için çözüm önermeyi, partnere onu 
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neyin rahatsız ettiğini öğrenmek amacıyla sorular sormayı ve buna benzer 

davranışları kapsamaktadır (Rusbult ve ark., 1982). İlişkisel belirsizlik kavramını 

romantik ilişkilere uyarlayan Knobloch ve Solomon’a (2005) göre, bireyler 

ilişkilerindeki doyumu arttırabilmek amacıyla belirsizliği azaltmaya yönelik ihtiyaç 

duymakta ve belirsizliği azaltmak amacıyla bilgi arayışı içerisine girmektedirler. 

Partner hakkında doğrudan bilgi edinmeye yarayan stratejiler ise etkileşimli 

stratejilerdir ve ilişkide yer alan şüphe ve belirsizlikler hakkında partnerle konuşmak 

gibi eylemleri kapsamaktadır. Bu nedenle, konuşma çatışma çözme tepkisinin benlik 

belirsizliğini negatif ve anlamlı olarak yordadığı ihtimali üzerinde düşünülmektedir. 

Son olarak, bireylerin şu anki romantik ilişki süresi ve şu ana kadar 

deneyimledikleri ilişki sayısının da ilişkisel belirsizliğin tüm alt boyutlarını anlamlı 

olarak yordadığı saptanmıştır. İlişki sayısı benliğe yönelik belirsizliği pozitif 

yordamaktayken, ilişki süresi ise negatif yordamaktadır. Bunu açıklamak için, yakın 

ilişkilerde bir etmen daha göz önünde bulundurulmalıdır: kişinin ilişkiye verdiği 

yatırım. Rusbult (1983) tarafından ortaya atılan bu yatırım modeline göre, yatırım  

kişinin ilişkiye verdiği ve ilişkiden çıktığında yitireceği şeyler olarak tanımlanır. Bu 

yatırım somut veya soyut sebeplere dayanabilir. Kişinin ilişki içerisindeki yatırımı  

ne kadar fazlaysa, bu ilişkide kalma ihtimali de o kadar yüksektir. Bireyler, ilişkiden 

alınan doyuma, partner alternatiflerine ve ilişkiye verilen yatırım miktarına göre, 

ilişkide kalmaya devam etmektedirler.  Uzun süreli ilişki içerisinde, karşılıklı iyilik 

yapma anlayışı ve eşlerin birbirinden karşılık bekleme durumu azalır. Bireyin ilişkiye 

yönelik beklentilerinin azalması ve ilişkinin süresi arttıkça verdiği yatırım  

miktarının artması, ilişkisel belirsizliklerine odaklanmama ihtimalini 

düşündürmektedir. 



 
75 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

İlişkilere yönelik belirsizlik hakkında yurtdışında sınırlı sayıda olsa bazı 

çalışmalara (Knobloch ve Solomon, 1999, 2001; Jin ve Pena, 2010; Booth ve Hess, 

1974; O’Meara, 1989;) raslanmakla birlikte, ülkemizde romantik ilişkiler bağlamında 

ilişkisel belirsizlin ele alındığı bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu nedenle, öncelikle 

çalışmada İlişkisel Belirsizlik Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Buna 

bağlı olarak, ilişkisel belirsizlik açısından kültürler arası bir karşılaştırma yapma 

fırsatı bulunduğu için de bu çalışma önem arz etmektedir. Bunun yanında, 

örneklemin üniversite öğrencilerinden oluşması, erken dönem romantik ilişkilerin 

anlaşılması açısından katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, ilişkisel belirsizlik, ilişki 

doyumu, romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi ve ikili ilişkilerde çatışma 

çözme tepkilerini daha önce bir arada inceleyen herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamaktadır. Bireylerin benliklerine, partnerlerine ve ilişkilerine dair 

algılarındaki emin olma düzeyi; ilişkide deneyimlenen doyum, ilişkinin geleceği ve 

çatışma çözme tepkileri ile yakından ilişkilidir. İlişkiye yönelik hoşnutluk ve 

ilişkilerin devam ettirilmesi bireyler için önemli olduğu için, deneyimlenen 
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belirsizlik de ilişkiler için önemli bir sorun ya da konu olabilmektedir. Bu nedenle, 

bu bulgular ülkemizde yapılacak ileri dönemdeki çalışmalar için fikir verici 

niteliktedir. Bu çalışmanın ayrıca, ilişkisel belirsizliği azaltmak için geliştirilebilecek 

terapötik uygulamalar için yol gösterici olması beklenmektedir. 

