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Öz 

Bu ara�tırmanın amacı, 20–30 ya� grubuna dahil olan erkeklerin e� seçimine yönelik 
tutumlarının ve e�ten beklentilerinin farklı de�i�kenler açısından betimlenmesidir. Ara�tırmada 
Tarama modeli kullanılmı�tır. Ara�tırmanın çalı�ma grubunu, Bir Kamu kurumunca 2013 yılı Mayıs 
ayı itibarıyla hizmet içi e�itime alınan 100 ki�ilik bekâr erkek memur grubu olu�turmaktadır. 
Ara�tırmanın verileri “Ki�isel Bilgi Formu” ve “Romantizm ve E� Seçim Tutum Ölçe�i” kullanılarak 
toplanmı�tır. Toplanan veriler SPSS (17,0) paket programı yardımıyla ilgili analizler yapılarak 
yorumlanmı�tır(p<0.05). Elde edilen sonuçlar çalı�maya katılan memurların e� seçim tutumlarının ve 
e�ten beklentilerinin aylık gelir düzeyi, do�um yeri ve ö�renim düzeyi de�i�kenlerine göre 
farklıla�madı�ı ya� de�i�kenine göre ise anlamlı bir farklılık görülmü�tür. 

Anahtar Kelimeler: E� seçimi, Memur, E�ten Beklenti. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is investigating through some demographic variables the 20-30 years 
old single men's attitudes of spouse selection and their expectations from their spouses. Scanning 
model has been used in the research.. The study group of the research consists of 100 single men who 
were recruited and given on-the-job training by a public organization in May 2013. The data are 
collected through the tools titled “Personal Information Form” and “Romanticism and Spouse Selection 
Attitude Scale”. The data are analyzed and interpreted through SPSS (17.0) programme (p<0.05). The 
results show that 20-30 years old men's spouse selection attitudes and their ecpectations from spouses 
do not depend on monthly income, birth place or education level but tightly depend on age variable. 

Keywords: Mate Choice, Civil Servant, Expectations from Peers. 
 

 

G�R�� 
Genellikle evlilikler bir seçme süreci sonucunda gerçekle�ir. E� seçiminde iki temel ilke 

vardır. “Benzerlik Ülkesi”ne göre, sınırlı bir bireyler grubu içinde ya�, ırk, etnik köken, 
toplumsal sınıf, e�itim ve ki�ilik benzerliklerine dayanılarak seçim yapılır. Benzerlik 
(homogrami) ilkesi benzerlerin birbirini çekti�i gerçe�i üzerine kurulmu�tur. Buna kar�ılık 
“Bütünleme ilkesi” e�lerin özellikle ki�ilik açısından farklı ve tamamlayıcı özellikleri nedeniyle 
seçildi�ini savunur. Bu ilke kar�ıtların birbirini çekti�i gerçe�ine dayanmaktadır. Ara�tırmalar 
hangi ilkenin daha çok uygulandı�ını ortaya koyamamı�tır. Ancak benzerlik ilkesinin daha 
geçerli oldu�u yolunda izlenimler vardır. Bu ilkenin daha geçerli olması, böyle bir seçimin 
sosyo-ekonomik sınıf, din, e�itim gibi alanlarda daha az çatı�maya yol açması, özellikle evlili�in 
������������������������������������������������������������
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ilk yıllarında kar�ılıklı toplumsalla�ma sürecinin daha kolay olması nedeniyle olabilir. Ayrıca 
ana baba iste�i ve toplumsal baskı da benzerlik ilkesi do�rultusundadır. Psikolojik geli�im, 
cinsel çekim ve a�k etkenleri de evlili�i ça�rı�tırır. Kar�ı cinsten, a�a�ı yukarı aynı ya�ta, fiziksel 
çekicili�i olan herhangi birine kar�ı heyecansal uyanı� a�k olarak yorumlanabilir. Evlilik kararı 
ise romantik bir a�ka ba�lı olarak alınmaz, mutlu ya da mutsuz sonuçlara katlanmayı içeren 
sevme kararına dayanılarak alınır.(Aytaç ve Bayram,2006: 90) 

Aile evrensel bir kurum olmasına ra�men tek bir aile tanımı yapmak olanaksızdır. 
Toplumun en küçük ve temel birimi olan aile, ülkeden ülkeye, kültürden kültüre farklılık 
gösterdi�i gibi aynı ülke içinde kentten kırsal kesime, sosyal sınıflara ve ekonomik durumlara 
göre farklılık gösterir. Her toplumun kendine özgü bir aile biçiminin olması, ailenin 
tanımlanmasını zorla�tırır (Duyar, 2002: 35). 

