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Özet
Bu çal›ﬂmada, yetiﬂkin ba¤lanma boyutlar›n›n ölçümü için geliﬂtirilen Yak›n ‹liﬂkilerde Yaﬂant›lar
Envanteri-II’nin (Y‹YE-II) Türk ö¤renci örneklemi için güvenirli¤i ve geçerli¤i incelenmiﬂtir.
Betimleyici ve do¤rulay›c› faktör analizleri Y‹YE-II’nin ba¤lanmada kaç›nma ve kayg›
davran›ﬂlar›n› temsil eden iki faktörlü bir yap›ya sahip oldu¤unu göstermiﬂtir. Kaç›nma ve kayg›
boyutlar›n›n ilgili di¤er de¤iﬂkenlerle gösterdi¤i iliﬂki, Y‹YE-II’nin geçerli¤ini desteklemektedir.
Ayr›ca, Y‹YE-II ile ölçülen boyutlar›n yüksek düzeyde iç tutarl›¤a ve test-tekrar test güvenirli¤ine
sahip oldu¤u bulunmuﬂtur. Bulgular do¤rultusunda araﬂt›rmac›lara yetiﬂkin ba¤lanmas›n›n
ölçümünde, di¤er ölçeklere göre daha yüksek ölçüm duyarl›¤›na sahip olan Y‹YE-II’yi
kullanmalar› önerilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Yetiﬂkin ba¤lanmas›, kayg›, kaç›nma, güvenirlik, geçerlik
A New Scale Developed to Measure Adult Attachment Dimensions: Experiences in Close
Relationships-Revised (ECR-R) - Psychometric Evaluation in a Turkish Sample
Abstract
In this study, the reliability and validity of Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R),
a scale developed to measure adult attachment dimensions, were examined in a Turkish student
sample. Exploratory and confirmatory factor analyses revealed that ECR-R has a two-factor
solution representing attachment-related avoidance and attachment-related anxiety. The
relationships of avoidance and anxiety dimensions with the related variables support the validity
of ECR-R. Moreover, it is found that the dimensions measured by ECR-R have high internal
consistency and test-retest reliability. In light of these findings, it is suggested that researchers use
ECR-R, which has higher measurement precision as compared to other scales, in the assessment
of adult attachment.
Key Words: Adult attachment, anxiety, avoidance, reliability, validity

*Yaz›ﬂma Adresi: Emre Selçuk, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 06531, Ankara.
E-posta: e118812@metu.edu.tr
Yazar Notu: Bu araﬂt›rma Orta Do¤u Teknik Üniversitesi taraf›ndan BAP-2005-01-04-01 numaral› araﬂt›rma projesi kapsam›nda
desteklenmiﬂtir.

