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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Farklý belirti içeriklerinin görülebildiði obsesifkompulsif bozukluðun son yýllarda araþtýrýlmaya
baþlanan belirti temalarýndan biri de romantik iliþkiye ve
partnere yönelik yineleyici düþüncelerdir. Bu araþtýrmanýn
amacý, romantik iliþki ve partner temalý obsesif-kompulsif belirti þiddetinin ölçülmesine olanak tanýyacak
Romantik Ýliþki Obsesyon ve Kompulsiyonlarý Ölçeði ile
Partnere Ýliþkin Obsesif-Kompulsif Belirti Ölçeði’nin
Türkçe’ye uyarlanmasý ve psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Yöntem: Araþtýrmanýn örneklemi halen iliþki
içinde olduðunu beyan eden, yaþlarý 18-63 arasýnda
deðiþen 292 yetiþkin katýlýmcýdan oluþmuþtur.
Katýlýmcýlardan uyarlamasý yapýlan ölçeklere ek olarak
Obsesif-Kompulsif Envanteri – Gözden Geçirilmiþ Form,
Obsesif Ýnanýþlar Ölçeði – 44, Yakýn Ýliþkilerde Yaþantýlar
Envanteri – II, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeði ve Ýliþki
Doyumu Ölçeði’nden oluþan bir ölçek setini doldurmalarý
istenmiþtir. Ölçeklerin test-tekrar test güvenirliðini deðerlendirmek amacýyla uyarlamasý yapýlan ölçekler 36 kiþiye
4 hafta sonra tekrar verilmiþtir. Bulgular: Doðrulayýcý
faktör analizi sonuçlarý ölçeklerin Türkçe formlarýnýn faktör yapýlarýnýn orijinal formlarý ile örtüþtüðüne iþaret
etmiþtir. Yapýlan diðer geçerlik analizleri ölçeklerin istenilen dýþ bileþen, kriter ve yordayýcý geçerliklere sahip
olduðuna iþaret etmiþtir. Ýç tutarlýlýk, test-tekrar test ve iki
yarý test güvenirliðini deðerlendiren analizler ölçeklerin
tatmin edici güvenirlik deðerlerine sahip olduðunu
ortaya koymuþtur. Sonuç: Bu çalýþma ölçeklerin Türkçe
formlarýnýn geçerli ve güvenilir ölçüm araçlarý olduklarýna, Türk örnekleminde geçerli ve güvenilir bir þekilde kullanýlabileceklerine iþaret etmiþtir.

Objective: Obsessive-compulsive disorder is a heterogeneous condition with a wide range of symptom presentations. Researchers recently started to investigate
obsessions and compulsions focusing on intimate relationship and partner. The aim of this study was to adapt
the Relationship Obsessive Compulsive Inventory and the
Partner Related Obsessive Compulsive Symptom
Inventory to Turkish and to assess validity and reliability
of the Turkish forms of the scales. Method: The sample
of the study consisted of 292 adults who were in an intimate relationship at the time of the study. Participants’
age ranged from 18 to 63 years. Participants completed
a battery of self-report measures including Relationship
Obsessive Compulsive Inventory, Partner Related
Obsessive Compulsive Symptom Inventory, Obsessive
Compulsive Inventory – Revised, Obsessive Beliefs
Questionnaire – 44, Experiences in Close Relationship
Scale – Revised, Depression Anxiety Stress Scale and
Relationship Assessment Scale. In order to assess testretest reliability of the scales, 36 participants were asked
to complete the scales of interest once again 4 weeks
later. Results: Confirmatory factor analysis revealed that
factor structures of Turkish forms of the scales corresponded to the original factor structures of the scales. In
addition, results showed that both scales had construct,
criterion and predictive validities. Moreover, the scales
showed high internal consistency, test-retest and splithalf reliabilities. Conclusion: To conclude, the study
revealed that Turkish forms of the Relationship Obsessive
Compulsive Inventory and the Partner Related Obsessive
Compulsive Symptom Inventory have good reliability
and validity, supporting cross-cultural nature of the
scales.
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GÝRÝÞ
Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) semptomlarýnýn içeriðinin birbirinden farklý görünümlere
sahip olmasý ve farklý semptom türlerinin
tedavilere farklý yanýtlar vermesi bakýmýndan diðer
bozukluklardan ayrýlmaktadýr (1). Diðer bir deyiþle
OKB bulaþma/kirlenme, kontrol etme, düzenleme,
zarar verme, zarar görme, cinsellik, dindarlýk gibi
farklý içerikte semptom türleri, hastadan hastaya
büyük deðiþiklik gösteren semptom profili ile
oldukça heterojen bir bozukluktur (1,2,3). Bu durumun OKB'nin tanýmlanmasýný ve ölçülmesini zorlaþtýrdýðý (4), ayrýca bozukluðun heterojen yapýsýnýn
daha iyi anlaþýlmasýnýn etkili tedavi yöntemlerinin
geliþtirilmesi bakýmýndan büyük önem taþýdýðý
belirtilmektedir (5).
Kiþilerarasý iliþkilerin, özellikle de romantik iliþkilerin bireylerin iyi oluþ halleri üzerinde önemli bir
rolünün olduðu (6,7), tatmin edici yakýn iliþki
baðlarýna sahip olmanýn sýkýntý ve zorluklara karþý
koruyucu bir faktör olduðu belirtilmektedir (8).
Romantik iliþkilerin psikolojik iyilik hali üzerindeki
etkilerini inceleyen pek çok araþtýrma yapýlmýþ olsa
da, romantik iliþki içerikli obsesif-kompulsif semptomlarýn oldukça yakýn bir döneme kadar araþtýrmacýlarýn dikkatini çekmediði görülmektedir
(9,10). Bu durumla iliþkili olarak, son dönemde bir
grup araþtýrmacý bireyin sahip olduðu romantik
iliþkiye ve partnerine yönelik ýsrarlý meþguliyet ve
þüpheleri içeren yeni bir semptom grubunun etiyolojisini ve OKB'nin diðer semptomlarý ile iliþkisini incelemeye baþlamýþlardýr (9,10).
Doron ve arkadaþlarý (9,10) klinik gözlemlerden
hareketle romantik iliþki içerikli iki farklý obsesifkompulsif semptom türü saptamýþtýr. Bunlardan
ilki romantik iliþkilerle ilgili obsesyonel düþünmedir ve kiþinin partnerine duyduðu sevgi, partnerinin kiþiye yönelik sevgisi ya da iliþki deneyiminin
doðruluðu alanlarýna iliþkin obsesif meþguliyet ve
þüpheleri içermektedir (9). Bu tür obsesyonlarý
deneyimleyen kiþilerin zihninin partnerini gerçekten sevip sevmediði, partnerinin kendisini gerçekten sevip sevmediði, içinde bulunduðu iliþkinin kendisi için doðru iliþki olup olmadýðý gibi düþüncelerle aþýrý meþgul olduðu belirtilmektedir (9). Bu
obsesyonlara kontrol etme, karþýlaþtýrma, onay
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arama ve nötralizasyon gibi kompulsif davranýþlar
eþlik edebilmektedir. Örneðin kiþi sýk sýk partnerini
gerçekten sevip sevmediðini kontrol etme, iliþkisini
çevresinde gördüðü diðer iliþkilerle karþýlaþtýrma,
partnerinin kendisini gerçekten sevip sevmediðine
iliþkin güvence arama ya da obsesyonlarýn ortaya
çýkardýðý kaygýyý azaltmak için partneriyle mutlu
olduðu anlarý zihninde canlandýrma gibi
davranýþlar sergileyebilmektedir (9). Romantik iliþki içerikli obsesif-kompulsif semptom türlerinin
ikincisi partner odaklý obsesif-kompulsif semptomlardýr. Partner odaklý semptomlar partnerin ahlak
düzeyi, sosyal becerileri, duygusal istikrarlýlýk
düzeyi, mesleki yetkinliði, görünüþü ya da zekasýna
iliþkin yoðun þüphe ve obsesif düþünceler ile bunlara eþlik eden kontrol etme, karþýlaþtýrma, güvence
arama ya da nötralizasyon kompulsiyonlarýyla
karakterizedir (10). Bu tür belirtiler sergileyen bir
birey partnerinin yeterince zeki, güzel/yakýþýklý,
ahlaklý vb. olup olmadýðýna iliþkin düþüncelerle
aþýrý meþgul olabilmekte; partnerlerinin zekâsý,
sosyal becerileri ya da görünüþünü baþkalarýyla
karþýlaþtýrma ya da partnerinin hayatta yeterince
baþarýlý olabileceðine iliþkin onay arama gibi kompulsif davranýþlar sergileyebilmektedir.
Romantik obsesyonlar çoðunlukla düþünce formunda olmakla birlikte, imge (örneðin partnerin
görüntüsü) ya da dürtü (örneðin partneri terk etmeye yönelik bir dürtü) biçiminde de deneyimlenebilmektedir (11). Romantik iliþkilerle ilgili
istenmeyen girici düþüncelerin genellikle ego-distonik olduklarý belirtilmektedir (11). Örneklemek
gerekirse, kiþi partnerini sevdiðini ancak kendini
duygularýný
sorgulamaktan
alýkoyamadýðýný
hissedebilir ya da partnerinin mesleki yetkinliðini
sorgulamanýn etik bir davranýþ olmadýðýný düþünse
dahi, kendini bu sorgulamayý yapmaktan alamayabilir. Romantik iliþki ve partner içerikli obsesifkompulsif belirtilerin genellikle rahatsýz edici
bulunduðu, kabul edilmelerinin güç olduðu, ayrýca
utanç ve suçluluk duygularýna yol açtýðý ifade
edilmektedir (11).
Romantik iliþki temalý obsesif-kompulsif belirtilerin baþlangýç yaþýný tespit etmeye yönelik herhangi bir araþtýrma yapýlmamýþtýr. Ancak klinik deneyimler belirtilerin genellikle erken yetiþkinlikte
ortaya çýktýðýna iþaret etmektedir (11). Erken
yetiþkinlikte baþlayan semptomlar kiþi romantik
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aktivitelerde bulunmayý sürdürdükçe devam edebilmektedir. Bazý durumlarda belirtiler evlenme ya
da bebek sahibi olma gibi baðlýlýk ve adanmýþlýk
göstergesi kararlarýn alýnmasýnýn akabinde baþlayabilmektedir. Ýliþkinin sona ermesinin de romantik
obsesif-kompulsif belirtileri tetikleyebileceði belirtilmektedir. Bu tür durumlarda kiþiler eski partnerlerinin kendileri için tek doðru kiþi olduðu ya da
kendileri için tek doðru kiþiyle birlikte olma þansýný
kaçýrdýklarý yönünde obsesyonel düþünceler
sergileyebilmektedir. Bu tür obsesyonlara genellikle iliþkinin sona ermesine yol açan sebepleri
kendine tekrar tekrar hatýrlatma ya da eski partneriyle þimdiki partnerini sürekli karþýlaþtýrma gibi
kompulsif davranýþlar eþlik etmektedir. Kiþiler
obsesif-kompulsif belirtileri yeniden deneyimlemekten veya belirtileri yüzünden partnerlerini
incitmekten endiþelendikleri için romantik bir
iliþkiye baþlamaktan uzun süreler boyunca kaçýnabilmektedir. Romantik iliþki içerikli obsesif-kompulsif belirtiler geçmiþteki ya da gelecekteki iliþki
ya da partnerlerle ilgili olabilse de, halihazýrda
süren bir iliþki ya da güncel partnerle ilgili olduðunda daha büyük bir sýkýntýya yol açtýklarý ifade
edilmektedir (11).