Aile, içinde bulundu�u toplumun bir birimi olarak, onun özelliklerini ta�ır. Toplumun 
de�er yargılarını, gelenek ve göreneklerini, be�enilerini, inançlarını kısacası kültürünü yansıtır. 
Bunun yanında özel bir içyapısı ve i�levi vardır. Bu nedenle sürekli toplumla alı� veri� içinde 
bir kurulu� olarak çalı�ır (Yörüko�lu, 1987: 71). 

Dünyanın hiç bir yerinde ailesiz topluma rastlanmamı�tır, toplumların refahı, 
mutlulu�u ve güçlülü�ü toplumu olu�turan ailelerin sa�lıklı yapılarıyla do�rudan ili�kilidir. Bu 
sa�lıklı yapı ise en iyi evlilik kurumuyla sa�lanabilmektedir ve aile ile ilgili kurumlara en yakın 
kurum olarak evlilik kurumu gelmektedir (Koçino�lu, 1991: 44). 

Evlenip yuva kurmak insan topluluklarının en belirgin özelliklerindendir (�ahinkaya, 
1979). Evlilik tanım olarak; "tam ve sürekli bir hayat ortaklı�ı yaratmak üzere ayrı cinsiyetteki 
iki ki�inin hukuken makbul ve geçerli birle�mesi olup, sosyal, ahlaki ve aynı zamanda hukuki 
bir kurumdur". Aynı cinsten olanlar arasında evlenme, Türk kamu düzenine aykırıdır. Nitekim 
3444 sayılı kanunla Medeni Kanun'un 29. maddesine getirilen ekte, cinsiyet de�i�ikli�i halinde 
evli�in kendili�inden sona erece�i hükmüne yer verilmi�tir. �nsan Hakları Sözle�mesi'nin 12. 
maddesi de aynı cinsten olan ki�ilerin ya�ama ortaklı�ını koruma alanına dahil etmemi�tir 
(Öztan, 2000: 135). 

Her insan evlilikten bir �eyler beklemekte ve bu da insandan insana de�i�mektedir. 
�nsanları; "evli insanlar ço�unlukta oldu�u için, yalnızlıktan kurtulmak için, ekonomik güvence 
için, çocuk sahibi olmak için, mutlu ve iyi bir ya�am için, üstünlük ve cinsel doyum sa�lamak 
için, evlili�i ortaklık olarak gördükleri için, insanların büyük kısmı evli oldu�u için, evlilik 
do�al bir olay oldu�u için..." gibi sebepler evlenmeye zorlayan sebeplerdendir (Çaplı, 1992: 86). 

Tüm dünya toplumlarında oldu�u gibi Türk toplumunda da yüzlerce insan 
evlenmektedir. Evlenen bireylerin bazıları bilinçli, bazıları da toplumda alı�ılmı� bir davranı� 
oldu�u için evlenmektedir. Bireyin sa�lıklı evlilik yapabilmesi için öncelikle kronolojik 
olgunlu�a eri�mesi gerekir. Kronolojik olgunlu�a eri�meden gerçekle�tirilen evliliklerde de�er 
yargılarının ve beklentilerin ileriki ya�larda de�i�ti�i; bu nedenle evlilikte uyumun 
sa�lanamadı�ı görülmektedir. Ki�ilerin henüz zevkleri, amaçları, beklentileri, hayat felsefeleri, 
sosyal de�erleri tam kararlılık göstermedi�inden küçük ya�ta yapılan evlilikler yeterince 
sa�lıklı görülmemektedir. Türk Toplumu'nun yapısı gere�i, evlilikler genelde bireylerin 
kronolojik olgunlu�u dikkate alınmadan ço�u kez büyüklerin kararıyla gerçekle�mektedir 
(Bilen, 2004: 27). 

E� seçimi ve evlilik, bireyin ya�antısında oldukça önemli bir yer tutan ve bireyin belli 
bir olgunlu�a eri�mesi sonucunda olu�an bir olaydır. E� seçimi yapılırken e� olacak kimsenin 
birçok özelli�inin e� seçimi yapan bireyin özellikleriyle kar�ılıklı olarak uyumlu olması 
ili�kilerin daha sa�lıklı yürümesini sa�lar. Ki�ilik özellikleri, genel görünü�, ekonomik 
imkânlar, mesleki ve sosyal statü, din ve ideolojik görü�ler e� olarak seçilecek ki�ide aranan 
niteliklerden bazıları olur. 
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AMAÇ 
 Bu ara�tırmanın amacı günümüz toplumunda evlenme ça�ına gelmi� olan 20-30 ya� 
grubuna dahil erkeklerin e� seçimine ili�kin tutumlarının ve beklentilerin ne düzeyde oldu�unu 
belirlemektir. Bu temel amaç do�rultusunda;  

 “Ya�”, “Ö�renim Durumu”, “Do�um Yeri (Bölge Ba�lamında)” ve “Aylık Net Gelir” 
de�i�kenlerine göre Erkeklerin E� Seçimine Yönelik Tutumları ve E�ten Beklentileri anlamlı 
farklılık gösterip göstermediklerine dair soruların cevapları aranacaktır. 