E. SELÇUK • G. GÜNAYDIN • N. SÜMER • A. UYSAL

Bowlby (1969, 1973), ba¤lanma kuram›nda kiﬂinin erken yaﬂlarda ilgi-bak›m›n›
(caregiving) üstlenen kiﬂiyle kurdu¤u iliﬂkinin
ileride onun duygu, düﬂünce ve davran›ﬂlar›nda belirleyici rol oynad›¤›n› öne sürmüﬂtür.
Hazan ve Shaver (1987, 1994; Shaver, Hazan
ve Bradshaw, 1988), kiﬂinin çocukken ba¤lanma figürüyle kurdu¤u iliﬂkinin bir benzerini
yetiﬂkinlikte romantik iliﬂkide bulundu¤u kiﬂiyle de kurdu¤unu öne sürmüﬂ ve buradan hareketle ba¤lanma kuram›n›n yetiﬂkinlikteki romantik iliﬂkiler için de kullan›labilece¤ini göstermiﬂlerdir. Bu araﬂt›rmac›lar›n çal›ﬂmalar›yla birlikte, ba¤lanma kuram›, sosyal psikologlar taraf›ndan yetiﬂkinlerin duygu, düﬂünce ve
davran›ﬂlar›n› incelemekte s›kça kullan›lan bir
kuram haline gelmiﬂtir. Hem bireysel (örn.,
stresle baﬂaç›kma; Mikulincer ve Florian,
2001) hem de kiﬂiler aras› (örn., romantik iliﬂki doyumu; Mikulincer, Florian, Cowan ve
Cowan, 2002) psikolojik süreçleri aç›klay›c›
gücü olmas›, ba¤lanma kuram›n› sosyal psikolojinin en popüler kuramlar›ndan biri yapm›ﬂt›r.
Geçti¤imiz 18 y›ll›k sürede sosyal psikolojide ba¤lanma çal›ﬂmalar›nda izlenen temel
strateji, kat›l›mc›lar›n ba¤lanma stillerini öz
bildirim yoluyla ölçmek ve bu stillerin kuramsal olarak ba¤lanma ile iliﬂkili olan sonuç de¤iﬂkenleriyle olan iliﬂkisini korelasyonel veya
deneysel olarak incelemek olmuﬂtur. Dolay›s›yla, güvenli ve güvensiz ba¤lanma stiline sahip insanlar› birbirinden net olarak ay›ran, psikometrik aç›dan güçlü ölçüm araçlar›na ihtiyaç duyulmuﬂ ve ba¤lanma stillerini ölçmek
için çok say›da ölçek geliﬂtirilmiﬂtir. Ba¤lanma stillerinin öz bildirim yoluyla ölçümü ba¤lanma araﬂt›rmac›lar› aras›nda hala tart›ﬂma
konusudur (Fraley ve Shaver, 2000).
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Bu çal›ﬂman›n amac›, Fraley, Waller ve
Brennan (2000) taraf›ndan geliﬂtirilen Yak›n
‹liﬂkilerde Yaﬂant›lar Envanteri-II’nin (Y‹YEII; Experiences in Close Relatioships-Revised;
ECR-R) Türkçe’ye kazand›r›lmas› ve Türk örneklemi üzerinde psikometrik özelliklerinin
s›nanmas›d›r. Bu amaç do¤rultusunda, ilk olarak ba¤lanma stillerinin ölçümü konusundaki
geliﬂmelerden k›saca bahsedilecek ve Y‹YE-II
tan›t›lacakt›r. Daha sonra, Y‹YE-II’nin güvenirli¤i ve geçerli¤ine iliﬂkin bulgular sunulacakt›r.
Ba¤lanma Stillerinin Ölçümü ve Y‹YE-II
Yetiﬂkinlerin ba¤lanma stillerinin ölçümüne iliﬂkin çal›ﬂmalar 1980’lerin ortalar›nda
baﬂlam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar sonucunda yetiﬂkinlerin ba¤lanma stillerini Ainsworth, Blehar,
Waters ve Wall’un (1978) s›n›fland›rmas› (güvenli, kayg›l› ve kaç›nan) temelinde ay›ran iki
ana ölçüm yöntemi ortaya ç›km›ﬂt›r. Bunlardan birincisi, klinik psikolojide kullan›lan görüﬂmeye dayal› ölçümdür. Main ve arkadaﬂlar›
(George, Kaplan ve Main, 1985; Main, Kaplan
ve Cassidy, 1985) Yetiﬂkin Ba¤lanma Görüﬂmesini (YBG; Adult Attachment Interview)
geliﬂtirmiﬂlerdir. Bir bir buçuk saat süren
YBG’nin amac›, kiﬂinin çocuklukta ebeveynleriyle yaﬂad›¤› iliﬂkiler hakk›nda anlatt›klar›ndan hareketle onun “ba¤lanmaya iliﬂkin zihinsel temsilini” ortaya ç›karmakt›r (YBG
hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için, bkz., Hesse,
1999).
Ba¤lanma stillerinin ölçümünde benimsenen ikinci yöntem ise sosyal psikoloji çal›ﬂmalar›nda kullan›lan öz bildirim yoluyla ölçümdür. Yetiﬂkin ba¤lanma stillerini s›n›fland›rd›klar› ilk çal›ﬂmalar›nda Hazan ve Shaver
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(1987), kat›l›mc›lar›n ba¤lanma stillerini her
biri Ainsworth ve arkadaﬂlar›n›n (1978) tan›mlad›¤› bir ba¤lanma stiline karﬂ›l›k gelen üç paragrafla ölçmüﬂlerdir. Daha sonraki y›llarda
sosyal psikologlar araﬂt›rmalar›n› bu ölçek veya bu ölçe¤in de¤iﬂkeleri olarak kabul edilebilecek ölçekleri (örn., Bartholomew ve
Horowitz, 1991; Collins ve Read, 1990;
Feeney, Noller ve Hanrahan, 1994; Mikulincer,
Florian ve Weller, 1993; Simpson, 1990) kullanarak yürütmüﬂlerdir.
Yetiﬂkin ba¤lanmas›nda temel boyutlar›
belirlemek amac›yla Brennan, Clark ve Shaver
(1998), en s›k kullan›lan ba¤lanma ölçeklerini
biraraya getirmiﬂ ve ortaya ç›kan 323 maddeli
ölçe¤e faktör analizi uygulam›ﬂlard›r. Bu analiz sonucunda araﬂt›rmac›lar, yetiﬂkin ba¤lanma davran›ﬂlar›n›n “ba¤lanmaya iliﬂkin kayg›”
ve “ba¤lanmaya iliﬂkin kaç›nma” olarak iki
boyutta tan›mlanabilece¤ini göstermiﬂlerdir.
Yine bu çal›ﬂman›n sonucunda Brennan ve arkadaﬂlar›, bu iki boyutun da on sekizer maddeyle ölçüldü¤ü Yak›n ‹liﬂkilerde Yaﬂant›lar
Envanteri’ni (Y‹YE; Experiences in Close
Relationships Inventory) geliﬂtirmiﬂlerdir
(Ba¤lanma ölçümleri konusunda daha ayr›nt›l› bir tarihçe için, bkz., Sümer, bask›da).
Fraley ve arkadaﬂlar› (2000) taraf›ndan geliﬂtirilen Yak›n ‹liﬂkilerde Yaﬂant›lar Envanteri-II, Y‹YE’nin madde tepki kuram› (Hambleton,
Swaminathan ve Rogers, 1991) temelinde de¤iﬂtirilmiﬂ halidir. Geleneksel ölçek geliﬂtirme
tekniklerinin önemli bir k›s›tl›l›¤›, ölçüm duyarl›¤›n›n ölçülen psikolojik özelli¤in her noktas›nda ayn› oldu¤u varsay›m›na dayanmas›d›r. Madde tepki kuram›, ölçüm duyarl›¤›n›n
ölçülen özelli¤in farkl› de¤erleri için farkl› düzeyde olabilece¤ini hesaba katar. Bu özelli¤iy-