kompulsif belirtilerin OKB'nin belirgin düzeyde
sýkýntý ve zorluða yol açabilen önemli temalarýndan
olduðuna iþaret etmektedir.

Araþtýrmalar romantik iliþki temalý obsesif-kompulsif semptom þiddeti arttýkça iliþkiden alýnan
doyum ve cinsel iþlevsellik düzeylerinin düþtüðüne
iþaret etmiþtir (9,10,11). Araþtýrmalar ayrýca
romantik iliþki ve partner temalý obsesif-kompulsif
semptom düzeyinin iliþki memnuniyetsizliðini
OKB, depresyon, anksiyete, stres belirtilerinin ve
güvensiz baðlanmanýn etkisi kontrol edildiðinde
dahi anlamlý olarak yordadýðýný ortaya koymuþtur
(9,10). Buna ek olarak romantik iliþki ve partner
odaklý obsesif-kompulsif semptom þiddeti depresyon, anksiyete ve stres belirtileriyle iliþkilendirilmiþ; hem iliþki hem de partner temalý
obsesif-kompulsif belirti düzeyinin depresif semptom þiddetini, obsesif-kompulsif semptom düzeyi
ve güvensiz baðlanmanýn etkisi kontrol edildiðinde
dahi anlamlý olarak yordadýðý görülmüþtür. Yapýlan
diðer bir araþtýrmada iliþki merkezli OKB tanýsý
alan hastalarýn OKB hastalarýyla benzer düzeyde
depresif semptom sergilediði, ayrýca her iki grubun
da kont-rol grubuna göre daha fazla depresif belirti sergilediði görülmüþtür (9,10). Bu bulgular
araþtýrýlmaya oldukça yakýn zamanda baþlanmýþ
olsa da, romantik iliþki ve partner temalý obsesif-
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Romantik Ýliþki Obsesyon ve Kompulsiyonlarý
Ölçeði (RÝOKÖ) (9) ve Partnere Ýliþkin ObsesifKompulsif Belirti Ölçeði (PÝOKBÖ) (10) romantik
iliþki ve partner temalý obsesif-kompulsif belirtileri
deðerlendirecek geçerli ve güvenilir ölçüm araçlarýna duyulan ihtiyacý gidermek amacýyla geliþtirilmiþ
iki ölçüm aracýdýr. Bu ölçeklerin geliþtirilmesi
romantik iliþki ve partner temalý obsesif-kompulsif
belirtilerin fenomenolojik ve etiyolojik özelliklerinin yaný sýra ruh saðlýðý ve iliþki kalitesi
üzerindeki etkilerinin incelenebilmesine de olanak
saðlamýþtýr. Bu araþtýrmanýn amacý, bu iki ölçüm
aracýnýn Türkçe'ye uyarlanmasý ve Türkçe formlarýnýn psikometrik özelliklerinin incelenmesidir.
Ölçeklerin Türkçe'ye uyarlanmalarýnýn Türkiye
örnekleminde konuya iliþkin yeni araþtýrmalar
yapýlabilmesine ve romantik iliþki temalý obsesif
belirtilerin kültürlerarasý tutarlýlýk ve farklýlýklarýna
iliþkin bulgularýn incelenebilmesine olanak saðlayarak hem ulusal hem de uluslararasý alan yazýna
katkýda bulunacaðý düþünülmektedir.

