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ÖZET

Karşı lıkl ı etkile şen, evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birli ği yapabilen ve sorunlarını olumlu bir şekilde çözebilen çiftlerin evlili ği uyumlu bir evlilik olarak tan ımlanır. Dolayısıyla; mutluluk, doyum ve beklentilerin
gerçekleşmesi, evlilikte kar şılıkl ı uyum ile mümkündür. Bu nedenle klinisyenler kadar ara ştırmacılar da evlilik
kalitesi ve evlilik uyumunun ara ştırılmasına giderek artan bir ilgi duymaya başlamışlardır. Bu alanda ülkemizde
daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu yaz ıda, Batı literatüründe ve ülkemizde e şler arasındaki uyum
hakk ındaki çalışmaların gözden geçirilmesi amaçlanm ıştır. An ılan çalışmalarda; sorun çözme becerisi, karşılıklı iletişim, bağlılık, aşk ve yak ın olma gereksinimi gibi evlilik uyumunu etkileyebilecek olas ı etkenler özetlenmi ştir. Ayr ıca çiftler arası ndaki uyumsuzlu ğ un çocukların davranışları üzerine etkileri tartışılm ıştır.
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ABSTRACT

Marital Adjustment

Couples who communicate with each other, agree on many marital and family issues and solve problem constructively are described as maritally adjusted; consequently happiness, satisfaction and fullfillment of expectations are possible only by mutual adjustments in a marriage. Therefore, clinicians as well as researchers have become increasingly interested in the quality and accord of marriage. And in this area there is a growing need for
studies in our country. The present paper aims to review the major approaches and empirical studies on marital
adjustment in western cultures and our own culture. In this review, the probable factors that can induce marital
adjustment such as problem solving ability, mutual communication, intimacy, need of love and proximity have
been summarized. Moreover, marital maladjustment and its effects on children behaviour have been discussed.
Key words: Marital adjustment, marriage, problem solving

Evlilik Uyumuna ilişkin Kavramlar ve Kuramsal Yakla şımlar
Evlilik ilişkisi, evlilik doyumu, evlilik mutluluğu ve evlilik uyumu gibi kavramlar, pek çok
araştırmaya temel olu şturmu ştur. Yalnız psikiyatrist ve psikologlar de ğil, farklı bilim dalların-

dan mensup pek çok bilim adam ı da konuya ilgi
duymaktad ır. Farklı uzmanlık alanları çerçevesinde bu kavramları temel alan çok say ıda araştırma yapılmaktadır.
Sosyal bilimciler tarafından bir evliliğin nasıl
iyi bir şekilde i şlev görece ği ile ilgili birçok te-
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sürerek doyum ve uyumun iki farkl ı kavram olduğuna işaret etmektedirler (2).
Görüldüğü gibi çok boyutlu olan e şler arasındaki uyumun, nasıl tanımlanması ve neleri kapsaması gerektiğine ilişkin görüş ayrılıklar' 1900'lü
yılların sonuna kadar sürmü ştür ve bu tart ışmalar halen devam etmektedir. Dolay ısıyla evlilik
ilişkisi incelenirken, kavramlar ın tanımının çok
iyi yapılması ve eşler aras ındaki uyumun, çat ışmanın ve doyumun farkl ı kavramlar olduğunun
anlaşılması gerekmektedir (2,3).
Birbiri ile etkileşen, evlilik ve aileyi ilgilendiren
konularda fikir birliği yapabilen ve sorunlarını
olumlu bir şekilde çözebilen çiftlerin evliliği
uyumlu bir evlilik olarak tan ımlanır. Evlilik
uyumu ayrıca çiftlerin uyumlu birlikteliklerinin
sonucu olarak evlilik hayat ındaki memnuniyeti
ve mutluluğu da tanımlar. Bu noktada daha genel bir kavram olmas ı nedeniyle evlilik doyumu
ile karışır. Oysa ki çift uyumunda, evlilik doyumunda olduğu gibi bireylerin öznel alg ısı
aralarındaki ilişkinin niteliği değerlendirilmektedir. Bu nedenle evlilik uyumunda e şlerden her
birinin iyi bir ili şki sürdürebilme kapasiteleri de
önemlidir (4). Eşler aras ındaki çatışma; eşler
aras ındaki sözel ve fiziksel sald ırganlığı tanımlar (2,3). Evlilik doyumu ise bireylerin ili şkilerinin tüm yönlerinde hissettikleri öznel mutluluk
ve hoşnutluk duyguları olarak tan ımlanmaktad ır
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tim kullanılmıştır. Genel olarak evlilik iki basit
şekilde değerlendirilir: İlk terim evliliğin iptali,
boşanma, aynl ık, terk etme gibi konulan içeren
evlilik sürekliliği kavramıdır. Sürekliliği olan
bir evlilik eşlerden birinin doğal ölümü ile sonlanır. Istikrars ız bir evlilik eşlerden birinin ya da
her ikisinin iste ği ile sonlandınlır. Diğer bir terim ise, eğ er evlilik devam ediyorsa evlilik kalitesi kavramıdır. Bu kavram evlilik süresince evlilik ilişkisinin nasıl olduğu, eşlerin bu konuda
ne hissettiği ve bu durumdan nas ıl etkilendiği ile
doğrudan ili şkilidir. Evlilik uyumu, evlilik doyumu, mutluluğu, evlilik bütünlüğü kavramları
evlilik ilişkisinin kalitesini tanımlamak için kullanılan kavramlard ır. Evlilik kalitesi kavram ı
evlilik doyumu, evlilik uyumu ve evlilik bütünlüğünü de kapsayan genel bir kavramd ır ( 1 ). Evlilik kalitesi, evli çiftlerin ilişkilerinin öznel değerlendirilmesi olarak tan ımlanır. Yüksek evlilik kalitesinin, iyi uyum, yeterli ileti şim, evlilik
ilişkisinde yüksek doyum ve mutluluk derecesi
ile ilişkili olduğu düşünülmektedir ( 1 ). Evliliğin
niteliğini yordamada uyumun daha önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle evliliğin niteliğini değerlendiren çalışmalarda sıklıkla çift
uyumunu değerlendiren ölçekler kullan ılmaktadır. Tüm bu kavramlar ın nasıl tanımlanacağı ya
da nas ıl ölçüleceği konusunda henüz bir fikir
birliği olmaması nedeniyle, baz ı araştırmac ılar
nasıl adlandınlırsa adlandırılsın ya da nas ıl ölçülürse ölçülsün, bu kavramların içeriklerinin
benzer olduğu ve her birinin etkile şimi ve tutumları betimlediğini ileri sürmektedirler. Özellikle evlilik uyumu ve evlilik doyumu kavramlan, aralarında yüksek korelasyon olmas ı nedeniyle çok sık birbirine kan ştınlmakta ve e ş anlamlı olarak kullan ılmaktadır. Doyumlu çiftlerin
aynı zamanda uyumlu çiftler oldu ğu belirtilerek
bu iki kavramın birbirinden farkl ı kavramlar olmadığı ileri sürülmektedir. Buna kar şılık bazı
araştırmac ılar ise, bu korelasyon katsay ısının
böyle yorumlanmas ının yanlış olduğunu ileri
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(5).

