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ÖZET 

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE EVLİLİĞE YÖNELİK İNANÇLAR: BİR 

MÜDAHALE PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ 

 

Kızıl, Zeynep 

Doktora, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 

 Tez Danışmanı: Prof. Dr. Serap NAZLI  

Temmuz 2017, xi + 107 sayfa 

 

Bu çalışmanın amacı, Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı’nın üniversite 

öğrencilerinin evliliğe yönelik işlevsel olmayan inanç düzeyleri üzerindeki etkisini 

incelemektir. Ön-test son-test izleme testi kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılan 

araştırmanın çalışma grubunu bir vakıf üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim 

gören 24 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Deney ve kontrol gruplarına yansız olarak 

12’şer öğrenci atanmıştır. Çalışmada katılımcıların evliliğe yönelik işlevsel olmayan 

inanç düzeylerini belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilen Evlilik İlişkisi 

İnançları Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca, deney grubundaki katılımcılardan Oturum 

Değerlendirme Formu (her oturum sonunda) ve Psiko-eğitim Değerlendirme Formu 

(program sonunda) ile nitel veriler elde edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarına Evlilik 

İlişkisi İnançları Ölçeği ön-test olarak verilmiştir. Deney grubuna, sekiz haftalık Evlilik 

Öncesi Psiko-eğitim Programı araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Kontrol grubuna 

herhangi bir müdahale uygulanmamıştır. Program sonlandığında, her iki gruba Evlilik 

İlişkisi İnançları Ölçeği son-test olarak uygulanmıştır. İzleme testi, son-test 

uygulamasından iki ay sonra yapılmıştır.  

 Deney grubuna uygulanan Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı’nın etkisini 

saptamak amacıyla gruplar ve ölçümler arası karşılaştırmaları yapmak için Mann 

Whitney U testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır. Deney grubundan elde 

edilen nitel verilerin özetlenmesi ve yorumlanmasında betimsel analiz tekniği 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubundaki bireylerin Evlilik İlişkisi 

İnançları Ölçeği’nden aldıkları ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir fark 

olduğu saptanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının son test puanları arasında deney 

grubu lehine anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Uygulanan sekiz oturumluk 



v 

 

eğitim programı, deney grubuna katılan bireylerin evliliğe yönelik işlevsel olmayan 

inanç düzeylerini azaltmıştır. Ayrıca, deney grubundaki bireylerin son-test ve izleme 

testi ölçümleri arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. Bir başka deyişle, deney 

grubuna verilen eğitimin, uygulamadan iki ay sonra etkisinin devam ettiği görülmüştür. 

Araştırmada elde edilen nitel bulgular, deney grubuna uygulanan Evlilik Öncesi Psiko-

eğitim Programı’nın katılımcıların evliliğe yönelik duygu, düşünce ve davranışlarına 

olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve 

bazı önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Romantik ilişkiler, yakın ilişkiler, beliren yetişkinlik, işlevsel 

olmayan inançlar. 
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SUMMARY 

THE BELIEFS OF UNIVERSITY STUDENTS WITH RESPECT TO THE 

MARRIAGE: THE IMPACT OF AN INTERVENTION PROGRAM 

Kızıl, Zeynep 

Doctor of Philosophy, Guidance and Psychological Counseling Program, 

Thesis Supervisor: Prof. Dr. Serap NAZLI  

July 2017, xi + 107 pages 

This purpose of this study is to investigate the effect of the pre-marriage psycho-

education programme on the university students’ dysfunctional belief levels in marital 

relationship. Within the two-group quasi-experimental design, including pre, post and 

follow-up tests, the study group consists of 24 university students studying at the faculty 

of education of a foundation university. 12 students were objectively assigned to 

treatment and control groups.  In order to determine the participants’ dysfunctional 

belief levels in marriage, Marital Relationship Beliefs Scale,  prepared by the 

researcher, was applied as a pre-test measure for both treatment and control groups. The 

Pre-Marriage Psycho-education Programme was delivered by the researcher for eight 

weeks in the treatment group. There was no intervention for the control group. When 

the programme was over, Marital Relationship Beliefs Scale was applied to both groups 

as a post-test. Follow-up was applied two months after the post-test. In addition, The 

Evaluation Form after each session and a Psycho-education Evaluation Form at the end 

of the programme were applied to the treatment group to collect qualitative data. 

Whilst determining the impact of The Pre-Marriage Psycho-education 

Programme, which was applied to the treatment group, in order to provide comparisons 

within-groups and within-measures, Mann Whitney U test and Wilcoxon signed rank 

test were used. The qualitative data gathered from the treatment group was analysed 

through descriptive analysis. The findings indicated a significant difference between the 

pre- and post-test scores of the participants in the treatment group in the Marital 

Relationship Belief Scale. A significant difference, for the advantage of the treatment 

group,  was identified between the post-test scores of the treatment and control groups. 

The psycho-education programme delivered for eight sessions reduced the 

dysfunctional belief levels in marital relationship in the treatment group. Moreover, 
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post-test and follow-up test measures of the treatment group did not indicate a 

significant difference.  In other words, the effect of the training delivered to the 

treatment group was observed to continue two months after the implementation. The 

qualitative data demonstrated that The Pre-Marriage Psycho-education Programme, 

delivered to the treatment group, had positive impact on the participants’ emotions, 

thoughts and behaviours towards marriage.  

The findings were discussed within the frame of the relevant literature and some 

reommendations were provided. 

 

Keywords: Romantic relationships, close relationships, emerging adulthood, 

dysfunctional beliefs. 
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ÖNSÖZ 
 

 Bireyler doğdukları andan itibaren çeşitli gelişimsel dönemlerden geçmekte ve 

her dönemin kendine özgü özellikleri ve görevleri bulunmaktadır. İnsan yaşamı 

düşünüldüğünde, üniversite yılları beliren yetişkinlik dönemi içinde önemli bir zaman 

dilimini oluşturmaktadır. Başarılı romantik ilişkiler kurmak ve sürdürmek bu dönemin 

en önemli gelişimsel görevleri arasında yer almakta, aşk alanında yapılan keşifler kimlik 

gelişimini ve ileride kurulacak evlilikleri etkilemektedir. Diğer taraftan, evlilik 

sıkıntılarına yol açan en önemli etkenlerden biri, ilişkilere yönelik işlevsel olmayan 

inançlardır. İnançların evlilikler kurulmadan çok önce yapılandırıldığı dikkate 

alındığında, beliren yetişkinlik döneminde uygulanan müdahaleler daha sağlıklı 

evliliklerin kurulmasına katkı sunacaktır. Bu araştırmada, Evlilik Öncesi Psiko-eğitim 

Programı aracılığıyla beliren yetişkinlik dönemindeki üniversite öğrencilerinin evliliğe 

yönelik işlevsel olmayan inanç düzeylerini azaltmak amaçlanmıştır. 

 Yüksek lisans tez çalışmamda ve doktora tez çalışmamda akademik 

danışmanlığımı yapan, çalışmamım her aşamasında ilgi ve desteğini esirgemeyen, 

sıkıntı yaşadığım zamanlarda hep moral veren ve her zaman daha iyiye ulaşmam için 

değerli görüşlerini paylaşan saygıdeğer hocam ve danışmanın Prof. Dr. Serap Nazlı’ya, 

Tez İzleme Komite’lerimde ve jürimde yer alarak değerli katkılarını sunan sayın 

hocalarım Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak’a ve Yrd. Doç. Dr. Deniz Gülleroğlu’na, 

jürimdeki değerli katkılarından dolayı sayın hocalarım Doç. Dr. Türkan Doğan ve Doç. 

Dr. Aysel Esen Çoban’a, lisans ve lisansüstü eğitimim boyunca gelişimime katkı sunan 

tüm hocalarıma, çalışmanın tüm aşamalarında uygulamalarıma gönüllü olarak katılan 

tüm katılımcılara ve uygulama kolaylığı sağlayan tüm hocalarıma, Başkent Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Bölümü’ndeki değerli hocalarıma, bu süreçte yardımlarını ve manevi 

desteklerini sunan değerli dostlarım Dr. Gülçin Uzun, Dr. E. Burcu Tunç ve Dr. Seher 

Yalçın’a, sevgili arkadaşlarım Ebru Yılmaz, Cansu Hazal Güçlü, Sevgen Özbaşı ve 

Sevgi Şahin’e, desteğini ve sevgisini hep hissettiğim sevgili Özcan Aslan’a, her zaman 

olduğu gibi bu zorlu dönemde de en büyük desteği veren biricik AİLEME ve doktora 

süreci boyunca verdiği destek için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu’na (TÜBİTAK) teşekkür ederim. 
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BÖLÜM I 

 

GİRİŞ 

 

Bu bölümde yapılacak araştırmaya ilişkin problem durumuna, araştırmanın 

amacı ve önemine, sayıltılarına ve sınırlılıklarına yer verilmektedir. 

 

1.1.Problem 

 

İnsanlar doğdukları andan itibaren çeşitli gereksinimlerini karşılamak için diğer 

insanlarla etkileşim kurmaktadırlar. Bireylerin yaşamlarının ilk yıllarından itibaren 

çevresindeki kişilerle, özellikle yakın çevresindekilerle kurdukları ilişkiler gerek hayatta 

kalabilmesi, gerekse çevresindeki değişikliklere uyum sağlayabilmesi için önemlidir. 

Birey büyüdükçe kurduğu ilişkiler çeşitlenmekte, bu ilişkiler bireyin farklı ihtiyaçlarının 

karşılanmasına hizmet etmekte ve bireylerin gelişimi için gerekli temeli oluşturarak 

davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını şekillendirmektedir. 

İnsanlar sosyal varlıklardır ve yaşamlarını sosyal gruplar içinde devam 

ettirmektedirler. Birey varlığını sürdürürken hem çevresini etkilemekte hem de aynı 

oranda çevresinden etkilenmektedir.  Ait oldukları topluluğun içindeki insanlarla 

kurdukları ilişkiler sayesinde ihtiyaçlarını karşılayan bireyler yaşamlarını anlamlı hale 

getirmeye çabalamaktadırlar. Bu nedenle, bireyler için sosyal ilişkiler kurmak ve bu 

ilişkiler doğrultusunda kendilerini sürekli tanımlamak kaçınılmaz bir durumdur (Erber 

ve Erber, 2001; İmamoğlu, 2009). 

Yakınlık, birbirini seven kişilerin sürekli duygusal iletişim halinde olmasını 

içermektedir. Kurulan yakın ilişkilerin içeriği ve niteliği bireyin kişisel, sosyal, 

duygusal ve bilişsel gelişimini etkilemektedir. Bireyin aile, arkadaşlık ve aşk 

alanlarındaki gelişimsel görevlerini başarıyla yerine getirebilmesi için sağlıklı yakın 

ilişkiler kurabilmesi gerekmektedir. Kurulan yakın ilişkiler arasında romantik ilişkilerin 

insan hayatında farklı bir yeri vardır. Birey samimiyet, bağlılık ve tutkuyu farklı 

şekillerde birleştirerek kendi romantik ilişkisini şekillendirmektedir. Tutku, fiziksel 

çekicilik, cinsel arzu ve yoğun duyguları içermektedir. Samimiyet, yakınlık duygusu, 

duygusal bağ, karşılıklı anlayış, karşılıklı destek ve başkasıyla tartışılmayan konular 
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hakkında açık iletişim kurmayı gerektirmektedir. Bağlılık ise, genellikle aşkın bir 

parçası olan iniş ve çıkışlar boyunca uzun vadede birisini sevmeye sebep olan bir 

niteliktir. Tutku ve samimiyette görülen dalgalanmalara rağmen uzun vadeli bir ilişki 

sürdürebilmek için bağlılık kaçınılmazdır (Sternberg, 1986, 1987, 1988). 

Romantik ilişkiler iki kişi arasında yaşanır ve duygusal olarak bağlı olma, ilgi 

gösterme, adanmışlık, dürüstlük, şefkat, karşılıklı anlayışlı olma gibi birçok unsuru 

içerir. Romantik eşler birbirlerine sürekli olarak yakın olmaya çalışırlar. Kriz 

zamanlarında teselli ve koruma için birbirlerini "güvenli bir üs" olarak kullanırlar. Diğer 

yakın ilişkilerden ayrılan en önemli yönü sevilen kişiyle kurulan cinsel bağdır. 

Romantik eşten ayrılma kişide yoğun olumsuz duyguların yaşanmasına sebep olur 

(Arnett, 2013; Rubenstein ve Shaver, 1982). 

Bireyler kendi kişilik özelliklerini romantik ilişkilerine yansıtmaktadırlar. 

Ergenlik çağında kimlik arayışının başlamasıyla birlikte yaşanan romantik ilişkilerin 

bireylerin gelişimleri üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır (Büyükşahin-Çevik, 

2007). Erikson (1968) psikososyal gelişim dönemlerinin altıncı basamağında yakın 

ilişkilerin öneminden ve yakın ilişkilerin kurulamaması durumunda bireyin yalnızlık 

duygusu yaşacağından bahsetmektedir. Yalnızlık duygusu yaşayan bireyler, duygusal 

bağlılıklar kuramazlar ve sadece kendilerine odaklanırlar. Bir başka kişiyle yaşamı 

paylaşmak ya da çocuk sahibi olmak için çaba göstermedikleri için sevme, sevilme, 

mutluluk, güven ve cinsellik gibi ihtiyaçları karşılanamaz. Diğer taraftan, bu dönemi 

kriz yaşamadan atlatan bir birey karşı cinsle sağlıklı bir şekilde yakınlık kurabilir 

(Senemoğlu, 2005). 

Erikson’un (1968) insan gelişiminde sekiz yaşam dönemini ortaya koymasının 

üstünden yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra Arnett (2000, 2001, 2004) beliren yetişkinlik 

(emerging adulthood) olarak adlandırdığı yeni bir yaşam dönemi önermiştir. Çünkü 

bireylerin ergenlikten sonra yetişkinliğe geçmeyip, yetişkinlik sorumluluklarına 

hazırlandıkları bir dönemden geçtiklerini savunmaktadır. Yetişkinliğe girme ölçütleri, 

kendi sorumluluğunu kabul etme, ekonomik açıdan bağımsız olma ve bağımsız kararlar 

verebilme olarak kabul görmektedir (Nelson, 2003; Shanahan, Porfeli, Mortimer ve 

Erickson, 2002). Oysa Arnett’e (2000, 2001, 2004, 2015) göre, onlu yaşların sonlarında 

ve yirmili yaşların başlarında olan çoğu insan yetişkinlik sorumluluklarını yerine 

getirememekte, bunun yerine kendilerini ergenlik dönemiyle yetişkinlik dönemi 

arasında görme eğilimi göstermektedir. Bu nedenle, sanayileşmiş toplumlarda yaklaşık 
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18-29 yaş aralığında olan bireyler için beliren yetişkinlik ayrı bir gelişim dönemi olarak 

tanımlanmaktadır. 

Türkiye’de de beliren yetişkinlik ve beliren yetişkinlere yönelik yapılan çok 

sayıda çalışma bulunmaktadır (Atak, 2005, 2006, 2007, 2011; Atak ve Çok, 2007; 

Doğan ve Cebioğlu, 2011; Eryılmaz ve Atak, 2007, Eryılmaz ve Ercan, 2010a, 2010b, 

2011a, 2011b; İlhan ve Özdemir, 2012; Morsünbül, 2013; Parmaksız, 2008). Atak ve 

Çok’a (2007) göre Türkiye’de beliren yetişkinlik dönemi 19-26 yaş sınırları arasında 

yaşanmaktadır. Bu yaş aralığının en azından kentli, eğitimli ve yaşam değişkenliğine 

açık gruplar için geçerli olduğu görülmektedir (Atak ve Çok, 2007; Doğan Ateş, 

Cebioğlu ve Erdoğan, 2007). Atak (2005) ve Doğan’ın (2011) üniversite öğrencileri ile 

yürüttükleri çalışmalarında, “Yetişkinliğe eriştiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna 

“Bazı yönlerden evet, bazı yönlerden hayır” cevabını veren beliren yetişkinlerin oranı 

sırasıyla % 62 ve % 54’tür.  

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye 

Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) sonuçları yıllara göre incelendiğinde, son 20 yılda 

Türkiye’de ortalama evlenme yaşının dört yıl yükseldiği görülmektedir (TNSA, 1993, 

2013). Eğitim düzeyi arttıkça evlenme ve ilk çocuğa sahip olma yaşı hızla 

yükselmektedir. Örneğin, lise ve üzeri eğitim almış kadınlar ile eğitimi olmayan veya 

ilkokulu bitirmemiş kadınların ilk evlenme yaşı arasındaki fark altı yıldır ve 

Türkiye’deki kadınların önemli bir kısmının 15-24 yaşlarında henüz evlenmediği 

görülmektedir (TNSA, 2013). Bu sonuçlar, en azından eğitimini lisans ve ötesine 

taşıyan bireylerin yetişkinlikle ilişkilendirilen birtakım sosyal normları yirmili yaşların 

sonuna doğru ötelediklerini destekler niteliktedir.  

Beliren yetişkinlik döneminin büyük bir kısmı üniversite yıllarına denk 

gelmektedir ve bu yıllar yakın ilişkiler açısından oldukça önemlidir. Sağlıklı romantik 

ilişkiler kurabilmek ve sürdürebilmek beliren yetişkinler için başarılması gereken 

gelişimsel görevler arasında yer almaktadır. Romantik ilişkiler yaşamın merkezine 

yerleşmekte ve bireyin kimlik keşfinde önemli bir rol oynamaktadır. Erken ilişkilerin 

potansiyel uzun vadeli etkileri göz önüne alındığında beliren yetişkinlikteki romantik 

ilişkileri anlamak önemlidir. Bu süreçte birey, ergenlik dönemine göre daha ciddi 

ilişkilere başlamayı düşünmekte (Arnett, 2000; 2004; 2006) ve ileride evleneceği ve 

çocuk sahibi olacağı eşini seçmeye yönelmektedir (Arnett, 2007b). Romantik ilişkilerle 

ilgili kazanılan bilgiler ve beceriler yetişkinliğe taşınıp uygulamaya konmaktadır 
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(Arnett, 2007a; Davila, 2012; Furman, 2002). Bu yıllarda kurulan ilişkiler ileri 

dönemlerde kurulacak romantik ilişkilerin niteliğini ve eş seçim sürecini etkilemesi 

açısından büyük bir öneme sahiptir (Fincham ve Cui, 2010; Furman, 2002).  

Sağlıklı evlilik ilişkisi erkeklere, kadınlara ve çocuklara; duygusal, fiziksel, 

sosyal ve akademik yönden faydalar sağlamaktadır. Sağlıklı evlilik ilişkisi bulunan 

kadınların, duygusal ve fiziksel olarak daha sağlıklı oldukları, aile içi şiddete, cinsel 

saldırıya ve diğer şiddet suçlarına daha az maruz kaldıkları, tamamlanmış intihar, alkol 

ve madde bağımlılığına daha az eğilimli olduğu görülmektedir. Mutlu evliliğe sahip 

erkeklerin daha uzun yaşadıkları, duygusal ve fiziksel olarak daha sağlıklı oldukları, 

daha istikrarlı iş hayatlarının olduğu, daha yüksek kazanç elde ettikleri ve çocuklarıyla 

daha sağlıklı ilişkiler kurdukları görülmektedir. Toplum açısından faydaları arasında ise, 

fiziksel ve duygusal olarak daha sağlıklı ve eğitimli bireylerde daha az aile içi şiddet, 

suç faaliyetleri ve gebelik oranları görülmekte ve sosyal hizmetlere daha az ihtiyaç 

duyulmaktadır (Wilcox, Doherty, Glenn ve Waite, 2005). Dolayısıyla alan uzmanları 

için sağlıklı evliliklerin kurulması ve devam ettirilmesi konusu güncelliğini sürekli 

korumaktadır.  

İnsanların yaklaşık % 90'ı evlilik ilişkisine girmekte ve çoğu evlilikte ilişkinin 

kalitesi zamanla azalmaktadır. Yurt dışı kaynaklarına göre, bu evliliklerin % 50’ye 

yakını veya daha fazlası başarısız olmakta ve hayal kırıklığı, çatışma, sürekli mutsuzluk 

ile kendini göstermektedir (Bradbury, 1998; Bradbury, Fincham ve Beach, 2000; 

Cherlin, 1992; Raley ve Bumpass, 2003; van Acker, 2003). Başarısız evliliklerin 

nedenleri arasında işlevsel olmayan düşüncelerin önemli bir yer kapladığını düşünen 

evlilik ve aile araştırmacıları, evlilik uyumu ve işlevsel olmayan düşünceler arasında 

negatif yönde anlamlı ilişki bulunduğu ortaya koymuşlardır (Flett, Hewitt, Shapiro ve 

Rayman, 2001; Moller, Rabe ve Nortje, 2001; Moller ve Van der Merwe, 1997; Sharp 

ve Ganong, 2000; Woodward, Carless ve Findlay, 2001).  

Romantik ilişkiler hakkındaki inançların, ciddi birliktelikler kurulmadan önce 

şekillendirilmiş olması olası görünmektedir (Willoughby, 2010). Özellikle, kök ailedeki 

deneyimler ileride kurulacak romantik ilişkilerde sergilenecek tutum ve davranışlar için 

önemli bir kaynaktır (Cui, Wickrama, Lorenz, ve Conger, 2012). Amato ve Booth’a 

(2001) göre, gençler ebeveynlerinin ya da bakıcılarının evliliklerini gözlemleyerek, 

kendi romantik ilişki davranışlarını şekillendirmektedirler. Aile ortamından edindikleri 
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düşünce ve davranışlar sonucunda ya başarılı ilişkiler kurmakta ya da başarısız 

olmaktadırlar (Bryant ve Conger, 2002; Conger, Cui, Bryant ve Elder, 2001).  

Dünya genelinde artan boşanma oranları uzmanların ve araştırmacıların ilgilerini 

evlilik öncesi eğitim programlarına yöneltmelerine sebep olmuştur. Fawcett, Hawkins, 

Blanchard ve Carroll (2010)’a göre, sağlıklı ilişkileri ve evlilikleri desteklemek yasa 

koyucular, din adamları ve ruh sağlığı uzmanları için önemli bir odak haline gelmiştir. 

Evlilik öncesi eğitim, evlilikten daha fazla doyum ve daha düşük boşanma oranları ile 

ilişkilidir (Stanley, Rhoades ve Markman 2006; Sullivan ve Bradbury, 1997). 

Danışmanların bireylere ve çiftlere başarısız ilişki parçalarını toplamak için yardım 

hizmeti sağlamalarından ziyade evliliklere iyi bir başlangıç yapmaları için yardıma 

odaklanmaları gerekmektedir (Bruhn ve Hill, 2004). Evlilik öncesi eğitim programları 

çiftlerin evlilik ilişkilerini iyileştirici iletişim ve problem çözme becerilerini 

geliştirmede yardım etmektedir. Kaygı verici boşanma oranlarına cevap olarak, evlilik 

öncesi eğitim ve danışma hizmetleri çiftlere güçlü ve istikrarlı birliktelikler kurmaları 

için önemli becerileri öğrenmelerinde yardım etmek için geliştirilmektedir (Casquarelli 

ve Fallón, 2011). Evlilik öncesi eğitim programlarının bir diğer potansiyel yararı ise, 

çiftler ilişkilerinin ilerleyen dönemlerinde zorluk yaşadıklarında kendilerine yardım 

edebilecek ya da başvurulabilecek birilerinin olduğunu öğrenebilmektedirler (Bruhn ve 

Hill, 2004). 

 Türkiye’de yapılan ilişki geliştirme eğitimleri incelendiğinde (Canel, 2007; 

Duran, 2010; Ersanlı, 2007; Ersanlı ve Kalkan, 2003; Haskan Avcı, 2013; Kalkan ve 

Ersanlı, 2008; Kalkan ve Ersanlı, 2009, Karahan, 2009; Sevim-Aydemir, 1996; Yalçın, 

2010; Yılmaz, 2009) kullanılan eğitim programlarının çoğunun yurtdışında geliştirilen 

programlar olduğu görülmektedir. Oysa evlilik bireysel bir olaydan ziyade, sosyal ve 

kültürel bir olaydır ve Türk kültürüne uygun olarak geliştirilen ilişki geliştirme 

programlarına da ihtiyaç duyulmaktadır.  

 Türkiye, batı toplumlarından farklı olarak toplulukçu (ilişkililik kültürü) bir 

kültüre sahiptir ve birey içinde bulunduğu topluluğun çıkarlarını kendi çıkarlarından 

daha ön planda tutmaktadır. Aile bireylerinin birbirine bağımlı ve bağlı olması 

beklenmektedir. Eskiye oranla aile içi rollerde ve hiyerarşide birtakım değişiklikler 

meydana gelse de duygusal bağımlılıkta herhangi bir azalma görülmemektedir 

(Kağıtçıbaşı, 1991; 2010). Dolayısıyla, Türkiye’de uygulanacak müdahale programları 

var olan ilişkisellik kültürüne ve insan ilişkilerine duyarlı olmalıdır. Uygulanan 
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programlarda toplulukçu toplumlara uygun değerleri göz önünde bulundurmak 

müdahalenin daha iyi sonuçlar vermesine katkı sağlayacaktır. 

 Beliren yetişkinlik döneminde olan üniversite öğrencileri için romantik ilişkiler 

daha önceki dönemlerde yaşanan ilişkilerden farklı bir anlama sahiptir. Bu dönemde 

kim olduklarına ve ne istediklerine dair daha net fikirler edinen gençler yaşadıkları 

ilişkiler aracılığıyla psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Başlatılan 

romantik ilişkiler daha ciddi olarak algılanmakta ve evliliğe dönüşme şansı artmaktadır. 

Diğer taraftan, bir ilişkiyi başlatma ve sürdürme konusunda yaşanan sıkıntılar 

öğrencilerin akademik ve sosyal hayatlarını da olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla, 

evlilik düşüncelerinin arttığı bu yıllarda bu yönde yapılacak müdahaleler gençlerin hem 

eş seçimlerinde hem de evliliğe yönelik genel inanç, tutum ve davranışlarında birtakım 

değişikliklere yol açacaktır. Bu kapsamda, gelişimsel ve önleyici psikolojik danışma ve 

rehberlik çalışmaları çerçevesinde, beliren yetişkinlik döneminde olan üniversite 

öğrencilerinin evlilik ilişkisine yönelik bilgi ve beceri kazanmalarının evliliğe hazırlık 

açısından yararlı olacağı beklenmektedir. Bu araştırmanın problemini Türkiye’deki 

kültürel değerler ve evliliğe ilişkin görüş ve beklentiler dikkate alınarak bir müdahale 

programının geliştirilmesi ve bu programın katılımcıların evlilik ilişkisine yönelik 

işlevsel olmayan inançları açısından bir farklılık oluşturup oluşturmayacağının 

incelenmesi oluşturmaktadır. 

 

1.2. Amaç 

 

 Bu araştırmanın genel amacı, evlilik öncesi psiko-eğitim programının üniversite 

öğrencilerinin evlilik ilişkisine yönelik işlevsel olmayan inançları üzerindeki etkisini 

incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda çalışmanın denenceleri şunlardır: 

1. Evlilik öncesi psiko-eğitim programına katılan deney grubu katılımcılarının; 

kontrol grubu ile karşılaştırıldığında Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği ön test puan 

ortalamaları ve son test puan ortalamaları arasında son test lehine anlamlı bir 

fark vardır. 

2. Evlilik öncesi psiko-eğitim programına katılan deney grubu katılımcılarının; 

kontrol grubu ile karşılaştırıldığında Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği son test 

puan ortalamaları ve izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

yoktur. 



7 

 

1.3. Önem 

 

Yükseköğretimde sunulan gelişimsel ve önleyici psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetlerinin öğrencilerin gelişimsel görevlerine ve ihtiyaçlarına cevap vermesi 

önemlidir. Ancak pek çok üniversitede öğrencilerin gelişimsel görevleri ve ihtiyaçları 

ihmal edilebilmektedir. Üniversite yılları romantik ilişkilerin sıkça denendiği yıllardır 

(Cui, Wickrama, Lorenz, ve Conger, 2012; Gable, Reis, Impett ve Asher, 2004). 

Romantik ilişkiler gençlerin, sosyal, duygusal ve cinsel gelişimlerini, kendilerini nasıl 

gördüklerini ve akran ilişkilerini etkilemektedir. Romantik ilişkilerle ilgili kazanılan 

bilgiler ve beceriler yetişkinliğe taşınıp uygulamaya koyulmaktadır (Arnett, 2007a; 

Davila, 2012; Furman, 2002). Bu yıllarda kurulan ilişkiler, ileri dönemlerde kurulacak 

romantik ilişkilerin niteliğini ve eş seçim sürecini etkilemesi bakımından büyük bir 

öneme sahiptir (Fincham ve Cui, 2010; Furman, 2002). Nitekim öğrencilerin üniversite 

psikolojik danışma merkezlerine başvurma nedenlerini araştıran çalışmaların sonuçları, 

romantik ilişkilerle ilgili yaşanan sıkıntıların önemli bir yere sahip olduğu 

göstermektedir (Creasey ve Ladd, 2004; Creasey, Kershaw ve Boston, 1999; Doğan, 

2012; Küçükarslan, 2011; Türküm, Kızıltaş ve Sarıyer, 2004).  