Örneklem
Araþtýrma çerçevesinde kartopu metoduyla
Türkiye'de yaþayan, yaþlarý 18 ve 63 arasýnda
deðiþen 292 kadýn ve erkek katýlýmcýya ulaþýlmýþtýr.
Araþtýrmaya yalnýzca araþtýrma yapýldýðý sýrada
romantik bir iliþki içinde olduðunu ifade eden
katýlýmcýlar dahil edilmiþtir. Ölçek setini tam olarak
doldurmayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý
olmadýðýný ya da ruhsal bozukluk tanýsý olduðunu
belirten 21 katýlýmcýdan elde edilen veriler örneklem dýþýnda býrakýlmýþ, böylece örneklem 271 kiþiden oluþmuþtur.
Veri Toplama Araçlarý
Demografik Bilgi Formu. Demografik Bilgi Formu
araþtýrmacý tarafýndan geliþtirilmiþ, formda katýlýmcýlardan cinsiyet, yaþ, medeni durum, eðitim düzeyi,
ruh saðlýðý ve içinde bulunduklarý iliþkinin süresine
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iliþkin bilgiler vermeleri istenmiþtir.
RÝOKÖ: RÝOKÖ (Relationship ObsessiveCompulsive Inventory) romantik iliþkilerle ilgili
obsesif-kompulsif belirti düzeyini ölçmek amacýyla
geliþtirilmiþtir (9). Öz-bildirime dayalý olan ölçek
5'li Likert tipi (0: Bana hiç uygun deðil, 4: Bana çok
uygun) 12 maddeden oluþmaktadýr. Ölçekten alýnan yüksek puanlar romantik iliþki temalý belirti
düzeyindeki yüksekliðe iþaret etmektedir. Ölçeðin
Partnere Duyulan Sevgi, Ýliþkinin Doðruluðu ve
Partner Tarafýndan Sevilme olmak üzere üç alt
ölçeði vardýr. Ölçek yapý geçerliðinin deðerlendirilmesi amacýyla farklý ölçüm araçlarý ile birlikte deðerlendirilmiþ, ölçeðin bütününden ve alt
ölçeklerden alýnan puanlar ile Obsesif Kompulsif
Envanteri - Gözden Geçirilmiþ Form (OKE-GGF)
(12), Obsesif Ýnanýþlar Ölçeði - Kýsa Form (OÝÖ-K)
(13), Depresyon Anksiyete Stres Ölçeði - 21
(DASS-21) (14), Yakýn Ýliþkilerde Yaþantýlar
Envanteri - II (YÝYE-II) (15) ile pozitif, Ýliþki
Doyumu Ölçeði (ÝDÖ) (16) ile ise negatif korelasyonlar sergilediði görülmüþtür. Doron ve arkadaþlarý
(9) yetiþkin örneklemde gerçekleþtirdikleri çalýþmada ölçeðin iç tutarlýlýðýna iliþkin Cronbach Alpha
katsayýlarýnýn ölçeðin bütünü için .93, Partnere
Duyulan Sevgi alt ölçeði için .84, Ýliþkinin
Doðruluðu alt ölçeði için .79 ve Partner Tarafýndan
Sevilme alt ölçeði için ise .87 olduðunu
bildirilmiþtir. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde
ölçeðin geçerlik ve güvenirlik düzeyinin tatmin
edici olduðu düþünülmüþtür.
PÝOKBÖ: PÝOKBÖ (Partner Related Obsessive
Compulsive Scale) partner temalý obsesif-kompulsif belirtilerin þiddetini deðerlendirmek amacýyla
geliþtirilmiþtir (10). 5'li Likert tipi (0: Bana hiç
uygun deðil, 4: Bana çok uygun) 24 maddeden oluþmaktadýr. Ölçekten alýnan yüksek puanlar partnere
iliþkin obsesif-kompulsif belirti düzeyinin yüksekliðine iþaret etmektedir. Ölçeðin Ahlaklýlýk,
Sosyallik, Duygusal Ýstikrarlýlýk, Yeterlilik,
Görünüþ ve Zekâ olmak üzere altý alt ölçeði bulunmaktadýr. Ölçek yapý geçerliðinin deðerlendirilmesi amacýyla OKE-GGF (12), OÝÖ-K (13), DASS-21
(14), YÝYE-II (15) ve ÝDÖ (16) ile birlikte deðerlendirilmiþtir. Ölçeðin toplam puaný ve alt ölçek
puanlarý ile OKE-GGF (12), OÝÖ-K (13), DASS21 (14), YÝYE-II (15) puanlarý arasýnda pozitif,
ÝDÖ (16) puanlarý ile negatif korelasyonlar olduðu
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görülmüþtür. Doron ve arkadaþlarý (10) yetiþkin
örneklemde gerçekleþtirdikleri çalýþmada, ölçeðin
bütününün iç tutarlýlýðýna iliþkin Cronbach Alpha
katsayýsýnýn .95 olduðunu bildirmiþtir. Ýç tutarlýlýk
Cronbach Alpha katsayýlarý Ahlaklýlýk alt ölçeði
için .89, Sosyallik alt ölçeði için .84, Duygusal
Ýstikrarlýlýk alt ölçeði için .84, Yeterlilik alt ölçeði
için .87, Dýþ görünüþ alt ölçeði için .83 ve Zekâ alt
ölçeði için .83 olarak bildirilmiþtir. Bulgular
PÝOKBÖ'nün geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracý
olduðuna iþaret etmiþtir.
OKE-GGF: OKE-GGF (Obsessive Compulsive
Inventory - Revised) Foa ve arkadaþlarý (12)
tarafýndan obsesif-kompulsif belirti düzeyini
ölçmek amacýyla geliþtirilmiþtir. 5'li Likert tipi (0:
Hiç, 4: Aþýrý derece) 18 maddeden oluþan ölçekten
alýnan yüksek puanlar obsesif-kompulsif semptom
þiddetindeki yüksekliðe iþaret etmektedir. Ölçeðin
Yýkama, Kontrol Etme, Düzenleme, Obsesyon,
Biriktirme, Nötralizasyon olmak üzere altý alt
ölçeði bulunmaktadýr. Ölçeðin Türkçe'ye çeviri ve
uyarlamasý Yorulmaz ve arkadaþlarý (17) tarafýndan
üniversite öðrencilerinden oluþan bir örneklemde
yapýlmýþtýr. Bulgular OKE-GGF'nin Türkçe uyarlamasýnýn tatmin edici geçerlik ve güvenirliðe sahip
olduðuna iþaret etmiþtir. Ölçeðe ait iç tutarlýlýk katsayýlarý bu araþtýrmada ölçeðin bütünü için .89,
Yýkama için .62, Kontrol Etme için .78, Düzenleme
için .74, Obsesyon için .76, Biriktirme için .69 ve
Nötralizasyon için .55 olarak bulunmuþtur.
OÝÖ: OÝÖ (Obsessive Beliefs Questionnaire),
OKB'ye iliþkin iþlevsel olmayan inanýþlarý deðerlendirmek üzere geliþtirilmiþ 7'li Likert tipinde (1:
Kesinlikle katýlmýyorum, 7: Tamamen katýlýyorum)
44 madden oluþan ölçek (18) 3 alt ölçekten oluþmaktadýr:
Düþüncelerin
Önemi/Kontrolü,
Sorumluluk / Tehdit Algýsý ve Mükemmeliyetçilik /
Kesinlik. Ölçekten alýnan yüksek puanlar obsesif
inanýþ düzeyindeki yüksekliðe iþaret etmektedir.
Ölçeðin Türkçe'ye çeviri ve uyarlamasý Yorulmaz ve
Gençöz (19) tarafýndan üniversite öðrencilerinden
oluþan bir örneklemde yapýlmýþtýr. Bulgular ölçeðin
tatminkâr düzeyde geçerli ve güvenilir bir ölçüm
aracý olduðuna iþaret etmiþtir. Ölçeðin mevcut
örneklemdeki iç tutarlýlýk Cronbach Alpha katsayýsýnýn ölçeðin bütünü için .94, Düþüncelerin
Önemi / Kontrolü alt ölçeði için .83, Sorumluluk /
Tehdit Algýsý alt ölçeði için .88 ve
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Mükemmeliyetçilik / Kesinlik alt ölçeði için .90
olduðu görülmüþtür.
YÝYE-II: YÝYE, Brennan ve arkadaþlarý (20)
tarafýndan romantik iliþkilerdeki baðlanma örüntülerini deðerlendirmek amacýyla geliþtirilmiþ özbildirime dayalý bir ölçektir. YÝYE - II
(Experiences in Close Relationships - II) ilk ölçek
oluþturulurken kullanýlan madde havuzunun Fraley
ve arkadaþlarý (15) tarafýndan madde tepki kuramý
çerçevesinde yeniden ele alýnmasý sonucu ortaya
çýkmýþtýr. Ölçek 7'li Likert tipi (1: Hiç katýlmýyorum, 7: tamamen katýlýyorum) 36 maddeden oluþmaktadýr. Kaçýnma ve Kaygý olmak üzere iki alt
boyutu vardýr. Alt ölçeklerden alýnan yüksek puanlar güvensiz baðlanma düzeylerindeki artýþa iþaret
etmektedir. Ölçeðin Türkçe çeviri ve uyarlamasý
Selçuk ve arkadaþlarý (21) tarafýndan üniversite
öðrencilerinden oluþan bir örneklem kullanýlarak
yapýlmýþtýr. Bulgular YÝYE-II'nin Türkçe uyarlamasýnýn tatmin edici geçerlik ve güvenirlik düzeylerine sahip olduðuna iþaret etmiþtir. Mevcut
örneklemde Kaygý boyutuna ait iç tutarlýlýk
Cronbach Alpha katsayýsýnýn .86, Kaçýnma boyutuna ait Cronbach Alpha katsayýsýnýn ise .89 olduðu
görülmüþtür.
DASS-42: DASS-42 (Depression Anxiety Stress
Scale) depresyon, kaygý ve stres düzeylerini deðerlendirmek amacýyla geliþtirilmiþtir (14). Özbildirime dayalý ölçeðin Depresyon, Anksiyete ve
Stres alt ölçeklerinin her biri 4'lü Likert tipinde (0:
