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Öz 

Romantik Aşk Mitleri Ölçeği (RAMÖ), Lara ve Gomez-Urrutia (2019) tarafından geliştirilen ve gençlerin romantik 
aşk mitlerine ilişkin inançlarını değerlendiren bir ölçme aracıdır. Bu çalışmayla RAMÖ’ nün Türkçeye uyarlanması 
ve Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma grubu bir devlet 
üniversitesinde öğrenim gören ve yaş ortalaması 21.18 (S = 1.88) olan 300 (216 kadın, 84 erkek) öğrenciden 
oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Romantik Aşk Mitleri Ölçeği (RAMÖ), Yakın İlişkilerde Şiddete 
Yönelik Tutum Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (YİŞTÖ-GG) ve Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Ölçeği 
(ARİKÖ) kullanılmıştır. RAMÖ Türkçe formunun yapı geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilirken; 
ölçüt bağıntılı geçerliği ise yakın ilişkilerde şiddete yönelik tutumlar ve algılanan ilişki kalitesi değişkenleri ile 
arasındaki korelasyon hesaplanarak incelenmiştir. DFA sonuçları RAMÖ Türkçe formunun orijinal ölçekte olduğu 
gibi iki boyutlu (idealize etme ve aşkın istismarı) bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Güvenirlik incelemesi 
kapsamında, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı idealize etme boyutu için .74, aşkın istismarı boyutu için .76 olarak 
hesaplanırken, McDonald omega güvenirlik katsayıları ise sırasıyla .76 ve .77 olarak bulunmuştur. Test tekrar test 
güvenirlik katsayısı ise idealize etme boyutunda .79,  aşkın istismarı boyutunda .72 olarak bulunmuştur. Çalışmanın 
bulguları, RAMÖ Türkçe formunun beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerin romantik aşk mitlerine ilişkin 
inançlarının belirlenmesinde geçerli ve güvenilir olarak kullanılabilecek bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 
 
 
 

Romantic Love Myths Questionnaire: The  Study of  Adaptation to Turkish, Validity and Reliability 
Abstract 

Romantic Love Myths Questionnaire (RLMQ) developed by Lara ve Gomez-Urrutia (2019) evaluates young 
people’s beliefs in romantic love myths. The aim of this study is to adapt RLMQ to Turkish and to examine its 
psychometric characteristics. The participants consisted of 300 students (216 women and 84 men) with a mean age of 
21.18 (SD = 1.88) from a state university. Romantic Love Myths Questionnaire (RLMQ), The Turkish Intimate 
Partner Violence Attitude Scale-Revised (IPVAS-R), and Perceived Romantic Relationship Quality Scale (PRRQS) 
were use as data collection tools. Construct validity of RLMQ Turkish form is tested with confirmatory factor 
analysis (CFA), and bivariate correlation analyses between romantic love myths, perceived romantıic relationship 
quality, attitudes toward intimate partner violence are used to examine the convergent validity. CFA results point out 
that RLMQ Turkish form has two factor structure (idealization and love–abuse)  just like the original form. In the 
reliability study, the Cronbach's alpha reliability coefficient was calculated as .74 for the idealization dimension and 
.76 for the love-abuse dimension, while the McDonald’s omega reliability coefficients were found as .76 and .77, 
respectively. Test-retest reliability coefficient was found as .79 for idealization dimension and .72 for love-abuse 
dimension. The findings of the study show that RLMQ Turkish form is a valid and reliable instrument to evaluate the 
beliefs in romantic love myths in emerging adulthood.  
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Romantik bir ilişkide yakınlık kurmak, beliren yetişkinlik dönemindeki bireyler için başarılması 

beklenen kritik gelişimsel görevlerden biridir (Arnett, 2000, 2004; Havighurst, 1972). Yapılan çalışmalar 
beliren yetişkinler için romantik ilişkilerin önemli gelişimsel kilometre taşlarından biri olduğunu ve bireyler 
için önemli gelişimsel sonuçlar doğurduğunu göstermektedir (Shulman ve Connolly, 2013). Bu dönemde 
istikrarlı bir yakın ilişki kurma ve sürdürmede yaşanan güçlüklerin sadece gelişimi engellemekle kalmayıp 
aynı zamanda yaşam boyu iyilik hali için olumsuz etkilerinin olabileceği düşünülmektedir (Gómez-López, 
Viejo, ve Ortega-Ruiz, 2019; Shpigelman ve Vorobioff, 2019). 

Son yarım yüz yılda sanayileşme ile birlikte meydana gelen toplumsal ve ekonomik değişimler 
sonucunda bireyler bir işte çalışmaya başlamak, evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi yetişkin rollerini 
benimsemeyi daha ileri yaşlara ertelemektedir (Arnett, 2000). Benzer şekilde, demografik veriler de son 
yıllarda hem erkekler hem de kadınlar için evlilik yaşının 20'li yaşların sonuna ertelendiğini göstermektedir 
(Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2019). İlk evlilik yaşının artması ile birlikte, bireylerin evlilik öncesi 
deneyimledikleri romantik aşk için ayrılan süre birçok beliren yetişkin için on yıldan fazla sürmektedir 
(Carver, Joyner ve Udry, 2003). Bu uzun süre, beliren yetişkinlerin romantik ilişkilerinde daha fazla 
değişkenliğe ve kişilerarası deneyime olanak sağlamaktadır. Bu değişimler göz önüne alındığında, beliren 
yetişkinlerin romantik ilişkilerini anlamak araştırmacılar için ilgi çekici bir araştırma konusu haline 
gelmektedir.  