Üniversite yıllarında romantik bağlanmaya verilen önemden dolayı romantik 

ilişkiler, genel yaşam doyumunun önemli bir yordayıcısıdır. Lascano, Galambos ve 

Hoglund (2004), romantik ilişkilerde daha başarılı olan beliren yetişkinlerin, daha 

sağlıklı kimlik gelişimi ve daha iyi iş uyumu bildirdiklerini belirtmektedirler. Birçok 

beliren yetişkin için, romantik bir ilişkiyi sürdürme yeteneği öznel iyi oluşu doğrudan 

etkilemektedir. Ayrıca, evlilik öncesinde öğrenilen ilişki davranışları, evlilik de dahil 

olmak üzere yetişkinlikteki uzun vadeli ilişkilere taşınmaktadır. Bu nedenle, evliliğe 

yönelik eğitim faaliyetlerinin genç ve bekar bireylere doğru yöneldiği görülmektedir 

(Fincham, Stanley, ve Rhoades, 2012; Guarnieri, Smorti ve Tani, 2015). Yapılan bir 

araştırmada (Ondaş, 2007), beliren yetişkinlere en uygun evlenme yaşının hangi yaş 

olduğu sorulmuş ve katılımcıların yarısından fazlası (% 52,2) 26-29 yaş aralığının, 

yarıya yakını (% 37,1) ise 22-25 yaş aralığının en uygun zaman olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu yaş aralıkları dikkate alındığında üniversite öğrencilerine 

uygulanacak önleme ve müdahale programlarının odağında romantik ilişkilerin yer 

almasının ne kadar önemli olduğu görülmektedir.  

Sevgi ve aşk, hayatı zenginleştirmekte ve pozitif, uzun vadeli sosyal bağlara olan 

ihtiyacı karşılamaya yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, doğru eşi bulmakta zorluk 
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çekilebilmekte ve doğru bir eş bulunsa bile çoğu şey ters gidebilmektedir. Bunun 

sonucunda ilişkide doyum ve beraberinde bağlılık seviyesi de azalmaktadır. Bu 

zorlukların, başarılı uzun vadeli bir ilişki kurma ve sürdürme konusunda nispeten daha 

az tecrübesi olan beliren yetişkinler üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilmektedir. 

Nitekim üniversite öğrencileri romantik ilişkiler açısından kendilerine rehberlik edecek 

bilgi ve becerilere ihtiyaç duymaktadırlar (Maner ve Miller, 2012). Örneğin Nazlı’nın 

(2014), polis akademisinde yürüttüğü gelişimsel rehberlik projesi kapsamında 

öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile uygulanan ihtiyaç analizi anketlerinde ve 

yılsonu değerlendirme anketlerinde en fazla talep ettikleri bilgi ve becerilerden birinin 

evlilik ve eş seçimi olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin bu 

ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim sunmak ve gelecekte kuracakları evlilik ilişkisine 

yönelik bilgiler ve beceriler kazandırmak hedeflenmiştir. Romantik ilişkiler konusunda 

böyle bir eğitim almanın öğrencilerin genel yaşam kalitelerine de katkı sunacağı 

düşünülmektedir.  

Evlilik sıkıntılarıyla ilgili yapılan araştırmaların sonuçları incelendiğinde, eşlerin 

kendileri, birbirleri ve ilişkileri hakkındaki işlevsel olmayan inançlara sahip olmalarının 

evliliği olumsuz etkileyen etmenler arasında önemli bir yer tuttuğu görülmektedir 

(Baucom ve Epstein, 1990; Bradbury ve Fincham, 1990; Bradbury ve Fincham, 1992). 

Yapılan birçok çalışma (örn. Bayrami, Heshmati ve Karami 2011; Christian, O’Leary 

ve Vivian, 1994; Eidelson ve Epstein, 1982; Renshaw, Blais ve Smith, 2010), işlevsel 

olmayan inançların evlilik doyumu, evlilik kalitesi ve boşanma ile yüksek düzeyde ilişki 

verdiğini göstermektedir. Romantik ilişkiler hakkındaki inançların, ciddi birliktelikler 

kurulmadan önce şekillendirilmiş olması olası görünmektedir (Willoughby, 2010). İlişki 

inançlarının nereden kaynaklandığı sorusu değerlendirilirken ilişki inançlarının 

evlilikteki olaylar tarafından belirlenemeyeceği, ancak bunun yerine, aile menşei ile 

olan ilişkiler gibi daha önceki ilişkilerde şekillendiğini göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir (Amato ve Keith, 1991; Bradbury ve Fincham, 1993). Ancak ilgili 

alanyazın incelendiğinde yapılan çalışmaların çoğunun evli bireylere odaklandığı ve 

beliren yetişkinlik dönemindeki gençlere yönelik çalışmaların sayıca çok az olduğu 

gözlenmektedir (Küçükarslan, 2011). Evlilikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler 

evliliklerde çatışmalara, hayal kırıklıklarına ve mutsuzluğa sebep olmaktadır. Bu 

nedenle, bu çalışmanın odağında henüz evlenmemiş olan üniversite öğrencilerinin 
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evlilik ilişkisine yönelik işlevsel olmayan inançları ve bu inançları yeniden 

yapılandırmayı öğrenmeleri bulunmaktadır.  

Kadınlar, erkekler, çocuklar ve tüm toplum üyeleri ve kurumları açısından 

önemli bir yere sahip olan evlilik ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulup devam etmesi 

için evlilik öncesi eğitim programlarının yaygınlaşması gerekli görülmektedir. 

Boşanmış çiftlerle yapılan bir çalışmada (Sürerbiçer, 2008), katılımcıların çoğunun 

evlilik öncesi eğitim alsalardı sorunlarının daha kolay çözülebileceğine ve evlilik 

öncesinde alınacak eğitimin evliliklerine olumlu katkı getireceğine inandıklarının 

saptanması evlilik öncesi eğitimlerin önemini ortaya koymaktadır. Birey içinde 

bulunduğu topluma göre şekillendiği için hazırlanan eğitimlerin kültürel öğelere uygun 

olarak hazırlanması daha iyi sonuçlar alınması sağlayacaktır. Ancak hızlı bir şekilde 

artan boşanma oranlarına rağmen Türkiye’deki çiftler arasındaki evlilik çatışmalarının 

doğasına ilişkin raporlar ve uygun müdahale teknikleri oldukça nadirdir (Karahan, 

2009). Müdahale tekniklerinin hem sayıca az olması, hem de Türkiye’deki kültürel 

yapıya özgü öğeleri barındıran programların geliştirilmemesi bu alanda hizmet sunan 

uzmanlar açısından önemli bir eksikliktir. Bu çalışma ile Türkiye’deki kültürel yapıya 

uygun bir psiko-eğitim programı geliştirip uygulamak ve alana kazandırmak 

amaçlanmıştır. Ayrıca, çalışma grubunun henüz evlenmemiş üniversite öğrencilerinden 

seçilmiş olmasının alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle üniversite 

düzeyinde yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin odağında bu yaş 

grubundaki bireylerin gelişim görevlerinin olması gelişimsel rehberlik çalışmaları 

açısından önemli görülmektedir.  

Sonuç olarak, Türkiye’deki beliren yetişkinlerin daha sağlıklı evlilikler 

gerçekleştirebilmeleri, evlilik sorumluluğunu alabilmeleri ve daha gerçekçi beklentilere 

sahip olabilmeleri için evlenmeden önce bir eğitimden geçmeleri oldukça önemlidir. 

Üniversite öğrencileri ile yapılacak olan psiko-eğitim programları hazırlanırken evlilik 

ile ilgili bilgi ve becerilerin dikkate alınması gelişim dönemi açısından uygun olacaktır. 

Bu çalışma ile evli olmayan üniversite öğrencileri romantik ilişki bileşenleri, eş 

seçimini etkileyen etmenler, kültürün ve ailenin evliliğe yansımaları, ait olmak ve birey 

arasındaki denge, işlevsel olmayan düşünceler, alternatif düşünceler oluşturma, duygu 

yönetimi, etkili iletişim ve sorun çözme becerileri ile ilgili olarak bir eğitime tabi 

tutulmuşlardır. Bu çalışmanın sonuçlarının ilgili alan uzmanlarına fikir sunmak ve örnek 

oluşturmak açısından değerli olduğuna inanılmaktadır. 
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1.4. Sayıltılar 

 

 Araştırmaya katılan üniversite öğrencileri, ölçeklerde yer alan maddeleri 

içtenlikle, kendi durumlarını yansıtacak şekilde cevaplamışlardır. Denekler grup 

programına gönüllü olarak katılmış ve kendilerini içtenlikle ifade etmişlerdir. 

 

1.5. Sınırlılıklar 

 

Çalışma, 2016–2017 öğretim yılında bir vakıf üniversitesin eğitim fakültesinde 

öğrenim gören öğrencilerle sınırlıdır. Araştırma uygulanan ölçeklerden toplanan 

verilerle sınırlıdır. Araştırmada toplanan veriler psiko-eğitim programının içeriği ile 

sınırlıdır. Bu araştırma deneysel nitelikte bir çalışma olduğu için, uygulanan müdahale 

programı sadece benzer nitelikteki üniversite öğrencilerine uygulanabilir.  

 

1.6. Tanımlar 

 

Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı: Eğitsel ve beceri geliştirmeye yönelik olarak 

hazırlanan psiko-eğitim programlarının odak noktası çözüm bulma ya da önlemedir. Her 

yaştaki insanlara açık olan psiko-eğitim gruplarının temel amaçları; eğitim, beceri 

öğretme ya da kendini anlama/farkında olmayı içermektedir (Brown, 1994). Bu 

araştırmada, beliren yetişkinlik döneminde bulunan üniversite öğrencilerinin gelecekte 

gerçekleştirecekleri evliliklerine katkı sağlayacağı düşünülen konularda birtakım bilgi 

ve becerileri içeren yapılandırılmış önleyici bir psiko-eğitim program tasarlanmıştır.  

 

Evliliğe Yönelik İşlevsel Olmayan İnançlar: İşlevsel olmayan inançlar, mantıklı ve 

görgül olarak geçerliği olmayan, buna karşılık gerçekmiş gibi kabul edilen dogmatik bir 

içeriğe sahip ve kişiyi yenilgiye uğratıcı örüntüler içeren düşünceler olarak 

tanımlanmaktadır (Türküm, 2003). Bu inançlar kullanılan Evliliğe Yönelik İşlevsel 

Olmayan İnançlar Ölçeği’nin kapsadığı kök aileye bağımlılık, ben-biz dengesi, duygu 

yönetimi ve cinsel hayat alt boyutlarında yer alan maddeler ile ölçülmüştür.
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BÖLÜM II 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

Araştırma, üniversite öğrencileri ile yürütüldüğü ve bir gelişim görevi olarak 

evliliğe yönelik bir müdahale programı olduğu için öncelikle, ilgili yaş grubu 

öğrencilerini tanımlayan beliren yetişkinlik dönemini açıklayan kurama ilişkin bir 

çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Daha sonra, araştırma kapsamında önemli olan 

kavramlar kuramsal çerçeve doğrultusunda açıklanmış ve araştırma konusuyla ilişkili 

olarak alanyazında bulunan çalışmalara yer verilmiştir. 

 

2.1. Üniversite Öğrencilerinin Gelişimsel Özellikleri 

 

Arnett (2000, 2006, 2013, 2015), geçtiğimiz yarım yüzyılda Amerikan toplumu 

başta olmak üzere bazı toplumlarda gençler için sessiz bir devrimin gerçekleştiğini ve 

bu devrimin yavaş yavaş ve yarım yamalak fark edildiğini ileri sürmektedir. 60’lı 

yıllarda tipik bir 21 yaş gencinden eğitimini tamamlamış, bir işe yerleşmiş, evlenmiş ve 

hatta bir bebeğe sahip olması ya da tüm bunları yapmaya hazır olması beklenmekteydi. 

O yıllarda gençler hızla büyüyüp, yaşamları hakkında ciddi seçimler yapmak 

durumundaydılar. Bugün ise, eğitimde geçirilen sürenin eskiye oranla uzaması, iş 

değişikliklerinin sık yaşanması ve evlilik yaşının yükselmesi (en az altı yıl) genç 

insanlar için yeni bir yaşam döneminin ortaya çıktığına işaret etmektedir. 

Bu dönem, ebeveyn kontrolünün azalması ve yasal birtakım hakların 

kazanılması ile daha büyük özgürlükler içermesi yönünden ergenlikten; geleneksel 

yetişkinlik rollerinin beklenmemesi yönünden ise yetişkinlikten farklı bir dönemdir 

(Arnett, 2000; Hill, Lalji, van Rossum, van der Geest ve Blokland, 2015). Bu nedenle, 

Erikson’un (1968) insan gelişiminde sekiz yaşam dönemini ortaya koymasının üstünden 

yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra Arnett (2000, 2001, 2004) beliren yetişkinlik (emerging 

adulthood) olarak adlandırdığı yeni bir yaşam dönemi önermiştir. Beliren yetişkinlik, 

sanayileşmiş toplumlarda yaklaşık 18-29 yaş aralığında olan bireyler için ayrı bir 

gelişim dönemi olarak tanımlanmaktadır. Aşağıda beliren yetişkinlik döneminin beş ana 

özelliği detaylı bir şekilde açıklanmaktadır (Arnett, 2000; 2001; 2004; 2006). 
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 Kimlik araştırmaları/keşfi: Demografik, kültürel ve ekonomik değişiklikler, 

günümüz gençlerinin yirmilerinin sonuna kadar "yerleşimi (settling down)" 

ertelemelerine olanak tanımaktadır. Kalıcı kararlar vermek için baskı 

hissedilmemesi beliren yetişkinlere kim olduklarını keşfetme özgürlüğünü 

getirmektedir (Arnett 2007b). Bu dönem, "Ben kimim?" sorusuna cevap verme 

ve özellikle eğitim, aşk ve iş hayatında çeşitli seçenekleri deneme ile 

şekillenmektedir. Bu denemeler aracılığıyla beliren yetişkinler, yetenekleri, 

sınırlılıkları, inançları, değerleri ve çevrelerindeki topluma nasıl uyum 

sağlayacakları ile ilgili bir anlayış geliştirerek kimlik oluşturmaktadırlar.  

Kimlikle ilgili fikir geliştiren ilk kişi Erik Erikson (1950), kimliğin temel olarak 

ergenlikte oluştuğunu ileri sürmüştür. Ancak, üzerinden 60 yıl geçmiştir ve 

bugün kimlik keşfinin temel olarak beliren yetişkinlikte gerçekleştiği 

görülmektedir (Arnett, 2013; 2015). Hem aşk hem de işte, kimlik oluşumu 

süreci ergenlik döneminde başlar, ancak beliren yetişkinlik döneminde 

yoğunlaşır. Ergen aşkı, deneme niteliğinde ve geçici olma eğilimindedir. 

Ergenlik döneminin örtük sorusu şudur: "Burada ve şu anda kiminle birlikte 

olmaktan keyif alacağım?". Beliren yetişkinlik döneminde ise, aşk keşifleri daha 

derin bir samimiyet seviyesine sahip olma eğilimindedir ve örtük soru daha fazla 

kimlik odaklıdır: "Ben nasıl bir insanım ve nasıl bir insan bana eş olarak uygun 

olur?". İş yaşamında da ergenlik döneminin deneme niteliğinde ve geçici 

araştırmaları ile beliren yetişkinliğin daha ciddi ve kimlik odaklı keşifleri 

arasında benzer bir farklılık vardır.  

Beliren yetişkinler, ergenlere göre, ebeveynlerinden daha bağımsız hale 

gelmekte ve çoğu evden ayrılmaktadır, ancak kalıcı bir iş, evlilik ve ebeveynlik 

gibi yetişkin yaşamına özgü sorumlulukları henüz almamış durumdadırlar 

(Arnett, 2015). Beliren yetişkinler kim oldukları ve hayattan ne istediklerini 

anlamaya çalışırlar. Onlu yaşların sonları ve yirmili yaşlar bu tür kimlik 

araştırmaları için en iyi fırsatı sunmaktadır. Arnett (2015), “YOLO (You Only 

Live Once- Sadece Bir Kere Yaşıyorsun)” sözünün beliren yetişkinlik 

dönemindeki keşifleri anlatan bir söz olduğunu ifade etmektedir. Çeşitli 

romantik ve cinsel deneyimler yaşamayı isteyen insanlar için ebeveyn 

gözetiminin azaldığı ve evliliğe girmek için henüz normatif bir baskının 
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olmadığı beliren yetişkinlik dönemi denemeler için uygun bir zamandır (Arnett, 

2015). 

 

 İstikrarsızlık: Beliren yetişkinlerin kimlik araştırmaları, aşk ve işteki değişken 

tercihleri bu dönemi yoğunlaştırmakla kalmaz aynı zamanda son derece 

istikrarsız hale getirir. Beliren yetişkinler, bir plana (Plan-P) sahip olmaları 

gerektiğinin farkındadırlar ve birçoğunun ergenlik döneminden yetişkinliğe 

giden yol hakkında bir takım fikirleri vardır (most of them come up with one). 

Bununla birlikte, planları çok sayıda değişikliğe maruz kalır. Bu gözden 

geçirmeler keşiflerinin doğal bir sonucudur. Örneğin, üniversiteye girer ve bir 

bölüm seçerler, sonra bu kararın göründüğü kadar ilginç olmadığını keşfeder ve 

planı gözden geçirirler. Ya da liseden sonra işe girerler, ancak bir iki yıl sonra 

eğer iyi para kazanmak istiyorlarsa daha fazla eğitime ihtiyaç duyduklarını 

keşfederler ve planı gözden geçirirler. Benzer şekilde bir erkek arkadaş veya kız 

arkadaş ile birlikte yaşamaya başlarlar, gelecekleri üzerine hayaller kurarlar 

ancak birlikte bir gelecekleri olmadıklarını keşfettikleri zaman planlarını gözden 

geçirirler. Planlarındaki her gözden geçirme ile kendileri hakkında bir şeyler 

keşfederler ve istedikleri geleceğin açıklığa kavuşturulmasına yönelik bir adım 

atarlar. Bütün bu hamleler beliren yetişkinliği istikrarsız bir dönem yapar, ancak 

beliren yetişkinlik yıllarında gerçekleşen kimlik araştırmalarını da yansıtır. 

Beliren yetişkinlerin yaptığı hamlelerin birçoğu, aşk, iş veya eğitimdeki yeni 

keşif dönemleri içindir (Arnett, 2015). Bu değişiklikler heyecan verici olsa da 

zaman zaman olumsuz olarak yaşanabilir. Bazı beliren yetişkinler, istikrarsız 

koşullar, yaşamın öngörülemezliği ve yapılacak seçimlerle uğraşmak için yoğun 

bir mücadelenin içine girebilirler ve yorgun düşebilirler (Atwood ve Scholtz 

2008; Robbins ve Wilner 2001). 

 

 Kendine odaklanma: Bu dönemde, başkalarına karşı yükümlülükler ikinci plana 

alınır ve beliren yetişkinler kendilerine odaklanarak yetişkin yaşamında ihtiyaç 

duyacakları bilgi ve beceriler için bir temel oluşturmaya başlarlar. Bu tutum 

bencil oldukları anlamına gelmez, aksine normal, sağlıklı ve geçici olarak kabul 

edilmelidir (Twenge, 2006). Kendi kendine odaklanmanın amacı, kendi kendine 

yeten bir birey olarak özerk olmayı öğrenmektir; ancak kendi kendine yetmek 

beliren yetişkinler tarafından kalıcı bir durum olarak görülmemektedir. Aksine, 
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aşkta ve işte başkalarıyla kalıcı ilişkilere girmeden önce bunu gerekli bir adım 

olarak görmektedirler (Arnett, 2013, 2015). 

Beliren yetişkinlik döneminde, başkalarına karşı günlük yükümlülükleri 

gerektiren az sayıda bağ vardır ve bu günlük hayatın daha çok kendilerine 

odaklandığı anlamına gelmektedir. Örneğin, ailesinden ayrı yaşayan bir beliren 

yetişkin, akşam yemeğinde ne yiyeceği, ne zaman çamaşır yıkayacağı ya da 

geceleri eve ne zaman döneceği gibi kararları kendi kendine vermektedir. 

Günlük ve kolay kararların yanı sıra zor kararları da çoğunlukla kendi başlarına 

vermek zorundadırlar. Çünkü bu kararların birçoğu kendi istediklerini 

zihinlerinde açıklığa kavuşturmak anlamına gelmektedir (Arnett, 2015).  

 

 Arada hissetme/kalma: Bu dönemdeki bireyler ne ergen, ne de yetişkin gibi 

hissetmektedirler. Yetişkinliğe giden yoldadırlar, ancak henüz yetişkin 

değillerdir. Kimlik araştırmaları ve istikrarsızlık bu döneme arada kalınan bir 

dönem olma özelliğini vermektedir. Ergenlik döneminin kısıtlamaları ile 

yetişkinliğin sorumlulukları arasında kalmanın altında ise, beliren yetişkinliğin 

kimlik araştırması ve istikrarsızlığı yatmaktadır. Bu dönemdeki bireylere 

kendilerini yetişkin hissedip hissetmedikleri sorulduğunda, çoğunluğu “bazı 

yönlerden evet, bazı yönlerden hayır” cevabını vermektedir. (Arnett 2001; Facio 

and Micocci, 2003).  

Beliren yetişkinler 18 ya da 19 yaşlarına geldiğinde yetişkin gibi hissetmeye 

başlamalarına rağmen çoğu, yirmilerinin ortalarına kadar tamamen yetişkin gibi 

hissetmezler. Çünkü kendi sorumluluklarını kabul ettikleri, kendi kararlarını 

bağımsız aldıkları ve maddi açıdan bağımsız oldukları bir noktaya kademeli 

olarak ulaşmakta ve bu nedenle bu konularda ilerleme kaydettiklerini hissetseler 

de henüz tamamen ulaşmadıkları için arada kalmış hissetmektedirler (Arnett, 

2015).  

 

 Olasılıklar/iyimserlik: Beliren yetişkinler, eğitim, aşk ve iş alanındaki tüm 

seçenekleri ulaşılabilir olarak görmekte ve çoğu gelecek hayatlarıyla ilgili 

iyimser düşünmektedirler (Arnett 2007a). Bu dönem yüksek umutlar ve büyük 

beklentiler dönemi olma özelliği taşımaktadır. Çünkü bu dönemdeki bireylerin 

hayallerinin çok azı gerçek hayatta test edilmiştir (Arnett, 2013).  



15 

 

Beliren yetişkinlik, pek çok farklı geleceğin mümkün olduğu ve kişinin 

yaşamdaki yönünün çok az bölümünün kesin olarak kararlaştırıldığı bir 

dönemdir. Beliren yetişkinler geleceğe baktıklarında, iyi geliri olan ve tatmin 

edici bir iş, "Ruh eşleri" ile aşk dolu, hayat boyu sürecek bir evlilik ve 

ortalamanın üzerinde mutlu olan çocuklar hayal ederler (Arnett, 2015).  

Aile evinden ayrılmakla birlikte, gençler hayatlarını dönüştürmek için eşsiz bir 

fırsata sahip olabilmektedirler. Örneğin, sorunlu bir ailesi olan insanlar için bu 

fırsat, onların bükülmüş parçalarını düzeltmeye çalışmak için bir şanstır. Diğer 

taraftan, nispeten mutlu ve sağlıklı olarak görülen ailelerden gelen insanlar için 

bile kendilerini dönüştürmek için önemli bir fırsattır. Bu dönemdeki hayatlar 

yalnızca ebeveynlerin hayallerine göre şekillenmez, beliren yetişkinler ne tür bir 

insan olmak istedikleri ve nasıl yaşamak istediklerine dair bağımsız kararlar 

alma şansına sahip olurlar. Beliren yetişkinlik hayatın herhangi bir döneminden 

daha fazla değişim olasılığı sunmaktadır (Arnett, 2015). 

 

Türkiye’de de beliren yetişkinlik ve beliren yetişkinlere yönelik yapılan çok 

sayıda çalışma bulunmaktadır (Atak, 2005, 2006, 2007, 2011; Atak ve Çok, 2007; 

Doğan ve Cebioğlu, 2011; Eryılmaz ve Atak, 2007, Eryılmaz ve Ercan, 2010a, 2010b, 

2011a, 2011b; İlhan ve Özdemir, 2012; Morsünbül, 2013; Parmaksız, 2008). Atak ve 

Çok’a göre (2007), Türkiye’de beliren yetişkinlik dönemi 19-26 yaş sınırları arasında 

yaşanmaktadır. Bu yaş aralığının en azından kentli, eğitimli ve yaşam değişkenliğine 

açık gruplar için geçerli olduğu sonucuna varılmıştır (Atak ve Çok, 2007; Doğan Ateş 

ve ark., 2007). Atak (2005) ve Doğan’ın (2011) üniversite öğrencileri ile yürüttükleri 

çalışmalarında, “Yetişkinliğe eriştiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bazı 

yönlerden evet, bazı yönlerden hayır” cevabını veren beliren yetişkinlerin oranı sırasıyla 

% 62 ve % 54’tür. Atak’ın (2007) bir başka çalışmasında, beliren yetişkinliğin; 

ergenimsi (ortalama 18-19 yaş), orta beliren yetişkinlik (ortalama 20-24 yaş) ve 

yetişkinimsi (ortalama 25-26 yaş) olarak üç alt döneme ayrılabileceği ve yetişkinimsi 

dönemin kuramsal olarak 28 yaşa kadar çıkarılabileceği belirtilmektedir. Bu kritik 

dönemde anlamlı ve tatmin edici yakın ilişkiler kurmak ve kariyer yapmak iki temel 

gelişim görevi olarak görülmektedir (van Dulmen, Claxton, Collins ve Simpson, 2014). 
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2.2. Beliren Yetişkinlikte Romantik İlişkiler ve Evlilik 

 

Erikson (1968), genç yetişkinlerin yakın ilişkiler kurmasının gelişimsel bir görev 

olduğunu belirtmiştir. Bu fikirden hareketle romantik ilişkiler kurulmasını belirgin bir 

gelişimsel görev olarak kabul eden gelişim kuramcıları (Kan ve Cares, 2006; 

McCormick, Kuo ve Masten, 2011), evliliğin zamanlamasını incelemek için en kritik 

gelişim evresinin beliren yetişkinlik olduğunu ifade etmektedirler (Cui, Wickrama, 

Lorenz ve Conger, 2012). Romantik ilişkiler ergenliğe ve genç yetişkinliğe göre farklı 

anlamlar içermektedir. Collins ve van Dulmen (2006) literatürü inceledikleri çalışmada, 

18 yaşından 28 yaşına kadar (ve ötesinde) geleneksel romantik ilişki göstergelerinde 

birkaç farklılığın olduğu (belirli bir yaş aralığında romantik eşlerin ortalama sayısı, 

birlikte yaşama sıklığı, samimiyet gibi) ve arkadaşlık ve sosyalleşme davranışlarının 

yaşla birlikte değiştiği sonucuna varmışlardır. Bazı temel ilişkisel konular ergenlik 

döneminden beliren yetişkinlik dönemine dek sürmekte, ancak bireylerin yaşına göre 

farklı biçimlerde ele alınmaktadır. 

Evlilik oranı yirmili yaşların sonlarına doğru azalmaktadır. Örneğin, 18 yaşından 

sonra evlilik yasal olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım 

Bürosu’nun (U.S. Bureau of the Census, 2004) raporuna göre, erkekler için ortalama 

evlilik yaşı 27, kadınlar için 25 yaş civarındadır. Sosyal normlar, beliren yetişkinlerin 

aile sorumluluklarını almadan önce eğitimlerini tamamlamalarını ve kariyer yapmalarını 

beklemektedir (Cui, Wickrama, Lorenz ve Conger, 2012). Evlenme konusunda yapılan 

toplumsal baskının eskiye oranla azalması beliren yetişkinlerin olasılıkları özgürce 

keşfetmelerine fırsat sağlamaktadır. Bu evrede birlikte yaşama ve evlilik konusunda 

yaptıkları tercihler, daha sonraki yaşam öykülerinde önemli sonuçlar doğurabilmektedir 

(Cui, Wickrama, Lorenz, ve Conger, 2012; Fincham ve Cui, 2010).  

Beliren yetişkinlik, gençlerin görece bağımsızlık ve seçim özgürlüğü ile 

romantik ilişkileri araştırdıkları ve ilişki deneyimi kazandıkları bir gelişim dönemidir 

(Arnett, 2000; 2004; 2006; Collins ve van Dulmen, 2006; Lewandowski ve Bizzoco, 

2007). Arnett (2004), bu ilişkilerin kendine odaklı ve istikrarsız olabileceğini 

belirtmektedir. Bu dönemde denemeler aracılığıyla verilecek kararlar olgunlaştırılmaya 

çalışılır. Bunun sonucunda kişi, daha iyi ya da daha kötü için, ya gidişatı değiştirir ya da 

hayatının yolunu kalıcı yollarla tanımlar (Arnett, 2000; 2004; 2006).  Beliren yetişkinler 

seçtikleri eşleri, kimliğini veya eş olarak rolünü netleştirmenin bir aracı olarak görürler 

(Monk, Vennum, Ogolsky ve Fincham, 2014). Bu dönemdeki gençlerin romantik alanda 
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karşılaştıkları soru, kimlik odaklı ve geleceğe yöneliktir, "Nasıl bir insanım ve hayat 

boyunca eş olarak nasıl bir insan olmak isterim?" (Arnett, 2000; 2004; 2006).  

Gençler beliren yetişkinlik döneminde, ergenliğin bağımlılığından yetişkin 

rollerine ve sorumluluklarına doğru ilerledikçe yeniden merkezleme işlemi 

gerçekleşmektedir (Tanner, 2006). Çoğu beliren yetişkin için romantik ilişkiler 

duygusal ve sosyal desteğin merkezi haline gelmekte, çoğunlukla arkadaşlarla veya aile 

üyeleriyle olan ilişkilerden daha fazla yer kaplamaktadır (Meeus, Branje, van der Valk 

ve de Wied, 2007). Ebeveynler tavsiye ve destek için bir referans noktası olmaya devam 

etse de, romantik ilişkiler gittikçe daha da merkezileşmektedir (Collins ve Laursen, 

2000; Connolly, Furman, ve Konarski 2000; Collins ve van Dulmen, 2006; Guarnieri ve 

Tani, 2011).  

Üniversite yılları, beliren yetişkinlik döneminin kapsadığı yaş aralığı (18-29) 

düşünüldüğünde önemli bir zaman dilimini kapsamaktadır (Cui, Wickrama, Lorenz, ve 

Conger, 2012; ) ve bu yıllar romantik ilişkilerin sıkça denendiği yıllardır (Gable, Reis, 

Impett ve Asher, 2004). Romantik ilişkiler gençlerin, sosyal, duygusal ve cinsel 

gelişimlerini, kendilerini nasıl gördüklerini ve akran ilişkilerini etkilemektedir. 