Bana hiç uygun deðil, 3: Bana tamamen uygun) 14
maddeden oluþmaktadýr. Ölçeklerden alýnan yüksek puanlar depresyon, kaygý ve stres düzeylerindeki yüksekliðe iþaret etmektedir. Ölçeðin Türkçe'ye
çeviri ve adaptasyonu Bayram ve Bilgel (22)
tarafýndan üniversite öðrencilerinden oluþan bir
örneklem kullanýlarak yapýlmýþ ve ölçeðin tatmin
edici geçerlik ve güvenirlik deðerleri sergilediði
bulunmuþtur. Bu araþtýrmada Cronbach Alpha katsayýlarýnýn Depresyon Ölçeði için .92, Anksiyete
Ölçeði için .89 ve Stres Ölçeði için .93 olduðu
bulunmuþtur.
ÝDÖ: ÝDÖ (Relationship Assessment Scale)
Hendrick (16) tarafýndan kiþilerin romantik iliþkilerinden saðladýklarý doyum düzeyini ölçmek
amacýyla geliþtirilmiþ 7 maddeden oluþan öz-
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bildirime dayalý bir ölçektir. Ölçeðin Türkçe'ye
çeviri ve uyarlamasý Curun (23) tarafýndan yapýlmýþ
ve orijinal form ile karþýlaþtýrýlabilir psikometrik
özelliklere sahip olduðu bulunmuþtur. Ölçeðin
mevcut örneklemdeki iç tutarlýlýk Cronbach Alpha
katsayýsý .90 olarak bulunmuþtur.
Ýþlem
Ýlgili etik kurul izninin alýnmasýnýn ardýndan,
araþtýrma çeviri-geri çeviri basamaðýyla baþlamýþtýr.
RÝOKÖ ve PÝOKBÖ hem Türkçe'ye hem de
Ýngilizce'ye hâkim ve OKB konusunda donanýmlý
iki klinik psikolog tarafýndan Ýngilizce'den
Türkçe'ye çevrilmiþtir. Bu çeviriler araþtýrmacýlar
tarafýndan
ölçeðin
orijinal
maddeleriyle
karþýlaþtýrýlarak incelenmiþtir. Yargýcýlar arasýnda
uzlaþým yöntemiyle, orijinal madde içeriklerini en
iyi yansýttýðý düþünülen çeviriler belirlenerek ölçeklerin ilk Türkçe formlarý oluþturulmuþtur. Ýkinci
aþamada, alan dýþýndan her iki dile de hâkim 10
katýlýmcýdan ölçeklerin hem Türkçe, hem de
Ýngilizce formlarýný doldurmalarý istenmiþtir.
Alýnan geri bildirimler doðrultusunda anlamýnýn
yeterince açýk olmadýðý düþünülen maddeler revize
edilmiþtir. Son aþamada, ölçeklerin Türkçe formlarý iki dile de hâkim bir uzman tarafýndan yeniden
Ýngilizce'ye çevrilmiþ, çeviriyi yapan uzmanýn
baðýmsýz bir çeviri yaptýðýndan emin olabilmek için
ölçeklerin Ýngilizce versiyonlarýna ulaþmamasýna
dikkat edilmiþtir. Ortaya çýkan geri çeviri, ölçeði
geliþtiren yazara gönderilerek onayý alýnmýþtýr.
Veri toplama sürecinde çalýþmanýn gönüllülük
esasýna dayalý olduðu katýlýmcýlara açýklanmýþ,
Bilgilendirilmiþ Onam Formu'nu doldurmalarý
istenmiþ, onam formunu dolduran katýlýmcýlara 6
farklý dizilimde hazýrlanmýþ ölçek seti elden, kapatýlmýþ bir zarf içerisinde verilmiþ, katýlýmcýlardan
ölçekleri doldurduktan sonra ölçek setini yeniden
zarfa koyarak zarfý kapatmalarý ve araþtýrmacýya
ulaþtýrmalarý istenmiþtir. Ölçek setleri oluþturulurken Demografik Bilgi Formu'nun ilk sýrada
bulunmasý kaydýyla ölçeklerin sýrasý dengeli olarak
deðiþtirilmiþ, bu sayede katýlýmcýlarda görülebilecek yorgunluk etkisi kontrol edilmeye çalýþýlmýþtýr.
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Verilerin analizi
Betimleyici istatistikler, ölçüm araçlarýnýn alýnan
puanlarýn ortalamalarý, standart sapmalarý ve iç
tutarlýlýk katsayýlarý SPSS 23.0 (24) kullanýlarak
hesaplanmýþtýr. Buna ek olarak bileþen geçerliðinin
deðerlendirilmesi amacýyla hesaplanan korelasyon
katsayýlarý, yordayýcý geçerliðinin deðerlendirilmesi
amacýyla yapýlan regresyon analizleri, kriter geçerliðinin deðerlendirilmesi amacýyla gerçekleþtirilen
tek yönlü varyans analizi ve güvenirlik analizleri
için de SPSS 23.0'dan faydalanýlmýþtýr. Doðrulayýcý
faktör analizleri AMOS 23.0 (25) kullanýlarak
gerçekleþtirilmiþtir.
BULGULAR
Örneklemin Özellikleri
Yaþlarý 18 ile 63 arasýnda deðiþen katýlýmcýlarýn
yaþlarýnýn ortancasý 30'dur. Katýlýmcýlarýn %59.4'ü
kadýn (n=161), %40.6'sý erkektir (n=110).
Katýlýmcýlarýn %60.5'i (n=164) evli, %39.5'i
bekardýr (n=107). Katýlýmcýlarýn romantik iliþki
içinde bulunduklarý süre 0.5 ay ile 484 ay arasýnda
deðiþmiþ, ortalama iliþki süresinin 109.58 ay olduðu
belirlenmiþtir. Katýlýmcýlarýn %1.1'i (n=3) ilkokul,
%1.5'i (n=4) ortaokul, %25.8'i (n = 70) lise, %55'i
(n=149) üniversite mezunu olduðunu ve %16.6'sý
(n=45) lisansüstü eðitim derecesi sahibi olduðunu
bildirmiþtir.
RÝOKÖ ve PÝOKBÖ Ölçeklerinin Geçerlik Özellikleri
Yapý Geçerliði: Orijinal ölçeklerin faktör yapýlarýnýn
Türkiye örnekleminde uygunluðunu test etmek
amacýyla doðrulayýcý faktör analizi uygulanmýþtýr.
Öncelikle RÝOKÖ'nün üç faktörlü yapýsý test
edilmiþ, elde edilen uyum indeksleri (x2/sd= 5.65,
sd=51, AGFI =.89, CFI=.91, NFI=.89,
RMR=.03, RMSEA=.09, p<.001) modelde bir
dizi modifikasyon yapýlmasý gerektiðine iþaret
etmiþtir. Modifikasyon indekslerinin iþaret ettiði
öneriler doðrultusunda ayný faktörlerde yer alan 611 (x2=31.71, p<0.001) ve 3-12 (x2=8.52, p<
0.001) madde çiftlerinin hatalarý iliþkilendirilmiþtir.
Hatalarýn iliþkilendirilmesini takiben model tekrar
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test edilmiþ (x2/sd=4.78, sd=49, AGFI=.91, CFI
=.93, NFI=.91, RMR=.03, RMSEA=.08, p<
.001) ve eklenen iliþkilerin modeli daha iyi hale
getirdiði görülmüþtür (x2 fark(2)=54.09, p<0.001)
(Þekil 1). Benzer biçimde PÝOKBÖ'nün altý faktörlü yapýsý Türkiye örnekleminden elde edilen veriler
kullanýlarak test edilmiþ ve uyum indeksleri (x2/sd
=4.46, sd=237, AGFI=.83, CFI=.87, NFI=.85,
RMR=.04, RMSEA=.08, p<.001) modelde bir
dizi modifikasyon yapýlmasý gerektiðini göstermiþtir. Ayný faktöre yüklenmiþ olan 2-5 (x2=21.43,
p<0.001), 15-20 (x2=17.58, p<0.001), 9-19
(x2=16.22, p<0.001) ve 7-22 (x2=13.06, p<0.001)
madde ikililerinin hatalarýn iliþkilendirilmesinin
ardýndan model yeniden test edilmiþ (x2/sd=4.10,
sd=233, AGFI=.85, CFI=.89, NFI=.86, RMR=
.04, RMSEA=.07, p<.001) ve eklenen iliþkilerin
modelin daha iyi hale gelmesini saðladýðý
görülmüþtür (x2 fark (4)=102,47, p<.001). Bu bulgular doðrultusunda modellerin kabul edilebilir
olduðu sonucuna varýlmýþtýr (Þekil 2).
Bileþen Geçerliði. RÝOKÖ ve PÝOKBÖ puanlarýnýn
cinsiyet, yaþ, eðitim düzeyi ve iliþki süresi ile iliþkisini incelemek amacýyla deðiþkenler arasýndaki
Pearson korelasyon katsayýlarý hesaplanmýþtýr.
RÝOKÖ puanlarý ile yaþ (r=-.15, p<.05) ve iliþki
süresi (r=-.14, p<.05) arasýnda negatif yönde
düþük düzeyde anlamlý iliþki olduðu bulunmuþtur.
PÝOKBÖ puanlarý ile demografik deðiþkenler
arasýnda ise anlamlý bir iliþki bulunmadýðý
görülmüþtür.
RÝOKÖ ve PÝOKBÖ'nün birleþen geçerliðinin
deðerlendirilebilmesi için obsesif-kompulsif belirti,
obsesif inanýþ, depresyon, anksiyete, stres, kaygýlý
baðlanma, kaçýngan baðlanma ve iliþkiden alýnan
doyum düzeyleri dýþ ölçüt olarak alýnmýþtýr.
RÝOKÖ ve PÝOKBÖ puanlarýyla diðer ölçekler
arasýndaki korelasyonlar hesaplanmýþ, beklentilerle
tutarlý olarak, ölçeklerin bileþen geçerliðini
destekleyecek þekilde, RÝOKÖ ve PÝOKBÖ puanlarý ilgili deðiþkenlerle pozitif anlamlý iliþki göstermiþtir (Tablo 1 ve Tablo 2).
Yordayýcý Geçerliði: RÝOKÖ ve PÝOKBÖ'nün iliþkiden duyulan memnuniyetsizliði ne ölçüde yordadýðýný deðerlendirmek amacýyla ÝDÖ puanýnýn
baðýmlý deðiþken olduðu iki farklý üç basamaklý hi-
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F
O
O

