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Öz 
Bu çalışmanın amacı, ölüme bağlı birinci ya da ikinci dereceden yakın  kaybı veya romantik ilişkinin 
sonlanmasıyla kayıp yaşamış olan üniversite öğrencilerinden oluşan örneklemde, bağlanma temelli 
zihinsel temsiller ile psikolojik belirti düzeylerinin incelenmesidir. 122 kadın ve 102 erkek katılımcı-
dan oluşan örneklemin yaş ortalaması 21.31 (SS = 1.9) ve yaş aralığı 18-29 arasındadır. Araştırma 
kapsamında veri toplamak amacıyla, demografik bilgi formu, Bağlanma Temelli Zihinsel Temsiller 
Ölçeği (BTZTÖ) ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANO-
VA) sonucunda ilk olarak, birinci dereceden yakın kaybı yaşayan, ikinci dereceden yakın kaybı yaşa-
yan ve romantik ilişkisi biten katılımcıların bağlanma temelli zihinsel temsillerinin anlamlı bir farklılık 
göstermediği bulunmuştur. Buna göre, bağlanma temelli zihinsel temsilleri açısından homojen olduğu 
varsayılan bu gruplar KSE alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları açısından karşılaştırılmıştır. 
Analiz sonucuna göre birinci dereceden yakınını kaybedenler ile romantik ilişkisi sonlanan grup ara-
sında psikolojik belirtiler açısından anlamlı farklılık olmadığı; ikinci dereceden yakınını kaybedenler 
ile romantik ilişkisi biten grup arasında ise anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur. Yürütülen regres-
yon analizi neticesinde ise romantik ilişkisi sonlanan grubun KSE toplam puanı üzerinde olumsuz baba 
ve olumsuz kendilik alt boyutlarının pozitif yordayıcı gücü olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, roman-
tik ilişkinin sonlanmasının beliren yetişkinlik döneminde oldukça önemli bir kayıp olduğu ve kayıp 
yaşantısı olan genç yetişkinler için güvensiz bağlanmanın temsilleri olan olumsuz kendilik ve olumsuz 
baba algısının psikolojik belirtiler açısından risk faktörü olabileceği görülmüştür. 
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Abstract 
Emerging adulthood and loss experiences: Examination of attachment-based mental 
representations and psychological symptoms 
The aim of this study is to examine the psychological symptoms and Attachment-Based Mental Repre-
sentations of university students who experienced the death of first and second-degree relatives or the 
break-up of their romantic relationships. The sample consisted of 122 female and 102 male students. 
The age of the participants ranged between 18 and 29 with a mean of 21.31 years (SD = 1.90). Demo-
graphic Information Form, Brief Symptom Inventory and Attachment-Based Mental Representation 
Scale were used to collect data. One-way Analysis of Variance (ANOVA) results showed that there 
was no significant difference on Attachment-Based Mental Representations among the groups. There-
fore, all groups are assumed to be homogeneous in terms of attachment-based mental representations. 
To compare psychological symptom levels of the groups, ANOVA was also conducted. The results 
indicated that there were significant differences between the groups who lost their second-degree rela-
tives and who break-up their romantic relationship. However, there was no significant differences 
between the groups who lost their first-degree relatives and who break-up their romantic relationships. 
Regression analysis revealed that negative self-representation and negative father-representation sig-
nificantly predicted psychological symptoms of the group who experienced the break-up. Consequent-
ly, break-up of the romantic relationship is quite important for emerging adulthood. In addition, current 
study revealed that negative self-representation and negative father-representation of adolescents who 
experienced the break-up led to the risk factors for psychological symptoms. 
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İnsanoğlu yaşam sürecinde birçok kayıpla karşı kar-
şıya kalır ve doğası gereği bu kayıplara karşı duyar-
lıdır. Kayıp yaşantıları duygusal, bilişsel ve fiziksel 
açılardan etkileri olan deneyimler olarak ele alınabi-
lir. Psikanalitik kuramın önemli isimlerinden biri 
olan Klein’a (1940) göre insanlar çok erken dönem-
lerde başlayan ve hayat boyu devam eden kayıplar 
yaşarlar. Erken dönemdeki kayıplar, hem acı verici 
hem de olgunlaştırıcı ilk deneyimler olarak tanımla-
nırken, özellikle anneden ayrışma sürecinin kayıp 
yaşantılarının ilkini oluşturduğu bilinmektedir 
(Klein, 1940). 

Kayıp yaşantıları hayatın herhangi bir alanında 
ve birçok formda olabilir. Bunlar, sembolik kayıplar 
olabileceği gibi sevilen birinin ölüme bağlı kayıp, 
sağlığın kaybı, arkadaş kaybı, bir ilişkinin bitmesi, 
hatta bir obje kaybı gibi somut kayıplar da olabilir 
(Volkan ve Zintl, 2010). Bunlar arasında “ölüme 
bağlı kayıplar” hayat boyunca karşılaşılan kaçınıl-
maz ve acı verici deneyimler olarak nitelendirilebi-
lir. Sevilen birinin ölüme bağlı kaybı, birçok faktör 
temelinde, kayıp yaşayan kişiyi çok yönlü olarak 
etkilemektedir (Stroebe, Hansson, Stroebe ve Schut, 
2001). İlgili alanyazın incelendiğinde, araştırmaların 
da çoğunlukla ölüme bağlı kayıplar temelinde oldu-
ğu görülmektedir (Parkes ve Prigerson, 2013; Shear 
ve Shair, 2005). Ancak değinildiği gibi, farklı kayıp 
türleri de yaşanabilmektedir. Ölüme bağlı kaybın 
yanı sıra romantik ilişkinin sonlanması da kişiler için 
oldukça sarsıcı bir deneyim olarak yaşanabilmekte-
dir (Boelen ve Reijntjes, 2009; Hill, Rubin ve Pep-
lau, 1976; Sprecher, 1994).  