Romantik ilişkilerle ilgili kazanılan bilgiler ve beceriler yetişkinliğe taşınıp uygulamaya 

konmaktadır (Arnett, 2007a; Davila, 2012; Furman, 2002). Bu yıllarda kurulan ilişkiler 

ileri dönemlerde kurulacak romantik ilişkilerin niteliğini ve eş seçim sürecini etkilemesi 

açısından büyük bir öneme sahiptir (Fincham ve Cui, 2010; Furman, 2002).  

Erken ilişkilerin potansiyel uzun vadeli etkileri göz önüne alındığında beliren 

yetişkinlikteki romantik ilişkileri anlamak önemlidir. Çünkü bu süreçte birey, ergenlik 

dönemine göre daha ciddi ilişkilere başlamayı düşünmekte (Arnett, 2000; 2004; 2006) 

ve ileride evleneceği ve çocuk sahibi olacağı eşini seçmeye yönelmektedir (Arnett, 

2007b). Beliren yetişkinler, duygusal açıdan daha yoğun, ciddi ve uzun süreli ilişkiler 

kurma ve daha sıklıkla cinsel deneyim yaşama eğilimindedirler (Doğan ve Cebioğlu, 

2011). Bu nedenle, bireyler daha kararlı bir ilişkiye geçiş yaparken ilişkinin devam 

edeceğine dair kanıtlar aramaktadırlar (Solomon ve Knobloch, 2004). Bu dönemdeki 

ilişkilerin yoğun duygusal iniş ve çıkışlara sahip olduğu görülmektedir (Connolly ve 

Konarski, 1994; Larson, Clore ve Wood, 1999). Romantik ilişkilerde istikrarın, 

doyumun ve yakınlığın kurulması, beliren yetişkinlerin daha sonraki gelişimi için 

önemlidir (Fincham ve Cui, 2010).   
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Sonuç olarak, beliren yetişkinlikte romantik ilişkiler en az üç nedenden dolayı 

önemlidir. İlki, romantik ilişkilerin oluşumu ve sürdürülmesi, beliren yetişkinler için 

kritik gelişimsel görevlerdir. Bir yandan, beliren yetişkinler aşktaki seçenekleri 

keşfedebilir ve bu dönemde ilişki deneyimi kazanabilir (Lewandowski ve Bizzoco, 

2007). Öte yandan, diğer romantik seçenekleri keşfetmek amacıyla romantik ilişkilerini 

bitirmeyebilirler. Romantik ilişkilerin bu özellikleri yalnızca bu dönemde önemli 

olmakla kalmayarak, daha sonraki gelişim için de uzun vadeli etkilere sahiptir. 

(Rodrigues, Hall ve Fincham, 2006; Simpson, 1987). İkincisi, romantik ilişki gelişimi, 

gençlerin iyi oluşu ve davranışsal uyumunda (behavioral adjustment) önemli sonuçlar 

doğurmaktadır. Son olarak ise, beliren yetişkinlikte oluşturulan romantik ilişki 

davranışları ve tutumları, yetişkinlikteki ilişkilerin ve evliliğin yordayıcısı olabilir 

(Axinn ve Thornton, 1993; Fincham ve Cui, 2010). Bireyler, ileride karşılaşabilecekleri 

olası sorunların bir kısmını bu dönemde yaşamakta ve birbirlerini tanıma yönünde 

olumlu ve olumsuz deneyimler kazanmaktadır (Özabacı, 2004). Bu nedenle, evlilik 

sorunları ve boşanma için bazı risk faktörleri evlilik öncesi ilişkilerde 

tanımlanabilmelidir (Karney and Bradbury, 1995).  

 

2.3. İşlevsel Olmayan İnançlar  

 

Aaron T. Beck ve Albert Ellis 1970’li yıllarda birbirinden habersiz bir şekilde 

çalışarak bilişsel davranışçı terapinin temellerini atmışlardır. Bilişsel davranışçı terapi, 

Epictetus'un "İnsanlar bir şeylerden değil, bunlara ilişkin bakış açılarından rahatsız 

olurlar." görüşünden yola çıkılarak oluşturulmuştur (Ellis, 1963; Akt. Türküm, 2003). 

Bu yaklaşımın önceki yaklaşımlardan en büyük farkı; insanın duygusal ve davranışsal 

tepkilerinin düşünce ve inançların etkisiyle oluştuğunu söylemesi olmuştur (Türkçapar, 

2012). Bilişsel davranışçı yaklaşıma göre, tüm psikolojik sorunların altında yatan temel 

etken, kişinin ruhsal durumunu ve davranışlarını etkileyen çarpıtılmış ve akılcı olmayan 

düşüncelere sahip olmasıdır. Bu işlevsel olmayan düşüncelerin temelini, bireyin 

büyüme döneminde edindiği hatalı öğrenmeler oluşturmaktadır (Beck, 2001). Bu 

yıllardan sonra etkisi çığ gibi büyüyen yaklaşım ruh sağlığı alanında bilişsel devrim de 

denilen bir dönüşümü başlatmıştır (Türkçapar, 2012). 

Akılcı olmayan düşüncelerin, psikolojik problemlerin odak noktası olduğunu ilk 

olarak öne süren Ellis (1973), bilişsel-davranışçı yaklaşımlar içerisinde önemli bir yer 
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alan Akılcı-Duygusal Davranışçı Terapinin temsilcisidir. Bu kurama göre insanlar hem 

akılcı ve doğru, hem de akılcı olmayan ve çarpık biçimde düşünme eğilimi ile dünyaya 

gelmektedirler (Bilge ve Arslan, 2001). Kişi yaşadığı olaylara bir anlam yüklemekte ve 

yorum yapmaktadır, bunun sonucunda da duygusal tepkiler ortaya çıkmaktadır. 

İstenilmeyen ya da rahatsız edici duygusal tepkiler ortaya çıktığında, bu duygusal 

tepkiler genellikle kişinin akılcı olmayan inançlarını içermektedir (Ellis, 2005). Ellis 

başlangıçta sunduğu 11 akılcı olmayan inancı daha sonra; kişinin kendisiyle ilgili 

istekleri, diğer insanlarla ilgili istekleri ve içinde yaşanılan dünyayla ilgili istekleri 

biçiminde sınıflandırmıştır (Bernard, 1995). 

Bilişsel davranışçı terapinin bir diğer temsilcisi Beck'e göre, otomatik 

düşünceler alışılmış düşünce yolları olup, olumlu ve olumsuz bir şekilde ve genelde 

kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. İnsanların olumsuz otomatik düşünceleri bilişsel 

çarpıtmaları içermektedir; bütün bu bilişsel çarpıtmalar da genellikle akılcı olmayan 

inançlar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kısaca, bilişsel çarpıtmalar akılcı olmayan 

düşüncelerin diğer bir ifadesidir (Cook, 2000; Franklin, 2000, Akt. Bilge ve Arslan, 

2001). 

Düşünme yanlışlıkları, Ellis'in modelinde akılcı olmayan inançlar, Beck'in 

modelinde bilişsel çarpıtmalar olarak isimlendirilmektedir. Her iki kavramlaştırmada da 

ortak noktalar; böylesi düşüncelerin işlevsel olmamasıdır. Bu düşünceler mantıklı ve 

görgül olarak geçerliği olmamasına karşın gerçekmiş gibi kabul edilerek kişiyi 

yenilgiye uğratıcı örüntüler içermektedir (Türküm, 2003). Doğuştan var olan bu 

düşünceler aile, okul, akran ve diğer sosyal ilişkilerle beslenmektedir (Sharf, 1999). 

İşlevsel olmayan düşünce örüntülerinin çocukluk döneminde öğrenilebileceği ya da 

öğretilebileceği kabul edilmektedir (Bilge ve Arslan, 2001). Yaşamın erken döneminde 

bireysel deneyimler ve çevredeki insanlarla yapılan özdeşimlerle oluşan temel inançlar, 

daha sonraki yıllarda benzer deneyim ve öğrenmelerle pekişmektedir (Türkçapar, 2012). 

 İşlevsel olmayan inançlara sahip olmak eğitim seviyesiyle veya kültürle ilişkili 

değildir. Farklı kültürlerde bulunan ve farklı eğitim düzeyine sahip her birey işlevsel 

olmayan inançlar sergileyebilmektedir, bir diğer deyişle bu inançlar evrenseldir (Ellis ve 

Dryden, 1997). Bunun yanı sıra, bilişsel yapıların kültürel etmenlerden etkilenebileceği 

de vurgulanmaktadır (Şahin ve Şahin, 1991). İşlevsel olmayan inançlar kolayca harekete 

geçebilir. Bu durum bireylerin gerçeklere uyum sağlamasını güçleştirebilir. Ancak buna 
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rağmen bireyler işlevsel olmayan inançlarını fark etme ve giderme becerisine de sahiptir 

(Ellis ve Dryden, 1997). 

Bilişsel-davranışçı yaklaşımlar son dönemlerde psiko-eğitim amacıyla yaygın 

olarak kullanılmaktadır. İnsanlar deneyimleri üzerine yorum yapma, düşünme üzerine 

düşünme özelliğiyle yaşantıların etkisini yok edebilme ya da azaltabilme potansiyeline 

sahiptirler (Ellis, 1994). Bilişsel-davranışçı terapi olumsuz otomatik düşünceleri ve 

uyum bozucu inançları tanımayı ve değiştirmeyi vurgulayan bir terapidir (Corey, 2008). 

Bilişsel davranışçı yaklaşımda danışan yanlış düşünme biçimini düzeltebilmesi için 

yaşamı süresince kullanacağı problem çözme tekniklerini kullanması konusunda 

desteklenmektedir. Danışanın etkin bir rol üstlenebilmesi ve değişimin 

gerçekleşebilmesi için ev ödevlerine önem verilir, oturumlar sırasında ve oturumlar 

dışında birtakım bilişsel ve davranışçı tekniklerden yararlanılır (Beck, 2011). 

 

2.4. Romantik İlişkilerde İşlevsel Olmayan İnançlar 

 

Romantik ilişkilerde sıkıntıların oluşmasında, devam ettirilmesinde ve 

iyileştirilmesinde beklentiler ve yorumlar gibi bilişsel faktörlerin önemi uzun zaman 

önce fark edilmiştir (Dryden, 1981; Epstein, 1982; Fincham, Bradbury ve Beach, 1990). 

1980'lerden bu yana, bireylerin yakın ilişkilerle ilgili sahip oldukları olumsuz 

inançların, romantik ilişkilerindeki uyumsuz işlevsellikle nasıl ilişkili olduğu 

tartışılmaya başlanmıştır (Bradbury ve Fincham, 1993; Bradbury, Fincham ve Beach, 

2000; Moller, Rabe ve Nortje, 2001; Moller ve Van der Merwe, 1997). Ampirik 

araştırmaların sonuçları, evlilik sıkıntısının eşlerin birbirlerinin davranışları hakkındaki 

bilişlerinden etkilendiği fikrini desteklemektedir (Baucom ve Epstein, 1990; Bradbury 

ve Fincham, 1990; Bradbury ve Fincham, 1992). Yapılan birçok çalışma, işlevsel 

olmayan olumsuz düşüncelerin evlilik doyumu, evlilik kalitesi ve boşanma ile yüksek 

düzeyde ilişki verdiğini göstermektedir (örn. Bayrami, Heshmati ve Karami 2011; 

Christian, O’Leary ve Vivian, 1994; Eidelson ve Epstein, 1982; Renshaw, Blais ve 

Smith, 2010).  

Başarısız evliliklerin nedenleri arasında işlevsel olmayan düşüncelerin olduğunu 

varsayan evlilik ve aile araştırmacıları, evlilik uyumu ve işlevsel olmayan düşünceler 

arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunduğu ortaya koymuşlardır (Flett, Hewitt, 

Shapiro ve Rayman, 2001; Moller, Rabe ve Nortje, 2001; Moller ve Van der Merwe, 
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1997; Sharp ve Ganong, 2000; Woodward, Carless ve Findlay, 2001). Ayrıca, işlevsel 

olmayan ilişki inançları, etkisiz iletişim, eşin iletişimine ilişkin daha eleştirel 

değerlendirmeler ve eşin iletişiminin nispeten düşmanca ve hoşgörüsüz olduğu 

yönündeki algılamalar ile de ilişkili bulunmuştur (Emmelkamp, Krol, Sanderman ve 

Ruphan 1987; Epstein, Pretzer, Fleming, 1987; Gaelick, Bodenhausen ve Wyer, 1985; 

Roehling ve Robin, 1986). 

Eşler genellikle birbirlerinin davranışlarından yola çıkarak birtakım çıkarımlar 

yapmaktadırlar. Bu çıkarımlar bazen doğru olabilmekte, fakat özellikle eşlerin arasının 

bozulduğu dönemlerde hatalı ve işlevsiz düşünceler nedeniyle çarpıtılabilmektedir. Bir 

eşin uygun olmayan bir davranışının, diğer eşin akılcı olmayan bir inancını tetiklemesi 

ve bunun da rahatsız edici duygulara ve davranışlara yol açması, çiftler arasında 

olumsuz etkileşim döngüsünün oluşmasına sebep olmaktadır. Bu döngü süresiz 

tekrarladığında evlilik ilişkisinin bozulmaktadır (Ellis ve Dryden, 1997). Araştırmalara 

göre (Fincham ve Bradbury, 1988, 1992; Pretzer, Epstein ve Fleming, 1991), sıkıntı 

yaşayan eşler, sıkıntı yaşamayan eşlere göre, olumsuz ilişki olaylarını veya eşlerinin 

olumsuz özelliklerini genel ve değişmez olarak görmektedirler. Bu süreç, eşin evlilik 

sorunları için sorumlu tutulmasını ve sorunların nedeninin eşin olumsuz özelliklerinin 

(kişilik özellikleri, sevgi eksikliği gibi) olduğunu düşünmeyi içermektedir. Dahası, eşin 

ve ilişkinin olumsuz değerlendirilmesinin, olumsuz duygusal tepkiler ve eşler arasındaki 

olumsuz davranışsal tepkiler ile ilişkili olduğu bulunmuştur. (Akt. Baucom ve ark., 

1996). Ayrıca, yakın ilişkiler ile ilgili işlevsel olmayan inançların, karşılıklı değişim için 

eşlerin işbirliğini engelleyebileceğine dikkat çekilmektedir (Eidelson ve Epstein, 1982). 

Baucom ve arkadaşlarına (Baucom ve Epstein, 1990; Baucom, Epstein, Sayers 

ve Sher, 1989) göre, eşler arasında yaşanan sıkıntılarda en az beş bilişsel değişken 

önemli rol oynamaktadır. Birincisi, sıkıntı yaşayan bazı eşler, eşin veya ilişkinin olumlu 

özelliklerine katılıp fark etmeden eşlerinin ve/veya ilişkilerinin olumsuz yönlerine seçici 

olarak katılma (attend selectively) eğilimindedirler. Bu tür çiftler için terapötik bir 

amaç, dikkatini, eşin veya ilişkinin hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin daha temsili 

bir dengesini kapsayacak şekilde kaydırmak olacaktır. İkincisi, zaman zaman bir eş, 

eşinin davranışı için olumsuz yüklemeler (attributions) yapması veya nedensel 

açıklamalar yapması nedeniyle çok sıkıntı çekiyor olabilir. Bu tür atıflar çarpıtılmış 

görünüyorsa, kişinin, eşinin davranışına alternatif açıklamalar düşünmesine yardımcı 

olmak büyük yardım olabilir. Üçüncü olarak, sıkıntı yaşayan eşler, ilişkinin veya eşin 
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davranışının geleceği için olumsuz beklenti (expectancies) veya tahminler geliştirir 

(örn., Eşin ev işlerine asla katılmayacağını öngörür). Bu tahminlerin dayanaktan yoksun 

olduğu düşünülürse, bu öngörüleri değiştirmek için yardım, evlilik için çok daha olumlu 

duygulara ve umutlara yol açabilir. Dördüncüsü, bazı sıkıntı yaşayan eşler, eşlerinin 

veya iki cinsiyetin davranış biçimiyle ilgili varsayımları (assumptions) çarpıtırlar. 

Örneğin, bir eş, erkeklerin ve dişilerin birbirlerinden çok farklı olduğunu düşünebilir ve 

birbirlerini asla gerçekten anlamayı ummazlar. Açıkçası, bu tür varsayımlar davranışları 

etkileyebileceği gibi kişinin ilişkiye ilişkin duygularını da etkileyebilir. Son olarak, bazı 

eşlerin evlilik ilişkisinin nasıl olması gerektiği veya bir eşin nasıl davranması gerektiği 

konusunda aşırı ve gerçekçi olmayan standartlara (standards) sahip olduğu 

görülmektedir. Bu tür standartların değiştirilmesi, davranış değişikliği yapılmamasına 

rağmen ilişkiden daha fazla memnuniyet sağlayabilir. 

Ellis (1962), akılcı duygusal davranışçı terapiyi evlilik terapisine uyarladığından 

beri, evlilik terapisine ve evlilik uyumuna yönelik bilişsel yaklaşımlar artan bir ilgi 

görmüştür (Di-Guiseppe ve Zee, 1986; Fincham, 1985; Grieger, 1986). Bilişsel 

davranışçı terapi çiftlerin, işlevsel olmayan düşüncelerinin ortaya çıkmasını önlemek 

amacıyla, düşünce ve iletişimlerini düzenlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır 

(Beck, 1988). Bilişsel-davranışçı terapinin en önemli kuramsal özelliği, insanların 

“şeylerden (things)” değil, onlar hakkındaki katı düşüncelerinden (zorunluluklar, 

talepler, mutlak haklar gibi) rahatsız olmalarıdır (Dryden, 2009). Eğer birey yaşadığı bir 

olay hakkında işlevsiz düşünürse, kaygı, sağlıksız öfke, depresyon, suçluluk gibi 

işlevsiz ve uyumsuz duygular yaşamaktadır. Tam tersi işlevsel düşünürse, endişe, 

sağlıklı öfke, memnuniyetsizlik, üzüntü, pişmanlık gibi sağlıklı ve uyumlu duygular 

yaşamaktadır (Filipovic´, Vukosavljevic´-Gvozden ve Opacˇic´, 2016). İşlevsel olmayan 

inançların kişinin, kişilerarası olayları nasıl değerlendirdiğini ve tepki verdiğini 

etkilediği varsayılır (Baucom ve Epstein, 1990; Smith, 1982).  

Eşlerden biri veya her ikisi kendileri, eşleri ya da ilişkileri hakkında işlevsel 

olmayan düşüncelere sahip olabilirler. Sürekli ilişkinin ve eşin olumsuz yönlerine 

odaklanıldığı için çatışmalar ortaya çıkar ve çiftler birbirlerine ve ilişkilerine karşı 

olumsuz bir tutum içine girerler. Bu sebeple, bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı 

önleme programları ve eğitimler, çiftlerin ilişkilerinde işlevsel olmayan ve 

uyumsuzluğuna sebep olan düşüncelerini ve gerçekçi olmayan beklentilerini fark 

ettirmeye ve yeniden yapılandırmaya odaklanmaktadırlar (Baucom, Sayers ve Sher, 
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1990; Bradbury ve Fincham, 1993). Ayrıca, eşlerin yakın ilişkilerin özellikleri 

hakkındaki varsayımlarını ve standartlarını şekillendiren tarihi materyalin de dikkatle 

değerlendirilmesi önemsenmektedir. Aşırı veya gerçekçi olmayan varsayımların ve 

standartların değiştirilmesine yardımcı olmak için çeşitli müdahale stratejileri 

içermektedir (Baucom ve Epstein, 1990). Bireylerin olumsuz düşünce ve duygularıyla 

nasıl başa çıkabileceklerinin öğretildiği bu eğitimlerde, ilişkilerin olumlu yönlerini 

korumaya yönelik bilgi ve beceriler de öğretilmektedir (Markman, Stanley, Jenkins, 

Petrella ve Wadsworth, 2006). 

 

2.5. Kültür ve Evlilik 

 

Kültürel ve toplumsal normlar ve cinsiyet eşitliği alanındaki gelişmeler ile 

birlikte evlilikten beklentiler de değişmektedir. 1930 ve 1940'larda evlilik, çocuk 

yetiştirme ve ailede istikrarın sağlanması ile ilgili bir kurum olarak görülmekteydi. 

Erkekler para kazanmak, kadınlar ise iyi bir eş ve anne olmakla yükümlüydüler. 

1960’lara gelindiğinde ise, evliliğin bir erkekle bir kadın arasındaki ilişkinin kalitesini 

önemseyen, romantik bir aşkın simgesi haline geldiği görülmektedir. Kadınların iş 

hayatına katılımının artması ile birlikte, erkeklerin kişisel ilişkilerinde yeni güçlükler 

ortaya çıkmıştır. Evlilik artık yalnızca gelecek kuşakları üretmek, maddi zenginlik 

paylaşmak veya toplumsal statüyü geliştirmekle ilgili olmaktan çıkıp, ideal eş 

beklentilerinden, popüler kültür ve medya imgelerinden etkilenir hale gelmiştir (van 

Acker, 2003). 

Evlilikten beklentiler değişmekle birlikte, aile hemen hemen her toplum 

tarafından en önemli çekirdek yapı olarak görülmektedir. Türk Dil Kurumu Büyük 

Türkçe Sözlükte “Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler 

arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik” olarak tanımlanan 

ailenin, toplumsal, psikolojik, biyolojik, ekonomik ve hukuksal işlevleri vardır ve aile 

içindeki yetişkinlerin çocukların gelişimini her yönüyle destekleme sorumluluğu 

bulunmaktadır. Aile içinde bulunduğu kültürün değerlerini çocuğa aktaran en önemli ve 

etkili kurumdur. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşümlere paralel 

olarak aileler de birtakım değişimlerden geçmektedir. Yaşar Ekici (2014), Türk aile 

yapısının değişim ve dönüşümüne etki eden başlıca etkenleri toplumsal değerler, göç, 

teknoloji, yoksulluk ve kadınların çalışma hayatına girmesi olarak ifade etmektedir. 
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Bununla birlikte, evlilik kurumunun, aile üyelerinin dayanışma içinde olmasının ve 

kadının annelik rolünün önemi korunmaya devam etmektedir. 

Türk toplumu için çeşitli aile modelleri tanımlayan Kağıtçıbaşı (1996), aile 

değişim modelinde ana-babanın amaçları, inançları ve değerlerinin, toplumsal değerlere 

kıyasla çocuğun gelişiminde daha etkili olduğunu belirtmekte ve ana-babanın inançları 

ve değerlerinin kültürel yapılanmalar olduğundan söz etmektedir. Kültürel 

yapılanmalar, bireyci (ayrışmışlık kültürü) ve toplulukçu (ilişkililik kültürü) olarak ele 

alınmaktadır. Toplulukçu kültürlerde, çocuk ve anne baba birbirine her yönden 

bağımlıdır. Bu nedenle çocuğun anne babadan bağımsız kendi kararlarını vermesi ve 

yaşamını şekillendirmesi çok fazla desteklenmemektedir. Kişinin grubun beklentilerine 

uygun davranması beklendiği için, bağımsız kararlar alması ve uygulaması kabul gören 

bir davranış değildir. Kişiler birey olarak değil, bir grubun parçası olarak görülmektedir. 

Bireyci kültürlerde ise, anne baba çocuğun özerk benlik geliştirebilmesi ve bağımsız bir 

birey olabilmesi için gerekli koşulları sağlamaya özen göstermektedir. Kişi ile grubun 

amaçlarının uyuşmaması durumunda kişi kendi amaçlarına öncelik vermektedir. 

Kişinin değerleri ve davranışları içinde bulunduğu kültüre göre şekillenmekte ve 

kültürel yapılanmaların izleri bireylerin benliğinde açık bir şekilde görülmektedir. Bu 

nedenle, kişilerin düşünce ve davranışları içinde bulundukları bağlamdan ayrı ele 

alınmamalıdır. Toplulukçu kültürlerde ilişkisel benliğin, bireyci kültürlerde ise özerk 

benliğin yaygın olduğu varsayılmaktadır. Özerk benliğe sahip bireyler için kendi 

duyguları, düşünceleri ve tercihleri ön planda iken, ilişkisel benliğe sahip bireyler için 

önem verdiği kişilerin duyguları, düşünceleri ve tercihleri öne geçebilmekte ve birey 

kendini başkalarına karşı sorumlu hissederek sürekli çevreye uyumlu davranmak 

konusunda kaygı hissetmektedir. Her birey hem ilişkisel hem özerk benliğin 

özelliklerini taşımakta ancak hangisini daha sık ortaya çıkardığına bağlı olarak benlik 

yapıları farklılaşmaktadır (Markus ve Kitayama, 1991; Triandis, 1995; Wasti ve Erdil, 

2007). 

Kağıtçıbaşı (1996, 2005), sanayileşme ve kentleşmenin artması sonucunda Türk 

toplumunun aile yapısının geçirdiği değişimi duygusal bağlılık aile modeli ile 

açıklamaktadır. Bu modelde, benliklerin bağımlılıktan özerk ilişkiselliğe doğru 

değiştiği, aile üyelerinin duygusal olarak birbirine bağlı, ancak maddi ve aile düzeyinde 

bağımsız oldukları ifade edilmektedir (Kağıtçıbaşı, 1996, 2000, 2010). Duygusal 

bağlılık aile modelinde, çocuğun benliğinin hem özerk hem de ilişkisel yönünün olması 
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beklenmektedir. Aile üyeleriyle duygusal bağlılık kurulduğu sürece, çocuğun belli 

sınırlar içinde özgür davranmasına ve kararlar vermesine izin verilmektedir. Çocuğa 

psikolojik yatırıma daha fazla önem verildiği için, çocuğa verilen maddi değer eskiye 

oranla azalmıştır. Böylece çocuk kimlik keşfine daha çok odaklanabilmektedir. Bu 

değişime rağmen Türkiye’de kentli ve eğitimli kesimde bile ebeveyn kontrolü bireyci 

toplumlardan daha fazla görülmektedir (Kağıtçıbaşı, 1996). Ayrıca, Türkiye gibi 

kültürel olarak geçiş aşamasında olan toplumlarda sosyo-kültürel özelliklere bağlı 

olarak benimsenen değerler farklılık gösterebilmektedir. Modernleşmenin artmasıyla 

birlikte ait hissedilen gruba itaatin azaldığı, ancak birey ile grup arasındaki belirsiz sınır 

nedeniyle duygusal iç içeliğin devam ettiği görülmektedir (Kağıtçıbası, 1997, 1998, 

2005). 

İlişkisellik ve aile bağlarının önemli olduğu kültürlerde, gençler farklı 

deneyimleri aile içinde ve aile değerlerinin izin verdiği ölçüde yaşamaktadırlar (Doğan 

ve Cebioğlu, 2011). Bu açıdan balkıdığında evliliğin, bireysel psikolojik bir olaydan 

ziyade, sosyal bir olay olduğu ve bireyin, eşinin tüm akrabalarını içeren yeni bir ilişki 

ağının içine girmesini temsil ettiğini söylemek yanlış değildir. Bu durum özellikle, aile 

üyelerinin duygusal olarak yakın oldukları ve birbirleriyle yoğun temas kurdukları 

geleneksel kültürlerde geçerlidir. Ayrıca karşılıklı bağlılığa değer veren kültürlerde 

evliliğin aile üyeleri arasındaki bağlantıları güçlendirdiğine inanılmaktadır (Arnett, 

2013). 

Türkiye’de kadınlar ve erkekler farklı şekilde toplumsallaşmaktadırlar. Anne 

babalar kız çocuklarına daha koruyucu davranmaktadırlar. Kız çocuklarının daha 

bağımlı olmaları beklenirken, erkek çocuklar daha özgür yetiştirilmektedirler. 

Kadınların ev ile ilgili işlerde daha fazla sorumluluk alması ve annelik rolüne uygun 

davranması beklenirken, erkeklerin ev dışında daha fazla zaman geçirmelerine izin 

verilmektedir (Güneri, Sümer ve Yıldırım, 1999). Dolayısıyla, cinsiyete bağlı 

toplumsallaşmanın etkisi, romantik ilişkilerin başlatılması ve sürdürülmesi sürecinde de 

görülmektedir.  

Türk kültüründe, erkek çocuk ebeveynleri tarafından ekonomik ve sosyal 

güvence olarak kabul edilebilmektedir. Özellikle bakıma muhtaç yaşlı ebeveynler 

genellikle çocuklarıyla birlikte yaşamakta ve çocuklarının evliliklerine müdahale 

etmeye meyilli olabilmektedirler. Bu nedenle, eşler arasında yakınlık, özerklik ve 

ebeveynlik (bazı aile büyükleri torunlarının ismini bile seçebilirler) en önemli çatışma 
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konularıdır. Türkiye’de yaygın olarak gelinler ve kaynanalar arasında bu üç alanda 

çatışma yaşanmaktadır. Kadınlar evlilikleriyle ilgili kaynanalarıyla güç mücadelesine 

girdikleri zaman, eşleri süreci iyi yönetemediğinde kendilerini oldukça yalnız ve çaresiz 

hissetmektedirler. Bu tür güç mücadeleleri evlilik ilişkisi üzerinde önemli bir gerilim 

kaynağı olmaktadır. Dolayısıyla, eşlerin ebeveynleriyle yakınlık ve özerklik arasındaki 

dengeyi düzenleyebilmeleri önemlidir (Karahan, 2009). 

Kök ailedeki deneyimler ileride kurulacak romantik ilişkilerde sergilenecek 

tutum ve davranışlar için önemli bir kaynaktır (Cui, Wickrama, Lorenz ve Conger, 

2012). Amato ve Booth’a (2001) göre, gençler ebeveynlerinin ya da bakıcılarının 

evliliklerini gözlemleyerek, kendi romantik ilişki davranışlarını şekillendirmektedirler. 

Romantik ilişkiler hakkındaki inançların da, ciddi birliktelikler kurulmadan önce 

şekillendirilmiş olması olası görünmektedir (Willoughby, 2010). Gençler, aile 

ortamından edindikleri düşünce ve davranışlar sonucunda ya başarılı ilişkiler kurmakta 

ya da başarısız olmaktadırlar (Bryant ve Conger, 2002; Conger, Cui, Bryant ve Elder, 

2001).  