R
P

yerarþik regresyon analizi yapýlmýþ, bu analizler
sonucunda RÝOKÖ ve PÝOKBÖ puanlarýnýn ÝDÖ
puanýný anlamlý olarak yordadýklarý belirlenmiþtir
(Tablo 2 ve 3)
RÝOKÖ ve PÝOKBÖ'nün obsesif-kompulsif semptomlarýn þiddetiyle olan iliþkisini deðerlendirmek
amacýyla OKE-GGF puanýnýn baðýmlý deðiþken
olduðu iki farklý hiyerarþik regresyon analizi uygulanmýþtýr. Regresyon analizlerinin sonuçlarý
RÝOKÖ ve PÝOKBÖ puanlarýnýn OKE-GGF
puanýný anlamlý olarak yordadýklarýna iþaret
etmiþtir (Tablo 4 ve 5).
Kriter geçerliði: RÝOKÖ ve PÝOKBÖ'nün kriter
geçerliðinin deðerlendirilebilmesi için, OKE-GGF
ölçeði toplam puanýna göre yapýlan sýralamada
%25'lik alt ve üst dilimlerdeki katýlýmcýlar düþük (n
=71;14 puan altý) ve yüksek (n=72; 30 puan üstü)
Klinik Psikiyatri 2017;20:171-185

olmak üzere iki gruba atanmýþtýr. Gerçekleþtirilen
tek yönlü varyans analizi sonuçlarý RÝOKÖ puanlarýnýn yüksek ve düþük obsesif semptom gruplarýný
anlamlý olarak ayýrt ettiðini ortaya koymuþ (F 1,142
=9.76, p<.01), yüksek obsesif semptom grubunun
RÝOKÖ puanlarýnýn (X=9.65, SS=8.82) düþük
obsesif semptom grubunun puanlarýndan (X=
5.56, SS=6.64) anlamlý düzeyde yüksek olduðu
bulunmuþtur. Benzer bir biçimde, PÝOKBÖ puanlarýnýn da iki grubu anlamlý olarak ayýrt ettiði (F
1,142=6.60, p<.05), yüksek obsesif semptom
grubunun PÝOKBÖ'den aldýðý puanlarýn (X=
17.96, SS=8.82) düþük obsesif semptom grubunun
puanlarýndan (X=10.76, SS=16.59) anlamlý olarak
daha yüksek olduðu belirlenmiþtir. Bulgular her iki
ölçeðin de kriter geçerliðinin olduðuna iþaret
etmiþtir.
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Tablo 1: RÝOKÖ ve PÝOKBÖ puanlarýnýn OKE -GGF ve
OÝÖ-44 ölçeklerinden alýnan puanlarla korelasyonlarý
RÝOKÖ
***