Romantik ilişkiler, özellikle genç popülasyon için 
yakınlık, güven, sevilme, kabul görme gibi işlevleri 
olan önemli bir ihtiyaç olarak ele alınmaktadır (Col-
lins, 2003; Connolly ve Goldberg, 1999; Weiss, 
1974). Aynı zamanda, son yıllarda beliren yetişkin-
lik olarak ele alınan bu dönemde (Arnett, 2004), 
romantik partnerin, bağlanma figürü olarak ebeveyn-
lerin yerini aldığı ifade edilmektedir (Furman ve 
Wehner, 1994). Dolayısıyla, alandaki çalışmaların 
da gösterdiği gibi beliren yetişkinlik döneminde 
romantik ilişkilerin sonlanması, kişiler tarafından acı 
verici ve sarsıcı bir kayıp deneyimi olarak algılana-
bilir (Boelen ve Reijntjes, 2009; Monroe, Rohde, 
Seeley ve Lewinsohn, 1999). Diğer bir ifadeyle, 
ölüm nedeniyle sevilen birinin kaybı ve romantik 
ilişkinin sonlanması şeklinde yaşanılan her iki kayıp 
da, genellikle önemli kişilerarası ilişkilerin sonlan-
masından kaynaklanır. 

Tüm kayıp yaşantılarının kaçınılmaz ve gerekli 
bir sonucu ise yas sürecidir. Yas yaşantıları kayıp 

sonrası doğal ve evrensel deneyimlerdir. Kimi za-
man zorlayıcı olsa da yas, kayıp sonrasında uyum 
sağlamak adına gerekli ve sağlıklı bir süreçtir (Ko-
gan, 2007; Parkes ve Prigerson, 2013). Ancak kayıp 
yaşantıları sonrasında yas süreci kimi zaman normal 
seyrinin dışında bir yol izleyebilmektedir. Süreç 
karmaşık bir hal alabilmekte (Horowitz ve ark., 
1997; Prigerson ve ark., 2009) ya da kişi depresyon, 
kaygı gibi birtakım psikolojik belirtiler geliştirebil-
mektedir (Brent, Melhem, Donohoe ve Walker, 
2009; Dyregrov, Nordanger ve Dyregrov, 2003). Bu 
durum sadece ölüme bağlı kayıp yaşamış kişiler için 
değil, aynı zamanda romantik ilişkinin sonlanması 
ile kayıp deneyimlemiş kişiler için de geçerlidir. 
Araştırmalar, romantik ilişkinin sonlanmasının kar-
maşık yas ve birtakım psikolojik belirtilere yol aça-
bileceğini ortaya koymuştur (Boelen ve Reijntes, 
2009; Davis, Shaver ve Vernon, 2003; Field, Diego, 
Pelaez, Deeds ve Delgado, 2009; Joyner ve Udry, 
2000). Örneğin, Monroe ve arkadaşları (1999), ilk 
majör depresyon epizodunun tetikleyici faktörünün, 
sıklıkla romantik ilişkinin sonlanması olduğunu 
bildirmiştir. Boelen ve Reijntjes’ın (2009) yaptıkları 
bir çalışmada ise ilişki süresi 2 ay ile 7 yıl arasında 
değişen üniversite öğrencilerinin romantik ilişkileri-
nin sonlanmasının psikolojik belirtiler ve yas tepki-
leri ile ilişkili olduğunu belirtirken; bu süreçte de-
mografik değişkenlerin, ilişki süresi ve ilişkideki 
yakınlık gibi ilişkiye dair değişkenlerin ve özellikle 
de kaygılı bağlanma tarzının etkili olduğunu da orta-
ya koymuşlardır. 

Kayıp sonrası yaşanan sürecin olumsuz bir yön 
almasında kaybın özellikleri, kişisel ve psikolojik 
öncüller gibi birçok faktör etkilidir (Boelen, Van 
Den Hout ve Van Den Bout, 2006; Lobb ve ark., 
2010; Parkes ve Prigerson, 2010). Diğer taraftan, 
bağlanma kavramının ise bu süreçte rol oynayan 
oldukça önemli bir mekanizma olduğu bilinmektedir 
(Fraley ve Shaver, 1999; Maccallum ve Bryant, 
2013; Waskowic ve Chartier, 2003). Bağlanma, 
yenidoğanın kendisine koruma sağlayan ve bakım 
veren bağlanma figürü ile yakınlığını korumayı dü-
zenleyen motivasyonel bir sistem olarak ele alın-
maktadır. Yas sürecinde, bu sistem tam etkin hale 
gelir (Bowlby, 1969). Diğer bir ifadeyle, kaybın 
neden olduğu stres bağlanmayı etkinleştirir; ancak 
bağlanma figürünün ulaşılamaz olması, duygu dü-
zenleme sisteminin etkili isleyişini bozar ve akut yas 
belirtileri ortaya çıkar. Bu süreçte, erken dönemde 
gelişen ve bireyin dünyayı ve kendisini anlayış̧ bi-
çimini düzenleme işlevi gören zihinsel temsillerin, 
sevilen kişinin kaybının ardından ele alınması 
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gerekir (Bowlby, 1980). Bu bağlamda, bağlanma 
temelli zihinsel temsillerin anne, baba ve kendiliğe 
dair algıları içerdiği de söylenebilir (Varlık, 2015). 