YÖNTEM 
Ara�tırmanın Modeli: 
Ara�tırma betimsel bir nitelikte oldu�u için tarama modeli kullanılarak yapılmı�tır. 

Tarama modeli, geçmi�te ve hâlen var olan durumu oldu�u gibi betimlemeyi amaçlayan bir 
ara�tırma yakla�ımıdır. Tarama modeli daha çok sayıda elemandan olu�an bir evrende, evren 
hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak örnek ya da 
grup üzerinde yapılmaktadır (Karasar,2002). 

Çalı�ma Grubu: 
Ara�tırmanın çalı�ma grubunu, Bir Kamu kurumunca 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla 

hizmetiçi e�itime alınan 100 ki�ilik erkek memur grubu olu�turmaktadır. 
Veri Toplama Araçları 
Ara�tırma kapsamında çalı�ma grubuna dâhil olanların demografik özelliklerini 

belirlemek amacıyla dört soruluk ki�isel bilgi formu kullanılmı�tır. Bu form; ya�, ö�renim 
durumunuz, do�um yeriniz (bölge açısından) ve aylık net geliriniz maddelerinden 
olu�maktadır. Ara�tırmada, katılımcıların e� seçimine yönelik tutumlarını ve e�ten 
beklentilerini belirlemek amacıyla Cobb, Larson ve Watson (2003) tarafından geli�tirilen ve 
Güngör, Yılmaz ve Çelik (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlayıp geçerlik ve güvenirlilik 
çalı�malarını yaptıkları “Romantizm ve E� Seçimi Tutum Ölçe�i (REST)” uygulanmı�tır. 
Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .65 olarak bulunmu�tur.  32 adet sorudan olu�an Ölçe�in 1, 9, 
20 ve 30. maddeleri çeldirici maddeler olup, puanlama sürecinde hesaplanmamaktadır. Ölçe�in 
toplamından alınabilecek en dü�ük puan 28, en yüksek puan ise 140'dır.  Ölçekten dü�ük puan 
alınması e� seçimindeki sınırlandırıcı inanç düzeyinin dü�üklü�üne, yüksek puan ise 
yüksekli�ini ifade etmektedir.  

Verilerin Analizi 
Çalı�maya katılan bireyler hakkında tanımlayıcı bilgiler sa�lamak amacıyla SPSS 17.0 

paket programı yardımıyla çalı�mada kullanılan testlere ili�kin tablolarda frekanslara, ortalama, 
standart sapma, minimum ve maksimum de�er gibi tanımlayıcı istatistikler verilmi�tir. 

BULGULAR 
Tablo 1’de çalı�maya katılan erkek memurların ki�isel özelliklerine ili�kin bilgiler sunulmu�tur. 

Tablo 1. Ara�tırmaya Katılan Memurların Ki�isel Özelliklerinin Frekans Da�ılımı 
             
Özellikler       f % Kümülatif %   
Ya�    20-22    10 10  10                                   
    23-25    48 48  58  
    26-28    32 32  90  
    29-30    100 100  100  
Ö�renim Durumu  Lise    15 15  15  
    Meslek Lisesi   2 2  17  
    Meslek Yüksek Okulu  10 10  27  
    Fakülte-Yüksek Okul  62 62  89 
    Lisansüstü   11 11  100  
Do�um Yeri   Karadeniz   15 15  15  
    Maramara   1 1  16  
    Ege    17 17  33  
    Akdeniz   17 17  50  
    Güneydo�u   6 6  56  
    Do�uanadolu   12 12  68  
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    �çanadolu   32 32  100  
Aylık Gelir (TL)   1500 ve altı   18 18  18  
    1501-1750   5 5  23  
    1751-2000   68 68  91  
    2001-2250   8 8  99  
    2.251 ve üstü   1 1  100  
 

Yukarıdaki tabloda ara�tırma sürecine dâhil edilen, bekâr erkek memurların farklı 
de�i�kenler açısından demografik özellikleri sunulmu�tur. 
 

Tablo 2. Ara�tırmaya Katılan Memurların Sorulara Verdikleri Cevapların Betimsel �statistikleri 
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    Alt   Boyutlar             Sorular (f)/% (f)/% (f)/% (f)/% (f)/% 
Beraber ya�ama                         

  4. 
Evlilik öncesi birlikte ya�amak, mutlu evlili�i 
sürdürebilme �ansımızı arttıracaktır. 

44 21 19 12 4 

  12. 
Evlilik öncesi birlikte ya�arsak, evlili�imizde daha 
mutlu olaca�ımıza inanıyorum. 

51 20 12 14 3 

  19. 
�li�kimizi denemenin bir yolu olarak, evlenmeden 
önce birlikte ya�amak bizim için iyi bir fikirdir. 