OKE

.23

Yýkama

.19**
***

PÝOKBÖ
.16*
.11
.20**

Obsesyon

.36

Biriktirme

.13*

.08

Düzenleme

.03

.05

Kontrol Etme

.13*

Ölçeklerden alýnan puanlarýn zaman içindeki tutarlýlýðýný deðerlendirmek amacýyla ölçek seti ilk uygulamadan 4 hafta sonra 36 kiþilik bir örnekleme
tekrar verilmiþ, iki ölçüm arasýndaki Pearson korelasyon katsayýlarý incelenmiþtir. Korelasyon katsayýlarýnýn RÝOKÖ toplam puaný için .89, PÝOKBÖ
toplam puaný için ise .88 olduðu, ilk ve ikinci deðerlendirmelerde alýnan puanlar arasýnda pozitif
yönde anlamlý iliþkiler bulunduðu görülmüþtür.

.09

Nötralizasyon

.20

**

.18**

OÝÖ

.19**

.18**

STA

.18**

.15*

MK

.18**

.15*

DÖK

.13*

.17**

Sevilme için .83 olduðu görülmüþtür. PÝOKBÖ ve
alt ölçeklerinin iç tutarlýlýk Cronbach Alpha katsayýlarý hesaplanmýþ ve deðerlerin ölçeðin bütünü
için (X=13.40, SS=15.06) .94, Ahlaklýlýk alt ölçeði
için .88, Sosyallik alt ölçeði için .77, Duygusal
Ýstikrarlýlýk alt ölçeði için .85, Yeterlilik alt ölçeði
için .83, Dýþ görünüþ alt ölçeði için .88 ve Zekâ alt
ölçeði için .71 olduðu görülmüþtür.

Not. RÝOKÖ: Romantik Ýliþki Obsesyon ve Kompulsiyonlarý Ölçeði;
PÝOKBÖ: Partnere Ýliþkin Obsesif Kompulsif Belirti Ölçeði; OKE: Ob sesif
Kompulsif Envanteri -Gözden Geçirilmiþ Form; OÝÖ: Obsesif Ýna nýþlar
Ölçeði; STA : Sorumluluk/Tehdit Algýsý; MK: Mükemmeliyetçi lik/Kesinlik;
DÖK: Düþüncenin Önemi/Kontrolü; *p < .05, **p < .01, ***p < .001.

RÝOKÖ ve PÝOKBÖ Ölçeklerinin Güvenirlik Özellikleri
Ölçeklerin güvenirlik özellikleri iç tutarlýlýk, testtekrar test ve iki yarýya bölme analizleri uygulanarak incelenmiþtir. Mevcut örneklem için
RÝOKÖ'nün bütününe ait (X= 7.58, SS = 8.05) iç
tutarlýlýk Cronbach Alpha katsayýsý .89 olarak hesaplanmýþtýr. Alt ölçeklere ait Cronbach Alpha katsayýlarýnýn Partnere Duyulan Sevgi için .73,
Ýliþkinin Doðruluðu için .78 ve Partner Tarafýndan

Ýki yarý test geçerliðinin deðerlendirilmesi amacýyla
Spearman-Brown katsayýlarý ve iki yarý form arasýndaki Pearson korelasyon katsayýlarý hesaplanmýþtýr.
Spearman-Brown katsayýsý RÝOKÖ için .88,
PÝOKBÖ için .89 olarak, iki yarý arasýndaki korelasyon ise RÝOKÖ için .79, PÝOKBÖ için ise .80
olarak bulunmuþtur.
TARTIÞMA
Bu araþtýrmanýn amacý romantik iliþki ve partnere
iliþkin obsesif-kompulsif belirti þiddetini ölçen
RÝOKÖ ve PÝOKBÖ'nün Türkçe uyarlamalarýnýn
psikometrik özelliklerinin deðerlendirilmesidir.

Tablo 2: RÝOKÖ, PÝOKBÖ, OKE -GGF, OÝÖ-44, DASS-42, YÝYE-II ve ÝDÖ ölçekler inden alýnan puanlar
arasýndaki korelasyonlar

RÝ
PÝ
OKE
OÝÖ
DEP
ANK
STR
KAY
KAÇ

PÝ
.46 **

OKE
.23 **
.16 *

OÝÖ
.19 **
.18 **
.51 **

DEP
.53**
.15*
.23**
.20**

ANK
.47 **
.16 **
.30 **
.24 **
.79 **

STR
.43 **
.11
.26 **
.20 **
.76 **
.82 **

KAY
.60 **
.27 **
.30 **
.25 **
.47 **
.39 **
.39 **

KAÇ
.34 **
.23 **
.21 **
.15 *
.28 **
.17 **
.20 **
.37 **

ÝDÖ
-.58**
-.44**
-.01
-.03
-.31**
-.21**
-.18**
-.38**
-.45**

Not. RÝ: Romantik Ýliþki Obsesyon ve Kompulsiyonlarý Ölçeði; PÝ: Partnere Ýliþkin Obsesif Kompulsif Belirti Ölçeði; OKE: Obsesif
Kompulsif Envanteri -Gözden Geçirilmiþ Form; OÝÖ: Obsesif Ýnanýþlar Ölçeði; DEP: Depresyon Anksiyete Stres Ölçeði -Depresyon; ANK:
Depresyon Anksiyete Stres Ölçeði -Anksiyete; STR: Depresyon Anksiyete Stres Ölçeði -Stres; KAY: Yakýn Ýliþkilerde Yaþantýlar Envanteri
II-Kaygý; KAÇ: Yakýn Ýliþkilerde Yaþantýlar Envanteri II -Kaçýnma; ÝDÖ Ýliþki Doyumu Ölçeði; *p < .05, **p < .01.
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Tablo 3: ÝDÖ’yü yordayan deðiþkenlere ait Hiyerarþik Regresyon Analizi özeti

1. Basamak
OKE-GGF
DASS Depresyon
DASS Anksiyete
DASS Stres
2. Basamak
YÝYE Kaygý
YÝYE Kaçýnma
3. Basamak
RÝOKÖ
Not. N = 271;