le, madde tepki kuram› temelinde geliﬂtirilen
bir ba¤lanma ölçe¤inin daha yüksek ölçüm duyarl›¤›na sahip olaca¤› ve ölçülen ba¤lanma
stillerinin süreklili¤i ve istikrar› gibi araﬂt›rmac›lar için önemli konularda daha güvenilir
sonuçlar al›naca¤› öngörülmüﬂtür (Fraley ve
ark., 2000).
Brennan ve arkadaﬂlar› (1998) taraf›ndan
oluﬂturulan madde havuzunu kullanan Fraley
ve arkadaﬂlar› (2000), madde tepki kuram›na
göre yapt›klar› analiz sonucunda en yüksek
ay›rdetme de¤erine sahip 18 kayg› ve 18 kaç›nma maddesini seçerek Y‹YE-II’yi oluﬂturmuﬂlard›r. Oluﬂturulan bu yeni ölçe¤in 18 kaç›nma maddesinin 13’ü ve 18 kayg› maddesinin 6’s› Y‹YE ölçe¤iyle ortak, di¤er 17 madde
ise Y‹YE ölçe¤inden farkl›d›r. Fraley ve arkadaﬂlar›, simülasyon analizleri yoluyla Y‹YEII’nin s›kl›kla kullan›lan di¤er ba¤lanma ölçeklerinden daha yüksek ölçüm duyarl›¤›na
sahip oldu¤unu göstermiﬂlerdir.
Y‹YE-II’nin farkl› kültürlerde geçerli¤ini
s›nayan sadece bir çal›ﬂmaya rastlanm›ﬂt›r.
Sibley ve Liu (2004), Y‹YE-II’nin faktör yap›s›n› Yeni Zelandal› bir örneklem üzerinde incelemiﬂlerdir. Çal›ﬂmalar› sonucunda araﬂt›rmac›lar, ölçe¤in orijinal faktör yap›s›n›n korundu¤unu ve ölçe¤in boyutlar›n›n k›sa vadede yüksek düzeyde istikrar gösterdi¤ini gözlemlemiﬂledir.
ﬁu anki çal›ﬂma, hem mevcut ba¤lanma ölçekleri aras›nda en yüksek ölçüm duyarl›¤›na
sahip Y‹YE-II’nin psikometrik özelliklerini
ayr›nt›l› olarak incelemek, hem de bu ölçe¤i
Türkiye’deki ba¤lanma araﬂt›rmac›lar›n›n kullan›m›na sunmak amac›yla tasarlanm›ﬂt›r. Bu
do¤rultuda Y‹YE-II’nin iki faktörlü yap›s›n›n
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Türk örneklemi üzerinde ne oranda temsil
edildi¤i, alt boyutlar›n›n iç tutarl›klar› ve testtekrar test güvenirlikleri incelenecektir. Madde tepki kuram›n›n model temelli bir yaklaﬂ›m
olmas›ndan ötürü, Fraley ve arkadaﬂlar›n›n
(2000) önerisi do¤rultusunda betimleyici faktör analizinin yan› s›ra do¤rulay›c› faktör analizi de yap›lm›ﬂt›r.

en kuvvetli bulgulardan biri, güvenli ba¤lanman›n iliﬂki doyumu ile olumlu yönde iliﬂki
göstermesidir (Mikulincer ve ark., 2002). Dolay›s›yla, Y‹YE-II’nin kayg› ve kaç›nma boyutlar›n›n iliﬂki doyumu ile olumsuz yönde
iliﬂkili olaca¤› öngörülmektedir.

Araﬂt›rman›n ikinci amac›, Y‹YE II’nin ele
al›nan örneklemde geçerli¤ine iliﬂkin bilgi
sunmakt›r. Bu amaçla, Y‹YE’nin temel boyutlar›yla yetiﬂkin ba¤lanmas›yla kuramsal olarak
iliﬂkili olan çeﬂitli de¤iﬂkenler aras›ndaki iliﬂkiler incelenmektedir. Geçmiﬂ çal›ﬂmalar
(örn., Bylsma, Cozzarelli ve Sümer, 1997) güvenli ba¤lanman›n (düﬂük kayg›, düﬂük kaç›nma) yüksek özsayg› ile iliﬂkili oldu¤unu göstermiﬂtir. Dolay›s›yla, Y‹YE-II’nin kayg› ve
kaç›nma boyutlar›n›n özsayg› ile olumsuz
yönde iliﬂkili oldu¤u öngörülmektedir. Kayg›l› bireyler, ba¤lanma sistemini yüksek etkinleﬂtirme (hyperactivation) stratejileri (Cassidy
ve Kobak, 1988) sonucunda ba¤lanma figürleri ile olan psikolojik mesafeyi en aza indirmeyi isterler (Mikulincer ve Florian, 2001). Bu
da, ba¤lanma figüründen ayr›lmakta güçlük
çekme ve ba¤lanma figürü taraf›ndan sürekli
fark edilme iste¤i gibi sonuçlara yol açar. Bu
nedenle, Y‹YE-II’nin kayg› boyutunun onaylanmama kayg›s›, ayr›l›k kayg›s› ve baﬂkalar›n› memnun etme ile iliﬂkili olaca¤› öngörülmüﬂtür. Kaç›nan kiﬂiler ise, ba¤lanma sistemini düﬂük etkinleﬂtirme (deactivation) stratejisi
(Cassidy ve Kobak, 1988) sonucu, kendi kendine yetmeye aﬂ›r› ﬂekilde odaklanmaktad›rlar
(Mikulincer ve Florian, 2001). Bu nedenle,
Y‹YE-II’nin kaç›nma boyutunun yaln›zl›ktan
hoﬂlanma ile iliﬂkili olaca¤› beklenmektedir.
Son olarak, yetiﬂkin ba¤lanmas› yaz›n›ndaki