Son yıllarda psikolojik sağlık alan yazınında giderek artan bir ilgi olsa da, aşk teması sanat dallarında 
uzun yıllardır en sık işlenen konulardan biridir. Gerçek aşkı bulmanın ve bir ilişki kurmanın önemi kitaplar, 
filmler, televizyon programları, oyunlar, gazete ve dergilerde sıklıkla örneklenmektedir. Aşkın evrensel bir 
doğası olmasına rağmen, asırlar boyunca her kültürün aşka atfettiği anlam ve işlev farklılık göstermektedir 
(Jankowiak ve Fisher, 1992). Türkiye’nin kendine özgü sosyokültürel özellikleri göz önüne alındığında, 
Yeşilçam melodramlarında romantik aşk çatışmaları genellikle sosyoekonomik sınıf ve kültür temellidir; 
olay örgüsü çiftin bir araya gelmesini geciktiren engellerin aşılması üzerine kuruludur ve hikâye çoğunlukla 
mutlu sonla biter (Ulusay, 2003). Yeşilçam romantik güldürüleri ve kültürel temsillerini inceleyen Bayram 
(2002) romantik aşkı, "doyurulması engellenen, nesnesi ile öznesi arasında hep bir uzaklık bulunan, 
hayallerde yaşatılan aşk" sözleriyle tanımlamaktadır. Yeşilçam filmlerine kaynaklık eden yerli aşk romanı 
geleneğinde de Kerime Nadir, Güzide Sabri Aygün, Esat Mahmut Karakurt ve Muazzez Tahsin Berkand gibi 
yazarlar aşkı uğrunda ölünecek en yüce değer olarak idealleştirerek gerçekdışı, olağanüstü boyutlara taşır 
(Çakır, 2017). Klasik Türk edebiyatında ise şairler, aşkı çeşitli benzetmeler, mecazlar, betimlemeler yoluyla 
aşkı anlatmaya çalışmışlardır. Bazıları aşkı bela olarak tanımlarken bir kısmı ise sefa olarak nitelendirmiştir 
(Kola, 2016).  

İlgili alan yazın incelendiğinde romantik aşkı kavramsallaştırmaya çalışan pek çok yaklaşımın, aşkın 
öznel ve karmaşık bir doğaya sahip olduğu konusunda hemfikir olduğu görülmektedir (Lee, 1988; Marston 
ve ark., 1998; Sternberg ve Grajek, 1984; Sternberg, 1986; 1995; 1996). Lee (1977) çok boyutlu aşk stilleri 
olarak isimlendirdiği kuramında eros (tutkulu aşk), ludus (oyun gibi aşk), storge (arkadaşça aşk) olmak üzere 
üç farklı birincil aşk türü olduğunu belirtir ve her aşk türünü bir renkle temsil ederek tıpkı doğada bulunan 
üç ana rengin çeşitli şekillerde bir araya gelmesinin diğer renkleri oluşturması gibi birincil aşk türlerinin bir 
araya gelerek mania (bağımlı aşk), pragma (mantıklı aşk) ve agape (özgeci aşk) ismini verdiği ikincil aşk 
türlerini oluşturduğunu ileri sürer. Sternberg’in (1986) yakınlık (intimacy), tutku (passion) ve karar/bağlılık 
(decision/commitment) olmak üzere üç ana bileşenden oluşan üçgen aşk kuramında aşksızlık (nonlover), 
hoşlanma (liking), delicesine aşk (infatuated love), boş aşk (empty love), romantik aşk (romantic love), 
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dostça aşk (companionate love), aptalca aşk (fatuous love) ve mükemmel aşk (consummate love) olmak 
üzere sekiz farklı aşk stili yer almaktadır. Yakın ilişkilere dair önde gelen yaklaşımlardan bir diğeri ise 
yetişkin bağlanma teorisidir. Bowlby (1969) ve Ainsworth, Blehar, Waters ve Wall (1978) tarafından 
bebeklerde bağlanma tipleri üzerinde yürütülen teori ve araştırmalardan yola çıkan Bartholomew ve 
Horowitz (1991), dörtlü bağlanma modeli diye isimlendirdiği yetişkin bağlanma modelini tanımlamış ve 
güvenli, saplantılı, kayıtsız ve korkulu olmak üzere dört bağlanma modeli ileri sürmüştür.  

Yakın ilişkilerin önemli bir özelliği de ilişkiye dair inançların tarafsız olmaktan çok sevgi, aşk gibi 
duyguların yanı sıra öfke, kıskançlık ve hatta nefret gibi güçlü duyguları da içeren yargıları barındırmasıdır 
(Fletcher, 2002, s.77). Romantik ilişkilerin medyada nasıl yansıtıldığı incelendiğinde, aşkın sıklıkla 
kıskançlık, kontrol ve şiddet bağlamı içinde sunulduğu görülmektedir (Bonomi ve ark., 2013; Collins ve 
Carmody, 2011). Medyada şiddet barındıran ilişkilerin sıklıkla yer alması, bazı kadınların partnerinin kontrol 
davranışlarını aşk ve yakınlık işareti olarak algılamasına neden olabilmektedir (Chung 2005; Donovan ve 
Hester 2010; Fraser 2005; Power ve ark., 2006). Birçok genç kadının, kız arkadaşına ne giyeceğini veya 
nasıl davranacağını söyleyen bir erkeğin ona önem verdiğine inandığı bildirilmektedir (Chung, 2005). 