Diğerleri ile kurulan ilişkiyi etkileyen, bağlanma 
temelli zihinsel temsillerin, sürekli bir ayrılık olarak 
ele alınabilecek olan kayıp ve yas sürecinde önemli 
rol oynadığı bilinmektedir (Maccallum ve Bryant, 
2013). Örneğin, diğerleri ve kendisi ile ilgili olumlu 
zihinsel temsiller ile karakterize olan güvenli bağ-
lanma stiline sahip kişilerin, kayıp yaşantısına daha 
kolay uyum sağladığı ve daha iyi başaçıkabildikleri 
bilinmektedir (Mikulincer, Gillath ve Shaver, 2002). 
Bunun yanı sıra, araştırmalar diğerleri ve kendisi ile 
ilgili olumsuz zihinsel temsillerin hâkim olduğu 
güvensiz bağlanma stiline sahip kişilerin, yas süreci-
ne daha zor uyum sağladıklarını, dolayısıyla güven-
siz bağlanma stilinin kayıp sonrası olası psikolojik 
belirtiler için risk faktörü olduğunu ortaya koymak-
tadır (Field ve Sundin, 2001; Fraley ve Bonanno, 
2004). Özetle, bir ilişki yitimi neticesinde deneyim-
lenen kayıp yaşantılarını takiben kişiler yas süreci ile 
karşı karşıya kalmaktadır. Bu sürecin nasıl bir yol 
izleyeceği ise kişisel ve psikolojik özellikler ile ka-
yıp yaşantısına ilişkin özellikler tarafından güçlü bir 
biçimde yordanmaktadır. 

Tüm aktarılanlar ışığında, mevcut çalışmanın ilk 
amacı, bağlanma temelli zihinsel temsiller kontrol 
edildiğinde, romantik ilişki sonlanmasına bağlı ka-
yıp yaşayan üniversite öğrencileri ile ölüme bağlı 
kayıp yaşayan üniversite öğrencilerinin psikolojik 
belirtileri arasında farklılık olup olmadığının ince-
lenmesidir. İlgili alanyazın incelendiğinde, ölüme 
bağlı kayıp yaşamış ve romantik ilişkinin sonlanma-
sına bağlı kayıp yasamış̧ grupların karşılaştırıldığı 
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Diğer taraf-
tan, yukarıda aktarıldığı gibi çalışmalar her iki gru-
bun da birtakım duygusal problemler açısından risk 
altında olduğunu göstermektedir (Field ve ark., 
2009; Prigerson ve ark., 2009). Dolayısıyla mevcut 
çalışma, farklı kayıp yaşantıları deneyimleyen grup-
ların psikolojik belirti düzeylerini karşılaştırmayı 
amaçlayan özgün bir araştırma niteliği taşıyor olma-
sı açısından önemlidir. Araştırmanın ikinci amacı ise 
romantik ilişkisi sonlanan grubun bağlanma temelli 
zihinsel temsillerinin psikolojik belirti düzeyi üze-
rinde yordayıcı gücünün incelenmesidir. Aynı za-
manda mevcut araştırmada, bağlanma temelli zihin-
sel temsillerin ülkemize özgü yeni bir bağlanma 
ölçeği (Varlık, 2015) ile değerlendirilmesi amaç-
lanmıştır. Bu açıdan da mevcut çalışmanın kültüre 
özgü bir katkı sunacağı düşünülmektedir. 

Tablo 1. Demografik bilgilere ilişkin betimleyici 
değerler 

Birinci 
dereceden 

akraba 
kaybı 

İkinci 
dereceden 

akraba 
kaybı 

Romantik 
ilişki 

sonlanımı 

n (%) n (%) n (%) 
Cinsiyet 
Kadın 9(%40.9) 61(%55.5) 52(%56.5) 
Erkek 13(%59.1) 49(%44.5) 40(%43.5) 
Kardeş 
Sayısı 
Yok 2(%9.1) 5(%4.5) 3(%3.3) 
2 7(%31.8) 44(%40) 32(%34.8) 
3 4(%18.2) 30(%27.3) 32(%34.8) 
4 ve üstü 9(%40.9) 31(%28.2) 25(%27.2) 
Anne Eğitim 
Okuryazar 
degil 

1(%4.5) 8(%7.3) 9(%9.8) 

İlkokul 13(%59.1) 53(%48.2) 33(%35.9) 
Ortaokul 1(%4.5) 8(%7.3) 11(%12) 
Lise 5(%22.7) 31(%28.2) 24(%26.1) 
Önlisans ve 
lisans 

1(%4.5) 9(%8.2) 14(%15.2) 