Çalışmanın sonuçları çoğunlukla beklentilerle tutarlı bulunmuştur. İlişki 

doyumu ilişkisel belirsizliğin tüm alt boyutlarını anlamlı ve nagatif olarak 

yordamaktayken, romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimi ise benlik ve ilişkiye 

yönelik belirsizliği anlamlı ve negatif olarak yordamaktadır. Ayrıca, konuşma 

çatışma çözme tepkisi de beklendiği üzere benlikle ilişkili belirsizliği anlamlı ve 

nagatif olarak yordamaktadır. Bunun yanında, katılımcıların şu ana kadar 

deneyimledikleri romantik ilişki sayısı ilişkisel belirsizliğin tüm alt boyutlarını 

pozitif ve anlamlı olarak yordarken, şu anki romantik ilişkilerinin süresi ise yine 

ilişkisel belirsizliğin tüm alt boyutlarını negatif ve anlamlı olarak yordamaktadır.  

Genel olarak, yapıcı çatışma çözme tepkilerinin ilişkisel belirsizliği azalttığı, 

yıkıcı tepkilerin ise ilişkisel belirsizliği tetiklediği gözlenmektedir. Bu da, 

beklentilerle tutarlı olarak yapıcı çatışma çözme tepkilerinin (konuşma ve bağlılık), 

ilişkisel belirsizliğini negatif yönde etkilediğini göstermektedir. Konuşma yapıcı 

çatışma çözme tepkisinde, bireylerin ilişkiyle ilgili sorunlarını açıkca dile 

getirebildiği ve buna bağlı olarak da sorunlara bir çözüm sunma konusunda başarılı 

oldukları için ilişkisel belirsizliğin azaldığı düşünülmektedir. Bağlılık çatışma çözme 

tepkisinin ise pasif bir biçimde de olsa ilişkiyi sürdürmeye yönelik niyeti arttırdığı ve 

ilişkisel belirsizliğin azaltılmasına katkıda bulunduğu öngörülmektedir. Buna ek 

olarak, çıkış ve yokmuş gibi davranma tepkilerinin ise doğrudan ilişkiyi 

sonlandırmaya yönelik bir etkiye sahip olduğu, partnerlerin ilişkinin geleceğiyle ilgili 
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şüpheye düştükleri ve bu nedenle ilişkisel belirsizliğin artma eğiliminde olduğu 

sonucuna varılmaktadır.  

Araştırmanın katkılarının yanında, bu araştırmaya ait sınırlılıklar da 

mevcuttur. Öncelikle, çalışmaya dair veriler çevrimiçi bir siteden elde edilmiştir ve  

kadın ve erkeklerin sayıları arasında istenen orantı sağlanamamıştır. Bunun nedeni, 

genel olarak, kadınların çalışmaya katılma konusunda istek göstermiş olmalarıdır. Bu 

çalışmanın diğer bir sınırlılığı ise, katılımcıların yaşlarının geniş bir aralıkta yer 

almasıdır. Örneklem sayısının yetersizliği ise, yine ilişkisel belirsizliğe ait bulgulara 

dair yorum yapılmasını güçleştirmektedir. Ayrıca, örneklemdeki yer alan bireylerin 

üniversite öğrencilerinden oluşması, bu bulguların yetişkinlik dönemindeki romantik 

ilişkilere genellenmesini ve karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
78 

 

ÖZET 

Çalışmada, ilişkisel belirsizliğin alt boyutlarını yordamakta olan değişkenler 

ele alınmıştır. Bu nedenle, ilişkisel belirsizliğin alt boyutları (benliğe, partnere ve 

ilişkiye yönelik belirsizlik) ile ilişki doyumu, romantik ilişkilerde gelecek zaman 

yönelimi ve ikili ilişkilerde çatışma çözme tepkileri (çıkış, konuşma, yokmuş gibi 

davranma ve bağlılık) arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemi 189 

kadın (%65.2) 101 erkek (%34.8) olmak üzere heteroseksüel bir romantik ilişki 

içerisinde olan 290 üniversite öğrencisinden (lisans (%54.1), lisansüstü (%45.9) 

oluşmaktadır. Çalışmada, İlişkisel Belirsizlik Ölçeği, İlişki İstikrarı Ölçeği’nin İlişki 