54 19 11 11 5 

  27. 
Evlenmeden önce birlikte ya�ama, evlili�imizin nasıl 
gidece�ini test etmenin iyi bir yoludur. 

48 22 14 9 7 

    Ortalama 49,3 20,5 14 12 4,8 
 
Yalnız ve tek Do�ru                        

  10. 
Dünyada mutlu bir evlilik yapabilece�im birçok ki�i 
var. 

19 25 34 7 15 

  25. 
Dünyada evlenebilece�im "sadece bir ve tek" do�ru 
insan var. 

28 28 17 16 11 

    Ortalama 23,5 26,5 26 12 13 
A�k Yeterli                         

  2. 
Benim için gerçek olan tek bir a�k vardır, o da 
evlenece�im ki�iye olan a�ktır. 

15 7 11 25 42 

  3. 
Birbirimize kar�ı hissetti�imiz sevgi, evlenmek için 
yeterli bir neden olmalıdır. 

16 14 18 31 21 

  11. 
Birbirimize duydu�umuz a�k, mutlu bir evlilik 
yürütmek için yeterli olmalıdır. 

12 15 25 33 15 

  17. 
Ruh ikizimi buldu�um zaman, partnerimle benzer 
özelliklere sahip olmak benim için önemlidir. 

48 22 14 9 7 

  18. 
Birbirimizi sevdi�imiz sürece, evlili�e giden 
yolumuzda hiçbir engelin durmasına izin 
vermemeliyiz. 

6 7 10 37 40 

  26. 
Ancak Bir aptal, çok sevdi�i biriyle evlenmekten 
kaçar. 

21 13 25 22 19 

    Ortalama 20,6 14,2 18 26 20 
Tam Güven                         

  5. 
Evlili�imin iyi yürüyece�inden kesin olarak emin 
olmalıyım ki, sevgilimle evlenmeyi dü�ünebileyim 

4 8 13 37 38 

  13. 
Evlenmeden önce iyi bir e� olaca�ımdan tamamen 
emin olmalıyım. 

5 2 11 43 39 

  15. 
Yeterince uzun süre beklersem, evlenece�im do�ru 
ki�i bir gün kar�ıma çıkar. 

18 32 28 14 8 

  21. 
�li�kimiz zaman içinde yeterince güçlü oldu�unu 
ispat edinceye kadar, sevgilimle evlenmek için 
beklemeliyim. 

8 14 22 34 22 

  28. Evlenmeden önce evlili�e tamamen hazır olana kadar 5 10 19 40 26 
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beklemeliyim. 

    Ortalama 8 13,2 19 34 27 
�dealle�tirme                         

  6. 
Sevdi�im ki�i benim için tamamıyla ideal olmasa bile 
onunla evlenirim. 

11 28 22 19 20 

  14. 
�li�kimizdeki her �ey beni memnun etmiyorsa, 
sevgilimle evlenmemeliyim. 

16 18 26 24 16 

  22. 
Evlenece�im do�ru ki�iyi bulabilmek benim 
kontrolümde olan bir �ey de�ildir. 

12 18 26 22 22 

  29. 
Benim ihtiyaçlarımın hepsine cevap verebilece�inden 
emin olmasam bile yinede sevgilimle evlenirdim. 

11 23 30 21 15 

    Ortalama 12,5 21,8 26 22 18 
Çaba Gösterme                         

  7. 
Evlenilecek do�ru ki�iyi bulma, çabadan daha çok bir 
�ans i�idir. 

10 8 31 32 19 

  23. 
Gelecekteki e�im ve ben evlenmeden önce çok iyi bir 
arkada� olmalıyız 

11 19 24 29 17 

  31. 
Evlenmek çok çabalamadan, do�al olarak geli�en bir 
süreçtir. 

9 15 25 29 22 

    Ortalama 10 14 27 30 19 
Zıt Kutuplar                         

  8. 
Birbirine a�ırı derecede benzer olan çiftlerin ili�kileri 
çok sıradan ve sıkıcıdır. 

21 27 30 13 9 

  16. 
Evlenmeye karar verdi�im zaman, partnerimle 
benzer özelliklere sahip olmak benim için önemlidir. 

14 45 13 18 10 

  24. 
Birçok yönden bana benzeyen biriyle evlendi�imde 
ili�kimiz daha güçlü olacaktır. 

27 34 19 12 8 

  32. 
Benim ki�ilik özelliklerim tam tersi özelliklere sahip 
birisiyle evlenmeliyim. 

59 26 6 4 5 

   Ortalama 30,3 33 17 12 8 
Beraber ya�ama                         

  4. 
Evlilik öncesi birlikte ya�amak, mutlu evlili�i 
sürdürebilme �ansımızı arttıracaktır. 

44 21 19 12 4 

  12. 
Evlilik öncesi birlikte ya�arsak, evlili�imizde daha 
mutlu olaca�ımıza inanıyorum. 

51 20 12 14 3 

  19. 
�li�kimizi denemenin bir yolu olarak, evlenmeden 
önce birlikte ya�amak bizim için iyi bir fikirdir. 