Bireyler, ilişkilerin nasıl olması gerektiği, hangi özelliklerin onları tatmin ettiği, partnerlerinin 
davranışlarını hangi kurallara göre yönlendirmesi gerektiği gibi önceden var olan bazı inançlarla ilişkiye 
girerler (Sprecher ve Metts, 1999). İlişkiye dair bu genelleştirilmiş inançları ifade etmek için ilişkiye dair 
şemalar (Baldwin, 1992; Fiske, 1992), romantik ilişki mitleri (Carrascosa, Cava, Buelga, ve de Jesus, 2019; 
Masanet, Medina-Bravo, ve Ferrés, 2018; de Roda, Martínez-Iñigo, De Paul, ve Yela, 1999), ilişkiler 
hakkında gerçekçi olmayan veya irrasyonel standartlar, inançlar ve beklentiler (Bass, Drake, ve Linney, 
2007; Sharp, ve Ganong, 2000), ilişki inançları (Fletcher, ve Kininmonth, 1992), işlevsiz ilişki inançları 
(Eidelson ve Epstein, 1982), yakın ilişki korkusu (Lutwak, 1985) gibi çeşitli terimler kullanılmaktadır. Diğer 
çiftleri gözlemleyerek ya da geçmiş ilişki deneyimlerini kullanarak oluşturulan bu inançlar, bireyin mevcut 
ilişkisinde nasıl düşündüğünü ve davrandığını etkilemektedir (Sharp ve Ganong, 2000). Yapılan çalışmalar, 
romantik inançların partnere duyulan aşk (Sprecher ve Metts, 1989; 1999), sevgi tarzları (C. Hendrick ve 
Hendrick, 1986), ilişki doyumu (Jones ve Cunningham, 1996; Sprecher ve Metts, 1999), evlilikten 
memnuniyetsizlik (Bradbury ve Fincham, 1988) ve bağlılık (Sprecher ve Metts, 1999) ile ilişkili olduğunu 
göstermektedir. 

Beliren yetişkinlik döneminde kazanılan ilişkisel yetenekler ve romantik beceriler, daha sonraki 
yetişkin ilişkilerinde yakınlık ve ilişkinin sürdürülmesi için temel oluşturmaktadır (Shulman, Davila ve 
Shachar-Shapira, 2011). Ergenlik döneminde görece kısa süreli ve geçici olan romantik ilişkilerin aksine, 
beliren yetişkinlik dönemindeki romantik ilişkilerin daha çok bireyin ileride aile kuracağı ve çocuk sahibi 
olacağı eşini seçmeye yönelik olması (Arnett, 2004; 2007) bu dönemdeki romantik aşka dair inançların 
incelenmesini önemli kılmaktadır. Tatmin edici yakın ilişkiler kurabilmenin önemi göz önüne alındığında, 
bu ölçeğin beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerin romantik aşka dair inançlarının incelenmesinde alan 
yazına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Yöntem 

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubunu 216’sı kadın (% 72), 84’ü erkek (% 28) toplam 300 üniversite 
öğrencisi oluşturmaktadır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde öğrenim gören katılımcı öğrencilere uygun 
örnekleme yöntemiyle ulaşılmıştır. Çalışmaya dahil edilme ölçütü olarak orijinal ölçeğin geliştirildiği 
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çalışmadaki gibi “son bir yıl içinde en az bir ay süren bir romantik ilişkisi olmak” kullanılmıştır. Katılımcı 
üniversite öğrencilerinin yaşları 18 ile 34 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 21.18’dir (S=1.88).  
 

Veri Toplama Araçları 

Romantik Aşk Mitleri Ölçeği (RAMÖ): Lara ve Gomez-Urrutia (2019) tarafından geliştirilen ölçek 
gençlerin romantik aşk mitlerine ilişkin inançlarını değerlendirmektedir. 10 maddeden oluşan ölçme aracı 
5’li Likert tipinde (1= “tamamen katılmıyorum”, 5= “tamamen katılıyorum”) bir öz-bildirim ölçeğidir. 
Ölçek, idealize etme (4 madde) ve aşkın istismarı  (6 madde) olmak üzere iki boyutlu bir yapıya sahiptir. 
Ölçeğin geliştirildiği örneklemde, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı idealize etme alt ölçeği için .73, aşkın 
istismarı alt ölçeği için .82 olarak hesaplanırken, McDonald omega güvenirlik katsayısı idealize etme alt 
ölçeği için .78, aşkın istismarı alt ölçeği için .88 olarak rapor edilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alfa 
güvenirlik katsayısı idealize etme boyutu için .74,  aşkın istismarı boyutu için .76 olarak hesaplanırken, 
McDonald omega güvenirlik katsayıları ise sırasıyla .76 ve .77’dir.  
 