Doyumu alt boyutu ve İkili İlişkilerde Çatışma Çözme Tepkileri Ölçeğinin Bireyin 

Tepkisi alt boyutu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, 

ilişki doyumunun benliğe, partnere ve ilişkiye yönelik belirsizliği; romantik 

ilişkilerde gelecek zaman yöneliminin ise benliğe yönelik belirsizliği anlamlı olarak 

yordadığı gözlenmiştir. Ayrıca, çatışma çözme tepkilerinin (çıkış, konuşma, bağlılık 

ve yokmuş gibi davranma) benlik ve ilişkiyle ilgili belirsizliği anlamlı olarak 

yordadıkları görülmüştür. İlişkisel belirsizlik kavramı daha önce Türkiye’de ele 

alınmadığı için bu çalışmanın gelecek çalışmalar için yol gösterici olması 

beklenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: İlişkisel belirsizlik, romantik ilişkilerde gelecek zaman    

   yönelimi, çatışma çözme, çatışma çözme tepkileri, belirsizliğe  

   tahammülsüzlük, ilişki doyumu 
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ABSTRACT 

 

The main aim of the present study was to investigate the relationship between 

subscales of relational uncertainty (self, partner and relationship), relationship 

satisfaction, future time orientation in romantic relationships and responses to 

dissatisfaction. For this purpose, the relationship between the subscales of relational 

uncertainty (self, partner and relationship), relationship satisfaction, future time 

orientation in romantic relationships and responses to dissatisfaction (exit, voice, 

neglect and loyalty) is handled. The participants of this study consist of 290 

university students who are in a heterosexual romantic relationship as 189 women 

(%65.2) and 101 men (%34.8). Relational Uncertainty Scale, the relationship 

satisfaction subscale of Relationship Stability Scale, Future Time Orientation in 

Romantic Relationships Scale and Responses to Dissatisfaction in Romantic 

Involvments Scale are used to gather data in the study. In the results it is observed 

that while the relationship satisfaction predicted self, partner and relationship 

uncertainty; the future time orientation in romantic relationships predicted self 

uncertainty. Moreover, self and partner uncertainty is predicted by exit, voice, loyalty 

and neglect responses to dissatisfaction. It is expected this study will be a guide for 

future studies as the relational uncertainty hasn’t been studied before in Turkey. 

 

Keywords: Relational uncertainty, future time orientation in romantic relationships,  

         conflict resolution, responses to dissatisfaction,  intolerance of  

         uncertainty, relationship satisfaction. 
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EKLER 

 

EK-1: Bilgilendirilmiş Onay Formu 

Sayın Katılımcı; 

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji 

Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayda Büyükşahin-Sunal danışmanlığında Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji yüksek lisans öğrencisi 

Tuğba Gürcan tarafından yüksek lisans tezi kapsamında yürütülmektedir. Hedef 

katılımcı kitlesi karşıt cinsel romantik ilişki içerisinde bulunan üniversite öğrencisi 

bireylerdir. Çalışmanın amacı romantik ilişkileri etkileyen faktörleri 

belirleyebilmektir. Araştırma Ankara Üniversitesi Etik Kurulu'nun 10/03/2014 Tarih 

ve 16031 Sayılı onayıyla başlatılmıştır. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına 

dayanmaktadır. Sizden kimlik belirleyici hiçbir bilgi istenmemektedir ve verdiğiniz 

yanıtlar gizli tutulacaktır. Bireysel hiçbir değerlendirme yapılmayacaktır.  

Katılım sırasında, sorulardan ya da farklı nedenlerden dolayı rahatsız 

hissettiğiniz takdirde, çalışmayı yarıda bırakmakta özgürsünüz. Soruları yanıtlamanız 

yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir. Çalışmaya katıldığınız için şimdiden teşekkür 

ederiz. Çalışma hakkında daha fazla bilgi almak veya araştırma tamamlandığında 

genel bulgulardan haberdar olmak için aşğıda yer alan iletişim bilgilerinden 

araştırmacıya ulaşabilirsiniz. 

Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul ediyor ve araştırmanın 

sonucunun bilimsel dergilerde yayınlanmasını kabul ediyorsanız kutucuğu  ( ) 

işaretlemeniz gerekmektedir. 