***

Beta

t

-.42

- 4.26 ***

R
.33

R2
.11

F
8.04 ***

.54

.30

18.42 ***

.67

.45

30.12 ***

***

-.23
-.36

-3.67
-6.31 ***

-.52

***

-8.43

p < .001

Analiz sonuçlarý RÝOKÖ'nün üç, PÝOKBÖ'nün altý
faktörlü yapýlarýnýn orijinal form ile tutarlý olarak
Türk örneklemi için de geçerli olduðunu desteklemiþtir. RÝOKÖ ve PÝOKBÖ puanlarýnýn obsesifkompulsif semptom þiddeti ve obsesif inanýþlarla
anlamlý ancak yüksek olmayan korelasyonlar
sergilemesi obsesif semptomlarla belirli bir ölçüde
iliþkili olmakla birlikte farklý ve baðýmsýz bir
kavramý ölçmekte olduklarýna iþaret etmiþ ve ölçeklerin dýþ ölçüt geçerliðini desteklemiþtir. RÝOKÖ ve
PÝOKBÖ puanlarý ölçeklerin orijinal formlarý için
bildirilen deðerlerle tutarlý olarak depresyon,
anksiyete ve stres puanlarýyla pozitif yönde, iliþki
memnuniyeti ile ise negatif yönde korelasyonlar
sergilemiþtir. RÝOKÖ ve PÝOKBÖ'nün obsesifkompulsif semptomlarýn, depresyon, anksiyete ve
stres belirtilerinin ve güvensiz baðlanmanýn etkileri
kontrol edildikten sonra, iliþkiden duyulan memnuniyetsizliði
anlamlý
olarak
yordadýðý
görülmüþtür. Benzer biçimde RÝOKÖ ve PÝOKBÖ
puanlarýnýn demografik deðiþkenlerin, depresyon

ve stres belirtilerinin etkileri kontrol edildikten
sonra obsesif-kompulsif semptom þiddetini anlamlý
olarak yordadýðý bulunmuþtur. Hem RÝOKÖ, hem
de PÝOKBÖ puanlarýnýn yüksek ve düþük obsesif
semptom gruplarýný ayýrt ettiði bulunmuþtur.
Güvenirlik analizlerinin sonucunda RÝOKÖ ve
PÝOKBÖ ile alt ölçeklerinin orijinal çalýþmanýn
deðerleriyle paralel bir biçimde yüksek iç tutarlýk
katsayýlarýna sahip olduðu görülmüþtür. Bu
sonuçlar, RÝOKÖ ve PÝOKBÖ'nün Türkçe formlarýnýn tatmin edici geçerlik ve güvenirliðe sahip
olduðuna iþaret etmiþtir.
Sonuç itibariyle, romantik iliþki ve partner temalý
obsesif-kompulsif belirtilerin OKB'nin diðer semptom gruplarý ve obsesif inanýþlarla anlamlý ancak
çok yüksek olmayan iliþkiler sergilemesi, bu iki
yapýnýn diðer belirti ve inançlarla ayrýþan belirti
gruplarý olduðuna iþaret etmektedir. Ayrýca, diðer

Tablo 4: ÝDÖ’yü yordayan deðiþkenlere ait Hiyerarþik Regresy on Analizi özeti

1. Basamak
OKE-GGF
DASS Depresyon
DASS Anksiyete
DASS Stres
2. Basamak
YÝYE Kaygý
YÝYE Kaçýnma
3. Basamak
PÝOKBÖ
Not. N = 271;

180

***

Beta

t

-.42

- 4.26 ***

-.23
-.36
-.33

R
.33

R2
.11

F
8.04 ***

.54

.30

18.42 ***

.63

.40

24.56 ***

***

-3.67
-6.31 ***
-6.60

***

p < .001
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Tablo 5: OKE-GGF’yi yordayan deðiþkenlere ait Hiyerarþik Regresyon Analizi özeti

1. Basamak
Cinsiyet
Yaþ
Eðitim süresi
Ebeveyn eðitim süresi
DASS Depresyon
DASS Stres
2. Basamak
RÝOKÖ
Not. N = 271; *p < .05,

**

p < .01,

Beta

t

-.16
-.15
-.21
-.24

- 2.72 **
-2.23 *
-3.54 ***
-3.87 ***

.20

2.32 *

.16

*

***

2.44

R
.43

R2
.19

F
10.15 ***

.45

.21

9.71 ***

p < .001

belirtilerle karþýlaþtýrýldýðýnda obsesyon semptomlarýyla daha güçlü bir iliþkinin sergilenmiþ olmasý,
bu iki semptom türünün iliþki deneyimi ve partnere
iliþkin obsesif meþguliyet ve þüphelerle karakterize
olan, ego-distoniklik ve giricilik gibi özellikleri
bakýmýndan normal þüphe ve endiþelerden ayrýlan
özgün obsesif-kompulsif semptom türleri olduðu
görüþünü desteklemektedir (9,10).
Bu iki ölçüm aracýnýn Türkçe'ye uyarlanmasýnýn
alanyazýnda oldukça yeni kavramlar olan romantik
iliþki ve partnere yönelik obsesif-kompulsif belirtilerle ilgili yeni araþtýrmalarýn yapýlmasýna olanak
saðlayacaðý, böylece farklý semptom profillerinin
görüldüðü bir bozukluk olan OKB'nin daha iyi
anlaþýlabilmesine katkýda bulunacaðý düþünülmektedir. Bununla birlikte ölçeklerin geçerlik ve
güvenirlik çalýþmalarý klinik olmayan örneklem kullanýlarak gerçekleþtirilmiþtir. OKB ile ilgili kavramlarýn incelendiði araþtýrmalarda yetiþkin ve üniversite öðrencilerinden oluþan örneklemler sýklýkla
kullanýlýyor olsa da (26), çalýþmanýn romantik iliþki
ve partner odaklý belirtilerden þikayetçi olan

bireylerle tekrar edilmesinin bulgularýn klinik
örnekleme
genellenebilirliðini
arttýracaðý
düþünülmektedir.
SONUÇ
Özetle, araþtýrma sonuçlarý romantik iliþki ve partner içerikli obsesyon ve kompulsiyonlarýn doðasýný
daha iyi anlayabilmek amacýyla geliþtirilmiþ olan
RÝOKÖ ve PÝOKBÖ'nün Türkçe uyarlamalarýnýn
tatmin edici geçerlik ve güvenirlik deðerlerine
sahip olduðuna, Türkiye popülasyonunda geçerli ve
güvenilir bir þekilde kullanýlabileceðine iþaret
etmiþtir.

Yazýþma adresi: Arþ.Gör. Ezgi Trak, Hacettepe Üniversitesi,
Psikoloji Bölümü, Ankara ezgi.trak@hacettepe.edu.tr

Tablo 6: OKE-GGF’yi yordayan deðiþkenlere ait Hiyerarþik Regresyon Analizi özeti
Beta
t
R
R2
.43
.19
1. Basamak
**
-.16
- 2.72
Cinsiyet
-.15
-2.23 *
Yaþ
-.21
-3.54 ***
Eðitim süresi
-.24
-3.87 ***
Ebeveyn eðitim süresi
DASS Depresyon
.20
2.32 *
DASS Stres
.45
.20
2. Basamak
.12
2.09 *
PÝOKBÖ
Not. N = 271; *p < .05,

**

p < .01,
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***

F
10.15 ***

9.43 ***

p < .001
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PARTNERE Ý LÝÞKÝN OBSESÝF KOMPULSÝF BELÝRTÝ ÖLÇEÐÝ (PÝOKBÖ)
Aþaðýda insanlarýn romantik iliþkilerinde yaþayabilecekleri deneyimlere iliþkin ifadeler yer almaktadýr.

Sizin yakýn

iliþkilerinizde neler yaþadýðýnýzý deðerlendirmek istiyoruz. Lütfen aþaðýdaki ifadelerin yakýn iliþkilerinizde deneyimlediðin
düþünce ve davranýþlarý ne ölçüde yansýttýðýný belirtiniz. “Partner” ifadesiyle romantik iliþki içinde olduðunuz kiþi (eþ

iz

, sevgili,

niþanlý, sözlü vb.) kastedilmektedir.
Rakamlar aþaðýda görülen sözlü ifadelere denk gelmektedir:

Bana hiç uygun
deðil.