Yakın İlişkilerde Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (YİŞTÖ-GG): Fincham, Cui, 
Braithwaite ve Pasley (2008) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlanması Toplu-Demirtaş,  
Hatipoğlu-Sümer ve Fincham (2017) tarafından yapılmıştır. 5’li likert tipindeki ölçek 17 maddeden 
oluşmaktadır. Ölçekten alınan yüksek toplam puanlar, yakın ilişkilerde psikolojik ve fiziksel şiddete yönelik 
daha kabul edici tutumları yansıtmaktadır. Ölçek hem üç hem de iki boyutlu şekilde kullanılabilmektedir. 
Ölçeğin temelde; şiddet, kontrol ve istismar olarak adlandırılan üç alt boyutlu bir yapıya sahiptir. Ölçeğin 
Türkçe formunun tamamına ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .72, şiddet, kontrol ve istismar alt 
boyutları için .72, .62 ve .65 olarak rapor edilmiştir (Toplu-Demirtaş ve ark., 2017). Bu çalışmada ölçeğin 
tamamına ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .74; şiddet, kontrol ve istismar alt boyutları için .67, .68 
ve .63 olarak bulunmuştur. 
 
Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Ölçeği (ARİKÖ): Fletcher, Simpson ve Thomas (2000) tarafından 
romantik ilişkinin genel kalitesine ilişkin algılarını ölçmek üzere Algılanan İlişki Kalitesi Yapıları 
Envanteri’nde yer alan doyum, adanmışlık, yakınlık, güven, tutku ve aşk alt boyutlarının temsil gücü en 
yüksek birer maddesi kullanılarak geliştirilmiştir. 7’li likert tipinde 6 maddeden oluşan ölçek tek boyutlu 
yapıdadır. ARİKÖ’den alınan puanların artması, algılanan genel romantik ilişki kalitesinin yükseldiğine 
işaret etmektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Sağkal ve Özdemir (2018) tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Orijinal ölçeğin tek boyutlu yapısı Türkçe formunda da doğrulanmıştır. Orijinal ölçeğin geliştirilme 
çalışmalarında Cronbach alfa güvenirlik katsayı .85 ve .88 iken (Fletcher ve ark., 2000), Türkçe formunun 
güvenirlik katsayısı .86, test-tekrar test güvenirliği .81 olarak bulunmuştur (Sağkal ve Özdemir, 2018). Bu 
çalışmada ise ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .87 olarak bulunmuştur. 

 
İşlem  

Çalışmanın amacı doğrultusunda öncelikle orijinal ölçeğin Türkçeye uyarlanmasına ilişkin Laura 
Lara’dan gerekli izinler alınmıştır. Farklı bir ülkede geliştirilmiş ölçme araçlarının yeni bir ülkeye, kültüre 
uyarlanması sürecinde orijinal ölçek ile ölçeğin hedeflenen dildeki versiyonu arasında bir denklik 
sağlanması temel hedeftir. RAMÖ’nün kültürümüze uyarlanması sürecinde Borsa, Damásio, Bandeira 
(2012) ve Hambleton (2005) tarafından psikoloji alanındaki ölçme araçlarının farklı kültürlere 
uyarlanmasına ilişkin önerileri takip edilmiştir. Öncelikle ölçeğin orijinal versiyonunun Türkçeye çevirisi 
biri alan uzmanı (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanı) biri alan dışından (İngiliz Dili Edebiyatı) 



Esen ve ark., 2021; Nesne, 9(19), 69-82 DOI: 10.7816/nesne-09-19-06 

73 
www.nesnedergisi.com 

olmak üzere iki farklı kişi tarafından yapılmıştır. Ardından iki çevirmen ve araştırmacılar bir araya gelerek 
elde edilen çevirileri değerlendirmişlerdir. Çevirilerdeki farklılıklar hakkında yapılan değerlendirme 
sonucunda üzerinde görüş birliği sağlanan bir çeviriye ulaşılmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve 
Türkçe alanlarından iki uzmandan da görüş alınarak ölçeğin pilot uygulamada kullanılacak formu elde 
edilmiştir. 20 üniversite öğrencisinden oluşan küçük bir grupla ölçeğin bu formunun pilot uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama sonrasında alınan geribildirimler doğrultusundan ölçek maddelerin açık 
ve anlaşılır olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bu aşamaların ardından ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik 
çalışmasında kullanılacak nihai formu elde edilmiştir. 

Katılımcılara, araştırmacılar tarafından çalışmanın amacı hakkında bilgi verilip sözlü izinleri 
alındıktan sonra ölçeğin Türkçe nihai formu ve katılımcıların demografik bilgilerini içeren kişisel bilgi 
formu uygulanmıştır. Test-tekrar test güvenirlik çalışması kapsamında ise ölçeğin nihai formu ilk 
uygulamadan 4 hafta sonrasında gönüllü 112 üniversite öğrencisine tekrar uygulanmıştır. 