Evlilik ilişkisine yönelik müdahale programları hazırlanırken kültürel özelliklere 

dikkat edilmesi gerekir. Çünkü bireyci kültürlerde eşler arasında romantik yakınlığın 

artmasına yönelik müdahaleler planlanırken, toplulukçu kültürlerde daha çok eşlerin 

birbirleriyle düşünce ve duygularını paylaşmaya cesaretlendirilecekleri müdahaleler 

planlanmalıdır (Chen ve Li, 2007). Örneğin Karahan’ın (2009) Türk çiftlerle yaptığı 

çalışmada, kadın katılımcılar, erkeklerin dikkatini bir ilişki sorununun üzerine çekmek 

amacıyla tartışma başlatmak zorunda hissettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, kadınlar 

eşlerinin daha çok sağlıksız dinleme biçimleri kullandıklarını ve ilişkiye yönelik 

tartışmalardan eşlerinin öfkeleri sebebiyle geri çekildiklerini iddia etmişlerdir. 

Oturumlar süresince de erkek katılımcıların, duygularını açıklamakta ve özellikle sözlü 

tepkiler ve kabul mesajları vermekte önemli sorunlar yaşadığı gözlenmiştir. 

Katılımcılardan eşlerinin en çok sevdikleri fiziksel ve duygusal özelliklerini 

listelemeleri istendiğinde, kadın eşlerin cevapları son derece detaylı ve duygusalken, 

erkek eşlerin cevaplarının çok temel ve yüzeysel olduğu görülmüştür.  

Bir başka çalışmada (Nazlı, 2013), evli kadınların aile sistemlerini nasıl 

algıladıklarını incelenmiştir. Çalışmada 21 evli kadından görüşme yöntemi ile veriler 

elde edilmiştir. Genel olarak evli kadınların geleneksel Türk aile yapısının değerlerini 

benimsedikleri belirlenmiştir. Evli kadınlara göre ailelerinde geleneksel işbölümü 
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olduğu, çocukların ailenin merkezinde yer aldığı ve gelişimlerinin desteklenmesine özen 

gösterildiği; eş ilişkisinde ‘sevgi, saygı, güven, sabır, fedakarlık, iletişim, affetme ve 

kök aile’ önemli anahtar kavramlar olduğu; aile üyelerinin ortak boş zaman 

etkinliklerinde hafta içi akşam yemeği ve sonrası sohbetler ile hafta sonları ve tatillerde 

kök aile, akrabalar ile etkileşimlerin tercih edildiği; kadın ve erkeğin öğrenim düzeyi 

artıkça aile problemlerine ortak karar verildiği ve iletişim yoluyla çözüme 

kavuşturulduğu; ailenin yeniden dengelenmesi için kadınların çaba gösterdiği ve aile 

üyelerinin de kenetlenerek birbirlerine sosyal destek verdikleri; geleneksel değerlerin 

ailelerinin kural ve rollerinde önemli belirleyiciler olduğu ancak değişime de açık, esnek 

aile yapısının olduğu; kök aile, akraba, komşular, iş arkadaşları ile etkileşimi yoğun 

olduğu ve bundan hoşnut oldukları, ancak makro sistemle ilgilerinin sınırlı olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar, kültürel özelliklerin romantik ilişkileri ve evliliği 

şekillendirmede son derece önemli olduğunu göstermektedir.  

 

2.6. Evlilik Öncesi İlişki Eğitimi 

 

Tarihsel olarak incelendiğinde, evlilik ilişkisi eğitimlerinin, köklerinin dinsel 

kurumlara dayandığı ve yakın zamana kadar çoğu ilişki eğitiminin dini bağlamlarda 

gerçekleştiği görülmektedir. Dolayısıyla, dini inanca sahip olmayanlar veya bu gibi 

ortamlardan rahatsızlık duyanlar bu hizmetlerden yararlanamamışlardır. Bu gerçek fark 

edildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Avustralya, Japonya, 

Norveç ve Birleşik Krallık gibi gelişmiş ülkelerin hükümetlerinin çift ilişki eğitimini 

teşvik etme çabaları olduğu görülmektedir (Fincham, Stanley, ve Rhoades, 2012).  

Carroll ve Doherty’in (2003) aktarımına göre, evlilik öncesi önleyici programlar, 

1932’de Merrill-Palmer Enstitüsü’nde geliştirilen ilk programla birlikte resmi olarak 

başlamıştır. 1941’de Philadelphia Evlilik Konseyi evli genç çiftlere ve evlilik öncesinde 

bulunan çiftlere yardım etmek için “evlilik ilişkisindeki birlikteliğin nasıl olması 

gerektiği ile ilgili daha iyi bir anlayış kazandırılmalı ve evlilikte zorluğa neden olacak 

bazı durumlardan kaçınmaları için yardım edilmeli” amacıyla standart bir program 

geliştirmiştir. Bu erken başlangıcına rağmen, evlilik öncesi eğitimler 1970’lere kadar 

nispeten nadir olarak uygulanmıştır. 1970’lerden bu yana, artan boşanma oranları 

nedeniyle, bu alanda çalışan uzmanların eğitim programları ile bireyleri evliliğe 

hazırlamaya yönelik ilgileri artarak devam etmektedir. Evlilikteki sıkıntı ve boşanmaları 
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önlemeye yönelik çabaların, evlilik ilişkileri ile ilgili gelişimsel ve müdahaleye yönelik 

araştırmaların sonuçlarından etkileşimli bir şekilde yararlanması gerekmektedir.  

Bütün bireylerin yaklaşık % 90'ı evlilik ilişkisine girmekte ve çoğu evlilikte 

ilişkinin kalitesi zamanla azalmaktadır. Bu evliliklerin % 50’ye yakını veya daha fazlası 

başarısız olmakta ve hayal kırıklığı, çatışma, sürekli mutsuzluk ile kendini 

göstermektedir (Bradbury, 1998; Bradbury, Fincham ve Beach, 2000; Cherlin, 1992; 

Raley ve Bumpass, 2003; van Acker, 2003). Boşanma, evlilik sıkıntısı ve romantik 

ilişkilerdeki diğer güçlükler eşler ve çocuklar üzerinde olumsuz duygusal, fiziksel, 

davranışsal ve sosyal sonuçlara sebep olmaktadır (Amato ve Keith, 1991; Cui, Fincham 

ve Pasley, 2008; Rhoades, 2008; Wickrama, Lorenz, Conger ve Elder, 1997). 

Yetişkinlerde, depresyon ve alkol sorunları; çocuklarda davranışsal, duygusal ve 

akademik sorunlar da dahil olmak üzere bir dizi uyum sorunları ile ilişkili olduğu 

görülmektedir (Cummings ve Davies, 2002; Emery, 1982; Grych ve Fincham, 1992).  

Eşlerin evlilik anlaşmazlıklarının üstesinden gelme yeteneği, evliliklerin uzun 

vadeli sürmesi ve ailenin tüm üyelerinin refahı ile ilgilidir. Aile işlevselliğinin 

ebeveynlerin ve çocukların iyi oluşu üzerindeki etkileri nedeniyle, aile süreçlerini 

iyileştirmek için çok sayıda önleme ve müdahale programları geliştirilmiştir (Blanchard, 

Hawkins, Baldwin ve Fawcett, 2009; Guerney ve Maxson, 1990; Hawkins, Blanchard, 

Baldwin ve Fawcett, 2008; Jakubowski, Milne, Brunner ve Miller, 2004; Markman, 

Stanley ve Blumberg, 1994; Miller, Miller, Nunally ve Wackman, 1991; Morgan, 

Nu'Man-Sheppard ve Allin, 1990).  Bu programlarının en temel hedefi, bireylerin 

istikrarlı ve doyumlu bir ilişki kurmalarına yardımcı olmak için bilgi aktarmak, beceri 

öğretmek ve katılımcıların uygun beklenti ve tutum geliştirmelerine yardımcı olmaktır. 

Programlar genellikle, bilgi aktarıcı yöntemler, belirli becerileri öğretmek için 

deneyimsel alıştırmalar ve ev ödevlerini içermektedir. Açık iletişimi, aktif dinlemeyi, 

empatiyi ve çatışma çözme becerilerini geliştirerek, düşünce ve davranışlarda değişiklik 

yaratmaya yönelik olarak tasarlanmışlardır.  

İlişki eğitimi önemlidir ve hâlihazırda sıkıntı çeken çiftlere sağlanan çift 

danışmanlığın aksine, sorun haline gelmeden önce ilişki sorunlarını ele almaktadır 

(Berger ve Hannah, 1999; Fincham, Stanley ve Rhoades, 2012). Tasarlanan evlilik 

öncesi programlar, evlilik sıkıntısı ve boşanma ile ilişkili risk faktörlerini öngörerek 

önleyici bir yaklaşım sağlamaya çalışmaktadır. Evlilik öncesi eğitim, evlilikten daha 
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fazla doyum ve daha düşük boşanma oranı ile ilişkilidir (Stanley, Rhoades ve Markman 

2006; Sullivan and Bradbury, 1997).  

Beliren yetişkinlik döneminde romantik bağlanmaya verilen önemden dolayı 

romantik ilişkiler, genel yaşam doyumunun önemli bir yordayıcısıdır. Dolayısıyla, 

beliren yetişkinlerin ilişkilerinde kaliteyi arttırmayı amaçlayan önleme ve müdahale 

programlarının odağında romantik ilişkiler yer almalıdır. Ayrıca, evlilik öncesinde 

öğrenilen ilişki davranışları, evlilik de dahil olmak üzere yetişkinlikteki uzun vadeli 

ilişkilere taşınmaktadır (Fincham, Stanley ve Rhoades, 2012; Guarnieri, Smorti ve Tani, 

2015). Özellikle romantik ilişkiler hakkındaki inançların, ciddi birliktelikler kurulmadan 

önce şekillendirilmiş olması olası görünmektedir (Willoughby, 2010). Kök ailedeki 

deneyimler ileride kurulacak romantik ilişkilerde sergilenecek tutum ve davranışlar için 

önemli bir kaynaktır (Cui, Wickrama, Lorenz, ve Conger, 2012). Amato ve Booth’a 

(2001) göre, gençler ebeveynlerinin ya da bakıcılarının evliliklerini gözlemleyerek, 

kendi romantik ilişki davranışlarını şekillendirmektedirler. Aile ortamından edindikleri 

düşünce ve davranışlar sonucunda ya başarılı ilişkiler kurmaktadırlar ya da başarısız 

olmaktadırlar (Bryant ve Conger, 2002; Conger, Cui, Bryant ve Elder, 2001). Bu 

nedenle, evliliğe yönelik eğitim faaliyetleri genç ve bekar bireylere doğru 

yönelmektedir (Fincham, Stanley, ve Rhoades, 2012; Guarnieri, Smorti ve Tani, 2015).  

Günümüzde, yaşanan gelişmelere bağlı olarak gençler çeşitli romantik ilişki 

olasılıkları tercih edebilmektedirler. Bu artan olasılıklara rağmen evliliğin kişinin 

zihinsel, fiziksel ve maddi refahına yararlı olduğu araştırmalarla desteklenmektedir 

(Waite ve Gallagher, 2000). Stanley (2001), eşin işi, evlilik öncesi birlikte yaşama, boş 

zaman faaliyetlerindeki uyuşmazlık, cinsel ilişkideki zorluklar, boşanmış ebeveyne 

sahip olma, eşin kişiliği ve alışkanlıkları ile ilgili memnuniyetsizlik, dini farklılıklar, 

mali işlerin ayrı sürdürülmesi ve evlilik öncesi gebelik gibi birçok faktörün evlilik 

sıkıntılarını ya da boşanma riskini arttırdığı söylemektedir. Ayrıca, daha durağan ve 

değiştirilme olasılığı daha düşük olan risk faktörlerine karşı dinamik ve değişken risk 

faktörlerini önleme çabalarına odaklanmanın daha mantıklı olduğunu belirtmektedir. 

Genç yetişkinlerle yürütülen ilişki geliştirme programları, para, cinsellik ve 

ebeveynlik bilgisi, gerçekçi beklentiler, çatışma çözme gibi etkileşimsel beceriler, ortak 

boş zaman etkinlikleri gibi uzun vadede ilişki istikrarına ve doyuma katkı sunması 

beklenen öğelerle şekillendirilmektedir (Carroll ve Doherty, 2003; Stanley, 2001). 

Erken müdahale, gençlerin evlilik rolleri ve meseleleri hakkında daha doğru bilgi sahibi 
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olmalarına, gerçekçi beklentileri kabul etmelerine ve arkadaşlığa dayalı evlilik ilişkisi 

kurmalarına yardım ederek ilişki sıkıntısı riskinin azalmasına katkı sağlamaktadır 

(Silliman ve Schumm, 2004). 

İlişki geliştirme programlarının kısa ve uzun vadeli yararları, evlilik 

sıkıntılarının olumsuz etkilerini azaltmanın yanı sıra, çift eğitimine olan ihtiyacı da 

gözler önüne sermektedir. Evlilik öncesi bireylerin, kendilerini ve eşlerini daha iyi 

tanımalarına, ilişkiye yönelik bilgi ve beceri kazanmalarına yardım edecek daha fazla 

kamu hizmetine ve özel hizmete gerek duyulmaktadır (Silliman ve Schumm, 2000). 

Çünkü boşanmanın toplum için büyük ekonomik, sosyal ve yasal maliyetleri vardır (van 

Acker, 2003). Oysa güvenli ve istikrarlı evlilikler, yetişkinlere, çocuklara ve topluma 

fayda sağlamaktadır (Waite ve Gallagher, 2000). 

 

2.7. Yurt İçinde (Türkiye’de) Yapılan İlgili Araştırmalar 

 

Yurt içinde yapılmış ilgili çalışmalar incelendiğinde özellikle son 15-20 yıldır 

romantik ilişkiler ve ilişki eğitimlerine yönelik çalışmaların arttığı görülmektedir. 

Romantik ilişkilerle ilgili yapılan çalışmaların çoğu üniversite öğrencileriyle 

yürütülürken, ilişki eğitimlerinin çoğu evli ya da bir partneri olan çiftlerle 

yürütülmektedir. Bu başlıkta önce romantik ilişkiler ile ilgili yapılan betimsel çalışma 

örnekleri, daha sonra ise ilişki eğitimleriyle ilgili yapılan deneysel çalışma örnekleri yer 

almaktadır. 

Eryılmaz ve Atak (2007) beliren yetişkinler için romantik yakınlığı başlatmanın 

belirleyicileri olarak, kendilik bilgisi, kendilik algısı, davranışsal yakınlık, romantik 

sözelleştirme ve bilişsel ve duygusal yakınlık olmak üzere beş önemli belirleyici ortaya 

koymuşlardır. Kendilik bilgisi, dürüstlüğü, başkalarının duygularına ve düşüncelerine 

saygılı olmayı; kendilik algısı sempatiklik, çekicilik ve akıllılık gibi kişisel yeterliliklere 

ilişkin değerlendirmeleri; davranışsal yakınlık, ilgi duyulan kişiyle zaman geçirme, 

kişinin telefon numarasını alma gibi davranışsal öğeleri; romantik sözelleştirme şiir 

yazmak, anlamlı sözler söylemek gibi bileşenleri; duygusal ve bilişsel yakınlık ise fikir 

almayı, eşini düşünmeyi ve duyguları içermektedir.  

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma ile cinsiyet, yalnızlık, başa 

çıkma, ihtiyaç doyumu ve algılanan kontrol arasındaki ilişkileri inceleyen bir dizi 

çalışmaya rastlanmaktadır (Eryılmaz ve Ercan; 2010a, 2010b, 2011a, 2011b). 
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Erkeklerin kadınlara kıyasla romantik yakınlığı daha rahat başlattıkları ve romantik 

yakınlığı başlatma belirleyicilerinden olan romantik sözelleştirmeyi, kendilik algısını, 

davranışsal yakınlığı, duygusal ve bilişsel yakınlığı daha çok kullandıkları görülmüştür. 

Beliren yetişkinlerin kendilik algılarının olumlu olması, onların daha az yalnızlık 

yaşamalarıyla ilişkili bulunmuştur (Eryılmaz ve Ercan, 2010a). Romantik ilişki 

sayısının artmasına bağlı olarak bireylerin, problem odaklı başa çıkma ve sosyal destek 

arama yöntemlerini, hiç romantik ilişkisi olmayanların ise kaçınma yöntemini 

kullandıkları saptanmıştır. Problem odaklı başa çıkma ve sosyal destek arama 

stratejilerini kullanmanın romantik ilişkiyi başlatmaya pozitif yönde katkısı 

bulunmaktadır (Eryılmaz ve Ercan, 2010b). Romantik yakınlığı başlatma ile yetkinlik 

ve ait olma ihtiyacını doyurma anlamlı düzeyde ilişkilidir. Öte yandan romantik 

yakınlığı başlatma ile özerklik ihtiyacı doyurma anlamlı düzeyde ilişkili değildir 

(Eryılmaz ve Ercan, 2011a). Beliren yetişkinlerin algılanan kontrol düzeylerinin 

yükselmesine paralel olarak, romantik yakınlığı başlatma belirleyicilerine de daha 

yüksek düzeyde sahip oldukları sonucuna varılmıştır (Eryılmaz ve Ercan, 2011b). 

Üniversite öğrencilerinin evlilik yaşantısı ile ilgili bilgileri elde etmek için 

başvurdukları kaynakların ve evlilik öncesi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinin 

amaçlandığı çalışmaya yaşları 18-28 arasında değişen 325 öğrenci katılmıştır. 

Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen Evlilik Öncesi Eğitim 

İhtiyaçlarını Belirleme Anketi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada üniversite 

öğrencilerinin evlilik yaşantısı ile ilgili bilgi ve becerilerini çoğunlukla evli bireyleri 

gözleyerek, arkadaşlarıyla konuşarak ve televizyon programları vasıtasıyla öğrendikleri 

saptanmıştır. Öğrenciler en fazla iletişim becerilerini geliştirme, çiftler arasındaki 

bağlılığı geliştirme, anne baba olmayı öğrenme ve boşanmayı önleme konularında 

eğitim almak istedikleri belirtmişlerdir. Ayrıca, öğrencilerin çoğunluğu henüz ilişkileri 

yokken evlilik öncesi eğitim almak istediklerini ifade etmişlerdir (Hamamcı, Buğa ve 

Duran, 2011). 

Bir başka çalışmada, üniversite öğrencilerinin işlevsel olmayan ilişki 

inançlarının cinsiyet ve romantik ilişki yaşama durumu değişkenlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı incelenmiştir. 742 lisans öğrencisine “İlişki İnançları Ölçeği” 

uygulanmış ve araştırma bulgularına incelendiğinde, erkek öğrencilerin romantik 

ilişkilere yönelik inançlar arasında yer alan “Her şeyi birlikte yapmalıyız”, 

“Birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız” ve “Birbirimizi değiştirebilmeliyiz” 
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inançlarına kızlara oranla daha yüksek düzeyde sahip oldukları saptanmıştır. Romantik 

ilişki yaşama durumu ele alındığında ise “daha önce yaşamayıp, şimdi romantik bir 

ilişki yaşayan” öğrenciler ile “daha önce ve şimdi romantik bir ilişki yaşayan” 

öğrencilerin diğer gruplardaki öğrencilere göre daha yüksek düzeyde işlevsel olmayan 

ilişki inançlarına sahip oldukları belirlenmiştir (Gizir, 2013). 

Romantik ilişkilerle ilgili çalışmaların çoğunun üniversite öğrencileriyle 

yapıldığı görülmektedir. Bu gelişim döneminin özellikleri dikkate alındığında, 

bireylerin romantik ilişki alanında keşifler yapması ve olasılıkları denemesi kimlik 

keşfine hizmet etmektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, romantik yakınlığı 

başlatma ve sürdürme ile cinsiyet, stresle başa çıkma, ihtiyaç doyumu, işlevsel olmayan 

ilişki inançları gibi değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırıldığı görülmektedir. Ayrıca, 

üniversite öğrencilerinin evlilikle ilgili bilgileri edindikleri kaynaklar ve evlilik öncesi 

eğitim ihtiyaçları da araştırılan konular arasındadır.  

Türkiye’de ilişki geliştirme eğitimlerinin genellikle evli ya da bir partneri olan 

çiftlerle yürütüldüğü görülmektedir. Örneğin, Sevim Aydemir (1996), evlilik ilişkisini 

geliştirmek amacıyla Transaksiyonel Analize dayalı yedi haftalık (haftada üç saat) bir 

eğitim programının eşlerin çatışma düzeyleri, evlilik doyumu ve ego durumları üzerine 

etkisi incelenmiştir. Deney ve kontrol grubundan oluşan çalışmada Evlilik Yaşamı 

Ölçeği, Evlilik Yaşamı Anketi ve Sıfat Tarama Listesi kullanılmıştır. Yapılan analizler 

sonucu, deney grubundaki katılımcıların, evlilik doyumları ve ego durumları üzerinde 

anlamlı farklılıklar oluşmadığı, bireylerin sadece Yetişkin ego durumunda olumlu 

yönde değişiklik olduğu belirlenmiştir. Bir başka çalışmada (Kalkan, 2002), evli 

çiftlerden oluşan bir gruba evlilik ilişkisini geliştirme programı uygulanmıştır. Bu 

program ile çiftlerin evlilik uyum düzeylerinde bir farklılık olup olmayacağı 

incelenmiştir. 10 hafta boyunca, yaklaşık 2,5 saatlik oturumlar şeklinde uygulanan 

program sonucunda, deney grubundaki çiftlerin evlilik uyum düzeylerinde artış olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca deney ve kontrol grubundaki çiftlerin evlilik uyumlarına ilişkin ön-

test ve son-test puanları arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığı 

bulunmuştur. 

Canel (2007) evli çiftlere yönelik hazırladığı beceri geliştirme programı ile 

ailede iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve evlilik doyumunu 

arttırmayı hedeflemiştir. Çalışma grubu en az beş senelik evli ve çocuğu olan 10 çiftten 

oluşturulmuş ve katılımcılar deney-kontrol gruplarına atanmışlardır. Grup çalışmasının 
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çiftlerin evlilik doyumlarını, evlilik ilişkilerinden duydukları mutluluğu, evlilik 

uyumlarını, eşlerine duydukları yakınlığı arttırmakta ve eşle yaşanan çatışmaları, eşlerin 

birbirlerine duydukları öfkelerini azaltmakta etkili olduğu saptanmıştır. Ancak evlilik 

ilişkilerine yansıyan maddi kaynaklı problemler, eşlerin ailelerinden kaynaklanan 

problemler ve ebeveynlik anlayışlarıyla ilgili problemler konusunda etkili bir rol 

oynanamadığı belirlenmiştir.  

Ersanlı (2007) tarafından yapılan araştırmada, deney grubundaki çiftlere akılcı 

olmayan inançlarıyla baş etme becerileri kazandırmak amacıyla bilişsel davranışçı 

yaklaşıma dayalı evlilik ilişkisini geliştirme programı uygulanmıştır. Uygulama 

sonunda, bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı evlilik ilişkisini geliştirme programının 

deney grubundaki çiftlerin evlilik ilişkilerinde çaresizlik ve sevilmezlik inançlarıyla baş 

etmelerinin anlamlı olarak yükseldiği belirlenmiştir. Benzer bir diğer çalışmada, bilişsel 

davranışçı yaklaşıma dayalı evlilik ilişkisini geliştirme programının evli bireylerin 

evlilik uyum düzeylerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. 15’er kişiden oluşan deney 

ve kontrol gruplarına Evlilikte Uyum Ölçeği uygulanarak ön-test ve son-test puanları 

arasındaki farklar incelenmiştir. Uygulanan programın deney grubundaki katılımcıların 

evlilik uyum düzeylerini artırdığı ve programa katılmayan kişilere göre evlilik uyumu 

son-test puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca kontrol grubundaki 

bireylerin ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (Kalkan ve 

Ersanlı, 2008). 

Karahan (2009), çift iletişim programının çatışma çözme becerilerinin gelişimine 

ve aktif çatışma eğiliminin azalmasına yönelik etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. 10 

hafta boyunda, 90 dakikalık oturumlar şeklinde uygulanan program sonunda, deney 

grubunun ön-test ve son-test puanları arasında farkın anlamlı derecede yüksek çıktığı ve 

bu etkinin 3 ve 6 aylık izleme ölçümlerinde de devam ettiği görülmüştür. Yılmaz’ın 

(2009) çalışmasında ise, en az bir yıldır ilişki yaşayan ve yakın gelecekte evlenme 

planları yapan çiftler deney ve kontrol gruplarına atanmışlardır. Çalışmada Parrott ve 

Parrott (2006) tarafından geliştirilen Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programı’nın 

(SYMBIS) çiftlerin ilişki doyumuna etkisi incelenmiştir. Yaklaşık 120 dakika olmak 

üzere yedi hafta süren oturumlar sonucunda, deney grubundaki çiftlerin ilişki 

doyumlarının arttığı görülmüştür. Bir başka çalışmada (Duran, 2010), en az altı aydan 

beri birlikteliği olan ve evlenmeyi planlayan üniversite öğrencisi çiftlere Evlilik Öncesi 

İlişki Geliştirme Programı uygulanmıştır. Bu program ile çiftlerin iletişim becerileri ve 
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çatışma iletişim tarzları üzerinde bir farklılık yaratmak amaçlanmıştır. Araştırma 

sonucunda deney gurubundaki çiftlerin iletişim becerileri üzerinde etkili olduğu, fakat 

programın çatışmaya ilişkin olumlu iletişim tarzlarını ve duygularını ifade etmelerini 

geliştirmede etkili olmadığı bulunmuştur.  

İlişki Geliştirme Programı'nın üniversite öğrencilerinin ve partnerlerinin ilişki 

doyumu düzeyleri üzerindeki etkisini incelendiği araştırmada ön-test, son-test ve izleme 

testi kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında altışar 

çift yer almıştır. Deney grubuna yedi haftalık İlişki Geliştirme Programı uygulanmıştır. 

Araştırma sonucunda, deney ve kontrol gruplarının son test puanları arasında deney 

grubu lehine anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Uygulanan yedi oturumluk eğitim 

programı, deney grubuna katılan bireylerin ilişki doyumu düzeylerini artırmıştır. Buna 

karşın, deney grubuna verilen eğitimin, uygulamadan iki ay sonra etkisinin kalıcı 

olmadığı görülmüştür (Yalçın, 2010). 

Haskan Avcı (2013) araştırmasında, iletişim, çatışma çözme, romantizm-

cinsellik, farklılıkları kabul ve sosyal destek boyutlarını içeren "Evliliğe Hazırlık 

Programı"nın üniversite öğrencilerinin çift ilişkileri ve ilişki istikrarı üzerindeki etkisini 

incelemiştir. 20 öğrenciden oluşan deney grubuna, John Gottman'ın "Güçlü İlişki Evi" 

modeline dayalı olarak geliştirilen 10 oturumluk Evliliğe Hazırlık Programı 

uygulanmış; kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Araştırma 

sonucunda, uygulanan programın deney grubunda yer alan bireylerin farklılıkları kabul, 

çatışma çözme, iletişim ve ilişki doyumu üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığı, sadece 

bağlılık düzeyinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Kontrol grubunda ise 

herhangi bir değişikliğe rastlanmamıştır. İzleme testi sonuçları incelendiğinde 

programın etkisinin sadece iletişim boyutunda devam ettiği, diğer boyutlarda anlamlı bir 

fark olmadığı saptanmıştır.  

Türkiye’de yürütülen ilişki geliştirme programları ile çiftlerin ilişki doyumlarını, 

evlilik uyumlarını, iletişim becerilerini ve çatışma çözme becerilerini geliştirmek ve 

işlevsel olmayan düşünce düzeylerini azaltmak amaçlanmıştır. Çalışmaların sonuçları 

incelendiğinde, ilişki geliştirme programlarının katılımcılar üzerinde olumlu etkiye 

sahip olduğu görülmektedir. Bazı çalışmalarda uygulanan programların etkisinin izleme 

testinde devam ettiği görülürken, bazı çalışmalarda ise etkinin kalıcı olmadığı sonucuna 

varılmıştır.  
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2.8. Yurt Dışında Yapılan İlgili Araştırmalar 

 

Yurt dışında yapılan çalışmalar incelendiğinde, ilişki geliştirme eğitimlerinin 

Türkiye’den daha yaygın olduğu ve çoğu ülkede hükümetler tarafından önemsendiği 

görülmektedir. İlgili alanyazında yapılan çalışmaların etkililiğin değerlendirildiği meta-

analitik çalışmalar da dikkat çekmektedir. Ancak Türkiye ile benzer olarak bu tür 

eğitimlerin daha çok evli ya da bir partneri olan çiftlere yoğunlaştığı görülmektedir. 

Aşağıda önce romantik ilişkiler ile ilgili yapılan betimsel çalışma örnekleri, daha sonra 

ise ilişki eğitimleriyle ilgili yapılan deneysel çalışma örnekleri yer almaktadır. 

Dixon ve arkadaşları (1991) yaptıkları çalışmada, evlilik sıkıntısının hangi 

inançlar tarafından yordandığını incelemişlerdir. Anlaşmazlığın yıkıcı olduğu inancı, 

zihin okuma ve eşlerin değişemeyeceğine olan inanç evlilik sıkıntılarıyla anlamlı 

derecede ilişkili çıkarken, cinsel mükemmeliyetçilik ve cinsiyetlerin önemli derece 

farklı olduğu inancı evlilik sıkıntılarıyla ilişkili çıkmamıştır. Eşlerin değişemeyeceğine 

olan inanç, neredeyse evliliğin tüm etkileşim alanlarıyla (duygusal ve problem çözücü 

iletişim, birlikte zaman geçirme, ev ekonomisi, çocuklarla ilgili uygulamalar vb.) 

yüksek ilişkiler vermiştir.   