Örneklem ve ‹ﬂlem
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Yöntem

Bu araﬂt›rman›n verileri farkl› ba¤lanma ölçeklerinin psikometrik kalitesine iliﬂkin yürütülen bir çal›ﬂma kapsam›nda toplanm›ﬂt›r
(Sümer, Selçuk ve Günayd›n, 2005). Kat›l›mc›lar Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nde okuyan 256 lisans ö¤rencisinden oluﬂmaktad›r
(% 45 kad›n, % 55 erkek). Kat›l›mc›lar›n yaﬂ
ortalamas› 20.85’tir (S = 1.45). 112 (%44) kat›l›mc› karﬂ› cinsten biriyle romantik iliﬂki yaﬂad›¤›n› ifade etmiﬂtir. Romantik iliﬂki içerisinde olan kat›l›mc›lar›n ortalama iliﬂki süresi
16.54 ayd›r (S = 15.74).
Kat›l›mc›lar, demografik sorular ve ölçeklerden oluﬂan anket bataryas›n› gruplar halinde, önceden planlanan derslerde doldurmuﬂlard›r. Kat›l›mc›lara çal›ﬂman›n, yak›n iliﬂkileri
hakk›ndaki duygu ve düﬂüncelerini belirlemek
üzere yap›ld›¤› ve kimliklerinin gizli tutulaca¤› söylenmiﬂtir; ancak tekrar test çal›ﬂmas›n›n
yap›labilmesi için sonradan hat›rlayacaklar›
bir numara belirtmeleri istenmiﬂtir.
Y‹YE-II’nin test-tekrar test güvenirli¤ini
belirleyebilmek için 86 kat›l›mc›ya (%42 kad›n, %58 erkek) alt› hafta sonra tekrar ulaﬂ›lm›ﬂ ve ba¤lanma ölçümü yap›lm›ﬂt›r. Bu kat›l›mc›lar›n yaﬂ ortalamas› 20.19’dur (S = 1.15).
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Veri Toplama Araçlar›
Demografik Ölçümler. Anketin ilk k›sm›nda, kat›l›mc›lar›n yaﬂ ve cinsiyet gibi demografik özelliklerine ve romantik iliﬂkilerine yönelik sorular yer alm›ﬂt›r.
Yak›n ‹liﬂkilerde Yaﬂant›lar Envanteri-II
(Y‹YE-II). Fraley ve arkadaﬂlar›n›n (2000) geliﬂtirdi¤i “Yak›n ‹liﬂkilerde Yaﬂant›lar Envanteri-II” 18’i kayg› (örn., “Birlikte oldu¤um kiﬂinin sevgisini kaybetmekten korkar›m.”) 18’i
kaç›nma (örn., “Romantik iliﬂkide oldu¤um
kiﬂilere güvenip inanmak bana zor gelir.”) boyutlar›n› ölçen toplam 36 maddeden oluﬂmaktad›r. Kat›l›mc›lardan, her bir maddenin romantik iliﬂkilerindeki duygu ve düﬂüncelerini
ne oranda yans›tt›¤›n› 7 aral›kl› ölçekler üzerinde de¤erlendirmeleri istenmiﬂtir (1 = hiç kat›lm›yorum, 7 = tamamen kat›l›yorum). ‹lgili
boyutlar› ölçen maddeler ayr› ayr› toplan›p ortalamalar› al›narak her bir kat›l›mc› için kayg›
ve kaç›nma sürekli puanlar› hesaplanm›ﬂt›r.
Y‹YE-II Türkçe’ye çevrilirken standart çeviri-tekrar çeviri yöntemi kullan›lm›ﬂt›r. Alandan üç uzman ölçekleri ayr› ayr› Türkçe’ye çevirdikten sonra tart›ﬂmalar sonunda tek bir çeviri üzerinde uzlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu Türkçe form daha sonra iki dili de çok iyi konuﬂabilen bir
yüksek lisans ö¤rencisi taraf›ndan ‹ngilizce’ye
çevrilmiﬂtir. Karﬂ›laﬂt›rmalar sonucunda tutars›zl›klar giderilerek ölçe¤e son ﬂekli verilmiﬂtir.
Y‹YE-II’nin faktör yap›s› ve iç tutarl›¤›na
iliﬂkin bilgiler, bulgular bölümünde yer almaktad›r.

Sosyotropi-Otonomi Ölçe¤i. Beck, Epstein,
Harrison ve Emery (1983) taraf›ndan geliﬂtiri-

len ve Türkçe’ye ﬁahin, Ulusoy ve ﬁahin
(1993) taraf›ndan uyarlanan 60 maddelik
Sosyotropi-Otonomi Ölçe¤i ba¤›ml›l›¤a ve
özerkli¤e dayal› kiﬂilik özelliklerini belirlemek amac›yla kullan›lm›ﬂt›r. Sosyotropi Ölçe¤i onaylanmama kayg›s›, ayr›l›k kayg›s› ve
baﬂkalar›n› memnun etme alt ölçeklerinden,
Otonomi Ölçe¤i ise kiﬂisel baﬂar›, özgürlük ve
yaln›zl›ktan hoﬂlanma alt ölçeklerinden oluﬂmaktad›r.
Bu çal›ﬂmada, ba¤lanma alt boyutlar›yla
kuramsal yak›nl›¤› dikkate al›narak ve Sümer
ve Güngör’ün (1999) çal›ﬂmas›na paralel olarak Onaylanmama Kayg›s›, Ayr›l›k Kayg›s›,
Baﬂkalar›n› Memnun Etme ve Yaln›zl›ktan
Hoﬂlanma alt ölçekleri kullan›lm›ﬂt›r. De¤erlendirmeler 7 basamakl› ölçekler üzerinde yap›lm›ﬂt›r (1 = beni hiç tan›mlam›yor, 7 = bütünüyle beni tan›ml›yor). Onaylanmama kayg›s›n› ölçen 10 (örn., “Di¤er insanlar›n hoﬂlanmayaca¤›n› düﬂünerek söyleyece¤im ﬂeyleri
dikkatlice seçerim.”), ayr›l›k kayg›s›n› ölçen
13 (örn., “Sevdi¤im insanlardan ayr› olmak
benim için zordur.”), baﬂkalar›n› memnun etmeyi ölçen 7 (örn., “‹nsanlara hay›r demek bana zor gelir.”) ve yaln›zl›ktan hoﬂlanmay› ölçen 6 (örn., “Çevremde baﬂka insanlar›n olmas›na ihtiyaç duymadan, bütün bir gün rahatça
tek baﬂ›ma kalabilirim.”) madde bulunmaktad›r. Bu alt ölçekler için Cronbach alfa katsay›lar› s›ras›yla .81, .84, .64 ve .69 olarak bulunmuﬂtur.