 
Verilerin Analizi 

Geçerlik ve güvenirliğe ilişkin analizlere geçilmeden önce veri setindeki kayıp değerleri belirlemeye 
yönelik olarak veri tarama işlemi gerçekleştirilmiştir. Betimleyici istatistikler incelenerek veri setinde kayıp 
değerler olmadığı belirlenmiştir. Asıl analizler öncesinde son olarak da tek ve çok değişkenli normallik 
varsayımları kontrol edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Veri setinin analizler için uygun olduğunun anlaşılmasının ardından RAMÖ Türkçe formunun yapı 
geçerliği, ölçüt bağıntılı geçerliği ve güvenirliği incelenmiştir. Ölçme aracının yapı geçerliği kapsamında 
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Örneklem büyüklüğünün DFA için yeterliliğinin 
değerlendirilmesinde Kritik N değeri (Critical N-CN) kullanılmıştır (Hoelter, 1983). Veri seti için Kritik N 
değeri 172 olarak hesaplanmıştır. 300 üniversite öğrencisinden oluşan çalışma grubunun DFA için yeterli 
olduğu belirlenmiştir. DFA sonucunda elde edilen modelin uyum iyiliğinin değerlendirilmesinde x2/sd, GFI, 
RMSEA, AGFI ve CFI indeksleri rapor edilmiştir (Brown, 2006). Bu kapsamda,  x2/sd sonucunda elde 
edilen değerin 3’ ün altında olması; AGFI, CFI ve GFI değerlerinin .90’dan yüksek olması; RMSEA 
değerinin .08’ e eşit veya altında olması eşik değerler olarak kabul edilmiştir (Browne ve Cudeck, 1993; 
Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010; Hooper, Coughlan ve Mullen, 2008). 

Ölçüt-bağıntılı geçerliğin incelenmesi kapsamında, RAMÖ ile ölçüt olarak belirlenen değişkenler 
arasındaki ilişkileri değerlendirmek için Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayıları kullanılmıştır. 
Güvenirlik analizleri kapsamında, Cronbach alfa, McDonald omega ve test-tekrar test güvenirlik katsayıları 
hesaplanmıştır. McDonald omega katsayısı, Cronbach alfa kadar yaygın kullanılan bir güvenirlik katsayısı 
olmamakla birlikte hem ölçme aracının orijinal formunun geliştirilmesi çalışmasında kullanılması hem de 
madde faktör yüklerinin eşit olmadığı ölçmelerde daha yansız sonuçlar verebilmesi nedeniyle bu çalışmada 
hesaplanmıştır (Raykov, 2001; Yurdugül, 2006). 

 
Bulgular 

Yapı Geçerliği 

Orijinalinde iki boyutlu olan RAMÖ’ nün Türkçe formunun yapı geçerliğini incelemek için DFA 
yapılmıştır. DFA sonucunda elde edilen iki faktörlü üç modelin uyum indeksleri Tablo 1’de, en iyi uyuma 
sahip modele ilişkin yol diyagramı Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1 
RAMÖ Türkçe Formuna İlişkin DFA Uyum İndeksleri 

 sd x2  x2/sd RMSEA GFI AGFI CFI 
Model 1 
2 faktörlü yapı 

34 117.02*  3.44 .09 .93 .89 .89 

Model 2 
2 faktörlü yapı 1 modifikasyona ile 

33 102.55*  3.10 .09 .94 .89 .91 

Model 3(son model) 
2 faktörlü yapı 2 modifikasyonb ile 

32 93.25*  2.91 .08 .94 .90 .92 

aAynı faktörde bulunan madde 5 ile 7’ nin hata varyansları ilişkilendirilmiştir.  
bİlk modifikasyona ek olarak yine aynı faktörde bulunan madde 9 ile 10’un  hata varyansları ilişkilendirilmiştir. 
*p<.001 
 

 

Gerçekleştirilen ilk DFA sonucunda RAMÖ Türkçe formunun orijinal ölçek ile uyumlu şekilde iki 
faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve ölçek maddelerinin orijinal ölçek ile uyumlu bir şekilde bu iki faktöre 
dağıldıkları görülmüştür. Buna karşın uyum indekslerinin, Browne ve Cudeck (1993), Hair ve ark. (2010), 
Hooper ve ark. (2008) tarafından ortaya konan kriterler ışığında istenen düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Bu 
aşamada modelin uyum indekslerini iyileştirmek amacıyla modifikasyon önerileri değerlendirilmiştir 
(Schreiber, Nora, Stage, Barlow ve King, 2006). Modifikasyon önerileri değerlendirildiğinde aynı faktörde 
bulunan 5. ve 7. maddeler, 9. ve 10. maddeler arasında olmak üzere iki modifikasyon önerisi olduğu 
görülmüştür. Modifikasyonların uygulanabilmesi için kuramsal ya da mantıksal çerçevede güçlü dayanaklara 
ihtiyaç olduğundan dolayı (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010) modifikasyon önerileri bu kapsamda 
değerlendirilerek madde çiftleri aynı faktörde yer aldığından ve anlamsal olarak benzer ifadeler içerdiğinden 
bu modifikasyonların yapılmasına karar verilmiştir. Bir başka deyişle madde çiftlerinin arasında gizil bir 
ilişkinin kabul edilebilir olduğu değerlendirilmiş ve modifikasyon önerilerinin dikkate alınmasına karar 
verilmiştir. Çokluk, Şekerci ve Büyüköztürk (2010) birden fazla modifikasyon önerisinin dikkate alınacağı 
durumlardan modifikasyonların teker teker uygulanmasını önermektedir. Bu doğrultuda önce madde 5 ile 
7’nin hata varyanslarının ilişkilendirildiği tek modifikasyonlu model (model 2) sonrasında bu modifikasyona 
ek madde 9 ve 10’ un da hata varyanslarının ilişkilendirildiği iki modifikasyonlu model (model 3) test 
edilmiştir. Modifikasyon indeksi, maddeleri hata varyansları arasındaki yüksek korelasyonu gösterirken 
modele yeni bir parametre eklenmesi sonucunda x2 değerinde düşüşün olması gerekir (Sümer, 2000). Model 
1, model 2 ve model 3 için x2 değerleri incelendiğinde bu değerde düşüş olduğu, x2 farkı testine göre de bu 
düşüşün anlamlı olduğu görülmektedir. Model 1 ve model 2 arasındaki x2 değişimi (Δx2) 14.47, x2/sd 