Bradbury ve Fincham (1993) yaptıkları çalışmada ise, 43 evli çift ile 

çalışmışlardır. Çiftler ilişki inançları ilgili bir envanter doldurduktan sonra kameralı bir 

odaya alınarak evlilikleriyle ilgili ortak bir sorun üzerinde çözüme ulaşmaları 

istenmiştir. Kadınlarda işlevsel olmayan inançlar arttıkça, daha az kaçınma davranışı ve 

daha çok olumsuz davranış gösterme eğilimi görülmüştür. Erkeklerde işlevsel olmayan 

inançlar arttıkça ise, eşlerinin olumsuz davranışlarına, olumsuz davranışla karşılık 

verme eğilimi artmıştır. Buna ek olarak, kadınların kocalarının olumsuz 

davranışlarından sonra olumlu tepkiler verme olasılıkları daha düşük iken, erkeklerin 

karısının olumlu davranışından sonra sorunun tartışılmasından kaçınma olasılıkları daha 

düşük çıkmıştır. 

Möller ve arkadaşları bir dizi çalışmada (Möller ve de Beer, 1998; Möller, Rabe 

ve Nortje, 2001; Möller ve Van der Merwe, 1997) akılcı olmayan inançlar ile evlilik 

ilişkisine yönelik bazı değişkenler arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Akılcı olmayan 

inançlar ile evlilik çatışması arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada üç tane evlilik 

çatışması içeren sahne ve üç tane çatışma içermeyen kontrol sahnesi kullanmışlardır. 15 

evli çiftten bu sahnelerle ilgili düşünceleri kendilerine verilen düşünce listesinden 

işaretlemeleri istenmiştir. Sonuçlar, çatışma sahnelerinin, kontrol sahnelerine kıyasla, 
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anlamlı derecede daha fazla akılcı olmayan inançlar ile ilişkili olduğunu göstermiştir 

(Möller ve de Beer, 1998). Evliliğinde sıkıntı yaşayan ve sıkıntı yaşamayan kişileri 

karşılaştırıldığı çalışmada ise, sıkıntı yaşayan grubun, sıkıntı yaşamayan gruba göre 

anlamlı derecede daha fazla akılcı olmayan inanca sahip oldukları saptanmıştır. Dört 

farklı çatışma sahnesinin kullanıldığı çalışmada, sıkıntı yaşayan grup tüm çatışma 

sahnelerinde daha fazla olumsuz akılcı olmayan inanç göstermiştir. Diğer taraftan, 

sıkıntı yaşamayan grupta daha olumlu düşüncelerin ortaya çıktığı görülmüştür (Möller, 

Rabe ve Nortje, 2001). Son çalışmada ise, akılcı olmayan inançların evlilik uyumuyla 

ilişkisi araştırılmış ve 50 evli çift ile çalışılmıştır. Bulgular, akılcı olmayan inançların 

fazlalılığı ile evlilik uyumunun zayıflığı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu 

göstermiştir (Möller ve Van der Merwe, 1997). 

Üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilere yönelik hazırlanan programlarda 

hangi konulara ihtiyaç duyduklarını belirmeye yönelik bir çalışmada, aile çalışmaları 

lisans dersine kayıtlı 56 öğrenciye (49 kadın, 7 erkek, yaş ortalaması 24) iki açık uçlu 

soru yöneltilmiştir: “İlişkinize yardımcı olacak müdahalenin 3 yönünü tanımlayın” ve 

“İlişkinize yardımcı olmayacak (veya zararlı olabilecek) müdahalenin 3 yönünü 

tanımlayın”. Sorulara verilen cevaplar kodlandığında katılımcılar, iletişim becerilerini 

(cevapların % 22’si) ve sorun çözme becerilerini geliştirmeye (cevapların % 16’sı) ve 

ilişkiye zarar veren davranış kalıplarını değiştirmeye yönelik müdahalelerin (cevapların 

% 10'u)  en çok yardımcı olacak müdahaleler olduğunu belirtmişlerdir. İlişki istikrarını 

tehdit eden sırları veya geçmişteki ilişki sorunlarını ifşa etmeye yönelik müdahalelerin 

ise en zararlı müdahaleler olduğunu belirtmişlerdir (Valiente, Belanger ve Estrada, 

2002).  

Romantik ilişkisi biten üniversite öğrencilerinin yaşadıkları duygusal sorunlarda 

olumsuz bilişlerin rolünü inceleyen Boelen ve Reijntjes (2009), keder, depresyon ve 

kaygı duygularının olumsuz bilişlerle anlamlı derecede ilişkili olduğunu bulmuşlardır. 

Kişinin kendi hakkındaki olumsuz bilişlerinin, ilişkinin bitmesine bağlı ortaya çıkan 

duyguların en güçlü yordayıcısı olduğu saptanmıştır.  

Adler-Baeder ve arkadaşları (2010) yaptıkları çalışmada, ilişki ve evlilik 

eğitimlerine katılan, farklı demografik özelliklere sahip 1293 yetişkinden toplanan 

program öncesi ve sonrası verileri incelemişlerdir. Katılımcıların demografik özellikleri 

incelendiğinde, %30’unun erkek, %70’inin kadın, %54’ünün evli,  %57’sinin Afrikan-

Amerikan, %61’inin düşük gelirli olduğu ve %38’inin eşiyle birlikte katıldığı 
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görülmüştür. Irk, gelir, medeni durum ve katılım durumunun (bir eşle ya da tek başına 

katılma) bireysel ilişki işlevi ve çift ilişki işlevi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Irkın 

bireysel ilişki işlevini, medeni durum ve katılım durumunun çift ilişki işlevini, gelirin 

ise hem bireysel ilişki işlevi hem de çift ilişki işlevini yordadığı görülmüştür. Kadınların 

ve erkeklerin ilişki ve evlilik eğitimlerine katıldıktan sonra iki hedef alanında da olumlu 

değişiklikler gösterdikleri saptanmıştır. Buna ek olarak, eşle katılmanın hem kadınlar, 

hem erkekler için önemli bir yordayıcı olduğu bulunmuştur.  

Her iki eşin evlilik uyumu ve akılcı olmayan inançları arasındaki ilişkide 

olumsuz duyguların (öfke, depresyon, kaygı) aracı rolünün araştırılıldığı çalışmada 

(Filipovic´, Vukosavljevic´-Gvozden ve Opacˇic´, 2016) yapısal eşitlik modelinin 

sonuçları incelendiğinde, akılcı olmayan inançların, her iki eşin evlilik uyumunu 

olumsuz etkileyen işlevsiz olumsuz duygulara yol açtığı saptanmıştır. Bununla birlikte, 

yalnızca erkeklerin işlevsiz olumsuz duygularının kadınların evlilik uyumlarını 

etkilediği, bunun tersinin olmadığı bulunmuştur, 

İlişki geliştirme eğitimlerine yönelik yapılan meta-analitik çalışmalara da 

rastlanmaktadır. Dunn ve Schwebel (1995) yaptıkları meta analiz çalışmasında, 

davranışçı evlilik terapisi, bilişsel davranışçı evlilik terapisi ve içgörü odaklı evlilik 

terapisinin çalışıldığı 15 çalışmayı incelemişlerdir. Üç yaklaşımın da davranış 

değişiklikleri üretmekte ve ilişkinin genel kalitesinin yükselmesinde etkili olduğu 

görülmüştür. Ancak sadece bilişsel davranışçı evlilik terapisinin, ilişki ile ilgili bilişleri 

değiştirmede en etkili yaklaşım olduğu saptanmıştır. Carroll ve Doherty (2003) ise, 

evlilik öncesi ilişki geliştirme ve önleme programlarının (13 deneysel ve 10 deneysel 

olmayan çalışma) etkililiğini test ettikleri meta analitik çalışmalarında, ortalama etki 

büyüklüğünün .80 olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuç, evlilik öncesi önleme 

programına katılan bir insanın, bu programlara katılmayan insanların %79’undan 

anlamlı düzeyde daha iyi olduğu anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, bir evlilik 

öncesi programa katılan bir katılımcı sonuç ölçümlerinde %30’luk bir başarı gösterme 

eğilimindedir. Bulgular evlilik öncesi önleme programlarının, genel olarak kişilerarası 

becerilerin (iletişim ve çatışma çözme becerileri) ve genel ilişki kalitesinin artmasında 

etkili olduğunu ve bu etkinin altı aydan üç yıla kadar sürdüğünü göstermektedir.  

Romantik ilişkilere yönelik işlevsel olmayan inançların ilişki uyumu, iletişim 

becerileri, çatışma çözme becerileri gibi değişkenlerle anlamlı düzeyde ilişkiler verdiği 

görülmektedir. İşlevsel olmayan inanç düzeyi arttıkça, ilişkilerde yaşanan sorunların da 
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arttığını gösteren çok sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Romantik ilişkilerde yaşanan 

sorunları azaltmak için yapılan ilişki eğitimlerine katılan bireylerin, katılmayanlara göre 

romantik ilişkilerde daha iyi durumda olduğu görülmektedir. Özellikle bilişsel 

davranışçı evlilik terapisinin, romantik ilişkilere yönelik işlevsel olmayan inançları 

azaltmada en etkili yaklaşım olduğu saptanmıştır. 

İlgili yurt dışı alanyazın incelendiğinde romantik ilişkileri iyileştirmeye ve 

geliştirmeye yönelik yapılan deneysel çalışmaların oldukça fazla olduğu dikkat 

çekmektedir. Örneğin, ebeveynliğe yeni geçiş yapan çiftlere “Bringing Baby Home” 

isimli psiko-eğitimsel bir müdahale uygulayan Shapiro ve Gottman (2005),  bu 

müdahalenin evlilik kalitesi, doğum sonrası depresyon ve evlilik çatışmaları üzerindeki 

etkilerini incelemişlerdir. Gebeliğin son üç ayında (müdahale öncesi), bebek üç aylıkken 

ve bebek bir yaşındayken çiftlerin evine kurulan kameralar aracılığıyla veriler 

toplanmıştır. Kontrol grubuna sadece iki günlük psiko-eğitim atölyesi yapılmıştır. 

Sonuçlar, uygulanan müdahale çalışmasının, evlilik kalitesi, doğum sonrası depresyon 

ve gözlemlenen evlilik düşmanlığı açısından, bir kontrol grubuna kıyasla önemli 

derecede olumlu sonuçlar verdiğini ve zaman ilerledikçe de etkisinin sürdüğünü 

göstermiştir.  

Angera ve Long (2006) çalışmalarında, en az bir yıldır evli olan ya da birlikte 

yaşayan 42 kişiyi deney ve kontrol gruplarına atamışlar ve her iki grubu da farklı 

zamanlarda beş oturumdan (on saat) oluşan bir empati eğitim programına tabi 

tutmuşlardır. Bulgular, eğitim programının bir eş ile artan empatik etkileşim üzerindeki 

etkililiğini ortaya koymuştur. Her iki grupta da altı aylık izleme döneminde empati 

puanlarında iyileşme kaydedilmiştir.  

McGeorge ve Carlson (2006) yaptıkları çalışmada ise, yaşları 19-36 arasında 

değişen 29 çiften oluşan çalışma grubunu, üç çiftten oluşan grup şeklinde evlilik öncesi 

eğitim (10 çift), tek çifte özel evlilik öncesi eğitim (10 çift)  ve kontrol grubu (9 çift)  

olmak üzere üç koşuldan birine rastgele yerleştirmişlerdir. Evlilik öncesi eğitim 

programı, katılımcıların evlilik ilişkileri konusundaki bilgilerini geliştirmeyi, evlilik 

geçişine hazırlıklı olmaları için yardım etmeyi ve sağlıklı etkileşim kalıpları öğretmeyi 

amaçlamaktaydı. Bulgular, evlilik öncesi programa katılan çiftlerin 8 haftalık müdahale 

sonrası değerler, tutumlar ve inançlardaki birlik, evlilik için kişisel hazır bulunma, 

evlilik için eşin hazır bulunma durumunun algılanması ve çift olarak evliliğe hazır hale 

gelme boyutlarında katılmayan çiftlerden çok daha yüksek son-test puanları elde ettiğini 
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göstermiştir. Tek çifte özel eğitime katılanlar ile grup eğitimine katılanlar 

karşılaştırıldığında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

Başka bir çalışmada, en az üç yıldır evli olan ya da birlikte yaşayan ve 4-8 

yaşları arasında bir çocuğa sahip olan 90 aile ile çalışılmıştır. Çiftler rastgele yalnızca 

ebeveyn grubu (24 çift), ebeveyn-çocuk grubu (33 çift) ve kontrol grubu olmak üzere üç 

gruptan birine atanmışlardır. İlk iki gruba çatışma çözme bilgilerini ve becerilerini 

geliştirmeyi amaçlayan bir psiko-eğitim programı uygulanırken, kontrol grubuna kendi 

kendine çalışarak bilgi edinecekleri gereçler verilmiştir. Çalışma sonunda deney 

grubundaki çiftlerin, kontrol grubundaki çiftlere göre daha yapıcı çatışma çözme 

becerilerine sahip oldukları görülmüştür. Programın etkililiğinin altı ay, bir yıl ve iki yıl 

sonra yapılan ölçümlerde de devam ettiği saptanmıştır. Özellikle problem çözme 

becerisinin bir yıllık izlemde belirgin şekilde geliştiği görülmüştür. İki yıl sonraki 

izlemde görülen değişiklikler, bir yıl sonraki izlemde görülen değişiklikler kadar 

belirgin olmasa da, kontrol grubuna kıyasla daha iyi düzeyde olduğu saptanmıştır.  

Evlilik çatışmasına ilişkin bilgi ve becerilerdeki gelişmeler evlilik doyumunda, 

ebeveynlik uygulamalarında ve çocukların uyumunda zamanla olumlu değişikliklere yol 

açmıştır (Faircloth ve ark., 2011).   

İran Sağlık Bakanlığı, artan boşanma oranları ve biten evliliklerdeki cinsel 

doyumsuzluğun oynadığı olası rol ile ilgili olarak evlilik öncesi eğitim programlarının 

eğitimsel içeriğini geliştirmeyi ve yeni programın etkililiği ile klasik eğitim programının 

etkililiğini karşılaştırmayı amaçlamıştır. 351 kadın 162’si kontrol, 189’u deney grubu 

olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. İki saat süren eğitimlere 25’er kadın katılmıştır. 

Kontrol grubunda, sadece sözel bilgi aktarımına dayalı klasik evlilik öncesi eğitim 

uygulanmıştır. Deney grubuna uygulanan eğitimde ise, dersleri desteklemek için 

eğitimsel bazı yardımcı gereçlerden (poster, mulaj, video gösterimi gibi) 

yararlanılmıştır. Ek olarak, bu grubun üyelerine eğitimsel bir kitap da verilmiştir. 

Evliliklerinden bir yıl sonra katılımcı kadınların ruh sağlığı, evlilik doyumu, yaşam 

kalitesi ve cinsel doyumu değerlendirilmiştir. İzleme sonuçlarına göre, her iki grup da 

ruh sağlığında ilerleme göstermiştir; ancak her iki grupta da yaşam kalitesi azalmıştır. 

Evlilik doyumu ile cinsel doyum arasında anlamlı bir ilişki bulunurken, iki grup 

arasında cinsel doyum ve evlilik doyumu açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Sonuçlar yeni programın, klasik programa bir üstünlük sağlamadığını ortaya koymuştur 

(Yazdanpanah, Eslami ve Nakhaee, 2014). 
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 Yapılan deneysel çalışmalarda genellikle iletişim becerileri ve çatışma çözme 

becerilerine yönelik bilgi ve becerilere ağırlık verildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra, 

evliliğe hazırlık, ebeveyn olmaya hazırlık ve cinsel doyum ile ilgili müdahalelere de 

rastlanmaktadır. Müdahaleler aracılığıyla çiftlerin ilişki kalitesinin arttığı ve olumlu 

etkinin zaman ilerledikçe devam ettiği görülmektedir.  

 Yurt içinde ve yurt dışında yapılan ilgili çalışmalar incelendiğinde çoğunun 

üniversite öğrencileri ile yapıldığı dikkat çekmektedir. Hem yurt içinde, hem de yurt 

dışında ilişki eğitimlerinin çoğunun hedef kitlesi, evli ya da bir partneri olan çiftlerdir. 

Diğer taraftan, evlilik öncesi eğitimlerin sayısı, evli çiftlere yönelik sunulan eğitimlerin 

sayısı ile kıyaslandığında oldukça azdır. Sunulan eğitimler aracılığıyla katılımcılara 

bilgi ve beceriler kazandırarak ilişki doyumlarını ve uyumlarını arttırmak 

amaçlanmaktadır. Sonuçlar incelendiğinde sunulan hizmetlerin başarıya ulaştığı 

görülmektedir.  
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırma modeli, çalışma grubu, Evlilik Öncesi Psiko-eğitim 

Programının tasarımı, veri toplama araçları, uygulama süreci ile verilerin toplanması ve 

analizine yer verilmektedir. 

 

3.1. Araştırma Modeli 

 

Araştırmanın genel amacı, üniversite öğrencilerine uygulanan evlilik öncesi 

psiko-eğitim programının evlilik ilişkisine yönelik işlevsel olmayan inançlar üzerindeki 

etkisinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada ön-test son-test izleme 

testi kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır (Şekil 1). Araştırmanın bağımsız 

değişkeni “Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı”, bağımlı değişkeni ise evliliğe 

yönelik işlevsel olmayan inanç düzeyidir. 

 

Şekil 1  

Yarı Deneysel Desen 

Gruplar  Atama Ön-test İşlem Son test İzleme 

Deney Yansız  EİİÖ 

uygulama 

Evlilik 

Öncesi 

Psiko-eğitim 

Programı 

EİİÖ 

uygulama 

EİİÖ 

uygulama 

Kontrol  Yansız  EİİÖ 

uygulama 

---- EİİÖ 

uygulama 

EİİÖ 

uygulama 

 

 

Araştırmanın veri analizi modeli karma yöntemdir. Araştırmanın nicel verileri, 

ön-test son-test izleme testi kontrol gruplu yarı deneysel desen aracılığıyla toplanmıştır. 

İzleme testi son testin uygulanmasından iki ay sonra gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 

nitel verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan Oturum Değerlendirme Formu (her 

oturum sonrası) ve Psiko-eğitim Programı Değerlendirme Formu (son oturum sonrası) 

aracılığıyla toplanmıştır. 
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3.2. Çalışma Grubu 

 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2016–2017 öğretim yılında, bir vakıf üniversitesi 

eğitim fakültesinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan 28 öğrenci 

oluşturmaktadır (hepsi kadın). Çalışmaya katılan öğrencilerin romantik ilişkisi olması 

şartı aranmamıştır, başka bir deyişle eğitim evli bireyler dışında herkese yönelik 

gerçekleştirilmiştir. Eğitim programına katılmak isteyen 28 öğrenciye Evlilik İlişkisi 

İnançları Ölçeği (EİİÖ) uygulanmıştır. Ölçekten alınan puanlar doğrultusunda yansız 

atama yolu ile öğrencilerin 14’ü deney, 14’ü kontrol grubuna atanmıştır. Deneysel işlem 

öncesi Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği puanları açısından deney ve kontrol gruplarının 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmış ve sonuçlar Çizelge 1’de verilmiştir.  

 

Çizelge 1 

 

Eğitim Öncesinde Grupların EİİÖ Puanlarının Mann Whitney U Testi Sonuçları 
Grup  n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Deney 14 12.79 153.50 68.50 0.839 

Kontrol 14 12.21 146.50   

 

 Çizelge 1 incelendiğinde, deney grubundaki katılımcılar ile kontrol grubundaki 

katılımcılar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (U=68.50, p>.05). Bu 

sonuç, eğitim öncesinde grupların EİİÖ puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını 

göstermektedir. 

Deney grubundaki iki öğrenci oturumlara hiç katılmadıkları için kontrol 

grubundan da denk iki öğrenci çalışma dışında bırakılmıştır. Böylece çalışma 24 

öğrenci ile tamamlanmıştır. Deney grubunda yer alan öğrencilerin yaş aralığı 21-24 

arasında değişirken, yaş ortalaması 22,25’tir. Bu öğrencilerden altısı Türkçe 

Öğretmenliği, üçü İngilizce Öğretmenliği, üçü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

bölümlerinde öğrencidir. Dört öğrencinin romantik bir eşi varken, sekiz öğrencinin 

romantik bir eşi bulunmamaktadır. Altı öğrenci sosyo-ekonomik düzeyini orta olarak 

tanımlarken, altı öğrenci ortanın üstü olarak tanımlamıştır.  

Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin yaş aralığı 21-25 arasında değişirken, yaş 

ortalaması 22,66’dır. Bu öğrencilerden yedisi Türkçe Öğretmenliği, beşi Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde öğrencidir. Yedi öğrencinin romantik bir eşi 



43 

 

varken, beş öğrencinin romantik bir eşi bulunmamaktadır. Beş öğrenci sosyo-ekonomik 

düzeyini orta olarak tanımlarken, yedi öğrenci ortanın üstü olarak tanımlamıştır. 

 

3.3. Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programının Tasarımı 

 

Psiko-eğitim grupları; bilgi verme ağırlıklıdır, beceri geliştirmeyi hedefler, 

başarılması gereken amaçlar ve hedef davranışlar vardır, önleyicidir ve gelişimseldir. 

Lider, eğitici rolündedir. Grup üyelerinin kendilerini açmalarına izin verilir, ancak 

odağın bir grup üyesine ya da başka bir konuya kaymasına izin verilmez. Grup oturumu 

sayısı 6 ila 20 arasında değişirken; oturumların süresi çocuklar için 30-45 dakika, 

ergenler için 45-60 dakika arasında değişmektedir (Güçray, Çekici ve Çolakkadıoğlu 

2009). 

Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı (Ek A), aile danışmanlığı kuramları, 

gelişim kuramları, alanyazında mevcut bulunan programlar ve evlilik çatışmasına sebep 

olan etmenler incelendikten sonra araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Programın 

tasarım süreci Nazlı’nın  (2016) önerdiği gibi 2 adımda gerçekleştirilmiştir: 

 

1) Programın Alt Yapısının Hazırlanması: Programın alt yapısı hazırlanırken 

öncelikle hedef grup belirlenmiştir. Programın uygulanacağı üniversite 

öğrenci grubu belirlendikten sonra, üniversite öğrencilerinin kişisel-sosyal 

gelişim alanındaki ihtiyaç ve görevleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Beliren 

yetişkinlik döneminin önemli bir gelişim görevi ve ihtiyacı olan romantik 

ilişkiler ve evlilik, programın alt yapısını oluşturmak için seçilmiştir.  

Programın alt yapısı hazırlanırken, psikolojik danışma kuramları, aile 

danışmanlığı kuramları, eş seçimi kuramları, gelişimsel kuramlar ve 

Türkiye’de daha önce yapılan ilgili çalışmalar (Haskan Avcı, 2013; Canel, 

2007; Duran, 2010; Ersanlı, 2007; Ersanlı ve Kalkan, 2003; Kalkan ve 

Ersanlı, 2008; Kalkan ve Ersanlı, 2009, Karahan, 2009; Sevim Aydemir, 

1996; Yalçın, 2010; Yılmaz, 2010) gözden geçirilmiştir. Ayrıca, Türkiye 

İstatistik Kurumu tarafından sunulan “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” 

(TÜİK, 2014) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sunulan 

“Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması” (TBNA, 2014) rapor sonuçları 

incelenmiştir. Program bilişsel-davranışçı kuram temelinde hazırlanmıştır. 
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2) Programın Tasarım Süreci: Program, “kazanım, içerik, süreç ve 

değerlendirme” olmak üzere dört öğeye göre tasarlanmıştır:  

 

Kazanımlar: Programın kazanımları gelişimsel rehberlik programlarında 

kullanılan Wellman ve Moore’un (1966-1968 yılları arasında geliştirilmiş) 

taksonomisi dikkate alınarak belirlenmiştir (Nazlı, 2016). Wellman ve 

Moore’un rehberliğin üç boyutunu (eğitsel, kişisel/sosyal ve kariyer gelişimi) 

dikkate alarak geliştirdikleri taksonomi algılama düzeyi, kavrama düzeyi ve 

genelleme düzeyi olarak üç düzeyde sınıflandırılmıştır. Algılama düzeyi 

bilgi ve becerilerin kazanıldığı ilk düzeydir, bireyler çevrelerine ve 

kendilerine odaklanırlar. Kavrama düzeyinde bireylerden uygun kararlar 

vermeleri, plan yapmaları, bu planları doğrultusunda davranmaları ve sosyal 

çevresinde hakim olacağı davranışları edinmeleri beklenir. Genelleme 

düzeyinde ise, bireyler çevresel ve kültürel taleplere uyma, çevre 

transaksiyonlarından kendi kişisel doyumunu başarma, spesifik bir görevde 

üstün olma ve öğrenilen bir davranışı, tutumu ve değeri yeni durumlara 

genelleme yetenekleri gösterirler (Gysbers ve Henderson, 2006; Akt. Nazlı, 

2016). Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı’nın kazanımları algılama ve 

kavrama düzeyinde belirlenmiştir; 

1. OTURUM:  

 Romantik ilişkilerin önemini fark eder.  

 Aşkın anlamı, bileşenleri ve biçimlerini fark eder. 

2. OTURUM: 

 Eş seçimini etkileyen etmenleri kavrar. 

 Türk aile yapısının evliliklere yansımasını fark eder. 

3. OTURUM: 

 Ait olmak ve birey olmak arasındaki dengeyi fark eder. 

 Toplulukçu kültürde kök ailelerin evliliklere yansımasını fark 

eder. 

4. OTURUM: 

 Romantik ilişkilere yönelik bilişsel çarpıtmaları fark eder. 

 Bilişsel çarpıtmalara nasıl alternatif düşünceler geliştireceğini 

kavrar. 
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5. OTURUM 

 İlişkilerde duyguların önemini fark eder. 

 Olumsuz duygularla uygun şekilde baş edebilmeyi kavrar. 

6. OTURUM: 

 İletişim problemlerini ve engellerini tanır. 

 Etkili iletişim kurabilmenin önemini fark eder. 

7. OTURUM: 

 Evlilikte cinsel hayatın önemini fark eder.  

8. OTURUM: 

 Etkili sorun çözme yöntemlerini kavrar. 

 Psiko-eğitim programında edindiği bilgi ve becerileri şimdi ve 

gelecek yaşamında nasıl kullanacağını kavrar. 

 

İçerik: Psiko-eğitim programının içeriği hazırlanırken herkes tarafından aynı 

şekilde anlaşılabilir olmasına özen gösterilmiş, üyelerin sıkılmadan ve istekle 

gruba katılabilmesini sağlayacak etkinliklere, görsellere, videolara, hikayelere 

ve formlara yer verilmiştir. Araştırmada üniversite öğrencilerinin evlilik 

öncesi birtakım bilgi ve beceriler kazanmaları amacıyla hazırlanan Evlilik 

Öncesi Psiko-eğitim Programı’nda şu konulara yer verilmiştir; 

1. Oturum: Romantik İlişkiler ve Aşk nedir? 

2. Oturum: Türk Aile Yapısı ve Eş Seçimi 

3. Oturum: Ben-Biz Dengesi ve Kök Aile  

4. Oturum: Bilişsel Çarpıtmalar ve Gerçekçi Düşünme 

5. Oturum:  İlişkide Duyguların Önemi 

6. Oturum: Etkili İletişim Becerisi 

7. Oturum: Evlilikte Cinsellik 

8. Oturum: Etkili Sorun Çözme Becerisi  

 

Süreç: Deney grubu ile sekiz hafta boyunca, haftada bir kez ve her bir 

oturum ortalama 70 dakika olmak üzere bir araya gelinmiştir. Müdahale 

programı, somut, yaşantı temelli ve öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak 

şekilde gerçekleştirilmiştir. Lider videolar, haberler, görseller, hikayeler, 

bilgilendirici ve eğitici formlar vb. materyaller ile oturumlar sırasında ve 
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ödevler aracılığı ile oturumlar arasında sürekli olarak grup üyelerinin ilgisini 

canlı tutmaya çalışmıştır. İkinci oturumdan itibaren, oturumun gündemine 

geçmeden önce bir önceki haftanın özeti yapılmış ve ödevlerle ilgili 

paylaşımlara yer verilmiştir. Her oturuma güdüleyici ve dikkat çekici kısa 

çalışmalar yapılarak başlanmıştır. Katılımcılar ısındıktan sonra oturumun 

içeriği etkileşim halinde sunulmuş öğrenilenlerin pekiştirilmesi için sunum, 

soru-cevap tekniği ve formlardan yararlanılmıştır. Grup içerisinde 

geribildirimlerin verilmesine özen gösterilmiş ve günün özeti yapıldıktan 

sonra ödev verilerek oturumlar sonlandırılmıştır.  

 

Değerlendirme: Sekiz oturumluk Evlilik Öncesi Psiko-eğitim programının 

etkililiğini değerlendirmek için nicel ve nitel veriler toplanmıştır. Nicel 

veriler deney ve kontrol grubu katılımcılarından, nitel veriler ise sadece 

deney grubu katılımcılarından toplanmıştır. Evlilik Öncesi Psiko-eğitim 

Programı 2012-2013 yılında beş oturum olarak tasarlanmış ve uzman görüşü 

alınmıştır. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra birinci pilot çalışması 

yapılmıştır. 2013-2014 yılında ise sekiz oturuma çıkartılarak ikinci pilot 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Eksikler ve işlemeyen yönler dikkate alınarak 

program gözden geçirilmiş ve sekiz oturumluk son haline getirilmiştir. 