54 19 11 11 5 

  27. 
Evlenmeden önce birlikte ya�ama, evlili�imizin nasıl 
gidece�ini test etmenin iyi bir yoludur. 

48 22 14 9 7 

    Ortalama 49,3 20,5 14 12 4,8 

Yalnız ve tek Do�ru                        

  10. 
Dünyada mutlu bir evlilik yapabilece�im birçok ki�i 
var. 

19 25 34 7 15 

  25. 
Dünyada evlenebilece�im "sadece bir ve tek" do�ru 
insan var. 

28 28 17 16 11 

    Ortalama 23,5 26,5 26 12 13 

A�k Yeterli                         

  2. 
Benim için gerçek olan tek bir a�k vardır, o da 
evlenece�im ki�iye olan a�ktır. 

15 7 11 25 42 

  3. 
Birbirimize kar�ı hissetti�imiz sevgi, evlenmek için 
yeterli bir neden olmalıdır. 

16 14 18 31 21 

  11. 
Birbirimize duydu�umuz a�k, mutlu bir evlilik 
yürütmek için yeterli olmalıdır. 

12 15 25 33 15 

  17. 
Ruh ikizimi buldu�um zaman, partnerimle benzer 
özelliklere sahip olmak benim için önemlidir. 

48 22 14 9 7 

  18. 
Birbirimizi sevdi�imiz sürece, evlili�e giden 
yolumuzda hiçbir engelin durmasına izin 
vermemeliyiz. 

6 7 10 37 40 

  26. 
Ancak Bir aptal, çok sevdi�i biriyle evlenmekten 
kaçar. 

21 13 25 22 19 

    Ortalama 20,6 14,2 18 26 20 
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Tablo 2 incelendi�inde “Beraber Ya�ama” alt boyutunda yer alan 4, 12, 19 ve 27. 
sorulara verilen cevapların aritmetik ortalaması %49,3’ tekabül etmekte ve katılımcıların evlilik 
öncesi beraber ya�amayla alakalı görü�lerin yer aldı�ı bu kısımdaki sorulara kesin bir dille kar�ı 
çıkmakta oldukları görülmektedir. Bu boyuta Katılmıyorum cevabı veren %20,5’lik kısımla 
birlikte ele alacak olursak %79,8’lik bir kesimin evlilik öncesi beraber ya�ama ili�kin olumsuz 
görü� beyan ettikleri görülecektir. Ölçe�in batı toplumlarını ele alarak hazırlanmı� oldu�unu 
göz önünde bulunduracak olursak bu alt boyuttaki sorular toplumumuzdaki bakı� açısını 
saptamamıza yardımcı olmaktadır.  

Tabloda “Yalnız ve Tek Do�ru” alt boyutunda yer alan 10. ve 25. sorulara verilen 
cevapların aritmetik ortalamaları incelendi�inde ise yüzdelik olarak da�ılımlar birbirine 
yakınlık göstermektedir. Katılımcıların bu alt boyutta yer alan sorulara verdikleri cevaplar bize 
bir fikir vermekten uzak gözükmektedir. 

Tabloda “A�k Yeterli” alt boyutunda yer alan 2, 3, 11, 17, 18. ve 26. sorulara verilen 
cevapların aritmetik ortalamalarına bakıldı�ında farklılık göze çarpmamaktadır ancak 2. ve 18. 
sorulara baktı�ımızda katılımcıların %42 ve %40 oranında Tamamen Katılıyorum cevabına 
a�ırlıklı olarak i�aretledikleri görülmektedir. Verilen bu cevaplar ı�ı�ında katılımcıların 

Tam Güven                         

  5. 
Evlili�imin iyi yürüyece�inden kesin olarak emin 
olmalıyım ki, sevgilimle evlenmeyi dü�ünebileyim 

4 8 13 37 38 

  13. 
Evlenmeden önce iyi bir e� olaca�ımdan tamamen 
emin olmalıyım. 

5 2 11 43 39 

  15. 
Yeterince uzun süre beklersem, evlenece�im do�ru 
ki�i bir gün kar�ıma çıkar. 

18 32 28 14 8 

  21. 
�li�kimiz zaman içinde yeterince güçlü oldu�unu 
ispat edinceye kadar, sevgilimle evlenmek için 
beklemeliyim. 