 Tuğba GÜRCAN    Doç Dr. Ayda Büyükşahin-Sunal 

 0543 557 95 75    E-posta: bsahin@humanity.ankara.edu.tr 

 E-posta: tugba_gurcan_@hotmail.com 
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Ek-2: Kişisel Bilgi Formu 

1. Cinsiyetiniz: 1. Kadın ( ) 2.Erkek ( ) 

2. Yaşınız: .............................. 

3. Eğitim düzeyiniz: Okuma-yazma bilmiyor ( ) Okur-yazar ( ) 

Okuma Yazma Bilmiyor ( )  Okur yazar ( )  İlkokul ( )  

Ortaokul ( )  Lise ( ) Üniversite ( ) Lisansüstü ( ) 

4. Ekonomik açıdan kendinizi (1) alt geliri (7) üst geliri temsil edecek şekilde 

aşağıdaki ölçek üzerinde nereye yerleştireceğinizi işaretleyiniz. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5. Yaşamınızın büyük çoğunluğunu geçirdiğiniz yer: 

Köy ( ) Kasaba ( ) Şehir ( ) Metropol(İstanbul/Ankara/İzmir) () 

6. Partnerinizle ne kadar zamandır birliktesiniz? (Gün/Ay/Yıl) : ........................... 

7. Bugüne kadar sizin açınızdan duygusal anlamda önemli kaç ilişki yaşadınız?........ 
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Ek-3: İlişkisel Belirsizlik Ölçeği 

Bu bölümde; kendinizle,  partnerinizle ve ilişkinizle ilgili romantik ilişkinizde 

yaşayabileceğiniz “ilişkisel belirsizlik” ifadeleri yer almaktadır.  Bu ifadeler 

hakkında  ne derece emin olduğunuzu belirtmeniz gerekmektedir.  

 

Örnek: 

 

Kendinizle ilgili bu 

konularda ne kadar 

eminsiniz? 

 

Hiç emin 

değilim 

Nispeten 

emin 

değilim 

 

Nispeten 

eminim 

Oldukça 

eminim 

Tamamen 

eminim 

1)Partnerinizden 

hoşlanma düzeyiniz 

hakkında 

   1    2    3    4    5 

 

 

Bu ifadede sizden istenen, partnerinizden hoşlanma düzeyiniz değil, partnerinizden 

hoşlanma düzeyiniz hakkında sizin ne kadar emin olduğunuz ve bu durumun sizin 

için ne kadar açık /belirli olduğudur. Bu sadece bir örneklendirmedir.  Lütfen bu üç 

bölümü kapsayan soruları emin olma durumunuza göre cevaplayınız.  
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1)Bu bölümde kendinizle ilgili olarak aşağıda verilen “ilişkisel belirsizlik” durumları 

hakkında ne derece emin olduğunuzu işaretleyiniz.  

 

 Kendinizle ilgili bu konularda ne 

derece eminsiniz? 
 