Rosenberg Özsayg› Envanteri. Özsayg›n›n
ölçülmesinde Rosenberg (1965) taraf›ndan geliﬂtirilen ve Türkçe’ye Çuhadaro¤lu (1986) taraf›ndan uyarlanan özsayg› envanteri kullan›lm›ﬂt›r. Bu ölçümün Türk örneklemleri üzerinde güvenirlik ve geçerlik bilgileri ilk olarak
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Çuhadaro¤lu (1986) ve Tu¤rul (1994) taraf›ndan elde edilmiﬂtir. 10 maddeden (örn., “Kendimi en az di¤er insanlar kadar de¤erli buluyorum.”) oluﬂan bu envanter 7 basamakl› ölçekler üzerinde de¤erlendirilmiﬂtir (1 = hiç kat›lm›yorum, 7 = kesinlikle kat›l›yorum) ve yüksek düzeyde iç tutarl›k göstermiﬂtir (Cronbach
alfa = .89).

‹liﬂkilerde Mutluluk Ölçe¤i. Kat›l›mc›lar›n
iliﬂki doyumunu ölçmek amac›yla Fletcher,
Fitness ve Balmpied (1990) taraf›ndan geliﬂtirilen ve Türkçe’ye Tutarel-K›ﬂlak (2002) taraf›ndan uyarlanan ‹liﬂkilerde Mutluluk Ölçe¤i
(‹MÖ; Relationship Happiness Scale; RHS)
kullan›lm›ﬂt›r. Ölçek, romantik iliﬂkinin kiﬂi
taraf›ndan nas›l alg›land›¤›yla ilgili 6 madde
(örn., “Birlikte oldu¤um kiﬂiyle iyi bir iliﬂkim
var.”) içermekte ve 7 aral›kl› ölçek üzerinden
(1 = beni hiç tan›mlam›yor, 7 = tamam›yla beni tan›ml›yor) de¤erlendirilmektedir. Bu çal›ﬂmada ölçe¤in Cronbach alfa katsay›s› .91 olarak bulunmuﬂtur.
Bulgular

Y‹YE-II’nin Faktör Yap›s›
Y‹YE-II’nin geçerli¤ini s›namak amac›yla
ölçe¤in faktör yap›s› ölçe¤i oluﬂturan 36 madde üzerinde temel bileﬂenler (faktör) analizi
yap›larak incelenmiﬂtir. Çok de¤iﬂkenli aﬂ›r›
puana sahip 9 kiﬂi örneklemden ç›kar›ld›¤› için
bu analiz 247 kat›l›mc›n›n verileri kullan›larak
yap›lm›ﬂt›r. Analiz sonunda özde¤eri 1’in üzerinde 7 faktör bulunmas›na ra¤men, faktör say›s›n›n belirlenmesine iliﬂkin kriterler iki faktörlü bir çözümü desteklemiﬂtir. ‹ki faktörlü
çözüm sonunda toplam varyans›n %38’i aç›klanm›ﬂt›r. Kaç›nma boyutuna karﬂ›l›k gelen birinci faktör toplam varyans›n %21.36’s›n›,
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kayg› boyutuna karﬂ›l›k gelen ikinci faktör ise
toplam varyans›n %16.33’ünü aç›klam›ﬂt›r.
Ölçe¤in maddelerinin faktör yükleri Tablo
1’de verilmiﬂtir. Tablodan da görülebilece¤i
gibi 5, 6, 19, 23 ve 29. maddeler iki faktörden
de .30’un üzerinde yük alm›ﬂt›r. 35. madde ise
kayg› boyutunda yer almakla birlikte sadece
kaç›nma boyutundan yük alm›ﬂt›r. Ancak kuramsal nedenlerle, ilerleyen analizlerde bu
maddenin kayg› boyutundaki yeri korunmuﬂtur.
Y‹YE-II’nin faktör yap›s›n›n incelenmesi
amac›yla Fraley ve arkadaﬂlar›n›n (2000) önerisi do¤rultusunda do¤rulay›c› faktör analizi
de yap›lm›ﬂt›r. Y‹YE-II’nin her alt ölçe¤indeki 18 madde Fraley ve arkadaﬂlar› taraf›ndan
rapor edilen ay›rdetme de¤erlerine göre üçerli
gruplara bölünmüﬂtür. Böylece her boyut için
6 olmak üzere toplam 12 grup elde edilmiﬂtir.
Uyum indeksleri verinin iki faktörlü çözümle
tan›mlanabilece¤ini göstermiﬂtir (GFI = .86;
NNFI = .86; CFI = .89; RMR = .087; bu indekslerin ayr›nt›l› aç›klamas› için bkz.,
Tabachnick ve Fidell, 2001). Modeldeki tüm
standartlaﬂt›r›lm›ﬂ faktör yükleri istatistiksel
olarak anlaml›d›r. Bu de¤erler kaç›nma boyutu için .56 ile .87 aras›nda, kayg› boyutu için
.57 ile .80 aras›nda de¤iﬂmektedir. Ayr›ca kayg› ve kaç›nma boyutlar›n› temsil eden iki gizil
bileﬂen aras›nda .42 oran›nda bir yap›sal iliﬂki
oldu¤u bulunmuﬂtur.