değişimi (Δx2/sd) .34 hesaplanırken, model 2 ve model 3 arasındaki x2 değişimi (Δx2)  9.3, x2/sd değişimi ise 
.19 olarak bulunmuştur. DFA sonuçları, x2 değerindeki anlamlı düşüşlerin de işaret ettiği üzere 
modifikasyonların uyum indekslerinde iyileşme sağladığını ve iki modifikasyon uygulanan iki faktörlü 
yapının (model 3) en iyi uyum indekslerine sahip olduğunu göstermiştir.  Elde edilen uyum indeksleri, 
Browne ve Cudeck (1993); Hair, Black, Babin ve Anderson (2010); Hooper ve ark. (2008) tarafından 
önerilen eşik değerlere göre incelendiğinde RAMÖ Türkçe formunun kabul edilebilir uyum gösterdiği 
söylenebilir. 
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Şekil 1. RAMÖ Türkçe Formuna İlişkin Yol Diyagramı 
 
 Şekil 1 incelendiğinde dört maddenin (1., 2., 4. ve 8. maddeler) idealize etme faktöründe, altı 
maddenin ise (3., 5., 6., 7., 9. ve 10. maddeler) aşkın istismarı faktöründe yük verdikleri görülmektedir. 
Maddelerin faktör yüklerinin .42 ila .81 aralığında değiştiği ve tüm maddelerin faktör yükü bakımından eşik 
değer olarak kabul edilen .40’ın (Tabachnick ve Fidell, 2013) üzerinde faktör yüküne sahip oldukları 
belirlenmiştir.  

 
Ölçüt-bağıntılı Geçerlik 

Ölçüt- bağıntılı geçerlik analizleri kapsamında RAMÖ’ nün alt boyutları idealize etme ve aşkın 
istismarı ile ölçüt değişkenler olan yakın ilişkilerde şiddete yönelik tutumlar (YİŞTÖ-GG) ve ilişki kalitesi 
(ARİKÖ) arasındaki ilişkilere bakılmıştır (Tablo 2). 

 
Tablo 2 
RAMÖ Türkçe Formu (İdealize etme ve Aşkın İstismarı),  YİŞTÖ-GG (Yakın İlişkilerde Şiddete Yönelik Tutumlar), ARİKÖ (İlişki 

Kalitesi) Arasındaki Korelasyon Değerleri 

Değişkenler 1 2 3 4 

1. İdealize etme - .35** -.04 .19** 

2. Aşkın istismarı  - .40** -.16** 

3. Yakın ilişkilerde şiddete yönelik tutumlar   - -.09* 

4. İlişki kalitesi    - 

* p < .05  ** p < .01 
 

Pearson korelasyon analizi sonuçları RAMÖ alt boyutlarından idealleştirme ile ARİKÖ ile ölçülen 
ilişki kalitesi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğuna (r = .19, p < .01) işaret etmektedir. RAMÖ 
alt boyutlarından aşkın istismarı ile ARİKÖ ile ölçülen ilişki kalitesi arasında negatif yönde (r = -.160, p < 
.01); YİŞTÖ-GG ile ölçülen yakın ilişkilerde şiddete yönelik tutumlar arasında pozitif yönde anlamlı bir 
ilişki olduğu belirlenmiştir (r = .40, p < .01). 
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Güvenirlik 

Ölçme aracının güvenirliği Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. RAMÖ Türkçe 
Formunun Cronbach alfa güvenirlik katsayısı idealize etme boyutu için .74,  aşkın istismarı boyutu için .76 
olarak hesaplanırken, McDonald omega güvenirlik katsayıları ise sırasıyla .76 ve .77’dir. Her bir maddeye 
ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri ile madde toplam puan korelasyonları Tablo 3’de yer 
almaktadır. 