Hiç 

emin 

değilim 

Nispeten 

emin 

değilim 

Nispeten 

eminim 

Oldukça 

eminim 

Tamamen 

Eminim 

1)Partnerinizden hoşlanma 

düzeyinizden 
   1    2    3    4    5 

2)Bu ilişkinin sizin için öneminden 
   1    2    3    4    5 

3)Bu ilişkiyi sürdürme isteğinizden 
   1    2    3    4    5 

4)Partnerinize karşı hislerinizden 
   1    2    3    4    5 

5)Bu ilişkinin nereye gitmesini 

istediğinizden 
   1    2    3    4    5 

6)Uzun vadede partnerinizle 

birlikte olmayı isteyip 

istemediğinizden 

   1    2    3    4    5 

7)Partnerinizle romantik bir ilişki 

içinde mi yoksa arkadaş kalmayı 

mı istediğinizden 

   1    2    3    4    5 

8)Bu ilişkiye ne kadar bağlı 

olduğunuzdan 
   1    2    3    4    5 

9)Bu ilişkiyi şu anda ne kadar 

istediğinizden 
   1    2    3    4    5 

10)Partnerinize bağlanmak için 

hazır olup olmadığınızdan 
   1    2    3    4    5 

11)İlişkinin geleceğine yönelik 

sizin amaçlarınızdan 
   1    2   3    4    5 

12)Bu ilişkinin devam etmesini 

istediğinizden 
   1    2    3    4    5 

13)Uzun vadede bu ilişkinin iyi bir 

biçimde sonuçlanmasını isteyip 

istemediğinizden 

   1    2    3    4    5 

14)Partnerinizle yakından 

ilgilenmeye ne kadar hazır 

olduğunuzdan 

   1    2    3    4    5 

15)Partnerinizle bu ilişkide 

kalmayı isteyip istemediğinizden 
   1    2    3    4    5 

16)Bu ilişkinin peşinden gitmeyi 

ne derece istediğinizden 
   1    2    3    4    5 

17)Bu ilişkiye yönelik 

görüşlerinizden 
   1    2    3    4    5 

18)Bu ilişki hakkında nasıl 

hissettiğinizden 
   1    2    3    4    5 

19)Romantik anlamda partnerinizle 

ne kadar ilgili olduğunuzdan 
   1    2    3    4    5 
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2) Bu bölümde partnerinizle ilgili olarak aşağıda verilen “ilişkisel belirsizlik” durumları 

hakkında ne derece emin olduğunuzu işaretleyiniz.  

Partnerinizle ilgili bu konularda ne 

derece eminsiniz 
Hiç emin 

değilim 

Nispeten 

emin 

değilim 

Nispeten 

eminim 
Oldukça 

eminim 

Tama 

men 

eminim 

1)Partnerinizin bu ilişkinin geleceğine 

yönelik amaçlarından 
   1    2    3    4    5 

2)Partnerinizin sizinle romantik anlamda 

ne derece ilgilendiğinden 
   1    2    3    4    5 

3)Partnerinizin size yönelik 

duygularından 
   1    2    3    4    5 

4)Partnerinizin sizden ne derece 

hoşlandığından 
   1    2    3    4    5 

5)Partnerinizin sizinle yakından 

ilgilenmeye ne derece hazır olduğundan 
   1    2    3    4    5 

6)Partnerinizin bu ilişkiye ne kadar bağlı 

olduğundan 
   1    2    3    4    5 

7)Partnerinizin şu anda bu ilişkiyi ne 

kadar istediğinden 
   1    2    3    4    5 

8)Partnerinizin bu ilişkiyi sürdürmeyi 

isteyip istemediğinden 
   1    2    3    4    5 

9)Partnerinizin uzun vadede bu ilişkinin 

iyi bir biçimde sonuçlanmasını isteyip 

istemediğinden 

   1    2    3    4    5 

10)Partnerinizin size bağlanmaya hazır 

olup olmadığından 
   1    2    3    4    5 

11)Partnerinizinbu ilişkinin peşinden 

gitmeyi ne derece istediğinden 
   1    2    3    4    5 

12)Partnerinizin sizinle bu ilişkide 

kalmayı isteyip istemediğinden 
   1    2    3    4    5 

13)Partnerinizin bu ilişki hakkında nasıl 

hissettiğinden 
   1    2    3    4    5 

14)Partnerinizin bu ilişkinin nereye 

gitmesini istediğinden 
   1    2    3    4    5 

15)Partnerinizin bu ilişkiye yönelik 

görüşlerinden 
   1    2    3    4    5 

16) Bu ilişkinin partneriniz için 

öneminden 
   1    2    3    4    5 

17)Partnerinizin bu ilişkiyi sürdürme 

isteğinden 
   1    2    3    4    5 

18)Partnerinizin uzun vadede sizinle 

birlikte olmayı isteyip istemediğinden 
   1    2    3    4    5 

19)Partnerinizin sizinle romantik bir 

ilişki içinde mi yoksa sadece arkadaş 

kalmayı mı istediğinden 

   1    2    3    4    5 
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3) Bu bölümde ilişkinizle ilgili olarak aşağıda verilen “ilişkisel belirsizlik” durumları 

hakkında ne derece emin olduğunuzu işaretleyiniz. 

 

İlişkinizle ilgili bu konularda ne 

derece   eminsiniz? 
Hiç 

emin 

değilim 

Nispeten 

emin 

değilim 

 