Baba Eğitim 
Okuryazar 
degil 

- 4(%3.6) - 

Okuryazar ve 
ilkokul 

9(%40.9) 41(%37.3) 24(%26.1) 

Ortaokul 1(%4.5) 2(%1.8) 11(%12) 
Lise 10(%45.5) 41(%37.3) 38(%41.3) 
Önlisans ve 
lisans 

2(%9.1) 21(%19.1) 17(%18.5) 

Lisansüstü - 1(%0.9) 1(%1.1) 
Aylık Gelir (TL) 
0-999 3(%13.6) 23(%20.9) 14(%15.2) 
1000-1999 9(%40.9) 28(%25.5) 16(%17.4) 
2000-2999 4(%18.2) 29(%26.4) 26(%28.3) 
3000 ve üstü 2(%9.1) 29(%26.4) 32(%34.8) 

YÖNTEM 
 
Örneklem 

Çalışmanın örneklemi, Ankara ilinde yaşayan birinci 
(N = 22, %9.8) veya ikinci dereceden  (N = 110, 
%49.1) yakınını kaybetmiş ya da romantik ilişkisi 
sonlanmış (N = 92, %41.1) olan üniversite öğrenci-
lerinden oluşmaktadır. 102’si erkek, 122’si kadın 
olan katılımcıların yaş ortalaması 21.31 (SS = 1.9), 
yaşları ise 18-29 arasında değişmektedir. Romantik 
ilişkisi sonlanan katılımcıların ilişki süreleri 1 ay ile 
96 ay arasında değişmekte olup, ortalama ilişki süre-
sinin 20.79 ay (SS = 21.91) olduğu görülmüştür. 
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Tablo 2. Ölçeklerden elde edilen puanlara ilişkin betimleyici istatistikler 
Birinci derece akraba kaybı 

(N = 22) 
İkinci derece akraba kaybı 

(N = 110) 
Romantik ilişki sonlanımı 

(N = 92) 
X (ss) Min.-

Maks. 
X (ss) Min.-

maks. 
X (ss) Min.-

maks. 
Bağlanma 
Olumlu anne 24.74 (4.65) 11-30 24.30 (4.19) 10-30 24.21 (4.51) 10-30
Olumlu baba 23.51 (5.31) 13-30 23.09 (4.63) 9-30 21.93 (5.24) 6-30
Olumlu kendilik 31.76 (4.80) 23-39 32.36 (4.20) 23-40 32.80 (4.76) 19-40
Güvenli bağlanma 80.01 (10.84) 48-92 79.75 (10.56) 46-100 78.94 (9.92) 52-100
Olumsuz kendilik 24.36 (7.12) 12-42 25.27 (7.21) 13-42 26.82 (7.35) 14-45
Olumsuz baba 7.65 (4.12) 4-20 8.10 (2.71) 4-14 8.59 (3.80) 4-20
Güvensiz bağlanma 32,01 (8,58) 19-51 33.37 (7.74) 18-54 35.41 (8.72) 18-57
Psikolojik Belirtiler 
Depresyon 17.71 (11.99) 0-43 14.06 (8.01) 0-42 18.14 (9.47) 0-46
Anksiyete 15.71 (10.63) 1-35 10.78 (7.66) 0-42 14.92 (10.90) 0-47
Olumsuz benlik 13.67 (11.45) 0-43 10.83 (7.88) 0-36 14.22 (9.27) 0-44
Somatizasyon 7.82 (7.28) 0-30 6.49 (4.72) 0-19 8.98 (6.56) 0-28
Hostilite 9.63 (6.43) 0-23 8.22 (4.81) 0-23 11.07 (6.43) 0-27
Toplam 64.54 (43.21) 1-170 50.38 (28.61) 0-154 67.32 (37.98) 0-173

Katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin betimsel 
sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Demografik Bilgi Formu Katılımcıların kayıp ya-
şantı türü ile cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, anne, baba 
eğitim düzeyi ve aylık gelir gibi sosyoekonomik 
düzeylerine (SED) ilişkin bilgiler alınmıştır. 

Bağlanma Temelli Zihinsel Temsiller Ölçeği 
(BTZTÖ) Varlık (2015) tarafından ülkemiz kültürü-
ne özgü olarak geliştirilmiş olan ölçekte kişinin ken-
disi, ebeveynleri ve arkadaşları ile ilişkili çeşitli 
ifadeler bulunmaktadır. BTZTÖ, bağlanma stilini, 
kişinin kendisini ve diğerlerini nasıl algıladığıyla 
ilişkili olarak oluşturmuştur. Beşli likert tipi değer-
lendirmeyle oluşturulan ölçekte toplam 33 madde 
yer almakta ve bu ölçek 5 ayrı boyutu içermektedir. 
Bu alt boyutlar, olumlu anne (6 madde), olumlu 
baba (6 madde), olumsuz baba (4 madde), olumlu 
kendilik (8 madde) ve olumsuz kendiliktir (9 mad-
de). Güvenli bağlanma temel boyutu, “olumlu baba 
algısı”, “olumlu anne algısı” ve “olumlu kendilik 
algısı” alt boyutlarını içerirken; “olumsuz kendilik 
algısı” ve “olumsuz baba algısı” ise güvensiz 
bağlanma temel boyutu olarak adlandırılmıştır. 
Mevcut çalışmada ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik 
katsayısı olan Cronbach alfa değeri .76 olarak bu-
lunmuştur. Ayrıca, alt boyutlara göre ise Cronbach 
alfa değerleri sırasıyla, olumlu anne için .78; olum-

suz baba için .69, olumlu baba için .77, olumlu ken-
dilik için .67 ve olumsuz kendilik için .81 şeklin-
deyken; güvensiz bağlanma için .75 ve güvenli bağ-
lanma için .82 olarak hesaplanmıştır. 