 
Tablo 3 
RAMÖ Türkçe Formuna İlişkin Betimleyici İstatistikleri ve Madde Toplam Korelasyonları 

Faktör Madde no Madde  S Düzeltilmiş madde toplam 
korelasyonu 

İdealize 
etme 

1 Bir yerlerde, her insanın kaderinde birisi vardır. 4.29 .78  .67 

2 Aşkın gözü kördür. 3.74 .96  .70 

4 Gerçek aşk, her engeli aşabilir. 4.10 .92  .79 

8 Sonunda, aşk daima kazanır. 3.70 .98  .81 

Aşkın 
istismarı 

3 Kıskançlık, aşkın bir göstergesidir. 2.07 .87  .76 

5 Seven insan, sevdiğini incitir. 1.32 .66  .58 

6 Kavga aşkın tuzu biberidir. 2.02 .86  .73 

7 Kıskançlık yoksa, aşk da yoktur 1.73 .83  .70 

9 Aşık olmak, acı çekmektir. 1.76 .93  .69 

10 Aşk her şeyi affeder. 1.63 .77  .60 

 

Güvenirlik analizleri kapsamında test tekrar test güvenirlik katsayısı da hesaplanmıştır. 112 katılımcı 
ile dört hafta sonra tekrarlanan ölçüm sonucunda test tekrar test güvenirlik katsayısı idealize etme boyutunda 
.79, aşkın istismarı boyutunda .72 olarak bulunmuştur.  

 
Tartışma 

Bu araştırmanın amacı, gençlerin romantik aşk mitlerine ilişkin inançlarını değerlendirmek amacıyla 
Lara ve Gomez-Urrutia (2019) tarafından geliştirilen RAMÖ’nün Türkçeye uyarlanmasıdır. Bu araştırma 
sonucunda elde edilen bulgulardan ilki ölçeğin idealize etme ve aşkın istismarı olarak tanımlanan iki faktörlü 
yapısının Türkiye örneklemi üzerinde de doğrulandığını göstermektedir. Bu araştırmadan elde edilen bir 
diğer bulgu; ölçüt geçerliği kapsamında uygulanan Yakın ilişkilerde şiddete yönelik tutumlar ölçeği ile 
RAMÖ Aşkın İstismarı alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu diğer alt boyut olan 
idealize etme arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymaktadır. Ölçeğin orijinal formunda da 
flört şiddeti ölçeği, ölçüt geçerliği kapsamında uygulanmış ve bu araştırmada flört şiddeti ölçeğinin alt 
boyutu olan agresyon ile idealize etme boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken bu 
boyut ile aşkın istismarı boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (Lara ve 
Gomez-Urrutia, 2019). RAMÖ Aşkın İstismarı boyutunda yer alan maddeler incelendiğinde 5. madde olan 
“Seven insan sevdiğini incitir”,  6. madde olan “Kavga aşkın tuzu biberidir” ya da 3. madde olan 
“Kıskançlık aşkın bir göstergesidir” gibi maddelerin yer aldığı ve bu maddelerin şiddete yönelik tutumlarla 
da ilişkilendirilebilir olduğu düşünülmektedir.  Giordano ve ark. (2010) romantik ilişkilerinde şiddet olan ve 
olmayan gruplar üzerinden yaptığı bir karşılaştırmada ilişkisinde şiddet yaşayanların ilişki dinamiklerinde 
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kıskançlık, sözel çatışma gibi davranışların daha sıklıkla bulunduğunu belirlemiştir. Bookwala ve ark. (1992) 
üniversite öğrencileri ile yaptıkları bir araştırma sonucunda romantik ilişkide kıskançlığın flört şiddetinde 
yordayıcı değişkenlerden biri olduğunu belirlemişlerdir. Henton ve ark. (1983) tarafından yapılan bir 
araştırmada flört şiddetine maruz kalan üniversite öğrencilerinin %26.5’inin şiddeti aşkın bir göstergesi 
olarak yorumladıkları belirlenmiştir. Charkow ve Nelson’ın (2000) kadın üniversite öğrencileri ile yaptıkları 
araştırma sonucunda da flört şiddeti ile sağlıklı olmayan ilişki senaryolarına sahip olma arasında ilişki 
bulunduğu belirlenmiştir. Bu bulgular ışığında değerlendirildiğinde aşkın istismarı ile şiddet arasında bir 
ilişki olması beklendik yönde bir sonuç olarak yorumlanabilir.   

Bu araştırmada ölçüt geçerliği kapsamında ilişki kalitesi ölçeği de uygulanmış ve korelasyon analizi 
sonucunda idealize etme ile ilişki kalitesi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Benzer 
şekilde, ölçeğin orijinal formunda da idealize etme ile ilişki kalitesi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (Lara ve Gomez-Urrutia, 2019). İdealize etme boyutunda yer alan maddeler (örn. Madde 2 - 
aşkın gözü kördür. Madde 4 - gerçek aşk, her engeli aşabilir.) dikkate alındığında aşka yönelik olumlu 
yanılsama oluşturmanın olduğu görülmektedir. İlişkiye bu denli olumlu bakmanın ilişki kalitesi ile pozitif 
yönde ilişkili olması aslında beklendik yönde bir sonuçtur. Swami ve ark. (2009) tarafından yapılan bir 
araştırmada da “aşkın gözü kördür” kalıpyargısına sahip olanların partnerlerini daha çekici buldukları 
belirlenmiş, aynı araştırmada ilişki doyumlarının da daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  Murray ve ark. 
(1996) yapılan boylamsal araştırmada partnerlerini idealize edenlerin ilişkilerinde çatışma yaşasa bile 
ilişkilerinin uzun süreli olduğu, ilişkilerindeki doyumun ise yıllar içerisinde arttığı bulunmuştur. Bu yönüyle 
değerlendirildiğinde elde edilen bu bulgunun ölçüt geçerliği açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  