8 14 22 34 22 

  28. 
Evlenmeden önce evlili�e tamamen hazır olana kadar 
beklemeliyim. 

5 10 19 40 26 

    Ortalama 8 13,2 19 34 27 

�dealle�tirme                         

  6. 
Sevdi�im ki�i benim için tamamıyla ideal olmasa bile 
onunla evlenirim. 

11 28 22 19 20 

  14. 
�li�kimizdeki her �ey beni memnun etmiyorsa, 
sevgilimle evlenmemeliyim. 

16 18 26 24 16 

  22. 
Evlenece�im do�ru ki�iyi bulabilmek benim 
kontrolümde olan bir �ey de�ildir. 

12 18 26 22 22 

  29. 
Benim ihtiyaçlarımın hepsine cevap verebilece�inden 
emin olmasam bile yinede sevgilimle evlenirdim. 

11 23 30 21 15 

    Ortalama 12,5 21,8 26 22 18 

Çaba Gösterme                         

  7. 
Evlenilecek do�ru ki�iyi bulma, çabadan daha çok bir 
�ans i�idir. 

10 8 31 32 19 

  23. 
Gelecekteki e�im ve ben evlenmeden önce çok iyi bir 
arkada� olmalıyız 

11 19 24 29 17 

  31. 
Evlenmek çok çabalamadan, do�al olarak geli�en bir 
süreçtir. 

9 15 25 29 22 

    Ortalama 10 14 27 30 19 

Zıt Kutuplar                         

  8. 
Birbirine a�ırı derecede benzer olan çiftlerin ili�kileri 
çok sıradan ve sıkıcıdır. 

21 27 30 13 9 

  16. 
Evlenmeye karar verdi�im zaman, partnerimle 
benzer özelliklere sahip olmak benim için önemlidir. 

14 45 13 18 10 

  24. 
Birçok yönden bana benzeyen biriyle evlendi�imde 
ili�kimiz daha güçlü olacaktır. 

27 34 19 12 8 

  32. 
Benim ki�ilik özelliklerim tam tersi özelliklere sahip 
birisiyle evlenmeliyim. 

59 26 6 4 5 

   Ortalama 30,3 33 17 12 8 
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evlenecekleri e�e kar�ı sevgi duyma isteklerinin varlı�ını ve yuvalarını bu sevgi temelinde 
kurma fikirlerinin a�ır bastı�ı anla�ılmaktadır. 

Tablodaki 5, 13, 15, 21. ve 28. soruların “Tam Güven” alt boyutu altında birle�ti�i 
görülmektedir. Sorulara verilen cevapların aritmetik ortalamalarına bakıldı�ında “Katılıyorum” 
�ıkkına %34, “Tamamen Katılıyorum” �ıkkına ise %27’lik bir oranda katılımcıların yönelimleri 
söz konusudur. Bu iki cevabın ortalamalarının toplamını bir arada ele alacak olursak %61’lik bir 
oran kar�ımıza çıkmaktadır. %61’lik kesim evlilikle ilgili karar vermede aceleci davranmaktan 
uzak durmakta, evlilikle ilgili kendilerini hazır hissedene kadar beklemeyi uygun 
görmektedirler, özetleyecek olursak duygusal davranmaktan çok mantıklı hareket etmeyi 
seçmektedirler.  

Tabloda “�dealle�tirme” alt boyutunda yer alan 6, 14, 22. ve 29. sorulara verilen 
cevapların aritmetik ortalamalarına bakıldı�ında sorulara verilen cevapların e�it da�ılım 
gösterdi�i görülmektedir. 

Tabloda “Çaba Gösterme” alt boyutunda yer alan 7, 23. ve 31. sorulara verilen 
cevapların aritmetik ortalamalarına bakıldı�ında %30’luk bir kesimin e� seçiminin çabadan çok 
bir �ans i�i oldu�unu ve do�al bir süreç içerisinde gerçekle�ti�i görü�üne katıldıklarını 
bildirmektedirler. 

Tabloda “Zıt Kutuplar” alt boyutunda yer alan 8, 16, 24. ve 32.  sorulara verilen 
cevapların aritmetik ortalamaları incelendi�inde 16. ve 32. sorular ön plana çıkmaktadır. 16. 
soruya %45’lik bir kesim evlenece�i ki�iyle aynı özellikleri ta�ımayı kabul etmediklerini beyan 
etmektedir. 32. soruya ise %59’luk bir kesim “Benim ki�ilik özelliklerim tam tersi özelliklere 
sahip birisiyle evlenmeliyim” sorusuna kesinlikle katılmadı�ını beyan etmekteler. Bu iki 
birbirinin zıddı olan soruya verilen cevaplar incelendi�inde katılımcıların çeli�ki içerisinde 
oldukları görülmektedir. E� seçiminde farklı özellikler kuramına göre, ki�ilerin kendilerinden 
farklı özelliklere sahip olanı seçmelerinin evlilik mutlulu�unu artıraca�ı dü�ünülmektedir. Bazı 
insanlar, kendilerinde olmayan özellikleri ba�kasında aramaktadır. Ki�isel özellikleri yönüyle 
farklılıklar, konu�ulan konu ve ya�antılarda çe�itlilik ve zenginlik kazandırabilecektir. 
(Yılmazçoban,2011: 180) 

Katılımcıların e� seçimlerine ve e�ten beklentilerinin ya�larına, ö�renim durumlarına, 
aylık gelir düzeylerine ve do�um yerlerine göre de�i�ip de�i�medi�ine ili�kin ANOVA 
sonuçları Tablo 3’te sunulmu�tur. 