Kısa Semptom Envanteri (KSE) Normal ve klinik 
örneklemlerde, psikolojik belirtileri taramak amacıy-
la Derogatis (1992) tarafından geliştirilen ölçek, 
Şahin ve Durak (1994) tarafından kültürümüze uyar-
lanmıştır.  KSE, 53 maddeden oluşan 5’li Likert 
tipinde bir ölçektir. Ölçek “Anksiyete” (13 madde,  
α = .81), “Depresyon” (12 madde, α = .85), “Olum-
suz benlik” (12 madde α =.80) , “Somatizasyon” (9 
madde, α = .71)   ve “Hostilite” (Öfke/Saldırganlık, 
7 madde, α = .72) adı verilen beş faktörden oluşmak-
tadır (Şahin ve Durak, 1994).  Mevcut çalışmada 
ölçeğin toplam iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .96, 
anksiyete için .89, depresyon için .87, olumsuz ben-
lik için = .87, somatizasyon için .78 ve hostilite için 
.80 olarak bulunmuştur. 

İşlem 

Veri toplama işlemi, her katılımcıya tüm ölçeklerin 
tek oturumda verilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Sıra 
etkisinin analiz sonuçlarını etkilememesi için ölçek-
ler her katılımcıya farklı sırada verilmiştir. Katılım-
cılardan bazılarının ölçekleri eksik doldurması ya da 
hiç doldurmaması nedeniyle 12 katılımcıya ait veri 
araştırmadan çıkarılmıştır. Analizler 224 katılımcı-
nın verisi üzerinden yürütülmüştür. 

27



Cesur ve Başbuğ · Beliren Yetişkinlik ve Kayıp Yaşantıları 

Tablo 3. Korelasyon sonuçları 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

R
om

an
tik

 il
işk

i s
on

la
nı

m
ı 

Bağlanma 
1 Olumlu anne - 
2 Olumlu baba .31** -
3 Olumsuz baba .01 -.52** -
4 Olumlu kendilik .14 .15 -.15 - 
5 Olumsuz kendilik .04 .01 .14 .09 - 
Psikolojik Belirtiler 
6 Depresyon -.06 .04 .23* .02 .45** -
7 Anksiyete .01 -.04 .25* -.08 .48** .81** -
8 Olumsuz benlik .08 -.01 .32** -.08 .49** .81** .85** -
9 Somatizasyon -.01 -.06 .16 -.18 .47** .67** .77** .69** - 
10 Hostilite -.11 .01 .09 .01 .36** .72** .69** .63** .55** -
11 KSE Toplam -.02 -.01 .25* -.07 .51** .92** .95** .92** .82** .80** -
Bağlanma 

B
ir

in
ci

 d
er

ec
ed

en
 a

kr
ab

a 
ka

yb
ı 1 Olumlu anne - 

2 Olumlu baba .31 - 
3 Olumsuz baba .15 -.21 - 
4 Olumlu kendilik .46* .17 -.08 - 
5 Olumsuz kendilik .10 -.17 .10 .03 - 
Psikolojik Belirtiler 
6 Depresyon -.14 -.31 .25 -.25 .74** -
7 Anksiyete -.10 -.26 .13 -.21 .74** .88** -
8 Olumsuz benlik -.06 -.30 .26 -.11 .72** .83** .80** -
9 Somatizasyon -.05 -.09 .23 -.14 .65** .85** .73** .66** - 
10 Hostilite -.06 -.14 .27 -.26 .55** .71** .79** .60** .68** -
11 KSE Toplam -.09 -.26 .25 -.21 .77** .96** .94** .89** .86** .81** -
Bağlanma 

İk
in

ci
 d

er
ec

ed
en

 a
kr

ab
a 

ka
yb

ı 

1 Olumlu anne - 
2 Olumlu baba .66** -
3 Olumsuz baba -.27** -.47** -
4 Olumlu kendilik .45** .35** -.17 - 
5 Olumsuz kendilik .12 .17 .02 -.19* - 
Psikolojik Belirtiler 
6 Depresyon -.10 .05 .14 -.34** .62** -
7 Anksiyete -.12 -.02 .15 -.35** .57** ,85** -
8 Olumsuz benlik -.01 .06 .12 -.26** .59** ,73** .76** -
9 Somatizasyon -.04 .17 .03 -.21* .50** ,67** .67** .55** - 
10 Hostilite -.03 -.01 .17 -.20* .42** ,54** .62** .68** .49** -
11 KSE Toplam -.08 .05 .15 -.32** .64** ,91** .93** .89** .77** .75** -

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

BULGULAR 

Araştırmada yer alan katılımcıların kullanılan ölçek-
lerden elde ettikleri puanların ortalaması, standart 
sapması, minimum ve maksimum değerleri Tablo 
2’de gösterilmektedir. 