Ölçüt geçerliği sonucunda elde edilen bir diğer bulgu, aşkın istismarı ile ilişki kalitesi arasında 
negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ölçeğin orijinal formunda da aşkın istismarı ile 
ilişki kalitesi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Lara ve Gomez-Urrutia, 2019). Tutkulu 
aşk, ilişki bağımlılığı, aşk bağımlılığı veya karasevda gibi farklı isimlerle tanımlanan yakın ilişkilerdeki 
sağlıklı olmayan dinamikler bireylerin nasıl yaşadıkları ve etkileşimde bulundukları ile ilişkilidir. Aşkın 
istismarı boyutunda yer alan maddeler de bir ilişkideki sağlıklı olmayan yönleri göstermektedir. İlişkilerde 
bu dinamikler ortaya çıktığında aslında gerçek yakınlıktan uzaklaşılmaktadır (Charkow ve Nelson, 2000). 
Bu bağlamda değerlendirildiğinde de aşkın istismarı ile ilişki kalitesi arasında negatif yönde bir ilişki olması 
anlaşılır hale gelmektedir.  

RAMÖ’nün güvenirliğine ilişkin bulgular değerlendirildiğinde de madde toplam puan 
korelasyonlarının, Cronbach alfa güvenirlik katsayının ve tek tekrar test güvenirlik katsayısının iyi bir 
güvenirliğe işaret ettiği görülmektedir (Cronbach, 1951; Nunnally ve Bernstesin, 1994). Aynı zamanda elde 
edilen idealize etme alt ölçeğine ilişkin elde edilen Cronbach alfa güvenirlik katsayısının ölçeğin 
orijinalindeki katsayıdan daha yüksek olduğu aşkın istismarın alt ölçeğinin alfa değerinden ise daha düşük 
olduğu görülmektedir (Lara ve Gomez-Urrutia, 2019). Bu farkın kaynağının ise örneklem büyüklüğü ile 
katılımcı yaş grupları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ölçeğin orijinalinde hem lise hem üniversite 
grupları ile çalışırken bu araştırmada sadece üniversite grubu üzerinden araştırma yürütülmüştür.  

Romantik ilişki doyumu (Curun, 2001), romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar (Sarı ve Korkut-
Owen, 2005), romantik kıskançlık (Demirtaş, 2004) gibi ölçme araçlarına ilişkin ölçek geliştirme ve 
uyarlama çalışmaları yapılmış olmasına rağmen romantik ilişkilerde aşk mitlerini değerlendirmeye yönelik 
Türkçe alanyazında bir ölçme aracı olmaması sebebiyle bu çalışmanın alanyazına katkı sağladığı 
düşünülmektedir. Böylelikle romantik aşk mitleri ile ilişkili değişkenleri belirlemeye yönelik ilişkisel 
araştırmalar yapılabileceği gibi romantik aşk mitlerini azaltmaya ve sağlıklı romantik ilişki dinamiklerini 
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geliştirmeye yönelik yarı-deneysel çalışmalar da yapılabilir. Gerek idealize etme gerekse aşkın istismarına 
yönelik bakış açısı geliştirmede önceki deneyimlerin etkisi olabilir. Sosyal öğrenme kuramı bağlamında 
(Bandura, 1977) açıklamaya çalışırsak ebeveynlerin ilişki dinamiklerinde şiddeti gören çocuklar aşkı bu 
şekilde idealize edebilirler. Bu yapının daha iyi anlaşılması için de açıklayıcı karma araştırma deseni 
kullanılarak romantik aşk mitleri ölçeğinden yüksek ve düşük puan alan katılımcılarla yapılacak nitel 
görüşmelerin konunun daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayabileceği düşünülmektedir.  

Araştırmadan elde edilen bulguların değerlendirilmesinde araştırmanın sınırlılıkları da göz önünde 
bulundurulmalıdır. Araştırmanın örnekleminin yalnızca bir devlet üniversitesinde okuyan öğrencilerden 
oluşması elde edilen bulguların genellenebilirliğini sınırlandırmaktadır. Bununla birlikte araştırmanın 
örnekleminin hali hazırda bir romantik ilişkisi olan üniversite öğrencilerinden oluşması da araştırmanın bir 
diğer sınırlılığı olarak kabul edilebilir. İlişkisi olmayan üniversite öğrencilerinin romantik aşk mitlerine 
inanma düzeyinde, ilişkide olup olmama durumu da etkili olabilir. Bu nedenle daha geniş ve farklı 
özelliklerdeki bir örneklem grubu ile araştırmanın tekrarlanması daha genellenebilirliği yüksek bulgular elde 
edilmesini sağlayabilir. Araştırmanın bir diğer sınırlılığı, yapı geçerliğinin incelenmesinde cinsiyete göre 
ölçüm değişmezliğinin incelenmemiş olmasıdır. Kesitsel araştırma deseni üzerinden öz bildirime dayalı 
olarak veri toplanması da çalışmanın bir diğer sınırlılığı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Sonuç olarak, geçerlik çalışması kapsamında yapı geçerliği ve ölçüt bağıntılı geçerliğin, güvenirlik 
çalışması kapsamında madde toplam puan korelasyon katsayıları, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ve test 
tekrar test güvenirlik katsayısının incelendiği bu araştırmadan elde edilen bulgular RAMÖ’nün Türkçe 
formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 
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