Y‹YE-II’nin Geçerli¤i
Y‹YE-II’nin kayg› ve kaç›nma alt ölçeklerinin yukar›da tan›t›lan de¤iﬂkenlerle iliﬂkisi
Tablo 2’de sunulmuﬂtur. Görüldü¤ü gibi kayg›
boyutu özsayg› ve iliﬂki doyumu ile olumsuz
yönde anlaml› iliﬂki göstermekte iken
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Tablo 1
Y‹YE-II’nin Faktör Yap›s›
Maddeler

Kaç›nma Kayg›
-.179

.526

2. Gerçekte ne hissetti¤imi birlikte oldu¤um kiﬂiye göstermemeyi tercih ederim.

.487

.088

3. S›kl›kla, birlikte oldu¤um kiﬂinin art›k benimle olmak istemeyece¤i korkusuna kap›l›r›m.

.167

.723

4. Özel duygu ve düﬂüncelerimi birlikte oldu¤um kiﬂiyle paylaﬂmak konusunda kendimi rahat hissederim.

.617

.029

5. S›kl›kla, birlikte oldu¤um kiﬂinin beni gerçekten sevmedi¤i duygusuna kap›l›r›m.

.313

.594

6. Romantik iliﬂkide oldu¤um kiﬂilere güvenip inanmak bana zor gelir.

.421

.434

1. Birlikte oldu¤um kiﬂinin sevgisini kaybetmekten korkar›m.*

7. Romantik iliﬂkide oldu¤um kiﬂilerin beni, benim onlar› önemsedi¤im kadar önemsemeyeceklerinden endiﬂe duyar›m. .228

.729

.709

.193

8. Romantik iliﬂkide oldu¤um kiﬂilere yak›n olma konusunda çok rahat›md›r.

9. S›kl›kla, birlikte oldu¤um kiﬂinin bana duydu¤u hislerin benim ona duydu¤um hisler kadar güçlü olmas›n› isterim. -.149

.398

.573

.257

-.069

.565

10. Romantik iliﬂkide oldu¤um kiﬂilere aç›lma konusunda kendimi rahat hissetmem.
11. ‹liﬂkilerimi kafama çok takar›m.
12. Romantik iliﬂkide oldu¤um kiﬂilere fazla yak›n olmamay› tercih ederim.

.719

.112

13. Benden uzakta oldu¤unda, birlikte oldu¤um kiﬂinin baﬂka birine ilgi duyabilece¤i korkusuna kap›l›r›m.

.123

.647

14. Romantik iliﬂkide oldu¤um kiﬂi benimle çok yak›n olmak istedi¤inde rahats›zl›k duyar›m.

.616

.163

15. Romantik iliﬂkide oldu¤um kiﬂilere duygular›m› gösterdi¤imde, onlar›n benim için ayn› ﬂeyleri
hissetmeyece¤inden korkar›m.

.267

.691

16. Birlikte oldu¤um kiﬂiyle kolayca yak›nlaﬂabilirim.

.662

.222

17. Birlikte oldu¤um kiﬂinin beni terk edece¤inden pek endiﬂe duymam.

.045

.636

18. Birlikte oldu¤um kiﬂiyle yak›nlaﬂmak bana zor gelmez.

.698

.255

19. Romantik iliﬂkide oldu¤um kiﬂi kendime olan güvenimi sarsar.

.465

.374

.559

-.177

20. Genellikle, birlikte oldu¤um kiﬂiyle sorunlar›m› ve kayg›lar›m› tart›ﬂ›r›m.

-.080

.620

22. Zor zamanlar›mda, romantik iliﬂkide oldu¤um kiﬂiden yard›m istemek bana iyi gelir.

.578

-.197

23. Birlikte oldu¤um kiﬂinin, bana istedi¤im kadar yak›n olmad›¤›n› düﬂünürüm.

.338

.416

24. Birlikte oldu¤um kiﬂiye hemen hemen her ﬂeyi anlat›r›m.

.685

-.204

25. Romantik iliﬂkide oldu¤um kiﬂiler bazen bana olan duygular›n› sebepsiz yere de¤iﬂtirirler.

.250

.408

26. Baﬂ›mdan geçenleri birlikte oldu¤um kiﬂiyle konuﬂurum.

.652

-.237

-.005

.498

28. Birlikte oldu¤um kiﬂiler benimle çok yak›nlaﬂt›¤›nda gergin hissederim.

.637

.150

29. Romantik iliﬂkide oldu¤um bir kiﬂi beni yak›ndan tan›d›kça, benden hoﬂlanmayaca¤›ndan korkar›m.

.461

.346

30. Romantik iliﬂkide oldu¤um kiﬂilere güvenip inanma konusunda rahat›md›r.

.589

.261

31. Birlikte oldu¤um kiﬂiden ihtiyaç duydu¤um ﬂefkat ve deste¤i görememek beni öfkelendirir.

.032

.421

32. Romantik iliﬂkide oldu¤um kiﬂiye güvenip inanmak benim için kolayd›r.

.474

.186

33. Baﬂka insanlara denk olamamaktan endiﬂe duyar›m.

.229

.4455

34. Birlikte oldu¤um kiﬂiye ﬂefkat göstermek benim için kolayd›r.

.525

-.145

35. Birlikte oldu¤um kiﬂi beni sadece k›zg›n oldu¤umda fark eder.

.347

.180

21. Terk edilmekten pek korkmam.

27. Çok yak›n olma arzum bazen insanlar› korkutup uzaklaﬂt›r›r.