 

3.4. Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programının Uygulanması ve Verilerin 

Toplanması 

 

Araştırmacı uygulama yapmadan önce ilgili kurumdan gerekli izni almıştır (Ek 

C). Deney-kontrol gruplarını oluşturmak için fakülte bünyesinde 3. ve 4. sınıflara yazılı 

ve sözlü duyurular yapılarak, eğitim programının içeriği tanıtılmış ve katılmak isteyen 

bireylere çağrıda bulunulmuştur. Eğitime katılmak isteyen öğrencilerle ön görüşme 

yapılarak süreç ve içerik hakkında bilgiler verilmiş ve katılmak isteyen öğrencilere 

bilgilendirilmiş onay formu imzalatılmıştır. Yeterli katılımcı sayısına ulaşıldıktan sonra, 

katılımcılar deney ve kontrol gruplarına yansız bir şekilde atanmışlardır. Deney ve 

kontrol gruplarına Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği ön-test olarak uygulandıktan sonra 

deney grubu katılımcılarıyla Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı uygulamasına 

geçilmiştir. Deney grubu ile haftada bir gün, 70 dakikalık oturumlar şeklinde program 
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yürütülmüş, kontrol grubuna ise herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Deney grubu 

katılımcılarından her oturumun sonunda Oturum Değerlendirme Formu’nu doldurmaları 

istenmiştir. Program sonlandıktan sonra deney grubuna son-test ve Psiko-eğitim 

Değerlendirme Formu uygulanırken, kontrol grubuna son-test uygulanmıştır. Program 

sonlandıktan iki ay sonra ise her iki gruba da izleme testi uygulanmıştır.  

 

3.4. Veri Toplama Araçları 

 

Bu araştırmada, öğrencilerin evliliğe yönelik inançlarını belirlemek amacıyla 

Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca veri çeşitliliğinin sağlanması için, 

deney grubuna katılan öğrencilerden, Oturum Değerlendirme Formu (her oturum 

sonrası) ve Psiko-eğitim Programı Değerlendirme Formu (son oturumda) ile nitel veriler 

elde edilmiştir. 

 

3.4.1. Kişisel Bilgi Formu 

 

Katılımcıların, cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba 

eğitim düzeyi, ailenin aylık ortalama geliri ve romantik bir eşe sahip olup olmadıklarını 

belirttikleri kişisel bilgi formu araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Bilgi Formu 

Ek B.1’de sunulmuştur.  

 

3.4.2. Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği 

 

Ölçek, beliren yetişkinlerin evliliğe yönelik işlevsel olmayan inançlarını 

belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Beliren yetişkinlere yönelik 

olarak hazırlanan ölçek, 5’li Likert (1 Hiç Katılmıyorum- 5 Tamamen Katılıyorum) tipi 

derecelendirmeye sahiptir. Ölçek, 21 madde ve dört alt boyuttan oluşmaktadır: Kök 

Aileye Bağımlılık (8 madde), Ben-Biz Dengesi (5 madde), Duygu Yönetimi  (4 madde) 

ve Cinsel Hayat (4 madde). Ölçeğin alt boyutları bağımsız olarak puanlanmamakta, 

ölçekten toplam puan elde edilmektedir. Ölçekte ters puanlama gerektiren madde 

bulunmamaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 21, en yüksek puan 105’tir. 

Ölçekten alınan toplam puanın yüksekliği, bireyin evliliğe yönelik işlevsel olmayan 

inançlarının fazlalığını göstermektedir. Ölçeğe ilişkin madde örnekleri Ek B.2’de 

verilmiştir.  
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Ölçeğin geliştirilmesi amaçlandığında, ilk olarak ilgili alanyazın taranmış; bu 

amaçla geliştirilen ölçekler, bu ölçeklerin kullanıldığı araştırmalar (Büyükşahin ve 

Hovardaoğlu, 2004; Cross, Bacon ve Morrsis, 2000; Çelik, 2012; Gizir, 2012; Gizir, 

2013; Kalkan, 2006; Küçükarslan ve Gizir, 2013; Özdemir ve Çok, 2011; Park ve 

Rosén, 2013; Rimes ve Chalder, 2010; Whatley, Little ve Knox, 2006) ve bunlara 

ilişkin görüşler hakkında bilgi toplanmıştır. Daha sonra beliren yetişkinlerden oluşan 72 

kişilik bir gruba evliliğe ilişkin düşünce ve beklentilerini anlattıkları bir kompozisyon 

yazdırılmıştır. Alanyazın ve bireylerden elde edilen kompozisyonlardan edinilen 

izlenimler doğrultusunda 46 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Bununla ilgili 

olarak psikolojik danışma ve rehberlik alanında dört,  ölçme ve değerlendirme alanında 

dört uzmana başvurulmuş, onların eleştirileri ve önerileri doğrultusunda bazı 

maddelerde dil ve içerik açısından değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca ölçek, yönerge ve 

maddelerinin anlaşılabilirliğini test etmek amacıyla 40 kişilik bir öğrenci grubuna 

uygulanarak öğrencilerin görüşleri doğrultusunda tekrar gözden geçirilerek uygulamaya 

hazır hale getirilmiştir. Ölçek, evli olmayan 287 beliren yetişkine uygulanmıştır.   

Yapı Geçerliği: Ölçme aracının yapı geçerliğini belirlemek üzere açımlayıcı ve 

doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi uygulanmadan önce 

varsayımların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiştir. Ölçeğin öncelikli olarak, faktör 

analizine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve 

Bartlett Küresellik testi yapılmıştır. KMO değerine bakıldığında bu değerin .82 olduğu 

ve dolayısıyla veri yapısının faktör analizi için iyi olduğu görülmektedir. Örneklem 

büyüklüğü için değer .60 ve üzeri ise iyi olarak yorumlanmaktadır (Tavşancıl, 2006). 

Bartlett Küresellik testi sonuçları incelendiğinde elde edilen ki-kare değerinin .01 

düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir (p= .000, p<0.01). Bu sonuç, verilerin çok 

değişkenli normal dağılımdan geldiğini ve dolayısıyla faktör analizinin bu varsayımının 

karşılandığı anlamına gelmektedir. 

Kayıp değerler ve uç değerler incelenmiştir. Veri setinde kayıp değerler yerine 

yaklaşık değer atama yöntemlerinden yakın noktaların medyanı/ortancası kullanılarak 

yakındaki değerlerin ortancası atanmıştır. Tek değişkenli uç değerleri kontrol etmek için 

toplam puanlar standart Z puanlarına dönüştürülmüştür. Sonuçta +3’den büyük ya da -

3’ten küçük uç değerin bulunduğu 9 gözlem analiz dışı bırakılmıştır. 

Çoklu bağlantı olup olmadığını test etmek için Pearson Korelasyon 

Katsayısı’ndan yararlanılmıştır. Çoklu bağlantı ölçek maddelerinin ikişerli olarak 
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birbirleriyle yüksek derecede ilişkili olma durumudur. Eğer bir ölçeğin maddeleri 

arasındaki korelasyon rxy >0.90 ise bir maddenin başka bir maddenin yerine geçecek 

kadar benzer olduğu değerlendirmesi yapılır. Tekillik ise bir testin maddeleri arasındaki 

korelasyon katsayısının rxy =1.0 olmasıdır (Şencan, 2005). Pearson Korelasyon 

Katsayısı sonuçları incelendiğinde çoklu bağlantı sorununun olmadığı görülmektedir. 

Analize 46 madde ile başlanmıştır.  

Öz değeri birden büyük 14 faktör ilk aşamada belirlenmiştir. Ancak yamaç-

birikinti grafiği (Scree Plot) incelendiğinde eğimin dördüncü noktadan sonra plato 

yaptığı görülmektedir. Bu doğrultuda faktör sayısı için kesme noktası dört olarak 

belirlenmiştir. Çünkü bu noktadan sonraki bileşenlerin varyansa yaptıkları katkı hem 

görece küçük, hem de yaklaşık olarak aynıdır (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 

2012). 

Ölçme aracına ait faktörlerin öz değerleri incelendiğinde; birinci faktörün 5,130, 

ikinci faktörün özdeğerinin 2,025, üçüncü faktörün özdeğerinin 1,798, dördüncü 

faktörün özdeğerinin ise 1,477 olduğu belirlenmiştir. Bu dört faktörün varyansa 

yaptıkları katkı sırasıyla şu şekildedir; birinci faktör %22,303, ikinci faktör %8,805, 

üçüncü faktör %7,817, dördüncü faktör ise %6,423’tür. Faktörlerin hepsi birlikte 

varyansın % 45,348’ini açıklamaktadır. Çok faktörlü desenlerde, açıklanan varyansın 

%40 ile %60 arasında olması yeterli kabul edilmektedir (Tavşancıl, 2006).  

Faktör analizinde faktör yüklerinin .32 ve üzerinde bulunması kabul edilebilir 

bulunmaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2001; Akt. Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 

2012). Maddelerin bulundukları faktördeki yük değerleriyle, diğer faktörlerdeki yük 

değerleri arasındaki farkın ise en az .10 olmasına dikkat edilir. Çok faktörlü bir yapıda, 

birden çok faktörde yüksek yük değeri veren madde binişik bir madde olarak tanımlanır 

ve ölçekten çıkarılması düşünülebilir (Büyüköztürk, 2009). Bu doğrultuda, öncelikle 

faktör yük değeri düşük olan maddeler, daha sonra ise binişik maddeler sırasıyla 

ölçekten çıkarılarak analiz tekrarlanmıştır. Analiz sonucunda 22 madde ve dört alt 

boyuttan oluşan ölçek formu elde edilmiştir. Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği’ne ait 

açımlayıcı faktör analizi sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir: 
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Çizelge 2 

 

Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği  Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Döndürülmüş Faktörler için Yük Değerleri 

Madde no Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 

m34 ,749    

m23 ,715    

m38 ,708    

m21 ,639    

m15 ,631    

m29 ,628    

m41 ,565    

m9 ,507    

m19  ,726   

m31  ,650   

m20  ,637   

m2  ,602   

m35  ,547   

m24   ,747  

m7   ,679  

m13   ,675  

m28   ,597  

m25    ,704 

m44    ,537 

m37    ,519 

m16    ,499 

m10    ,461 

*.32’nin altındaki faktör yük değerleri tabloda gösterilmemiştir. 

 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen ölçek formuna doğrulayıcı 

faktör analizi uygulamak üzere 275 beliren yetişkinden tekrar veri toplanmıştır. 

Doğrulayıcı faktör analizi uygulanmadan önce varsayımların sağlanıp sağlanmadığı 

kontrol edilmiştir. Veri setinin öncelikli olarak, doğrulayıcı faktör analizine uygun olup 

olmadığını anlamak amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett Küresellik testi 

yapılmıştır. KMO değerine bakıldığında bu değerin .80 olduğu ve dolayısıyla veri 
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yapısının faktör analizi için iyi olduğunu görülmektedir. Bartlett Küresellik testi 

sonuçları incelendiğinde elde edilen ki-kare değerinin .01 düzeyinde manidar olduğu 

görülmektedir (p= .000, p<0.01). Bu sonuç, verilerin çok değişkenli normal dağılımdan 

geldiğini ve dolayısıyla faktör analizinin bu varsayımının karşılandığı anlamına 

gelmektedir. 

Normallik varsayımı için maddelerin basıklık-çarpıklık katsayıları incelenmiş ve 

bu varsayımın karşılandığı saptanmıştır. Doğrusallık varsayımı ise, Saçılma Diyagramı 

Matrisi aracılığıyla incelenmiştir ve doğrusallığın sağlandığı görülmüştür.  

Kayıp değerler ve uç değerler incelenmiştir. Veri setinde %5’ten az kayıp değer 

olduğu için kayıp değer atama yöntemlerinden seri ortalaması kullanılmıştır. Tek yönlü 

uç değerleri kontrol etmek için ham puanlar standart Z puanlarına dönüştürülerek her 

gözlem incelenmiştir. +3’den büyük ya da -3’ten küçük uç değerin bulunmadığı 

belirlenmiştir. 

Çoklu bağlantı olup olmadığını test etmek için varyans artış faktörleri (VIF), 

durum (koşul) indeksleri (CI) ve bağımsız değişkenler için tolerans değerleri (TV) 

hesaplanmıştır. Analiz çıktıları incelendiğinde VIF değerlerinin 10’dan küçük, CI 

değerlerinin 30’dan küçük ve tolerans değerlerinin .10’dan yüksek olduğu görülmüştür. 

Bu durumda maddeler arasında çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığı ifade edilebilir.  

Araştırma kapsamında kullanılan Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği’nin araştırma 

grubunda yer alan 275 üniversite öğrencisinden toplanan veriler üzerinden yapı 

geçerliğinin incelenmesi amacıyla ikinci düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

yapılmış ve ölçeğin modelin uyum iyiliği incelenmiştir. Duygu Yönetimi alt boyutunda 

yer alan ve yapılan ikinci düzey DFA sonucunda hesaplanan faktör yük değeri manidar 

bulunmayan m3 maddesi ölçekten çıkarılarak analizler tekrarlanmıştır. Tekrarlanan 

analizler sonucunda elde edilen path diyagramı Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2 

 

Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği (21 Madde) İkinci Düzey DFA Path Diyagramı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2’de verilen ikinci düzey DFA sonuçları incelendiğinde madde faktör 

yüklerinin Kök Aileye Bağımlılık alt boyutu için 0,36-0,72 arasında, Ben-Biz Dengesi 

alt boyutu için 0,45-0,64 arasında, Duygu Yönetimi alt boyutu için 0,34-0,57 arasında, 

Cinsel Hayat alt boyutu için 0,51-0,73 arasında değiştiği görülmektedir. Madde faktör 

yükleri için t değerleri incelendiğinde tüm t değerlerinin manidar olduğu görülmüştür. 

Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği’nin alt boyutları için regresyon katsayıları 

incelendiğinde Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği’nin en önemli yordayıcısının Ben-Biz 

Dengesi (r=.89)  alt boyutu olduğu bunu sırasıyla, Kök Aileye Bağımlılık (r=.87), 

Cinsel Hayat (r=.69) ve Duygu Yönetimi (r=.51) alt boyutlarının takip ettiği 

görülmektedir. Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği’nin model uyum iyiliği indeksleri ise 

Çizelge 3’te verilmiştir. 

 

Çizelge 3 

 

Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği Uyum İyiliği İndeksleri 

Model Ki-Kare sd 
 

Ki-Kare/sd RMSEA SRMR NNFI CFI GFI 

EİİÖ 354,92 185 
 

1,92 0,058 0,058 0,93 0,94 0,89 
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Çizelge 3’te verilen uyum iyiliği indeksleri incelendiğinde Ki-Kare/sd değerinin 

3’ten küçük olması mükemmel uyuma işaret ederken, RMSEA ve SRMR değerinin 

0,08’den küçük olması iyi uyuma, NNFI ve CFI değerlerinin 0,90’dan büyük olması iyi 

uyuma, GFI’nın 0,90’dan küçük olması zayıf uyuma karşılık geldiği görülmektedir (Hu 

ve Bentler, 2009, Kline, 2005; Hooper, Coughlan ve Mullen, 2008). Elde edilen 

bulgular modelin iyi uyum gösterdiğine ve yapı geçerliğinin yüksek olduğuna işaret 

etmektedir. Ayrıca yapılan ikinci düzey DFA sonuçları ölçeğin Evlilik İlişkisi İnançları 

Ölçeği’nin toplam puanının anlamlı olduğunu göstermektedir.  

Benzer ölçek geçerliği analizi yapabilmek için, katılımcılara Evlilik İlişkisi 

İnançları Ölçeği ile birlikte İlişki İnançları Ölçeği (Gizir, 2012) uygulanmıştır. Benzer 

ölçek geçerliği analizi sonucunda Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği’nden elde edilen 

puanlar ile İlişki İnançları Ölçeği’nden alınan puanlar arasında orta düzeyde pozitif 

ilişki (r= .40) bulunmuştur. 

Güvenirlik: Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği’nin güvenirliğinin incelenmesi 

amacıyla ölçeğin toplamı ve alt ölçekler için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları 

hesaplanmıştır. Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği’nin alt boyutları ve toplamı için 

hesaplanan iç tutarlılık katsayıları Çizelge 4’te verilmiştir. 

 

Çizelge 4  

 

EİİÖ Ölçek ve Alt Ölçekler Cronbach Alfa Katsayıları 

                   Ölçek Cronbach Alfa Madde Sayısı 

Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği 0,82 21 

              Alt Boyutlar 
  

Kök Aileye Bağımlılık 0,76 8 

Ben-Biz Dengesi 0,62 5 

Duygu Yönetimi 0,48 4 

Cinsel Hayat 0,69 4 

 

Çizelge 4’te verilen Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları incelendiğinde 

EİİÖ’nün alt boyutları için iç tutarlılık katsayılarının 0,48-0,76 arasında değiştiği, 

ölçeğin tümü için hesaplanan iç tutarlılık katsayısının ise 0,82 olduğu görülmektedir. 

Elde edilen iç tutarlılık katsayıları dikkate alındığında güvenirliğin Ben-Biz Dengesi, 

Duygu Yönetimi ve Cinsel Hayat alt boyutları için orta, Kök Aileye Bağımlılık alt 
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boyutu için yüksek olduğu söylenebilir. EİİÖ’nün tümü için hesaplanan iç tutarlılık 

katsayısı ise ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

3.4.3. Grup Sürecinin Değerlendirilmesi İçin Kullanılan Formlar 

 

Psiko-eğitim grupları için araştırmacı tarafından hazırlanan Oturum 

Değerlendirme Formu (her oturum sonrası-Ek B.3) ve Psiko-eğitim Programı 

Değerlendirme Formu (son oturum sonrası- Ek B.4) kullanılmıştır. 

Oturum Değerlendirme Formu, oturumun sonunda oturumun etkililiğini ve 

katılımcıların duyuşsal, bilişsel ve davranışsal olarak neler kazandıklarını 

değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Formda açık uçlu üç soru yer almaktadır: 

“Bugünkü oturumda neler hissettin? Neden?”, “Bugünkü oturuma yönelik düşüncelerin 

neler? Neden?”, “Bugünkü oturumda öğrendiklerinden neleri uygulamak istersin? 

Neden?”. 

Psiko-eğitim Programı Değerlendirme Formu, katılımcıların elde ettikleri 

kazanımlarını ve gruba ilişkin geribildirimlerini değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. 

Formda, yapı (7 madde), program ve içerik (19 madde) ve lidere (3 madde) yönelik 29 

madde bulunmaktadır. Maddeler 5’li Likert tipi (1-Kesinlikle Katılıyorum, 2-

Katılıyorum, 3-Kısmen Katılıyorum, 4-Katılmıyorum, 5-Kesinlikle Katılmıyorum) 

değerlendirilmektedir.  

 

3.5. Verilerin Analizi 

 

Veriler, bilgisayar ortamında SPSS 20 (Statistical Package for Social Sciences)  

paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde karma yöntem 

kullanılmıştır. Deney grubuna uygulanan Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı’nın 

etkisini saptamak amacıyla gruplar ve ölçümler arası karşılaştırmaları yapmak için 

gruplar arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için Mann Whitney U testi; ölçümler 

arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için Wilcoxon İşaretli Sıralar testi 

kullanılmıştır (nicel veriler). Deney grubundan elde edilen nitel verilerin özetlenmesi ve 

yorumlanmasında ise, betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bu yaklaşımda, elde edilen 

veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenmekte ve yorumlanmaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013). 



 

 

55 

 

BÖLÜM IV 

 

BULGULAR 

 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırma kapsamında elde edilen verilerin 

istatistiksel analizi sonucunda ortaya çıkan nicel ve nitel bulgular yer almaktadır. Deney 

ve kontrol gruplarına ait ölçek puanlarına ilişkin betimsel istatistikler verildikten sonra 

verilerin analizi sonucu elde edilen nicel bulgular açıklanmaktadır. Daha sonra ise, 

deney grubu katılımcılarından elde edilen nitel bulgulara yer verilmektedir.  

Deney ve kontrol grubunda yer alan bireylerin ön test, son test ve izleme testine 

ilişkin ortalama puan ve standart sapma değerleri Çizelge 5’te verilmiştir. 

 

Çizelge 5 

 

Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
Gruplar Ön test Son test İzleme testi 

 n X  S n X  S n X  S 

Deney 12 46.08 9.79 12 37.75  8.01 12 38.83  8.20 

Kontrol  12 46.21 9.54 12 44.57 11.37 12 44.14 10.81 

 

Çizelge 5 incelendiğinde deney grubunun ön test puanlarının ortalaması 46.08, 

standart sapma değeri 9.79; son test puanlarının ortalaması 37.75, standart sapma değeri 

8.01 ve izleme testi puanlarının ortalaması 38.83, standart sapma değeri 8.20’dir. 

Kontrol grubunun ön test puanlarının ortalaması 46.21, standart sapma değeri 

9.54; son test puanlarının ortalaması 44.57, standart sapma değeri 11.37 ve izleme testi 

puanlarının ortalaması 44.14, standart sapma değeri 10.81’dir. 
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Denence 1. Evlilik öncesi psiko-eğitim programına katılan deney grubu 

katılımcılarının; kontrol grubu ile karşılaştırıldığında Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği 

ön test puan ortalamaları ve son test puan ortalamaları arasında son test lehine anlamlı 

bir fark vardır. 

Denence 1’in test edilmesi amacıyla, deney ve kontrol gruplarındaki bireylerin 

ölçekten aldıkları ön test ve son test puanları arasında farklılık olup olmadığını 

incelemek için yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Çizelge 6 ve Çizelge 

7’de sunulmuştur. Ayrıca deney ve kontrol grubundaki bireylerin ölçekten aldıkları son 

test puanları arasında farklılık olup olmadığını incelemek için yapılan Mann Whitney U 

Testi sonuçları Çizelge 8’de sunulmuştur.  

 

Çizelge 6 

   

Deney Grubunun EİİÖ Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar 

Testi Sonuçları 
Son test-Ön test n Sıra 

Ortalaması 

Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 9 6.83 61.50 2.53* .011 

Pozitif Sıra 2 2.25 4.50   

Eşit 1 - -   

*Pozitif sıralar temeline dayalı 

 

Çizelge 6’da yer alan istatistiksel analiz sonuçları, deney grubundaki bireylerin 

ölçekten aldıkları ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu 

göstermektedir, z=2.53, p<0.05. Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate 

alındığında, bu farkın negatif sıralar lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, 

uygulanan psiko-eğitim programının beliren yetişkinlerin işlevsel olmayan inançlarını 

azaltmada etkili olduğu söylenebilir. 

 

Kontrol grubundaki bireylerin ölçekten aldıkları ön test ve son test puanları 

arasında farklılık olup olmadığını incelemek için yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

sonuçları Çizelge 7’de sunulmuştur.  
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Çizelge 7 

 

Kontrol Grubunun EİİÖ Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Wilcoxon İşaretli 

Sıralar Testi Sonuçları 

Son test-Ön test n 
Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 
z p 

Negatif Sıra 7 6.86 48.00 1.33* .181 

Pozitif Sıra 4 4.50 18.00   

Eşit 1 - -   

*Pozitif sıralar temeline dayalı 

 

Çizelge 7’de yer alan istatistiksel analiz sonuçları, kontrol grubundaki bireylerin 

ölçeklerden aldıkları ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını 

göstermektedir, z=1.33, p>0.05. Bu bulgu denence 1’i desteklemektedir. 

 

Çizelge 8 

 

Deney ve Kontrol Grubunun EİİÖ Son Test Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi 

Sonuçları 

Grup n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Deney 12 10.25 123.00 45.00 0.44 

Kontrol 12 14.75 177.00   

  

Çizelge 8 incelendiğinde, deney grubundaki katılımcılar ile kontrol grubundaki 

katılımcıların ölçekten aldıkları son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı 

bir fark olduğu görülmektedir, U=45.00, p<.05. Sıra ortalamaları dikkate alındığında, 

psiko-eğitim programına katılan bireylerin, programa katılmayan bireylere göre işlevsel 

olmayan inanç düzeylerinin daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu, psiko-eğitim 

programının işlevsel olmayan inançları azaltmada etkili olduğunu göstermektedir.  
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Denence 2. Evlilik öncesi psiko-eğitim programına katılan deney grubu 

katılımcılarının; kontrol grubu ile karşılaştırıldığında Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği 

son test puan ortalamaları ve izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

yoktur. 

Denence 2’nin test edilmesi amacıyla, deney grubundaki bireylerin ölçekten 

aldıkları son test ve izleme testi puanları arasında farklılık olup olmadığını incelemek 

amacıyla yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Çizelge 9’da sunulmuştur.  

 

Çizelge 9 

 

Deney Grubunun EİİÖ Son Test ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Wilcoxon İşaretli 

Sıralar Testi Sonuçları 
İzleme testi-Son test n Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

z p 

Negatif Sıra 6 5.42 32.50 0.51* .609 

Pozitif Sıra 6 7.58 45.50   

Eşit 0 - -   

*Negatif sıralar temeline dayalı 

 

Çizelge 9’da yer alan istatistiksel analiz sonuçları, deney grubundaki bireylerin 

ölçeklerden aldıkları son test ve izleme testi puanları arasında anlamlı bir fark 

olmadığını göstermektedir, z=0.51, p>0.05. Bu sonuçlara göre, uygulanan psiko-eğitim 

programının etkisinin kalıcı olduğu söylenebilir. 

 Nicel verilere ek olarak, deney grubundaki bireylerden oturum değerlendirme 

formları ve psiko-eğitim programı değerlendirme anketi aracılığıyla nitel veriler 

toplanmıştır. Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı’na katılan bireyler, oturum 

değerlendirme formundaki dört soru aracılığıyla oturumları; değerlendirme anketi 

aracılığıyla ise, programı yapı, içerik ve lider açısından değerlendirmişlerdir. Bu 

değerlendirmeler aşağıda beş başlık altında sunulmuştur.  

a) Bireylerin oturumlara ilişkin duyguları 

b) Bireylerin oturumlara ilişkin düşünceleri 

c) Programın üyelerin davranışlarına yönelik etkileri 

d) Programın zayıf yönleri 

e) Programın genel değerlendirilmesi 
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a) Bireylerin oturumlara ilişkin duyguları: Deney grubundaki bireylerin çoğu, 

oturumlara katılmanın heyecan, merak, keyif ve mutluluk verdiğini belirtmişlerdir. 

Kendilerine vakit ayırarak böyle bir programa katılmanın iyi hissettirdiğini ifade 

etmişlerdir. Gruptaki diğer üyelerin de benzer duygu, düşünce ve yaşantılara sahip 

olduklarını gördükçe kendilerini rahatlamış hissettiklerini ve grup tarafından 

anlaşılmanın iyi hissettirdiğini belirtmişlerdir. Bazı üyeler, var olan ya da geçmişte 

yaşadıkları romantik ilişkilerde yaptıkları hatalardan dolayı üzüldüklerini ifade 

etmişlerdir. Son oturumda ise eğitimin bitmesinden dolayı hüzünlendiklerini 

belirtmişlerdir. Aşağıda grup üyelerinin ifadelerinden bazı örneklere yer verilmiştir.  

 

“Çoğu kişi ile benzer durumda (ilişkinin olmaması anlamında) olmak düşündürdü. 

Neye göre grubun oluşturulduğunu düşündüm. Fakat tanışma zamanında anladım ki 

çoğumuz aynı düşünceler içerisindeyiz ve bu durum beni heyecanlandırdı.” (1. 

oturum)  

 

“Sıkıcı ve yorucu bir günün ardından katıldığım bu oturumda dinlendiğimi hissettim. 

Okul içerisinde ders dışı bir etkinliğe katılmak, sosyalleşmek beni rahatlattı. Kendim 

için bir şeyler yaptım ve yeni şeyler öğrendim. Kendimi iyi ve mutlu hissettim.” (2. 

oturum) 

 

“Sevdiğim adamın bir birey olduğunu unutup kural koymak üzdü beni.” (3. oturum) 

“Gayet etkili bir oturumdu. Yanlış düşüncelerimi tartışarak üzerinde daha iyi 

düşünerek düzelttim ve mutlu hissettim.” (4. oturum) 

 

“Duyguları çıkardığımızda geriye bir şey kalmıyor. Bu beni etkiledi. Kendimi 

endişeli hissediyordum. Bu oturumdan veya başka bir şeyden olabilir. Ama oturumda 

zaman zaman daha iyi hissettim.” (5. oturum) 

 

“Çok eğlendik, iletişim ile ilgili oyunumuz aramızdaki iletişimin ne kadar gerekli 

olduğunu, önemli olduğunu hatırlattı.” (6. oturum) 

 

 

“Diğer arkadaşlarımın da bu bilgilerinin benimki gibi olması beni rahatlamış 

hissettirdi. (7. oturum) 
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“Bittiği için üzüldüm. Ama baya şey öğrendim. Tekrar katılmak istiyorum böyle 

çalışmalara” (8. oturum) 

 

b) Bireylerin oturumlara ilişkin düşünceleri: Deney grubundaki katılımcılar 

oturumları değerlendirirken çoğunlukla oturumlara ilişkin olumlu düşüncelere sahip 

olduklarını belirtmişlerdir. Çoğu üye, süreç içinde romantik ilişkilere yönelik hatalı 

düşüncelerinin ve davranışlarının farkına vardığını ifade etmiştir. Grup içinde verilen 

örnekler ve uygulamalar ile oturumların daha etkili hale geldiğini belirtmişlerdir. 

Üyelerin çoğu, grup içinde kendilerini açabilmenin ve yeni şeyler öğrenmenin 

kendilerine faydalı olduğundan söz etmişlerdir. Aşağıda grup üyelerinin 

ifadelerinden bazı örneklere yer verilmiştir.  

 

“İlk oturum olduğu için ne, nasıl olacak bilmediğim için merakla katıldım. İlk 

oturumda verilen bilgilerin faydalı olduğunu ve merakımı giderici, açıklayıcı 

olduğunu düşünüyorum. Yani ilk oturum olmasına rağmen beklentilerimi karşıladı 

diyebilirim.” (1. oturum) 

 

“İlişkilerin başlangıcı ve kültürlere göre farklılaştığını gördüm. Çocukluktan evliliğe 

kadarki dönemde kültürlerin ve aile yapılarının birbirinden çok farklı olduğunu 

gördüm. Eş seçimi ve becerilerimizin kültürlere göre farklı olduğunu hissettim ve 

yaşantılarımızla bağdaştırılarak, örnekler verilerek daha etkili kılındığını 

düşünüyorum.” (2. oturum) 

 

“Bugünkü oturum şu ana kadarki en verimli oturumdu. Konuşulan kök aile, ilişkideki 

beklentiler, sorunlar beni geçmişe götürdü hatalarımı fark etmemi sağladı. 