Araştırmada yer alan değişkenler arasındaki iliş-
kileri saptamak üzere Pearson Momentler Çarpımı 
Korelasyon Analizi yapılmış ve analiz sonuçlarına 
Tablo 3’de yer verilmiştir.  

Araştırmanın temel sorularını analiz etmeden ön-
ce, gruplar arası bağlanma temelli zihinsel temsille-
rin farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amacı
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Tablo 4. ANOVA sonuçları 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F 

Post-Hoc Tukey 
Sonuçları 

Anksiyete Gruplararası 1042.92 2 521.46 

5.88** 

Romantik ilişkisi biten > 
ikinci dereceden yakınını 

kaybeden Gruplariçi 19583.19 221 88.61 

Toplam 20626.11 223 

Depresyon Gruplararası 896.35 2 448.17 

5.45* 

Romantik ilişkisi biten > 
ikinci dereceden yakınını 

kaybeden Gruplariçi 18172.92 221 82.23 

Toplam 19069.27 223 
Olumsuz benlik Gruplararası 607.56 2 303.78 

3.87* 

Romantik ilişkisi biten > 
ikinci dereceden yakınını 

kaybeden 
Gruplariçi 17344.25 221 78.48 

Toplam 17951.80 223 

Somatizasyon Gruplararası 310.73 2 155.37 

4.60* 

Romantik ilişkisi biten > 
ikinci dereceden yakınını 

kaybeden Gruplariçi 7452.76 221 33.72 

Toplam 7763.49 223 

Hostilite Gruplararası 407.82 2 203.91 

6.30** 

Romantik ilişkisi biten > 
ikinci dereceden yakınını 

kaybeden Gruplariçi 7148.20 221 32.35 

Toplam 7556.02 223 

KSE Toplam Gruplararası 15204.74 2 7602.37 
6.47** 

Romantik ilişkisi biten > 
ikinci dereceden yakınını 

kaybeden Gruplariçi 259677.01 221 1175.01 

Toplam 274881.74 223 

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

ile ANOVA yürütülmüş ve birinci dereceden yakın 
kaybı yaşayan, ikinci dereceden yakın kaybı yaşayan 
ve romantik ilişkisi sonlanan katılımcıların bağlan-
ma temelli zihinsel temsillerinin anlamlı bir farklılık 
göstermediği bulunmuştur (p > . 05). Buna göre, 
bağlanma temelli zihinsel temsiller açısından homo-
jen olduğu varsayılan bu gruplar araştırmanın temel 
amacı kapsamında KSE alt boyut ve toplam puan 
ortalamaları açısından karşılaştırılmıştır. 
Yapılan ANOVA sonucunda, birinci dereceden ya-
kınını kaybeden ve romantik ilişkisi sonlanan grup 
arasında psikolojik belirtiler açısından anlamlı fark-
lılık olmadığı görülmüştür. İkinci dereceden yakınını 
kaybeden ve romantik ilişkisi biten grup arasında ise 
anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur. Buna göre, 
KSE tüm alt boyutları ve toplam puan açısından 
romantik ilişkisi biten grubun ikinci dereceden yakı-

nını kaybedenlere kıyasla daha yüksek belirti düze-
yine sahip oldukları görülmüştür (Fanksiyete(2,221) = 
4.99, p < .05; Fdepresyon(2,221) = 4.74, p < 
.05; Folumsuzbenlik(2,221) = 3.42, p < .05; Fsomatizasyon(2,221) = 
4.42, p < .05; Fhostilite(2,221) = 6.59, p < .01; Ftoplam (2,221) 
= 5.92, p < .01). Analize ilişkin bulgular Tablo 4’de 
sunulmuştur. 

Araştırmanın ikinci amacı doğrultusunda, roman-
tik ilişkisi biten grubun (N = 92) bağlanma temelli 
zihinsel temsillerinin KSE toplam puan üzerinde 
yordayıcı etkisi basit doğrusal regresyon analizi ile 
incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre bağlanma 
temelli zihinsel temsillerin KSE toplam puanı üze-
rinde yordayıcı gücü olduğu görülmektedir (R2 = 
.32, F(5,86) = 7.93, p < .01). Buna göre, güvensiz bağ-
lanmayı temsil eden, olumsuz baba (β = .25, t = 
2.28, p < .05) ve olumsuz kendilik (β = .49, t = 5.34, 
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p < .01) boyutlarının KSE toplam puanlarının an-
lamlı ve pozitif yordayıcıları olduğu görülmüştür 
(Bkz. Tablo 5). 