36. Birlikte oldu¤um kiﬂi beni ve ihtiyaçlar›m› gerçekten anlar.
Aç›klanan Varyans %
Özde¤erler (Eigenvalues)
Cronbach Alfa

.580

.028

21.37

16.33

7.69

5.88

.90

.86

*Tek say›l› maddeler kayg›, çift say›l› maddeler kaç›nma boyutlar›na aittir. .30’un üzerindeki faktör yükleri koyu olarak gösterilmiﬂtir.
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Tablo 2
Ba¤lanma Boyutlar›n›n Birbirleriyle ve Di¤er
De¤iﬂkenlerle ‹liﬂkisi
Kayg› Kaç›nma
Özsayg› (n = 255)

-.32**

-.19**

Onaylanmama Kayg›s› (n = 256)

.55**

.17**

Ayr›l›k Kayg›s› (n = 256)

.34**

-.09

Baﬂkalar›n› Memnun Etme (n =256)

.44**

.12

Yaln›zl›ktan Hoﬂlanma (n = 256)
‹liﬂki Doyumu (n = 112)

.06

.15*

-.23*

-.49**

* p < .05, ** p < .01

(s›ras›yla r = -.32, p < .01; r = -.23, p < .05),
onaylanmama kayg›s›, ayr›l›k kayg›s› ve baﬂkalar›n› memnun etme ile bu iliﬂki olumlu
yönde ve anlaml›d›r (s›ras›yla r = .55, p < .01;
r = .34, p < .01; r = .44, p < .01). Beklendi¤i
gibi kayg› boyutunun yaln›zl›ktan hoﬂlanma
ile iliﬂkisi bulunmamaktad›r.
Kaç›nma boyutunun ise özsayg› ve iliﬂki
doyumu ile olumsuz yönde anlaml› bir iliﬂkisi
bulunmakta (s›ras›yla r = -.19, p < .01; r = -.49,
p < .01), ayn› boyut onaylanmama kayg›s› ve
yaln›zl›ktan hoﬂlanma ile olumlu yönde iliﬂki
göstermektedir (s›ras›yla r = .17, p < .01;
r = .15, p < .05). Beklendi¤i gibi kaç›nma boyutunun ayr›l›k kayg›s› ve baﬂkalar›n› memnun etme ile anlaml› bir iliﬂkisi gözlenmemiﬂtir.

‹ç Tutarl›k
Gerek kaç›nma, gerekse kayg› boyutlar›
yüksek düzeyde iç tutarl›¤a sahip olup,
Cronbach alfa katsay›lar› bu boyutlar için s›ras›yla .90 ve .86’d›r.

Test-Tekrar Test Güvenirli¤i
Y‹YE-II’nin kayg› ve kaç›nma boyutlar›n›n
test-tekrar test güvenirlikleri her iki zamanda
da ölçe¤i dolduran 86 kat›l›mc›n›n verileri kul-
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lan›larak yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan analiz sonucunda kayg› boyutunun .82, kaç›nma boyutunun
da .81 oran›nda test-tekrar test güvenirli¤ine
sahip oldu¤u bulunmuﬂtur.
Tart›ﬂma
Bu çal›ﬂmada son y›llarda geliﬂtirilen ve
Türkiye’de henüz kullan›lmayan Y‹YE-II’nin
faktör yap›s›, yap› geçerli¤i, iç tutarl›¤› ve testtekrar test güvenirli¤i s›nanm›ﬂt›r. Hem betimleyici hem de do¤rulay›c› faktör analizleri,
Y‹YE-II’nin iki faktörlü bir yap›ya sahip oldu¤unu göstermiﬂtir. Az say›da madde karﬂ›t boyuttan çapraz yük almas›na karﬂ›n iki faktörlü
yap›, özelikle do¤rulay›c› faktör analizinde,
hem yüksek model uyum indeksleri hem de
yüksek faktör yükleriyle aç›k olarak gözlenmiﬂtir. ‹ki boyutun da hem yüksek iç tutarl›¤a
hem de yüksek test-tekrar test güvenirli¤ine
sahip oldu¤u bulunmuﬂtur.
Y‹YE-II’nin yap› geçerli¤ine yönelik bulgular da, faktör yap›s›n› destekler ﬂekilde sonuçlar vermiﬂtir. Gerek kayg› gerekse kaç›nma
boyutlar› özsayg› ile ters yönde iliﬂki göstermiﬂtir. Bu bulgu, ba¤lanma literatüründeki güvenli ba¤lanma ve özsayg› aras›ndaki olumlu
iliﬂkiyi (örn., Bylsma ve ark., 1997) destekler
yöndedir. Yine yetiﬂkin ba¤lanmas› kuram›n›n
öngörece¤i ﬂekilde ba¤lanmaya iliﬂkin kayg›
onaylanmama kayg›s›, ayr›l›k kayg›s› ve baﬂkalar›n› memnun etme ile olumlu yönde iliﬂki
göstermiﬂtir. Bu iliﬂkinin, ba¤lanmaya iliﬂkin
kayg›s› yüksek olan kiﬂilerin ba¤lanma figürü
ile olan psikolojik mesafeyi en aza indirme
e¤iliminden (Mikulincer ve Florian, 2001)
kaynakland›¤› söylenebilir. Di¤er taraftan,
yüksek kaç›nma puan›na sahip kiﬂilerin daha
fazla yaln›zl›ktan hoﬂland›¤›na iﬂaret eden bul-
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gu da, bu kiﬂilerin ba¤lanma figüründen uzak
olma ve kendi kendine yetme e¤ilimleriyle paraleldir ve kuram›n say›lt›lar›yla örtüﬂmektedir.
Bu çal›ﬂmada Y‹YE-II’nin yap› geçerli¤ini
s›namak için kullan›lan bir baﬂka de¤iﬂken de
iliﬂki doyumudur. Y‹YE-II’nin gerek kayg›
gerekse kaç›nma boyutu, iliﬂki doyumu ile ters
yönde iliﬂki göstermiﬂtir. Bu bulgu da yetiﬂkin
ba¤lanma yaz›n›nda s›kl›kla rastlanan ba¤lanma güvenli¤i ve iliﬂki doyumu aras›ndaki
olumlu iliﬂkiyle paraleldir. (Bu konuda detayl›
bir literatür taramas› için bkz., Mikulincer ve
ark., 2002).
Son zamanlarda yapt›¤› bir çal›ﬂmada Sümer (bask›da), Türkiye’de kullan›lan yetiﬂkin
ba¤lanma ölçeklerinin (‹liﬂkiler Anketi, ‹A;
‹liﬂki Ölçekleri Anketi, ‹ÖA ve Yak›n ‹liﬂkilerde Yaﬂant›lar Envanteri, Y‹YE) bir karﬂ›laﬂt›rmas›n› yapm›ﬂ ve ba¤lanmay› boyut düzeyinde ölçen Y‹YE’nin en iyi psikometrik özelliklere sahip oldu¤unu göstermiﬂtir. Bu çal›ﬂmada da Y‹YE-II’nin kabul edilir düzeyde psikometrik kaliteye sahip oldu¤u ortaya konmuﬂtur. Y‹YE-II’nin daha yüksek ölçüm duyarl›¤›na sahip olmas› itibariyle, gerek
Y‹YE’den gerekse ‹A ve ‹ÖA’dan daha yüksek düzeylerde ölçüm gücüne sahip oldu¤u
öne sürülebilir. Bu nedenle yazarlar, araﬂt›rmac›lara yetiﬂkin ba¤lanmas› araﬂt›rmalar›nda
Y‹YE-II’yi kullanmalar›n› önermektedirler.
Her ölçek gibi Y‹YE-II’nin de k›s›tl›l›klar›
vard›r. Birincisi, di¤er ba¤lanma ölçeklerinden
daha yüksek ölçüm duyarl›¤›na sahip olmas›na
ra¤men, Y‹YE-II de di¤er ba¤lanma ölçekleri
gibi yüksek düzeyde güvenli ba¤lanmay›, güvensiz ba¤lanmaya oranla, daha az ölçüm du-