Duygulandım ve bazı düşüncelerimin ailemden (annem- babam arasındaki ilişkiden) 

kaynaklandığını düşündüm. Babaanne (kaynana) olgusunun ben de korku yarattığını, 

ilerdeki ilişkimde sorun olur mu? düşüncesini çağrıştırdı. Fakat oturum sonunda 

düşüncelerimi biraz olsun törpüledim.” (3. oturum) 

 

“Bu oturumda düşüncelerimin farkına varmaya çalıştım. Bu biraz yüzleştirici oldu. 

Benle aynı düşünmeyen insanların farkına vardım. Bana o kadar ters gelen şeylerin 

başkalarının hayatında isteklice yer aldığını fark ettim. Doğru veya yanlış, tek 

düşünce benim değil ama benim düşüncem.” (4. oturum) 
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“Beynin nasıl işlediği konusunda bilgi sahibi oldum, ilişkilerde mola kavramının 

önemi, nasıl işe yaradığını ve kendi ilişkimde de uyguladım yararlarını gördüm. 

Mola kavramı çok mantıklı geldi. Tartıştığımız zaman birimizin mekan değiştirmesi 

gerektiği, sinirlilik anımız geçince neler olup bittiğini sorgulamamız gerektiği 

konusunda bilgi sahibi oldum ve mantıklı olduğunu da düşünüyorum.” (5. oturum) 

 

 “Eğlenceliydi. Öncelikle başta oynadığımız kulaktan kulağa oyunu etkili iletişimi 

anlamamız için güzel bir tercihti.” (6. oturum) 

 

“Konu evlilik dendiğinde akla ilk gelen konuydu. Cinsellik işlenmeden bu eğitim 

bitmemeliydi. Yani yerindeydi.” (7. oturum) 

 

“Sorunların iletişimsizlikten kaynaklandığını anladım. Bireyler birbirleri ile tam 

olarak iletişim kuramadıkları zaman, birbirlerini anlamadıkları zaman problemler 

çıkaracaklardır. Bunların da sebebi iletişim kopukluğudur.” (8. oturum) 

 

c) Programın üyelerin davranışlarına yönelik etkileri: Üyelerin çoğu oturumlarda 

ele alınan bilgi ve becerileri değerlendirirken, öğrendiklerini kendi hayatlarında 

uygulayacaklarından söz etmişlerdir. Bazı üyeler edindikleri farkındalık sayesinde 

kendilerini ve yakın ilişkilerini gözden geçirdiklerini belirtmişlerdir. Öğrenilenlerin 

romantik ilişkilerde, evliliklerde, ailede ve toplumda uygulanabileceğini ifade 

etmişlerdir. Aşağıda grup üyelerinin ifadelerinden bazı örneklere yer verilmiştir. 

 

“Eksik ve tam yönlerimi gördüm. Aşkın türlerini de öğrendim. Bunları en azından 

daha bilinçli olarak nasıl kullanmam gerektiğini aşk hayatımda uygulamaya 

çalışacağım.” (1. oturum) 

 

“İlişkimde, toplum üzerinde, ailemde uygulamak isterim. Benim için doğru olan 

duygu ve düşünceleri incitmeden sunmak isterim. Sunarken şuanı, geçmişi, yakın 

geçmişi ele alarak dikte etmeden uygun dil ile anlatırım. Bununla birlikte 

sunduklarım ile aileme de yansıyan davranışlarım ile empoze ederim.” (2. oturum) 

 

“Bu oturumda her zaman ben olarak düşünmemeyi, karşımızdaki insanı da 

düşünerek biz olmayı öğrendim. Benim ne hissettiklerim beklentilerim değil de bizim 
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hissettiklerimiz ve beklentilerimiz olduğunu öğrendim ve az da olsa ilişkimde bunu 

uygulamaya çalışacağım.” (3. oturum) 

 

“Bugünkü oturumda öğrendiklerimi hayatımın her alanında kullanabilirim ve 

hayatıma geçirmeye çalışmaktayım.” (4. oturum) 

 

“Eril ve dişil beyin arasındaki farkı öğrendik. Duygu ve düşüncelerimi karşıdaki 

insanın yapısını tekrar düşünerek nedenlerini açıkça ifade edebilecek şekilde 

uygulamak isterim.” (5. oturum) 

 

“Partnerimi daha iyi ve tarafsız olarak dinlemeyi uygulamayı isterim.” (6. oturum) 

“İlerde işime yarayacağını düşünüyorum. Tabi bazı şeyleri günlük yaşamda da 

uygulanabilir.” (7. oturum) 

 

“İlerdeki evliliğimde. Evliliği düşündüğüm kişinin özelliklerini ölçmede 

kullanabilirim.” (8. oturum) 

 

d) Programın zayıf yönleri: Deney grubu üyelerinin bazıları, oturumlarda gördükleri 

zayıf yönleri de ifade etmişlerdir. Liderin kendi hayatından örnekler vermesinin grup 

içindeki atmosferi olumlu etkileyeceğinden söz etmişlerdir. Bazı oturumlarda sürenin 

kısa geldiği ve her katılımcının söz alamadığı da belirtilmiştir. Aşağıda grup 

üyelerinin ifadelerinden bazı örneklere yer verilmiştir. 

 

“Ben bu oturumu tasarlamış olsaydım ilk olarak kendi aile kültürümü ve ilişkimi 

kısaca anlatıp siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diyerek oturumu başlatırdım. 

Kendi yaşantılarımızdan bilgiler vermek inandırıcılığı arttıracağı için daha 

dikkatlim dinlenir ve başkaları kendi yaşantılarıyla bağdaştırmaya çalışır.” (2. 

oturum) 

 

“Bize zaman yetmiyor sanırım. Hepimiz konuşmaya istekliydik bu oturum.” (3. 

oturum) 

 

“Cinsellik konusunda bilgisizlik çok fazla olduğu için biraz daha uzun ve ayrıntılı 

işlenmesini tasarlardım.” (7. oturum) 
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e) Programın genel değerlendirmesi: Çizelge 10’da deney grubu üyelerinin son 

oturumdan sonra programı genel olarak değerlendirdikleri formun maddelere göre 

frekans ve yüzde dağılımları sunulmuştur.  

 

Çizelge 10 

 

Psiko-eğitim Programı Değerlendirme Formu Frekans ve Yüzde Dağılımları 
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5 4 3 2 1  

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

Top. 

f 

(%) 

1. 
Programın planlama ve organizasyonunu 

başarılı buldum. 

10 

(83.3) 

2 

(16.7) 
   

12 

(100) 

2. 
Programda kullanılan materyalleri 

beğendim. 

10 

(83.3) 

2 

(16.7) 
   

12 

(100) 

3. Sunu ve materyaller dikkat çekiciydi. 
9 

(75) 

3 

(25) 
   

12 

(100) 

4. Etkinlikler dikkat çekiciydi. 
11 

(91.7) 

1 

(8.3) 
   

12 

(100) 

5. Etkinlikler başarılı bir şekilde uygulandı. 
11 

(91.7) 

1 

(8.3) 
   

12 

(100) 

6. Eğitim beklentilerimi karşıladı. 
11 

(91.7) 
 

1 

(8.3) 
  

12 

(100) 

7. 
Eğitimin verildiği mekan ve donanım eğitim 

sürecini olumlu etkiledi. 

10 

(83.3) 
 

2 

(16.7) 
  

12 

(100) 

8. 

Etkinliklerde şimdiki ve gelecekteki 

yaşamıma beni hazırlayacak bilgi ve 

beceriler vardı. 

12 

(100) 
    

12 

(100) 

9. 

Romantik ilişkilerin başlatılması ve 

sürdürülmesine yönelik işlevsel bilgiler 

edindim. 

11 

(91.7) 

1 

(8.3) 
   

12 

(100) 

10. 

Romantik ilişkilerin başlatılması ve 

sürdürülmesine yönelik yeni beceriler 

kazandım. 

11 

(91.7) 
  

1 

(8.3) 
 

12 

(100) 

11. 
Aşkın çeşitli anlamları olduğunu, 

bileşenlerini ve biçimlerini fark ettim. 

12 

(100) 
    

12 

(100) 

12. 
Türk aile yapısının ve kök ailelerin 

evlilikteki önemini fark ettim. 

12 

(100) 
    

12 

(100) 

13. Eş seçimini etkileyen etmenleri fark ettim. 
12 

(100) 
    

12 

(100) 

14. 
İlişkide bireysel bütünlüğü koruyabilmenin 

önemli olduğunu kavradım. 

12 

(100) 
    

12 

(100) 

15. 
Romantik ilişkilere yönelik bilişsel 

çarpıtmalarımı fark ettim. 

10 

(83.3) 

2 

(16.7) 
   

12 

(100) 

16. 
Program sayesinde bilişsel çarpıtmalara 

alternatif düşünceler üretmeyi öğrendim. 

10 

(83.3) 

2 

(16.7) 
   

12 

(100) 
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Çizelge 10 incelendiğinde, üyelerin cevaplarının “Kesinlikle Katılıyorum (5)” ve 

“Katılıyorum (4)” derecelendirme seçeneklerinde yığıldığı görülmektedir. Farklı 

seçeneklerin işaretlendiği maddeler incelendiğinde; “Eğitim beklentilerimi karşıladı” 

maddesine bir üyenin “Kısmen Katılıyorum (3)”, “Eğitimin verildiği mekan ve donanım 

eğitim sürecini olumlu etkiledi” maddesine iki üyenin “Kısmen Katılıyorum (3)”, 

“Romantik ilişkilerin başlatılması ve sürdürülmesine yönelik yeni beceriler kazandım” 

maddesine bir üyenin “Katılmıyorum (2)”, “Program, ilişki sorunlarını daha yapıcı 

çözebilmeme katkı sağladı” maddesine bir üyenin “Kısmen Katılıyorum (3)”, “Program 

sayesinde bazı davranışlarımı değiştirdim” maddesine üç üyenin “Kısmen Katılıyorum 

(3)” seçeneklerini işaretlediği görülmektedir.  
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(%) 
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(%) 
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(%) 

f 

(%) 

f 

(%) 

Top. 

f 

(%) 

17. 
İlişkide duyguları fark etmenin ve uygun 

şekilde ifade etmenin önemini kavradım. 

11 

(91.7) 

1 

(8.3) 
   

12 

(100) 

18. 
Program, ilişki sorunlarını daha yapıcı 

çözebilmeme katkı sağladı. 

11 

(91.7) 
 

1 

(8.3) 
  

12 

(100) 

19. 
Program iletişim becerilerimin gelişmesine 

katkı sağladı. 

11 

(91.7) 

1 

(8.3) 
   

12 

(100) 

20. 
Program sayesinde evlilikte cinsel hayatın 

önemini fark ettim. 

12 

(100) 
    

12 

(100) 

21. 
Programın gelecekte yapacağım evliliğe 

katkısı olacağını düşünüyorum. 

11 

(91.7) 

1 

(8.3) 
   

12 

(100) 

22. 
Program sayesinde bazı davranışlarımı 

değiştirdim 

8 

(66.7) 

1 

(8.3) 

3 

(25) 
  

12 

(100) 

23. 
Programda öğrendiklerimi yaşamıma 

geçirmek isterim. 

12 

(100) 
    

12 

(100) 

24. 
Program kendim ve ilişkilerim hakkında 

yeni şeyler keşfetmeme yardımcı oldu. 

12 

(100) 
    

12 

(100) 

25. 
Bu programda yer almaktan zevk aldım, bir 

başka programda da yer almak isterim. 

12 

(100) 
    

12 

(100) 

26. 
Arkadaşlarıma bu tür programlara 

katılmalarını tavsiye edeceğim. 

12 

(100) 
    

12 

(100) 

27. 
Lider eğitim sürecinin yönetiminde başarılı 

oldu. 

12 

(100) 
    

12 

(100) 

28. 
Lider grup etkileşiminin yönetiminde 

başarılı oldu. 

12 

(100) 
    

12 

(100) 

29. 
Liderin eğitim süresince geri bildirimleri 

olumluydu. 

12 

(100) 
    

12 

(100) 
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Nicel ve nitel bulgular özetlenecek olursa, deney grubu katılımcılarının Evlilik 

Öncesi Psiko-eğitim Programından sonra Evlililik İlişkisi İnançları Ölçeği puanlarında 

anlamlı bir düşüş olduğu ve düşüşün izleme testinde de devam ettiği görülmüştür. 

Katılımcılar, programa ilişkin olumlu duygulara ve düşüncelere sahip olduklarını ve 

programdan yararlandıklarını belirtmişlerdir. Liderin kendini zaman zaman açmasının 

ve bazı oturumlarda sürenin daha uzun olmasının sürecin işlevselliğini arttıracağını da 

eklemişlerdir.  
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BÖLÜM V 

 

TARTIŞMA VE YORUM 

 

Çalışmanın bu bölümünde Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı’nın 

katılımcıların evliliğe yönelik işlevsel olmayan inançları üzerindeki etkisine ilişkin 

bulgular tartışılıp yorumlanmıştır. 

Bu çalışmada Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı’nın üniversite öğrencilerinin 

evliliğe yönelik işlevsel olmayan inançları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma 

sonunda, Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı’na katılan bireylerin, bu programa 

katılmayan bireylere göre evliliğe yönelik işlevsel olmayan inanç puanlarında anlamlı 

bir düşüş olduğu (denence 1’e ait bulgu), bu etkinin izleme testinde de devam ettiği 

(denence 2’ye ait bulgu)  görülmüştür. Bu sonuç, yapılan çalışmanın amacını 

destekleyen ve denencelerin doğrulandığını gösteren bir sonuçtur.  

Araştırma bulguları, ilgili alanyazında incelenen araştırma sonuçları ile 

karşılaştırıldığında, ilişki geliştirme ve önleme programlarının bireylerin ilişki kalitesi 

ve doyumuna olumlu katkılar sunduğunu gösteren birçok araştırma sonucu ile paralellik 

göstermektedir (Angera ve Long, 2006; Carroll ve Doherty; 2003; Dunn ve Schwebel, 

1995; Faircloth ve ark., 2011; McGeorge ve Carlson, 2006; Shapiro ve Gottman; 2005). 

Araştırma sonucu, Türkiye’de üniversite öğrencileri ile yürütülen ilişki geliştirme 

programlarının bulgularını da desteklemektedir (Duran, 2010; Haskan Avcı; 2013; 

Yalçın, 2010 ve Yılmaz, 2009).  

Evliliklerin istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi hem ailelerin hem de 

toplumların refahı ile yakından ilgilidir. Bu nedenle ilişki ve evlilik süreçlerini 

iyileştirmek için çok sayıda önleme ve müdahale programı geliştirilmiştir. Özellikle, 

evlilik öncesi programlar evlilik sıkıntısı ve boşanma ile ilişkili risk faktörlerini 

öngörerek önleyici bir yaklaşım sağlamaya çalışmaktadır. Erken müdahale, gençlerin 

evlilik rolleri ve meseleleri hakkında daha doğru bilgi sahibi olmalarına, gerçekçi 

beklentileri kabul etmelerine ve arkadaşlığa dayalı evlilik ilişkisi kurmalarına yardım 

ederek ilişki sıkıntısı riskinin azalmasına katkı sağlamaktadır (Rhoades ve Markman 

2006; Silliman ve Schumm, 2004; Stanley, Sullivan ve Bradbury, 1997). 
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Müdahale ve önleme programlarının en temel hedefi, bireylerin istikrarlı ve 

doyumlu bir ilişki kurmalarına katkı sunmak için bilgi aktarmak, beceri öğretmek ve 

katılımcıların uygun beklenti ve tutum geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Programlar 

genellikle, bilgi aktarıcı yöntemler, belirli becerileri öğretmek için deneyimsel 

alıştırmalar ve ev ödevlerini içermektedir. Açık iletişimi, aktif dinlemeyi, empatiyi ve 

çatışma çözme becerilerini geliştirerek, düşünce ve davranışlarda değişiklik yaratmaya 

yönelik olarak tasarlanmaktadırlar (Blanchard, Hawkins, Baldwin ve Fawcett, 2009; 

Hawkins, Blanchard, Baldwin ve Fawcett, 2008; Jakubowski, Milne, Brunner ve Miller, 

2004; Markman, Stanley ve Blumberg, 1994; Miller, Miller, Nunally ve Wackman, 

1991).  

Eşler arasında ve evliliklerde yaşanan sıkıntıların en önemli sebeplerinden 

birinin işlevsel olmayan inançlar olduğu araştırma sonuçları ile desteklenmektedir. 

İşlevsel olmayan olumsuz inançların evlilik doyumu, evlilik kalitesi ve boşanma ile 

yüksek düzeyde ilişki verdiği görülmektedir (Baucom ve Epstein, 1990; Bayrami, 

Heshmati ve Karami 2011; Bradbury ve Fincham, 1990; Bradbury ve Fincham, 1992 ve 

Renshaw, Blais ve Smith, 2010). Romantik ilişkiler hakkındaki inançların, ciddi 

birliktelikler kurulmadan önce şekillendirilmiş olması olası görünmektedir 

(Willoughby, 2010). Dolayısıyla, genç ve bekar bireyleri hedef alan evliliğe yönelik 

eğitim faaliyetlerinin odak noktalarından biri de işlevsel olmayan inançlardır. Ayrıca, 

işlevsel olmayan ilişki inançlarının, etkisiz iletişim ile de ilişkili olduğu belirtilmektedir 

(Epstein, Pretzer ve Fleming, 1987; Emmelkamp, Krol, Sanderman ve Ruphan 1987, 

Gaelick, Bodenhausen ve Wyer, 1985; Roehling ve Robin, 1986). 

Yapılan bu araştırmanın bulguları, önleyici çalışmaların önemini destekler 

niteliktedir. Bradbury ve Fincham (1993) yaptıkları çalışmada çiftlerin ilişki 

inançlarının sorun çözme süreci üzerindeki etkisini incelemişlerdir. İşlevsel olmayan 

inançlar arttıkça eşlerin birbirlerine olumsuz davranış gösterme eğilimleri de artmıştır. 

Benzer bir çalışmada (Möller ve de Beer, 1998), işlevsel olmayan inançlar ile evlilik 

çatışması arasındaki ilişki incelenmiş ve araştırma sonucunda işlevsel olmayan inanç 

düzeyi arttıkça çatışma düzeyinin de arttığı belirlenmiştir. Dolayısıyla, evlilik öncesi 

eğitim programlarında işlevsel olmayan düşüncelerin ele alınıp, katılımcıların bu tür 

düşüncelerini yeniden yapılandırmaya yönelik bilgi ve beceri kazanması evlilik 

kalitesine katkı sunacaktır. Nitekim McGeorge ve Carlson’ın (2006) çiftlerle 
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yürüttükleri evlilik öncesi eğitim programının sonunda, katılımcıların evliliğe yönelik 

değerleri, tutumları ve inançlarında olumlu değişikler görülmüştür. 

Evlilik öncesi ilişki geliştirme ve önleme programlarına yönelik yapılan meta-

analitik bir çalışmada (Carroll ve Doherty, 2003), evlilik öncesi önleme programlarına 

katılan bir bireyin, bu programlara katılmayan bireylere kıyasla anlamlı düzeyde daha 

iyi olduğu ve bu etkinin altı aydan üç yıla kadar sürdüğü saptanmıştır. Dunn ve 

Schwebel’in (1995) meta-analiz çalışmasında ise, davranışçı evlilik terapisi, bilişsel 

davranışçı evlilik terapisi ve içgörü odaklı evlilik terapisinin çalışıldığı 15 çalışma 

incelenmiştir. Üç yaklaşımın da davranış değişiklikleri üretmekte ve ilişkinin genel 

kalitesinin yükselmesinde etkili olduğu görülmüştür. Ancak sadece bilişsel davranışçı 

evlilik terapisinin ilişki ile ilgili bilişleri değiştirmede en etkili yaklaşım olduğu 

saptanmıştır. Bu araştırmaların sonuçları, yapılan bu çalışmanın bulguları ile paralellik 

göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçları da evlilik öncesi psiko-eğitim programının 

katılımcıların işlevsel olmayan inanç düzeylerini azalttığını ve bu etkinin program 

bittikten iki ay sonra da devam ettiğini göstermiştir.  

Türkiye’de yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir 

(Duran, 2010; Haskan Avcı, 2013; Kalkan, 2002; Karahan, 2009; Yalçın, 2010 ve 

Yılmaz, 2009). Ersanlı (2007) tarafından yapılan araştırmada, deney grubundaki çiftlere 

akılcı olmayan inançlarıyla baş etme becerileri kazandırmak amacıyla bilişsel davranışçı 

yaklaşıma dayalı evlilik ilişkisini geliştirme programı uygulanmıştır. Uygulama 

sonunda, deney grubundaki çiftlerin evlilik ilişkilerinde çaresizlik ve sevilemezlik 

inançlarıyla baş etme becerilerinin anlamlı düzeyde yükseldiği belirlenmiştir. Benzer bir 

diğer çalışmada, bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı evlilik ilişkisini geliştirme 

programının evli bireylerin evlilik uyum düzeylerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. 

Uygulanan programın deney grubundaki katılımcıların evlilik uyum düzeylerini 

artırdığı ve programa katılmayan kişilere göre evlilik uyumu son-test puanlarının daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca kontrol grubundaki bireylerin ön-test ve son-test 

puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (Kalkan ve Ersanlı, 2008). Görüldüğü 

üzere, ilgili alanyazındaki çalışmaların bulguları, bu çalışmanın bulgularını destekler 

niteliktedir.  

Araştırmada elde edilen nitel bulgular, psiko-eğitim programına katılan 

bireylerin işlevsel olmayan inançları ve inançların romantik ilişkiler üzerindeki olumsuz 

etkileri ile ilgili farkındalık kazandıklarını göstermektedir. Ayrıca deney grubundaki 
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bireylerin süreçte edindikleri bilgi ve becerileri günlük hayatlarına aktardıklarını da 

göstermektedir. İlgili alanyazında nicel ve nitel verilerin birlikte ele alındığı 

araştırmaların sonuçları, bu çalışmanın sonuçları ile paralellik göstermektedir. Yapılan 

araştırmalarda farklı yaklaşımlara dayalı olarak geliştirilen ilişki eğitimi programları 

kullanılsa da, deney grubu katılımcılarının programın içeriğine yönelik farkındalık 

düzeylerinin arttığı görülmektedir. Örneğin Haskan Avcı (2013), üniversite öğrencileri 

ile yürüttüğü evliliğe hazırlık programının etkililiğini nicel ve nitel veriler ile 

değerlendirmiştir. Araştırma bulguları, katılımcıların kendilerine ve romantik ilişkilere 

yönelik farkındalık düzeylerinin arttığını ve genel olarak programdan yararlandıklarını 

göstermiştir.  

Çalışmada dikkat çeken noktalardan biri de, psiko-eğitim programına katılmak 

için başvuruda bulunan tüm bireylerin kadın olmasıdır. Çalışmanın planlama 

aşamasında böyle bir durum sınırlılık olarak ele alınmazken, gönüllü olarak 

başvuranların hepsinin kadın olması dikkat çekmiştir. Bu durum ilgili alanyazında 

yapılan çoğu araştırma ile paralellik göstermektedir (Duncan, Box ve Silliman, 1996; 

Larson ve Holman, 1994; Silliman ve Schumm, 1989; Silliman, Schumm ve Jurich, 

1992). Araştırmacılara göre, kadınlar romantik ilişkilere yönelik eğitimlere erkeklerden 

daha meraklı ve isteklidirler. Hamamcı, Buğa ve Duran’ın (2011) üniversite 

öğrencilerinin evlilik öncesi eğitim ihtiyaçlarını inceledikleri çalışmalarında, kız 

öğrencilerin eğitim almaya yönelik daha olumlu bir tutum içinde oldukları ve ilişki 

kalitesine arttırmaya yönelik bilgi ve becerilerle ilgili daha fazla eğitim ihtiyacı 

hissettikleri saptanmıştır. Nişanlı çiftlerle yürütülen başka bir çalışmada (Şen, 2009), 

benzer şekilde kadın eşlerin evlilik öncesi eğitimlere daha ilgili oldukları ve bu tür 

eğitimlerden fayda sağlayacaklarına daha fazla inandıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Kadınların erkeklere göre evlilik öncesi eğitimlere daha fazla ilgi ve ihtiyaç 

duyması, romantik ilişkilere yönelik becerileri öğrenmeye daha duyarlı ve yatkın 

olmalarıyla açıklanabilir (Collins, 2003). Bu yatkınlık ise toplumsal cinsiyet rolleri 

açısından ele alınabilir. Hemen hemen her toplumda kadın ve erkeğe biçilen sosyal 

roller farklıdır ve bu roller doğrultusunda sosyal becerilerin geliştirilmesi 

beklenmektedir. Çocuklar yetiştirilirken kız çocukların duygularını ifade etmeleri 

normal karşılanır, erkek çocukların ise duygularını bastırmaları öğretilir. Çünkü 

duygusallık bir zayıflık göstergesi olarak kabul edilmektedir. Kadınlardan beklenilen 

roller genel olarak yuva kurma, annelik, ev işleri gibi ev içi işlere vurgu yaparken, 
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erkeklerden beklenilen roller ise ev dışında yürütülen işlere vurgu yapmaktadır. Türk 

kültüründe de toplumsal cinsiyet rollerini pekiştiren “Yuvayı yapan dişi kuştur”, 

“Erkekler ağlamaz” gibi çok sayıda deyim ve atasözü bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, 

cinsiyete dayalı farklar toplumun beklentilerine göre şekillenmektedir. Dolayısıyla, 

cinsiyete bağlı toplumsallaşmanın etkisi, romantik ilişkilerin başlatılması ve 

sürdürülmesi sürecinde de görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı, evlilik öncesi eğitim 

programlarına kadınların daha ilgili ve duyarlı olduğu söylenebilir.  

Araştırma bulguları incelendiğinde, katılımcıların Evlilik Öncesi Psiko-eğitim 

Programına ilgiyle katıldıkları ve programdan faydalandıkları görülmektedir. Bu 

sonucun ortaya çıkmasında, program içeriğinin kültürel öğeler göz önüne alınarak 

hazırlanmasının etkili olduğu düşünülebilir. Bireyler içinde bulundukları toplumun 

amaçları, inançları ve değerlerinden etkilenirler. Türkiye’de çocuk yetiştirirken 

benimsenen duygusal bağlılık aile modelini (Kağıtçıbaşı, 1996) dikkate alan programda 

bireylerin benliklerinin hem özerk yönüne hem de ilişkisel yönüne vurgu yapılmıştır. 

Kullanılan videolar, haberler, görseller, hikayeler, sunular, bilgilendirici ve eğitici 

formlar kültürel değerler dikkate alınarak örneklenmeye çalışılmıştır.  

Sonuç olarak, Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programına katılan bireylerin evliliğe 

yönelik işlevsel olmayan düşünce düzeylerinde düşüş olduğu görülmüştür. Eğitim 

sürecinin tamamlanmasından iki ay sonra bu etkinin devam ediyor olması, program 

sürecinde kazanılan bilgi ve becerilerin deney grubu katılımcıları tarafından işlevsel 

olarak kullanılmaya devam edildiğinin göstergesi olabilir. Üniversite döneminde en 

önemli gelişimsel ihtiyaçlardan biri olan romantik ilişkiler kurmak ve sürdürmek, 

bireylerin ileride kuracakları evlilikler için de bir keşif niteliğindedir. Dolayısıyla, 

yükseköğretimde sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde gelişimsel 

rehberlik modeli benimsenerek, öğrencilerin gelişimsel görevlerini ve ihtiyaçlarını 

dikkate almak hizmetlerin kalitesini arttıracaktır. 
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BÖLÜM VI 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak 

ulaşılabilecek genel sonuçlara ve bu sonuçlara bağlı olarak önerilere yer verilmiştir. 

 

6.1. Sonuçlar 

 

Araştırmanın birinci denencesi doğrultusunda ulaşılan sonuçlara bakılacak 

olursa, psiko-eğitim programına katılan deney grubu katılımcılarının Evlilik İlişkisi 

İnançları Ölçeği ön-test ve son-test puanları arasında son test lehine anlamlı bir fark 

olduğu saptanmıştır. Saptanan bu farka kontrol grubundaki katılımcıların ön-test ve son-

test puanları arasında rastlanmamıştır.  

Araştırmanın ikinci denencesi doğrultusunda ulaşılan sonuçlar ise, psiko-eğitim 

programına katılan deney grubu katılımcılarının Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği son-test 

ve izleme testi puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı, bir diğer ifade ile değişimin 

kalıcı olduğu saptanmıştır.  

 

6.2. Öneriler 

 

Bu bölümde, araştırmada elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak bazı önerilerde 

bulunulmuştur. İlk olarak, araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak 

uygulamacılara yönelik sunulan öneriler, ikinci olarak ise araştırmacılara yönelik 

sunulan öneriler yer almaktadır: 

 

a) Uygulamacılara yönelik öneriler; 

 

1. Araştırma sonucunda, Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı’nın beliren 

yetişkinlerin evliliğe yönelik işlevsel olmayan düşünce düzeylerini 

azaltmada etkili olduğu bulunmuştur. Bu etkinin iki ay sonra da devam ettiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkılarak program, üniversitelerin 
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik merkezlerinde önleyici ve geliştirici 

hizmetler kapsamında düzenli olarak uygulanabilir.  

2. Evlilik Öncesi Psiko-Eğitim Programı, üniversite eğitimine devam eden 

beliren yetişkinlerle yürütülmüştür. Üniversite eğitimine devam edemeyen 

beliren yetişkinlere ulaşabilmek için, aile danışmanlığı merkezleri, gençlik 

merkezleri veya halk eğitim merkezlerinde yaygınlaştırılarak uygulamaya 

geçirilebilir.  