Tablo 5. KSE toplam puan yordayıcıları 

BTZT R R2 F(5,86) β t 

Olumsuz baba 
.56 .32 7.93** 

.25 2.28* 
Olumsuz 
kendilik .49 5.34** 

TARTIŞMA 

Mevcut çalışmada ilk olarak, bağlanma temelli zi-
hinsel temsiller arasında anlamlı farklılık olmayan, 
ölüme bağlı kayıp yaşayan üniversite öğrencileri ile 
romantik ilişkisi sonlanan üniversite öğrencilerinin 
psikolojik belirti düzeyleri karşılaştırılmıştır. Sonra-
sında, romantik ilişkisi sonlanan grubun bağlanma 
temelli zihinsel temsillerinin psikolojik belirti düzeyi 
üzerindeki yordayıcı gücü incelenmiştir. 
Araştırmadan elde edilen ilk bulgu, bağlanma puan-
ları kontrol edildiğinde, romantik ilişkisi sonlanan 
üniversite öğrencilerinin ikinci derece yakın kaybı 
(teyze, amca, kuzen, annane-babanne vb.) yaşamış 
olanlara kıyasla daha yüksek psikolojik belirti (ank-
siyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve 
hostilite) düzeyine sahip olduklarıdır. İlgili alanya-
zın incelendiğinde, romantik ilişkisi sonlanan ve 
yakın kaybı yaşayan grupların karşılaştırıldığı her-
hangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak roman-
tik ilişkisi sonlanan üniversite öğrencilerinin yas ve 
psikolojik belirtilerinin incelendiği araştırmalar 
mevcuttur. Buna göre, Davis ve arkadaşları (2003), 
romantik ilişkisi sonlanan genç yetişkinlerin öfke, 
suçluluk gibi olumsuz duygular ve psikolojik belirti-
lerden yakındıklarını ortaya koymuştur. Benzer şe-
kilde, Boelen ve Reijntjes’ın (2009) çalışmasında, 
romantik ilişkisi sona eren üniversite öğrencilerinin, 
ayrılık acısı ile benlik ve kendini suçlamaya ilişkin 
düşüncelerini yansıtan olumsuz inançlar ve duygusal 
problemleri arasında ilişki olduğu bulunmuştur. Bu 
bulguya ek olarak, romantik ilişkisi sonlanan birey-
lerin normal örneklemle karşılaştırıldığında, depres-
yon ve anksiyete puanlarının daha yüksek olduğu 
bulunmuştur. 

Mevcut araştırmanın bu sonucu, romantik ilişkisi 
sonlanan genç yetişkinlerin psikolojik belirtiler gös-
terebildiğine ilişkin araştırma bulgularını (Davis ve 
ark., 2003; Boelen ve Reijntjes, 2009; Monroe ve 
ark., 1999; Sbarra ve Emery, 2005) desteklemenin 
yanı sıra, romantik ilişkinin sonlanmasının ikinci 

derece yakın kaybından (ölüme bağlı) kimi zaman 
daha zorlayıcı bir yaşantı olabileceğine işaret eden 
oldukça yeni bir bulgu da ortaya koymaktadır. Bu 
bulgu kuramsal bilgilerle de tutarlıdır. Buna göre, 
kayıp yaşantıları sonrasındaki süreci etkileyen 
önemli faktörlerden biri de ilişkideki yakınlık olarak 
tanımlanabilir (Hardison, Neimeyer ve Lichstein, 
2005). Mevcut çalışma bulgusu temelinde bakıldı-
ğında, katılımcıların ikinci derece akrabaları ile iliş-
kisel yakınlığı çok güçlü olmayabilir. Ancak roman-
tik ilişki içerisinde olunan kişi ile kurulan yakınlık 
hem bağlanma kuramı çerçevesinde (Hazan ve Sha-
ver, 1994) hem de ampirik araştırmaların gösterdiği 
gibi oldukça önemli bir faktör olarak ele alınmakta-
dır (Aron, Aron ve Smollan, 1992). 

Bunun yanı sıra, birinci derece akraba kaybı (an-
ne, baba ve kardeş) ile romantik ilişkinin sonlanma-
sını deneyimleyen katılımcıların psikolojik belirti 
düzeyleri arasında fark çıkmaması ilgi çekici bir 
diğer bulgudur. Bu bulgu, genç yetişkinlik dönemin-
de olan katılımcıların romantik ilişkilerinin sonlan-
masını, ölüm gibi güçlü bir kayıp olarak algılıyor 
olabileceğine işaret etmektedir. Aynı zamanda dö-
nem özellikleri gereği, hem bağlanma figürü hem de 
yakınlık kurulan kişi olan anne-baba yerini akranlara 
ve romantik ilişkideki eşlere bırakmaktadır (Furman 
ve Wehner, 1994; Laursen ve Bukowski, 1997). 
Dolayısıyla bu yaş grubu için oldukça önemli işlev-
leri olan romantik ilişkilerin sonlanmasının olumsuz 
etkileri olan bir deneyim olabileceği sonucuna varı-
labilir. Sıklıkla romantik ilişkinin sonlanmasını takip 
eden ayrılık acısı sonucu gelişen duygular, özellikle 
genç yetişkinlik döneminde kişinin benliğinin birçok 
açıdan etkilemesine yol açabilmektedir (Slotter, 
Gardner ve Finkel, 2010). Diğer bir ifadeyle, roman-
tik eş benliğin bir parçası gibi algılandığında ya da 
benlikle iç içe geçtiğinde (Agnew, Van Lange, Rus-
bult ve Langston, 1998; Aron, Paris ve Aron, 1995), 
ayrılık ile benliğin sarsılması (Slotter ve ark., 2010) 
kaçınılmaz olmakta ve bu durumun ortaya çıkan 
psikolojik belirtileri açıklayabileceği düşünülmekte-
dir.  