yarl›¤›yla ölçmektedir (Fraley ve ark., 2000).
Y‹YE-II’nin maddelerinin geçmiﬂte oluﬂturulan ba¤lanma ölçeklerinin maddeleri aras›ndan
seçildi¤i göz önüne al›nd›¤›nda bu k›s›tl›l›¤›n
ortadan kald›r›lmas› düﬂük kayg› ve düﬂük kaç›nmay› ölçen yeni maddeler yaz›lmas›yla
mümkündür.
Y‹YE-II’nin ikinci bir k›s›tl›l›¤› ise anlamca fazla örtüﬂen baz› maddelerin gereksiz tekrarlara neden olmas›d›r (örn., 30. madde:
“Romantik iliﬂkide oldu¤um kiﬂilere güvenip
inanma konusunda rahat›md›r.” ve 32. madde:
“Romantik iliﬂkide oldu¤um kiﬂiye güvenip
inanmak benim için kolayd›r.”). Bu k›s›tl›l›¤›n
aﬂ›lmas› için de Fraley ve arkadaﬂlar› (2000),
ba¤lanmaya iliﬂkin kayg› ve kaç›nman›n farkl›
davran›ﬂsal sonuçlar›n› ölçen maddeler yaz›lmas›n› önermektedirler.
Öz bildirim yoluyla veri toplayan araﬂt›rmac›lar için üçüncü bir k›s›tl›l›k da gerek
Y‹YE’nin gerekse Y‹YE-II’nin uzun ölçekler
olmas›d›r. Araﬂt›rmac›lar, ba¤lanma ile iliﬂkisini araﬂt›rd›klar› di¤er de¤iﬂkenler için de kat›l›mc›lardan çeﬂitli ölçekler doldurmas›n› isteyebilirler. Bu durumda çok uzun anket bataryalar› doldurmak zorunda kalan kat›l›mc›lar
s›k›labilmekte ve ölçümün kalitesi düﬂmektedir. Yetiﬂkin ba¤lanmas› ölçümü ile ilgili gelecek çal›ﬂmalar›n bir amac›, Y‹YE-II’ye yak›n
düzeyde ölçüm duyarl›¤› gösteren daha k›sa
ölçeklerin geliﬂtirilmesi olmal›d›r.
Son olarak, bu çal›ﬂman›n önemli bir s›n›rl›l›¤› örneklemin sadece üniversite ö¤rencilerinden oluﬂmas›d›r. Gelecek çal›ﬂmalar›n
Y‹YE-II’nin psikometrik özelliklerini farkl›
örneklemlerde (örn., evli çiftler) s›namas›
gerekmektedir.
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Y‹YE-II gibi ölçüm duyarl›¤› yüksek, güvenilir ve geçerli ölçeklerin geliﬂtirilmesiyle
yetiﬂkin ba¤lanmas› alan›nda, ba¤lanman›n
çeﬂitli psikolojik de¤iﬂkenlerle iliﬂkisinden
ba¤lanma stillerinin süreklili¤i ve istikrar›na
kadar birçok konuda daha kesin sonuçlara ulaﬂ›labilecektir.
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