Tablo 3. Ara�tırmaya Katılan Memurların e� seçimlerine ve e�ten beklentilerinin ya�larına, ö�renim 
durumlarına, aylık gelir düzeylerine ve do�um yerlerine göre de�i�ip de�i�medi�ine ili�kin ANOVA sonuçları. 

                    

Varyansın Kayna�ı   Kareler 
Toplamı   sd   Kareler 

Ortalaması F P 

Ya� 

Gruplar Arası   1357,392    3   452,464  3,078  0,031* 

Grup �çi   14257,658    97   146,986      

Toplam   15615,05   100         

Ö�renim Durumu 

Gruplar Arası   1005,571    4   251,393  1,652  0,168  

Grup �çi   14609,479   96   152,182      

Toplam   15615,05    100         

Aylık Gelir Düzeyi 

Gruplar Arası   981,75    4   245,437  1,610  0,178 

Grup �çi   14633,3    96   152,43      

Toplam   15615,05    100         

Do�um Yeri 

Gruplar Arası   1032,706    6   172,118  1,109  0,363 

Grup �çi   14582,344    94   155,131      

Toplam   15615,05    100         
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Tablo 3’teki veriler incelendi�inde katılımcıların e� seçimlerine ve e�ten beklentilerine 
ili�kin puanlarının ö�renim durumuna göre [F=1.652, p>.05], aylık gelir düzeyine göre [F=1.610, 
p>.05], do�um yerine göre [F=1.109, p>.05] farklıla�madı�ı görülmektedir. Bir ba�ka ifadeyle 
ara�tırma grubuna dahil olan katılımcıların e� seçimlerine ve e�ten beklentilerine ö�renim 
durumları, aylık gelir düzeyleri ve do�um yerlerinin etki etmedi�i görülmektedir. 

Tablo 3’teki veriler ya� de�i�kenine göre incelendi�inde ise [F=3.078, p< .05] anlamlı bir 
farklılık oldu�u görülmektedir. Ya� de�i�kenine göre katılımcıların e� seçimleri ve e�ten 
beklentileri farklılık göstermektedir. Tablo 4’te ya� de�i�kenin ortalamaları, standart hataları, 
minimum ve maksimum puan aralıkları verilmi�tir.  

Tablo 4.  Ya� De�i�kenine �li�kin Puanların Betimsel �statistikleri 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum 
Maxim

um 

20-22 Ya� 10 92,4000 9,29994 2,94090 80,00 109,00 

23-25 Ya� 48 84,7708 11,78033 1,70034 55,00 113,00 

26-28 Ya� 33 89,6061 12,34640 2,14923 66,00 124,00 

29-30 Ya� 32 79,1000 15,19832 4,80613 47,00 102,00 

Total 100 86,5446 12,49602 1,24340 47,00 124,00 

Tablo 4 incelendi�inde 20–22 ya� aralı�ında 10 ki�ini oldu�u ve sorulara verilen 
cevapların puanlamaların ortalamasının 92,4 çıktı�ı en dü�ük puan alan ki�inin 80 en yüksek 
puan alan ki�inin ise 109 puan aldı�ı görülmektedir. 23–25 ya� aralı�ına 48 ki�inin girdi�i ve 
aldıkları puanların ortalamasının 84,7708 oldu�u katılımcılar tarafından alınan en dü�ük 
puanın 55 en yüksek puanın ise 113 oldu�u görülmektedir. 26–28 ya� aralı�ına 33 ki�inin girdi�i 
ve aldıkları puanların ortalamalarının 89,6061 oldu�u katılımcıların aldı�ı en dü�ük puanın 66 
en yüksek puanın ise 124 oldu�u görülmektedir. 29–30 ya� aralı�ına 32 ki�inin girdi�i ve 
aldıkları puanların ortalamasının 79,1 oldu�u katılımcıların aldı�ı en dü�ük puanın 47 en 
yüksek puanın ise 102 oldu�u görülmektedir. 