Son olarak, mevcut çalışmada, romantik ilişkinin 
sonlanması ile kayıp yaşamış olan katılımcıların 
psikolojik belirti düzeyleri üzerinde bağlanma temel-
li zihinsel temsillerden “olumsuz baba” ve “olumsuz 
kendilik” alt boyutlarının yordayıcı gücü olduğu 
bulunmuştur. Yöntem kısmında da bahsedildiği gibi, 
BTZT’nin bu iki alt boyutu güvensiz bağlanma stili-
ni oluşturmaktadır. İlgili alanyazın incelendiğinde, 
mevcut çalışmanın bulgusu ile benzer olarak bağ-
lanma stillerinin romantik ilişkisi sonlanan 
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katılımcıların psikolojik belirti düzeyleri üzerinde 
etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (örn., 
Feeney ve Noller, 1992). Davis ve arkadaşlarının da 
(2003) üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışma-
da, romantik ilişki sonlanımı neticesinde yaşanan 
duygusal ve fiziksel acının bağlanma stilinden etki-
lendiği görülmektedir. Kişiler bağlanma stilleri te-
melinde ayrılık ile baş etmeye çalışırlar (Bowlby, 
1980). Mevcut çalışma bulguları da, kişinin kendisi-
ne ve diğerlerine ilişkin olumsuz zihinsel temsillere 
sahip olmasının ayrılığı tolere edecek kaynaklara 
sahip olamayabileceğine işaret ettiğini göstermekte-
dir. Ek olarak, bulgular, bu kişilerin ayrılık sonu-
cunda depresyon, anksiyete ve hostilite gibi birtakım 
psikolojik belirtilere de açık olabileceğine vurgu 
yapmaktadır. Bu bulgu, kendilikle ilgili olumsuz 
inançların karmaşık yas, depresyon ve anksiyete gibi 
psikolojik belirtilerin ortaya çıkmasında belirleyici 
olabileceği ile ilgili alanyazını da desteklemektedir 
(örn., Boelen ve Reijntjes, 2009). 

Özetle çalışmanın bulguları, beliren yetişkinlik 
döneminde sıklıkla yaşanan romantik ilişkinin son-
lanması ile kayıp deneyimlerinin bir takım psikolo-
jik problemlere yol açabileceğini ortaya koymakta-
dır. Aynı zamanda,  mevcut çalışmada kullanılan 
bağlanma ölçeği kültüre özgü bir ölçme aracı olmak-
la beraber, bağlanma sürecinde son yıllarda evrensel 
olarak önem kazanan “baba”nın rolüne de vurgu 
yapmaktadır. Bu açıdan da çalışmanın ilgili alanya-
zına özgün katkı sunacağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın bazı sınırlılıkları da mevcuttur. Katı-
lımcı sayısının az olması ve bu sayının üç grup ara-
sında eşit dağılım göstermemesi anlamlı bulgulara 
ulaşmayı sağlayacak olan istatistiksel gücü azalttığı 
söylenebilir. Buna ek olarak, örneklemin genç yetiş-

kinlerden oluşmasından dolayı farklı yaş gruplarına 
genellenebilirliği kısıtlıdır. Dolayısıyla, farklı yaş 
gruplarının farklı ilişki özelliklerine sahip olacakları 
göz önünde bulundurulduğunda, mevcut çalışmanın 
orta ve ileri yaş gruplarında romantik ilişkinin veya 
evliliğin sonlanması neticesinde deneyimlenen ka-
yıplar üzerinde tekrarlanması alana önemli katkılar 
sunabilir. Ek olarak, yas belirtilerine ilişkin ölçüm 
alınmamış olması önemli bir sınırlılık olarak ele 
alınabilir. Dolayısıyla ileriki çalışmalarda yas belirti-
lerinin de değerlendirilmesi daha kapsamlı bulgulara 
ulaşılabilmesi açısından son derece yararlı olabilir. 
Ayrıca gelecekteki çalışmalarda, ayrılma nedeni 
(örneğin, aldatma, cinsel çekiciliğin yitirilmesi, nite-
likli geçirilen zamanın azalması) ile ilişki özellikle-
rinin (örn., bağlanma, yakınlık, paylaşım) de dahil 
edildiği çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece 
ayrılık ile yaşanan kayıp deneyimi üzerinde hangi 
değişkenlerin etkili olabileceğinin belirlenmesiyle, 
kayıpların beraberinde getirebileceği olumsuzluklar 
açısından koruyucu müdahalelerde bulunulabileceği 
düşünülmektedir. Buna ek olarak, çalışmada hem 
yakın kaybının hem de ilişkinin sonlanmasının üze-
rinden geçen süreye ilişkin veri alınmamış olması 
önemli bir kısıtlılık olarak değerlendirilebilir. Bu 
değişkenlerin de analizlere dâhil edileceği çalışmala-
ra gereksinim olduğu düşünülmektedir. 

Son olarak, romantik ilişkinin sonlanması sonu-
cunda, psikolojik problemlerden yakınanlar için 
olumsuz bilişlerin ve duyguların azaltılmasında, 
bilişsel müdahaleler yoluyla kendilik ve diğerleriyle 
ilgili algıların değiştirilebileceği; böylece karmaşık 
yas tepkileri ya da depresyon, anksiyete gibi olası 
psikolojik belirtilerin artmasının önüne geçilmesinde 
etkili olunabileceği düşünülmektedir. 
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