3. Araştırmanın içeriği, romantik ilişki bileşenleri, eş seçimini etkileyen 

etmenler, kültürün ve ailenin evliliğe yansımaları, ait olmak ve birey 

arasındaki denge, işlevsel olmayan düşünceler, alternatif düşünceler 

oluşturma, duygu yönetimi, etkili iletişim ve sorun çözme becerilerini 

kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Programın içeriği beliren yetişkinlerin 

ikili ilişkilerde ihtiyaç duydukları farklı alanları da kapsayacak şekilde 

genişletilebilir ve üniversitelerin PDR merkezleri, aile danışmanlığı 

merkezleri, gençlik merkezleri veya halk eğitim merkezlerinde uygulanabilir.  

 

b) Araştırmacılara yönelik öneriler; 

 

1. Araştırmada evli olmayan bireyler ile çalışılmıştır. Programın içeriği nişanlı 

çiftler ve evli çiftler için yeniden düzenlenerek, bu çiftler üzerindeki etkisi 

incelenebilir.  

2. Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı’nın ikili ilişkilerde önemli 

değişkenlerden ilişki doyumu, ilişki istikrarı, ilişki uyumu, iletişim, sorun 

çözme gibi çeşitli değişkenler üzerindeki etkisi test edilebilir.  

3. Araştırmaya 24 beliren yetişkin katılmış ve katılımcılar eşit şekilde deney-

kontrol gruplarına atanmışlardır. Araştırma sonuçlarının güvenirliğini 

arttırabilmek için daha çok kişi ve grup ile program tekrarlanabilir.   

4. Araştırmaya sadece kadınlar katılmıştır. Cinsiyet değişkeni dikkate alınarak 

erkekler ve karma gruplar ile program tekrarlanabilir.   

5. Çalışma kapsamında izleme testi program bitiminden iki ay sonra 

uygulanmıştır. Benzer araştırmalarda programın etkisinin ne kadar 

sürdüğünü tespit edebilmek için izleme ölçümleri daha uzun bir dönemde 

tekrar incelenebilir.  
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6. Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı’nın etkisinin uzun süre devam 

edebilmesi için, deney grubu katılımcıları ile belli aralıklarda izleme 

oturumları düzenlenebilir. 

7. Bu çalışma kapsamında nitel veriler oturum değerlendirme formları ve 

psiko-eğitim değerlendirme anketi aracılığı ile toplanmıştır. Daha sonra 

yapılacak benzer çalışmalarda, yapılandırılmış gözlem, görüşme vb. 

teknikler aracılığı ile nitel veriler zenginleştirilebilir.  

8. Bu çalışma kapsamında kontrol grubu katılımcılarına herhangi bir işlem 

uygulanmamıştır. Benzer çalışmalarda, izleme testi verileri toplandıktan 

sonra kontrol grubuna da program uygulanabilir.  
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Ek A 

 

Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı Özeti 

 

1. Oturum: Romantik İlişkiler ve Aşk  

 

Süre: 70 dakika 

 

Kazanım: 

 Romantik ilişkilerin önemini fark eder.  

 Aşkın anlamı, bileşenleri ve biçimlerini fark eder. 

 

Süreç: 

 

1. Katılımcılar tek tek kapıda karşılanır ve “Hoş geldiniz” denilerek U şeklinde 

oturmaları sağlanır. 

2. Hoş geldiniz konuşması yapıldıktan sonra lider Evlilik Öncesi Psiko-eğitim 

programının amacı, içeriği ve işleyişi hakkında kısaca bilgi verir. 

3. Katılımcılara birer adet poşet dosya verilerek kullanılan formların bu dosyada 

saklanması ve her hafta yanlarında getirmeleri söylenir. Yapılacak sunumların 

çıktılarının da verilebileceği belirtilir.  

4. Katılımcıların gruba katılmalarıyla ilgili duygu ve düşünceleri, programdan 

beklentileri ve sonunda ulaşmak istedikleri hedefler sorularak kısa bir grup 

etkileşimi başlatılır. Sonra, katılımcılardan gruptan beklentilerinin karşılanıp 

karşılanmadığını son oturum değerlendirebilmeleri için bir kağıda yazmaları ve 

lidere vermeleri istenir. 

5. Önce eğitimci daha sonra katılımcılar kendilerini kısaca gruba tanıtırlar. 

Katılımcıların gruba daha uyumlu yaklaşabilmeleri, rahat olmaları, birbirleri 

hakkında daha fazla bilgilenmeleri için bir “Müzikli Balonlar” isimli tanışma 

oyunu oynatılır.  

6. Grubun kurallarını belirlemek için lider her bir kağıtta bir kuralın yazılı olduğu 

keseden üyelerin birer tane kağıt çekmelerini ve çektikleri kuralın altına bir 

kural da onların yazmalarını ister. Her üye yazdıktan sonra sırasıyla grupla 

paylaşılır ve oylamayla grup kuralları belirlenir. Kendileriyle ilgili özel 

paylaşımların, grubunun dikkatini dağıtacağı için, daha sonra baş başa 

konuşulabileceği özellikle vurgulanır. Sonrasında grup üyeleriyle sözleşme 

imzalanır. 

7. Katılımcıların dikkatini çekmek için “Aşk Bir Skeç midir?” isimli kısa film 

izlettirilir ve katılımcılara bazı sorular yöneltilerek kısa bir grup etkileşimi 

başlatılır. 

8. Kısa grup etkileşiminden sonra lider yakın ilişkiler konusunda kısa bir 

bilgilendirme yapar. Romantik ilişkilerin yakın ilişkiler içindeki öneminden 

bahseder ve sorularla grup etkileşimi başlatılır 
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9. Lider, hazırladığı “Aşk” ve “Aşk Biçimleri” formlarını katılımcılarla paylaşır. 

İncelendikten sonra katılımcıların kendi aşk tanımları ve biçimleri hakkında 

konuşmaları istenir. 

10. Oturumun sonunda lider günün özetini yapar, katılımcılara bir şey ekleyip 

eklemeyecekleri sorulur ve bir sonraki oturuma “Eş Aranıyor İlanı” ödev olarak 

verilir. Gelecek hafta “Türk Aile Yapısı ve Eş Seçimi ” içerikli bir oturum 

yapılacağı söylenerek oturum sonlandırılır.  

 

 

2. Oturum: Türk Aile Yapısı ve Eş Seçimi 

 

Süre: 70 dk. 

 

Kazanım:  

 

• Eş seçimini etkileyen etmenleri kavrar.  

• Türk aile yapısının evliliklere yansımasını fark eder. 

 

Süreç: 

1. Lider birinci oturumun özetini yapar ve katılımcıların geçen oturumla ilgili 

paylaşmak istedikleri herhangi bir şeyin olup olmadığı sorar. 

2. İlanı hazırlarken hangi etmenleri dikkate aldıkları sorularak ev ödevi ile ilgili 

paylaşımlar alınır.  

3. Lider romantik ilişkilerde eş seçiminin öneminden bahsederek diyerek Eş 

Seçimi formunu katılımcılara dağıtır ve doldurmaları için kısa bir süre bekler. 

Herkes doldurduktan sonra formla ilgili paylaşımda bulunmaları istenir. İlanı 

hazırlarken kafalarında oluşan eşle formu doldurduktan sonra kafalarında oluşan 

eş arasında bir fark olup olmadığı sorulur. 

4. Lider eş seçim sürecinde kültür ve ailenin oynadığı rol, Türk toplumunun 

kültürel yapısı, kültürel özelliklerin aileye ve evliliklere yansıması hakkında 

bilgi vererek katılımcılardan Türk aile yapısını bir sözcükle tanımlamalarını 

ister. 

5. Lider katılımcılardan beş gruba ayrılmalarını ve daha önceden hazırladığı kapalı 

zarflardan her grubun bir tane seçmesini ister. Her kapalı zarfta bir konu başlığı 

yer almaktadır: Türk aile yapısı ve çocuk yetiştirme, Türk aile yapısı ve flört, 

Türk aile yapısı ve ailelerin tanışması, Türk aile yapısı ve nişanlılık, Türk aile 

yapısı ve evlilik. Her gruptan ilgili konu başlığını aile içi ilişkiler, roller (cinsiyet 

rolleri de dahil), sınırlar, kurallar, hiyerarşi, değerler, tutumlar göz önünde 

bulundurularak tartışmaları istenir. 10 dakika sonra her gruptan bir sözcünün 

tartışma sonuçlarını grupla paylaşması söylenir.  

6. Oturumun özeti yapılır ve bir sonraki oturuma kadar ilişkide “Ben mi?, Sen mi?, 

Biz mi?” üzerine düşünmeleri ve “Çok Güzel Hareketler Bunlar-Kılıbık” skecini 

izlemeleri istenerek oturum sonlandırır. 
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3. Oturum: Benliğini Kaybetme!  

 

Süre: 70 dakika 

Amaç: 

 Ait olmak ve birey olmak arasındaki dengeyi fark eder. 

 Toplulukçu kültürde kök ailelerin evliliklere yansımasını fark eder. 

 

Süreç: 

1. Lider, oturumun gündemini paylaşır ve gönüllü bir katılımcıdan geçen haftanın 

kısa bir özetini yapmasını ister. Verilen ödevle ve “Çok Güzel Hareketler 

Bunlar-Kılıbık” skeciyle ilgili paylaşımları alınır. Grup üyelerinin birbirine 

destek olması ve geribildirim vermesi sağlanır.  

2. Katılımcılara “Ben-Sen” formu dağıtılarak 1. bölümü doldurmaları, 2. bölümün 

daha sonra doldurulacağı söylenir. Formlar doldurulduktan sonra üzerinde 

konuşulmadan oturuma devam edilir. Lider, katılımcılardan formun arkasına 

ilişkilerinde vazgeçemedikleri kurallarını yazmalarını ister. Bunu yazarlarken 

ailelerinde ya da çevrelerindeki diğer çiftlerde gözledikleri var olan 

konuşulmamış kuralları düşünebileceklerini söyler. Daha sonra, yazılan bu 

kurallar içinde kaçının ait olmak ve birey olmak arasındaki dengeyi bozabileceği 

sorusu yöneltilir. 

3. Lider ilişkide “Ben”, “Sen” ve “Biz” olarak var olabilmenin ve bu dengeyi 

kurabilmenin öneminden bahseder. Katılımcıların ait olmak ve birey 

kalabilmekle ilgili görüşlerini harekete geçirici sorular yöneltilir.  

4. Grup etkileşiminden sonra “Ben-Sen” formunda 2. bölümü doldurmaları 

söylenir. Herkes doldurduktan sonra 1. bölümü ve 2. bölümü sırasıyla 

paylaşmaları istenir. 2. bölümü doldurduktan sonra 1. bölümde değiştirmeyi 

düşündükleri işaretlemenin olup olmadığı sorulur. Daha sonra lider, ilişkideki 

bireyselleşmede ya da bireyselleşememe de kök ailelerin oynadığı roller 

hakkında bilgi ve araştırma sonuçları paylaşır.  

5. Katılımcılardan evlilik hazırlığında olduklarını ve eşlerinin ailesiyle ya 

kendilerinin ya da ailelerinin sorunlar yaşamakta olduklarını hayal etmeleri 

istenir. Bunun üzerine katılımcılardan üç gruba ayrılmalarını ister. Her gruba bir 

renkli kağıt vererek kağıtta sorulan soruya beyin fırtınası yaparak cevaplarını 

sıralamalarını ister. Kırmızı renkli kağıda Eş Adayınızla Nasıl İletişim 

Kurarsınız?; mavi renkli kağıda Eş Adayınızın Ailesiyle Nasıl İletişim 

Kurarsınız?; yeşil renkli kağıda Aileler Arasında Nasıl Bir Denge Kurarsınız? 

yazılır. Gruplar 5’er dakika arayla kağıtları değiştirerek bütün sorulara cevap 

vermiş olurlar. Daha sonra verilen cevaplar tüm grupla tartışılır.  

6. Lider, Sorun Nereden Kaynaklanıyor? formunu paylaşır ve incelemelerini ister. 

Formda koyu punto ile yer alan ifadelerin ortak özelliğinin ne olabileceğini 

sorar. Daha sonra katılımcılardan rahat oturmaları, gözlerini kapatmaları ve 

gevşemeleri sağlanır. Bunun ardından, çocukluklarında belli bir dönemi hayal 

etmeleri, daha sonra anne babalarını ve ailenin diğer üyelerini hayal etmeleri 
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sağlanır. Anne-baba arasındaki iletişim nasıldı, ailede yaşanan anlaşmazlıklar 

nasıl çözümleniyordu, anne-baba-çocuk ilişkisi nasıldı, yaşanan bir sorun 

karşısında anne ve babanın takındığı tavır, sergiledikleri davranışlar nasıldı vb. 

sorularla katılımcıların ailesi ile arasındaki ilişkiyi inceleme fırsatı sağlanır. 

Ortaya çıkan duygular, düşünceler, etkileşim örüntüleri şu anda ya da geçmişte 

yaşadıkları ilişkileri çerçevesinde değerlendirilir. Bu teknikteki amaç, anne 

babalarına ilişkin dinamiklerin kendi partnerleri ile olan ilişkilerine nasıl 

yansıdığını fark ettirmektir (Sherman ve Fredman, 1986; Akt. Yalçın, 2012).  

7. Formla ilgili kısa bir grup etkileşiminden sonra günün özeti yapılır. Bir dahaki 

oturuma kadar katılımcılardan ‘annemin özellikleri, babamın özellikleri, benim 

özelliklerim’ olarak üç liste oluşturmaları ve bu listede kendilerinde var olan 

(özellikle ailelerinden devraldıkları) ama sağlıklı bir evlilik yaşayabilmeleri için 

değiştirmeleri gereken yönleri işaretlemeleri istenir. Bir de şuandaki ya da 

gelecekteki eşlerinden beklentilerini anlatan bir mektup yazmalarını söylenerek 

oturum sonlandırılır. 

 

 

4. Oturum: Bilişsel Çarpıtmalar ve Gerçekçi Düşünme 

 

Süre: 70 dakika 

 

Kazanım:  

 Romantik ilişkilere yönelik bilişsel çarpıtmaları fark eder. 

 Bilişsel çarpıtmalara nasıl alternatif düşünceler geliştireceğini kavrar. 

 

Süreç: 

1. Lider katılımcılarla birlikte bir önceki oturumun özetini yapar ve katılımcılardan 

geribildirim alır. Oturumun gündemini söyleyerek ödev paylaşımlarına geçilir. 

Ödevdeki amaç katılımcıların gerçekçi olmayan beklentilerine ve bilişsel 

çarpıtmalarına dikkat çekmektir. Sonrasında sorularla tartışma başlatılır. 

2. Sorularla kısa bir grup etkileşimi yürütüldükten sonra lider, düşünce-duyugu-

davranış arasındaki ilişkiden bahsederek Ellis’in ABC modelini tanıtır ve ilgili 

form paylaşılır. Form da ilk örnek oturum sırasında paylaşılırken, diğer örnekler 

ev ödevi olarak verilir. Amaç katılımcıların olay-düşünce-duygu arasındaki 

ilişkiyi görebilmesi ve bu bileşenleri birbirinden ayırabilmesidir. Olay-düşünce-

duygu üçlüsünde düşüncenin nasıl rol oynadığını daha iyi anlatabilmek için lider 

hazırladığı sunuyu katılımcılarla paylaşır. Bu sırada grubun salt dinleyici olarak 

değil de etkin katılımcılar olarak sürece katılmaları soru-cevap tekniğiyle teşvik 

edilir. 

3. Sunumdan sonra olay-düşünce-duygu formundan yola çıkarak katılımcılardan 

ilk başta yazdıkları olumsuz düşünce şeklindeki örneklerini olumlu düşünce 

şeklinde yeniden yazmaları istenir. Buradaki amaç olayın aynı olmasına rağmen 

düşünce şeklinin değiştirilmesiyle duygunun nasıl değişeceğini göstermektir. 
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Gönüllü katılımcılardan örneklerini paylaşmaları istenir. Katılımcıların olay-

düşünce-duygu ilişkisini tam anlamıyla kavradıklarından emin olununcaya kadar 

kısa bir grup etkileşimi yürütülür. 

4. Katılımcıların kendilerinde yakaladıkları bilişsel çarpıtmaları paylaşmaları 

söylenir. Daha sonra kendilerini en kötü hissettiren bir düşünceyi seçmeleri 

istenir (tercihen romantik ilişkilere yönelik bir düşünce). Lider katılımcılardan 

gözlerini kapatmalarını isteyerek, Mahkeme etkinliğini uygular. Katılımcıların 

duygu ve düşünceleri sorulur.  

5. Lider ve katılımcılar günün özetini yapar. Ödev olarak “Gerçekçi Düşünme” 

formu verilir ve katılımcılardan haftaya kadar ilişkilerinde yaşadıkları en baskın 

duyguyla ilgili bir slogan yazıp getirmelerini ister. Haftaya ilişkilerde yaşanılan 

duygular ve uygun ifade yolları üzerine bir oturum yürütüleceğini belirterek 

oturum sonlandırılır. 

 

 

5. Oturum: Duyguların Dili 

 

Süre: 70 dakika 

 

Kazanım: 

 İlişkilerde duyguların önemini fark eder. 

 Olumsuz duygularla uygun şekilde baş edebilmeyi kavrar. 

 

Süreç: 

1. Katılımcılardan geçen haftanın kısa bir özetini yapmaları istenir varsa 

geribildirimler alınır.  Daha sonra verilen ödev hatırlatılarak paylaşımda 

bulunmaları sağlanır. İsteğe göre en iyi duygu sloganı seçilebilir. 

2. Lider gündemi paylaşarak oturumu başlatır. 

3. Katılımcıların 2-3 kişilik gruplara ayrılmaları ve her gruptan 3’er tane duygu 

sözcüğü ve bu sözcüklerin geçtiği birer cümle yazmaları istenir. 

Tamamlandıktan sonra grupla paylaşmaları söylenir. Daha sonra cümlelerden 

duygu sözcüklerini çıkararak tekrar okumaları istenir ve “Duygularımız 

olmasaydı ne olurdu?” sorusu yöneltilerek grubun düşüncelerini paylaşması 

sağlanır. 

4. Lider Mimiklerle Duygular isimli sunuyu katılımcılarla paylaştıktan sonra 

birtakım sorular yönelterek kısa bir grup etkileşimi başlatır. 

5. Lider, duyguların biyolojik temeli hakkında bilgi vererek duyguların fark 

edilmesi ve duyguların yönetilmesiyle ilgili kuramsal bilgilerin yer aldığı 

sunuyu katılımcılarla paylaşır. Bu sırada katılımcıların akıllarına takılan ya da 

paylaşmak istedikleri şeyleri gruba aktarmaları istenir. 

6. Lider, katılımcılara ilişkilerinde olumsuz duyguların yaşandığı anlarda 

kullanabilecekleri Mola Vermek alıştırmasını öğretir. 
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7. O gün öğrenilenleri katılımcılardan özetlemeleri istenir ve yeterli bulup-

bulmadıkları sorulur. Eğer anlatılan konuyla ilgili bir sıkıntı varsa o noktalara 

tekrar değinilir. 

8. Gelecek oturumun gündemi söylenir ve Duygularım formu ödev olarak verilerek 

oturum sonlandırılır. 

 

 

6. Oturum: Etkili İletişim 

 

Süre: 70 dakika 

 

Kazanım: 

 İletişim problemlerini ve engellerini tanır. 

 Etkili iletişim kurabilmenin önemini fark eder. 

 

Süreç: 

 

1. Katılımcılardan geçen haftanın kısa bir özetini yapmaları istenir varsa 

geribildirimler alınır. Daha sonra verilen ödev hatırlatılarak paylaşımda 

bulunmaları sağlanır. 

2. Katılımcılardan 5-6 sözcükten oluşan bir cümle düşünmeleri istenir. Bu cümle 

istedikleri herhangi bir şeyle ilgili olabilir. Daha sonra her cümle için kulaktan 

kulağa oyunu oynanır. Oyunun kuralı, her cümlenin sadece bir kere kulağına 

fısıldanan insanın duyabileceği şekilde söylenmesidir. Buradaki amaç, 

katılımcıların etkin dinlemenin önemini fark etmelerini sağlamaktır. 

3. Lider, iletişim hakkında bilgi vererek Etkili İletişim sunusu katılımcılarla 

paylaşır. Daha sonra bazı sorular yöneltilir. 

4. Gönüllü bir katılımcıdan oturumu özetlemesi, diğer katılımcıların da katkı 

sunması istenir. İletişimin Güçlendiricileri formu katılımcılarla paylaşılır ve bir 

sonraki oturuma kadar doldurmaları istenir. Şuanda romantik bir eşi olmayan 

katılımcıların hayatlarındaki önemli bir insanı düşünerek formu doldurmaları 

söylenir. Lider, haftaya sondan bir önceki oturumun yapılacağını ve oturum 

gündeminin evlilikte cinsel hayat olduğunu belirterek oturumu sonlandırır.  

 

 

 

7. Oturum: Cinsel Hayat 

 

Süre: 70 dakika 

 

Kazanım:  

 Evlilikte cinsel hayatın önemini fark eder. 
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Süreç: 

1. Lider katılımcılarla birlikte bir önceki oturumun özetini yapar ve katılımcılardan 

geribildirim alır. Sorularla kısa bir grup etkileşimi yürütüldükten sonra lider, 

evlilikte cinsel hayatın rolü ve öneminden, eşlerin birbirlerine karşı düşünce ve 

davranışlarından bahsederek katılımcıların cinsellik konusunda düşüncelerini 

sorar.  

2. Etkileşimden sonra ilgili form paylaşılır. Formun doldurulmasından sonra 

paylaşımlar alınır. Amaç katılımcıların cinsellik konusunda zihinlerinde olan 

sınırları fark etmeleri ve bu sınırlardan nasıl kurtulacaklarını anlamalarını 

sağlamaktır. 

3. Form uygulamasından sonra lider her katılımcıdan, sunduğu cümlelerdeki 

boşlukları tamamlayıp grupta yüksek sesle dile getirmelerini ister. Bu 

etkinlikteki amaç katılımcıların cinsellikle ilgili rahat rahat konuşmalarını teşvik 

etmektir. Daha sonra Evlilikte cinsellik nasıl olmadır? isimli video izlettirilir. 

4. Lider ve katılımcılar günün özetini yapar. Ödev olarak çevrelerindeki insanlarla 

evlilikte cinsellik konusunda bir tartışma başlatmaları ve bir dahaki oturumda bu 

tartışmanın sonuçlarını paylaşmaları istenir. Haftaya son oturumu 

gerçekleştirecekleri söylenilerek oturum sonlandırılır. 

 

 

 

8. Oturum: Ben Sorun Çözebilirim  

 

Süre: 70 dakika 

 

Kazanım: 

 Etkili sorun çözme yöntemlerini kavrar. 

 Psiko-eğitim programında edindiği bilgi ve becerileri şimdi ve gelecek 

yaşamında nasıl kullanacağını kavrar. 

 

Süreç: 

1. Katılımcılara hoş geldiniz denildikten sonra bugünkü oturumun son oturum 

olacağı hatırlatılır. 

2. Gönüllü bir üyeden geçen oturumun özetini yapması istenir. 8. oturumun 

konusunun ilişkilerde meydana gelen sorunların nedenleri, gösterilen tepkiler ve 

sorun çözme yöntemleri olduğu söylenir. Daha sonra ev ödevleriyle ilgili 

paylaşımlar alınır. 

3. Neşeli Günler filminden bir kesit izlettirilir ve birtakım sorular yöneltilerek grup 

etkileşimi başlatılır. 

4. Lider, İlişkilerde Sorun Çözme isimli sunuyu katılımcılarla paylaşır. Sunum 

sırasında katkı yapmak ve soru sormak isteyenler teşvik edilir. 
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5. Sunumdan sonra katılımcılardan 3-4 kişilik gruplara ayrılmaları ve Sorun 

Çözüyoruz formunu doldurmaları istenir. 5-10 dakika sonra katılımcılardan 

forma yazdıklarını paylaşmaları rica edilir. 

6. Lider, programın sonuna gelindiğini belirterek tüm oturumların içeriğini kısaca 

özetler ve grup üyelerinden de programla ilgili paylaşımlarını söylemelerini 

ister. 

7. Bütün üyelerin süreçle ve birbirleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini alındıktan 

sonra son-test uygulaması için Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği                                                      

ve programın etkililiğini değerlendirmek için Psikoeğitim Programı 

Değerlendirme Formu dağıtılır. 

8. Grup üyeleri bu eğitime katılmalarından dolayı kutlanır ve onlara teşekkür edilir, 

tüm katılımcılardan birbirlerini alkışlamaları rica edilir. Hazırlanan sertifikalar 

katılımcılara verilir. 

9. Hazırlanan ikramlar sunulur. 

10. Katılımcılar kapıdan tek tek teşekkür edilerek uğurlanır.  

 

 

 

 

 

  



102 

 

Ek B.1 

 

Kişisel Bilgi Formu 

 

 

1. Adınız-soyadınız (rumuz da yazabilirsiniz): 

 

2. Cinsiyetiniz:  Kadın (  )         Erkek (  ) 

 

3. Yaşınız: 

 

4. Bölümünüz: 

 

5. Sınıfınız: 

 

6. Anne eğitim düzeyiniz: 

 

7. Baba eğitim düzeyiniz: 

 

8. Sosyo-ekonomik düzeyiniz: Alt (  )   Ortanın altı (  )   Orta (  )  Ortanın üstü (  )  Üst (  ) 

 

9. Şuanda romantik bir eşiniz var mı? 

 

Evet (  )     Ne kadar süredir birliktesiniz? ___________________________________ 

 

Hayır (  )    En son ne zaman bir birlikteliğiniz oldu? ___________________________ 

 

10. Şuanda aşık olduğunuz ya da hoşlandığınız biri var mı? _______________________ 

 

11. Yaşadığınız en kısa birliktelik ne kadar sürdü? _______________________________ 

 

12. Yaşadığınız en uzun birliktelik ne kadar sürdü? ______________________________ 
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Ek B.2 
 

Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği Madde Örnekleri 
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 1  Ailem, eşim ile aldığımız kararlara müdahale etme 

hakkına sahiptir. (Kök aileye bağımlılık)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 5  Eşimin istekleri benim için makul olmasa bile 

yerine getirmeliyim. (Ben biz dengesi)   (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

9  Cinsel ilişkiye girmek istemesem de eşime hayır 

demem yanlıştır. (Cinsel hayat)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

18  Eşime karşı hissettiğim olumsuz duygularımı 

eşimle paylaşırsam onu üzerim. (Duygu yönetimi)  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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Ek B.3 

 

Oturum Değerlendirme Formu 

 

 

1. Bugünkü oturumda neler hissettiniz?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………........ 

 

2. Bugünkü oturuma yönelik düşünceleriniz neler?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………............................ 

 

3. Bugünkü oturumda öğrendiklerinizden neleri uygulamak istersiniz? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………............................ 

 

4. Bu oturumu siz tasarlamış olsaydınız nasıl tasarlardınız?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………............................ 
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Ek B.4 

 

Psiko-eğitim Programı Değerlendirme Formu 

 

Değerli katılımcılar; 

Aşağıda sekiz oturum sürdürülen “Evlilik Öncesi Psiko-eğitim Programı”na yönelik 

kişisel görüşlerinizi yansıtacağınız maddeler bulunmaktadır. Bu anketin amacı görüş ve 

önerileriniz aracılığıyla uygulanan programın etkinliğinin değerlendirilmesini 

sağlamaktır. Programın objektif değerlendirilebilmesi için lütfen bu maddeleri içtenlikle 

yanıtlayınız. Katkınız için teşekkür ederiz. 
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5 4 3 2 1 

1. Programın planlama ve organizasyonunu başarılı buldum.      

2. Programda kullanılan materyalleri beğendim.      

3. Sunu ve materyaller dikkat çekiciydi.      

4. Etkinlikler dikkat çekiciydi.      

5. Etkinlikler başarılı bir şekilde uygulandı.      

6. Eğitim beklentilerimi karşıladı.      

7. 
Eğitimin verildiği mekan ve donanım eğitim sürecini olumlu 

etkiledi. 
     

8. 
Etkinliklerde şimdiki ve gelecekteki yaşamıma beni hazırlayacak 

bilgi ve beceriler vardı. 
     

9. 
Romantik ilişkilerin başlatılması ve sürdürülmesine yönelik 

işlevsel bilgiler edindim. 
     

10. 
Romantik ilişkilerin başlatılması ve sürdürülmesine yönelik yeni 

beceriler kazandım. 
     

11. 
Aşkın çeşitli anlamları olduğunu, bileşenlerini ve biçimlerini fark 

ettim. 
     

12. Türk aile yapısının ve kök ailelerin evlilikteki önemini fark ettim.      

13. Eş seçimini etkileyen etmenleri fark ettim.      

14. 
İlişkide bireysel bütünlüğü koruyabilmenin önemli olduğunu 

kavradım. 
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15. Romantik ilişkilere yönelik bilişsel çarpıtmalarımı fark ettim.      

16. 
Program sayesinde bilişsel çarpıtmalara alternatif düşünceler 

üretmeyi öğrendim. 
     

17. 
İlişkide duyguları fark etmenin ve uygun şekilde ifade etmenin 

önemini kavradım. 
     

18. Program ilişki sorunlarını daha yapıcı çözebilmeme katkı sağladı.      

19. Program iletişim becerilerimin gelişmesine katkı sağladı.      

20. Program sayesinde evlilikte cinsel hayatın önemini fark ettim.      

21. 
Programın gelecekte yapacağım evliliğe katkısı olacağını 

düşünüyorum. 
     

22. Program sayesinde bazı davranışlarımı değiştirdim      

23. Programda öğrendiklerimi yaşamıma geçirmek isterim.      

24. 
Program kendim ve ilişkilerim hakkında yeni şeyler keşfetmeme 

yardımcı oldu. 
     

25. 
Bu programda yer almaktan zevk aldım, bir başka programda da 

yer almak isterim. 
     

26. Arkadaşlarıma bu tür programlara katılmalarını tavsiye edeceğim.      

27. Lider eğitim sürecinin yönetiminde başarılı oldu.      

28. Lider grup etkileşiminin yönetiminde başarılı oldu.      

29. Liderin eğitim süresince geri bildirimleri olumluydu.      
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Ek C 

 

Uygulama İzni 
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