Bana biraz uygun.

Bana orta düzeyde
uygun.

Bana oldukça uygun.

Bana çok uygun.

0

1

2

3

4

1.

Partnerimin sahip olduðu ahlak düzeyinden memnunum.

0

1

2

3

4

2.

Partnerimin sosyal becerilerini tekrar tekrar gözden geçiririm.

0

1

2

3

4

3.

Partnerimin yeterince akýllý ve derinlik sahibi biri olup olmadýðýný sürekli
sorgularým.

0

1

2

3

4

4.

Partnerimin dýþ görünüþünden memnunum.

0

1

2

3

4

5.

Partnerimin sosyal becerileri ile ilgili düþünceler beni rahatsýz eder.

0

1

2

3

4

6.

Partnerimin ahlaki düzeyine iliþkin þüpheler beni sürekli rahatsýz eder.

0

1

2

3

4

7.

Partnerimin zihinsel olarak dengesiz olduðu fikrini aklýmdan çýkarmakta
zorlanýrým.

0

1

2

3

4

8.

Partnerimin yeterince zeki olup olmadýðý konusunda çevremdeki insanlardan
(arkadaþlarýmdan, ailemden vs.) sýk sýk onay ararým.

0

1

2

3

4

9.

Partnerimle birlikteyken onun fiziksel kusurlarýný görmezden gelmekte
zorlanýrým.

0

1

2

3

4

10.

Partnerimin hayatta “bir þey baþarma” becerisini sürekli diðer
kadýn/erkeklerinkiyle karþýlaþtýrýrým.

0

1

2

3

4

11.

Partnerimin zeka seviyesini diðer kadýn/erkeklerinkiyle sürekli karþýlaþtýrýrým.

0

1

2

3

4

12.

Partnerimin duygusal tepkilerini diðer kadýn/erkeklerle karþýlaþtýrma eðilimimi
kontrol etmekte zorlanýrým.

0

1

2

3

4

13.

Partnerimin yeterince zeki olmadýðý düþüncesi beni çok rahatsýz eder.

0

1

2

3

4

14.

Partnerimin fiziksel görünüþündeki kusurlarla ilgili düþünceler beni sürekli
rahatsýz eder.

0

1

2

3

4

15.

Her gün, partnerimin “iyi ve ahlaklý” bir insan olmadýðý düþüncesinden rahatsýz
olurum.

0

1

2

3

4

16.

Partnerimin zeka seviyesinden memnunum.

0

1

2

3

4
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17.

Sürekli, partnerimin yeterince ahlaklý olduðuna dair kanýt ararým.

0

1

2

3

4

18.

Partnerimin sosyal konulardaki beceriksizliðine iliþkin düþünceler beni her gün
rahatsýz eder.

0

1

2

3

4

19.

Partnerim aklýma her geldiðinde görünüþündeki kusurlarý düþünürüm.

0

1

2

3

4

20.

Partnerimin ahlak düzeyini sürekli incelerim.

0

1

2

3

4

21.

Sürekli, partnerimin sosyal yetersizliklerini telafi etmeye çalýþýrým.

0

1

2

3

4

22.

Partnerimin duygusal olarak dengesiz olduðuna iliþkin þüpheler beni rahatsýz
eder.

0

1

2

3

4

23.

Partnerimin sosyal becerilerinden memnunum.

0

1

2

3

4

24.

Partnerimin tuhaf bir þekilde davranýp davranmadýðýný sürekli incelerim.

0

1

2

3

4

25.

Zihnim partnerimin hayatta baþarýlý olup olmayacaðýný deðerlendirmekle çok
meþguldür.

0

1

2

3

4

26.

Partnerimin fiziksel kusurlarýný diðer kadýn/erkeklerinkiyle karþýlaþtýrma
konusunda kontrol edemediðim bir dürtü hissederim.

0

1

2

3

4

27.

Partnerimi düþündüðümde, modern dünyada baþarýlý olabilecek türden biri olup
olmadýðýný merak ederim.

0

1

2

3

4

28.

Sürekli, partnerimin iþ hayatýndaki baþarýsýna dair kanýt ararým.

0

1

2

3

4

Kodlama
Ahlaklýlýk: 6, 15, 17, 20
Sosyallik: 2, 5, 18, 21
Duygusal Ýstikrar: 7, 12, 22, 24
Yeterlilik: 10, 25, 27, 28
Dýþ görünüþ: 9, 14, 19, 26
Zeka: 3, 8, 11, 16
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ROMANTÝK ÝLÝÞKÝ OBSESYON VE KOMPULSÝYONLARI ÖLÇEÐÝ (RÝOKÖ)
Aþaðýda insanlarýn yakýn iliþkilerinde yaþayabilecekleri deneyimlere iliþkin ifadeler yer almaktadýr.

Sizin yakýn iliþkilerinizde

neler yaþadýðýnýzý deðerlendirmek istiyoruz. Lütfen aþaðýdaki ifadelerin yakýn iliþkilerinizde deneyimlediðiniz düþünce ve
davranýþlarý ne ölçüde yansýttýðýný belirtiniz. “Partner” ifadesiyle romantik iliþki içinde olduðunuz kiþi (eþ

, sevgili, niþanlý,

sözlü vb.) kastedilmektedir.
Rakamlar aþaðýda görülen sözlü ifadelere denk gelmektedir:

Bana hiç uygun deðil.

Bana biraz uygun.

Bana orta düzeyde
uygun.

Bana oldukça uygun.

Bana çok uygun.

0

1

2

3

4

1.

Partnerimi gerçekten sevmediðim fikrini aklýmdan çýkaramam.

0

1

2

3

4

2.

Partnerimle ilgili þüphelerimi aklýmdan kolaylýkla çýkarabilirim.

0

1

2

3

4

3.

Ýliþkimden sürekli þüphe duyarým.

0

1

2

3

4

4.

Partnerimin bana olan sevgisiyle ilgili þüphelerimi aklýmdan çýkarmakta
zorlanýrým.

0

1

2

3

4

5.

Ýliþkimin doðru olup olmadýðýný tekrar tekrar kontrol ederim.

0

1

2

3

4

6.

Sürekli, partnerimin beni gerçekten sevdiðine dair kanýt ararým.

0

1

2

3

4

7.

Partnerimi neden sevdiðimi kendime tekrar tekrar hatýrlatmam gerektiðini
hissederim.

0

1

2

3

4

8.

Partnerimin beni sevdiðinden eminim.

0

1

2

3

4

9.

Ýliþkimde bir þeylerin “doðru olmadýðýna” dair düþüncelerden aþýrý derecede
rahatsýz olurum.

0
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2

3

4

10.

Partnerime olan sevgimden sürekli þüphe duyarým.

0

1

2

3

4

11.

Partnerime sürekli beni sevip sevmediðini sorarým.

0

1

2

3

4

12.

Sýk sýk iliþkimin “doðru” olduðuna dair onay ararým.

0

1

2

3

4

13.

Partnerimin aslýnda benimle birlikte olmak istemediði düþüncesi beni sürekli
rahatsýz eder.

0

1

2

3

4

14.

Partnerimi ne kadar sevdiðimi tekrar tekrar kontrol etmem gerektiðini
hissederim.

0

1

2

3

4

Kodlama:

Partnere duyulan sevgi: 1, 7, 10, 14
Ýliþki “doðruluðu”: 3, 5, 9, 12
Partner tarafýndan sevilmek: 4, 6, 11, 13
Tüm sorularýn benzer biçimde cavaplanmadýðýný kontrol etmek için: 2, 8
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