Genel olarak ortalamalar incelendi�inde 23–25 ya� aralı�ıyla 26–28 ya� aralı�ına giren 
katılımcıların puanlarında farklılık olmadı�ı birbirlerine yakın de�erler aldıkları görülmektedir. 
Yani bu iki ya� aralı�ındaki ki�ilerin e� seçimine ve e�ten beklentilerine ili�kin görü�leri 
benzerlik göstermektedir. 20–22 ya� grubuna dâhil olanların ortalamaları ile 29–30 ya� grubuna 
dâhil olanların ortalamaları kar�ıla�tırıldı�ında ise farklılık göze çarpacaktır. Romantizm ve E� 
Seçim Tutum Ölçe�inin puanlanması neticesinde dü�ük puan ortalamasına sahip olunması e� 
seçiminde sınırlandırıcı inanç düzeylerinin dü�üklü�üne, yüksek puan aralı�ı ise sınırlandırıcı 
inanç düzeylerinin yüksekli�ine i�aret etmektedir. 29–30 ya� grubuna dâhil olan katılımcıların 
puanlarının aritmetik ortalamaları 79,1’le en dü�ük seviyeyi göstermektedir. 20–22 ya� grubuna 
dâhil olan bireylerin puanlarının aritmetik ortalamaları incelendi�inde ise 92,4’le en yüksek 
puan ortalamasına sahip olduklarını göstermektedir. Bu sonuçlar ı�ı�ında diyebiliriz ki 
katılımcılar 20–22 ya�larında iken e� seçimine ili�kin görü�lerinde kendilerini 
sınırlandırdıklarını, 29–30 ya�larında iken ise bu sınırların büyük oranda ortadan kaldırdıkları 
sonucuna ula�abilmekteyiz. 

SONUÇ ve TARTI�MA 
Genç yeti�kinlik dönemi literatürde e� seçimi, e�le birlikte yasamayı ö�renme, bir aile 

kurma, çocuk yeti�tirme, bir evin i�lerini yürütme, yurtta�lık sorumlu�unu üstlenme ve 
ya�amda meydana gelebilecek de�i�imlere uyum sa�lama �eklinde nitelendirilmektedir (Onur, 
2003; Scott, 2009). Ülkemiz, genç nüfus oranının yüksek oldu�u ülkeler arasında yer almaktadır. 
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TÜ�K Aralık 2010 yılı verilerine göre nüfusun yarısı 29 ya�ın altında oldu�u belirtilmi�tir. 
(TÜ�K, 2010) Evlilik a�amasının güçlü birer adayları olarak seçilen katılımcılara yönelik yapılan 
bu ara�tırma neticesinde 20–30 ya� grubu bekâr memur erkeklerin e� seçimlerine ili�kin 
tutumları ve e�ten beklentileri ö�renim durumları, gelir düzeyleri ve do�um yerlerine göre 
de�i�medi�ini göstermi�tir. Ya� de�i�keni irdelendi�inde ise 20–22 ya�ındaki erkeklerle 29–30 
ya� grubundaki erkeklerin almı� oldu�u puanlar arasında anlamlı bir farklılı�ın ortaya çıktı�ı 
görülmü�tür. Küçük ya� grubundaki katılımcıların e� seçiminde daha fazla kıstas ortaya 
koymaları nedeniyle yapılan evliliklerde aranılan kıstasların sa�lanamaması durumunda 
bo�anma olaylarının sıkla�ması neticesini vermektedir. Üst ya� grubuna dâhil olan katılımcılar 
da ise e�te aranılan kıstasların asgari düzeye çekildi�i aile kurma yolunda ortaya çıkması 
muhtemel problemleri bertaraf etme güdümünde olduklarını göstermektedir. 

Kalmijn. De Graaf ve Poortman, 2004; Arıkan, 1996, evlenme ya�ı dü�tükçe ki�ilerin e� 
tercihlerinde hata yapma olasılı�ının artaca�ı, e�lerin ailelerinin evlenme ya�ının dü�ü�ü ile 
birlikte e�lerin evliliklerine olumsuz etkilerinin artaca�ı, e�lerin maddi, sosyal ve i� imkânları 
bakımından evlenme ya�ları dü�tükçe olanaklarının azalaca�ı dü�ünüldü�ünde, ilk evlenme 
ya�ının dü�üklü�ünün evlilik uyumu üzerinde negatif, ya�ın artı�ının olumlu bir etkisinin 
oldu�u görülmekte oldu�u sonucuna ula�mı� olmaları bizim çalı�mamızla paralellik 
göstermektedir. 

Bacanlı, (2002) e�lerde istenen özellik ve tercihlerin neler olabilece�ini incelemi�tir. Bu 
ara�tırma örne�inde, bekâr kız ve erkeklerin e�lerinde aradıkları bazı özellikler sorulmu�tur. 
De�i�ik özellikler yönüyle kız ve erkek ö�rencilerin verdikleri cevaplar, ya�anılan �ehre göre 
farklılık göstermi�tir. Bu durum bizim çalı�mamızla tutarlık göstermemektedir.  
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