Nispeten 

eminim 

Oldukça 

eminim 

Tamame

n 

eminim 

1)Bu ilişkinin kurallarından    1    2    3    4    5 

2)Bu ilişkinin nereye gittiğinden    1    2    3     4    5 

3)Bu ilişkinin geleceğinden    1    2    3    4    5 

4)Bu ilişkinin tanımından    1    2    3    4    5 

5)Partnerinizin yanındayken nasıl 

davranabileceğiniz ya da 

davranamayacağınızdan 

   1    2    3    4    5 

6)Sizin ve partnerinizin bu ilişkiyi 

nasıl tarif ettiğinizden 

   1    2    3    4    5 

7)İlişkinin şu anki durumu ndan    1    2    3    4    5 

8)Bu ilişkide birbirnizle hangi 

konularda konuşabildiğiniz ya da  

konuşamadığınızdan 

   1    2    3    4    5 

9)Bu ilişkinin yakın zamanda 

sonlanıp sonlanmayacağından 

   1     2    3    4   5 

10)Bu ilişkinin romantik mi yoksa 

karşılıksız (platonik) mi 

olduğundan 

   1    2    3    4    5 

11)Bu ilişkinin şimdiki 

durumundan 

   1    2    3    4    5 

12)Sizin ve partnerinizin bu 

ilişkide birlikte kalıp 

kalmayacağınızdan 

   1    2    3    4    5 

13)Sizin ve partnerinizin birbiriniz 

hakkında aynı biçimde hissedip 

hissetmediğinizden 

   1    2    3    4    5 

14)Bu ilişkideki uygun ya da 

uygun olmayan davranışların 

sınırlarından 

   1    2    3    4    5 

15)Sizin partnerinizden 

hoşlandığınız kadar onun da sizden 

hoşlanıp hoşlanmadığından 

   1    2    3    4    5 

16)Sizin ve partnerinizin bu ilişkiyi 

nasıl gördüğünden 

   1    2    3    4    5 
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Ek-4: İlişki İstikrarı Ölçeği 

Bu ölçek duygusal ilişkinize ilişkin duygu ve düşüncelerinizi belirlemek amacıyla 

uygulanmaktadır. 

I. İlişki Doyumu 

Şu anki yakın ilişkinizi göz önüne alarak, aşağıdaki ifadelerden her birine ne derece 

katıldığınızı belirtiniz. 

          1) Tamamen 

yanlış 

Oldukça 

yanlış 

Oldukça 

doğru 

Tamamıyla 

doğru 

 

a) Birlikte olduğum kişi, kişisel 

düşünceleri, sırları paylaşma gibi 

yakınlık  gereksinimlerimi karşılıyor. 

    

b) Birlikte olduğum kişi beraberce bir 

şeyler yapma, beraber olmaktan keyif 

alma gibi arkadaşlık 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 hissetmem 

gibi gereksinimlerimi karşılıyor. 

    

 

2) İlişkimiz benim için doyum verici. 

1 2  3  4  5  6  7  8  9 

Tamamen yanlış      Tamamıyla doğru 

3) İlişkim başkalarının ilişkilerinden çok daha iyi. 

    1      2      3      4      5      6           7      8      9 

          Tamamen yanlış                                         Tamamıyla doğru 

4) İlişkim ideal bir ilişkiye yakındır. 

    1     2      3      4      5            6      7            8            9 

Tamamen yanlış      Tamamıyla doğru 

5) İlişkimiz beni çok mutlu ediyor. 

   1     2      3      4     5      6             7          8             9 

Tamamen yanlış      Tamamıyla doğru 

6) İlişkimiz yakınlık, arkadaşlık vb. gereksinimlerimi karşılama açısından oldukça başarılı. 

   1    2     3       4     5      6      7     8     9 

Tamamen yanlış      Tamamıyla doğru 
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Ek-5: Romantik İlişkilerde Gelecek Zaman Yönelimi Ölçeği 

Şu an yaşadığınız romantik ilişkiyi düşünerek aşağıdaki ifadelerden size en uygun olan şıkkı 

işaretleyiniz. 

 

 Benim için 

hiç doğru 

değil 

Benim için 

doğru 

değil 

Benim 

için biraz 

doğru 

Benim için 

çok doğru 

1. Genelde karşı cinsle olan 

ilişkilerimde günümü gün 

ederim. 

    

2. İlişkilerim adına, 

geleceğimi garanti altına 

almak için, şu anki 

(durumdan) yaşamımdan 

fedakarlık ederim. 

    

3. Kalıcı olamayacağını 

tahmin ettiğim bir aşk 

ilişkisini başlatmam. 

    

4. Karşı cinsle olan 

ilişkilerimde geleceğe dönük 

yatırım yapmak yerine içinde 

bulunduğum anı dolu dolu 

yaşarım. 

    

5. Geçici ilişkiler peşinde 

koşmam. 

    

6. Karşı cinsle ilişkilerim söz 

konusu olduğunda geleceği 

düşünmekten günümü 

yaşamaya çoğu zaman fırsat 

bulamam. 

    

7. Çoğu zaman kendime ve 

karşı cinsle ilişkilerime 

yönelik ileriye dönük planlar 

yaparım. 

    

8. Kalıcı bir ilişkiden çok, şu 

sıralar, geçici ilişkiler 

peşindeyim. 

    

9. Uzun süreli ilişkilere dahil 

olmak yerine, farklı ve kısa 

süreli ilişkiler içerisinde 

olmayı 

tercih ederim. 

    

10. Kalıcı olmayacağına 

inandığım aşk ilişkileriyle 

vakit kaybetmem. 

    

11. Geleceğim adına, şu anda 

yaşadığım ilişkiden herhangi 

bir fedakarlık yapamam. 
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Ek-6: İkili İlişkilerde Çatışma Çözme Tepkileri Ölçeği 

İnsanlar ilişki yaşadıkları kişiyle (partnerleriyle) sorunlar yaşayabilirler. İlişkide yaşanan sorunlar 

karşısında verilen tepkiler aşağıda yer almaktadır.Aşağıdaki önermeleri okuyup, SİZİN şu andaki 

ilişkinizdeki sorunlara tepki veriş tarzınızı düşünerek yanıtlayınız. Lütfen her bir ifadenin size ne 

derece uyduğunu belirtmek için aşağıda verilen ölçekteki sayılaredan sizin için uygun olanını her 

maddenin sağındaki yanıt çizelgesine işaretleyiniz.  

      1        2             3              4              5                 6               7               8              9  

     Hiç                Nadiren                   Bazen                        Sıkça                       Sürekli  

Yapmam           Yaparım                 Yaparım                  Yaparım                 Yaparım                                       

İLİŞKİ SORUNLARINA TEPKİLERİM  

1)Eşim/ilişki yaşadığım kişi 

gerçekten kötü birşey söylediğinde 

onu terk etmekle tehdit ederim. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2)Eşim/ilişki yaşadığım kişi bana 

kaba davrandığında durumu 

çözmeye ve koşulları düzeltmeye 

çalışırım. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3)Eşim/ilişki yaşadığım kişi 

hoşuma gitmeyen birşey yapınca 

onu affederim ve olayı unuturum. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4)İlişki yaşadığım kişi 

düşüncesizce birşey yapınca bu 

konuyla ilgilenmekten kaçınırım. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5)Eşim/ilişki yaşadığım kişi bana 

kaba davrandığında çok kızarım ve 

çekip gitmek isterim. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6) Eşim/ilişki yaşadığım kişi 

hoşuma gitmeyen birşey yapınca 

bu konuyu onunla sakince 

tartışırım. 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

7) Eşim/ilişki yaşadığım kişi 

düşüncesizce birşey yapınca sabırla 

işlerin düzelmesini beklerim.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8) Eşim/ilişki yaşadığım kişi 

gerçekten kötü birşey söylediğinde 

somurturum ve konuyla 

yüzleşmem. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9)İlişki yaşadığım kişi 

düşüncesizce birşey yapınca ben de 

karşılık olarak düşüncesizce birşey 

yaparım.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10) Eşim/ilişki yaşadığım kişi 

düşüncesizce birşey yapınca 

durumu toparlamaya ve sorunu 

çözmeye çalışırım. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11)Eşim/ilişki yaşadığım kişi 

gerçekten kötü birşey söylediğinde 

sabırla keyfinin düzelmesini 

beklerim. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 İkili İlişkilerde Çatışma Çözme Tepkileri Ölçeği 

12) Eşim/ilişki yaşadığım kişi 

bana kaba davrandığında 

görmezden gelirim.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13) İlişki yaşadığım kişi 

düşüncesizce birşey yapınca ben de 

onu kendimden uzaklaştıracak 

şeyler yaparım. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14) Eşim/ilişki yaşadığım kişi hoş 

olmayan bir şekilde davranınca 

onunla daha az zaman geçiririm.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15)İlişki yaşadığım kişi gerçekten 

kötü birşey söylediğinde çözüm 

bulmak için sorunun ne olduğunu 

onunla konuşurum.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16) Eşim/ilişki yaşadığım kişi bana 

kaba davrandığında onu suçsuz 

kabul ederim ve bunu unuturum.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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