Evlilik Uyumunun Ölçülmesi
Ülkemizde evlilik uyumunun ölçümü amac ıyla
Çift Uyum Ölçe ğinin kullanıldığı çalışmalarda
demografik de ğişkenlerle evlilik uyumu aras ındaki ilişkiler incelenmi ştir. Tutarel K ışlak ve
Çabukça yaptıkları çalışmada demografik değişkenler ile empatinin evlilik uyumunu yordamadaki katkılanm araştırmış ve cinsiyete bağlı ola-
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rak empati puanları arasında fark olup olmadığına bakılmıştır. Çalışmanı n sonuçlarına göre,
empatinin evlilik uyumunu yordayan anlaml ı bir
değişken olduğ u, empatiyle ili şkinin niteliği arasında olumlu bağlantının olduğu ve empati puanlannın cinsiyete bağlı olarak değişmediğ i belirlenmiştir (4).

2) Eşler arasındaki çatışma (eşler arasındaki fiziksel ve sözel sald ırganlığın sıklığı ve yoğunluğunu ölçmeye çalışan araştırmalar).
3) Ebeveyn çocuk ilişkisi (evlilik ilişkisini ebeveyn çocuk ilişkisine göre değerlendiren çal ışmalar) (2,8 ).
Benzer şekilde Grych ve Fincham (1990), e şler
arasındaki doyum ile eşler aras ındaki çatışma
kavramlarının birbirine zıt kavramlar olarak görülmesine karşın, mutsuz evliliklerin daima çatışma ile tanımlanmayacağını ve çoğu evlilikte
doyumlu olan çiftin çat ışma içinde olabilece ğini
belirtmiştir. Ayrıca eşler aras ındaki çatışma örneğin; ebeveyn çocuk ili şkisi gibi çocuğun uyumunu etkileyen diğer etkenlerle de ili şkilidir
(2,9) .

Eşler Arasındaki Uyumsuzlu ğun Çocukların
Davranışları Üzerine Etkileri

ya

Eşler aras ındaki uyumun ölçümüne ili şkin makalelerde görü ş aynlıkları ve farklı yaklaşımlar
yer almaktadır. Bazı araştırmacılar, eşler arasındaki uyumu ölçerlerken, e şlerin evlilikleri ile
ne hissettikleriyle ilgilenmiş ler ve eşler arası ndaki uyumun belirleyicileri olarak e şlerin evlilik doyumu ya da mutlulu ğuna ilişkin bizzat
kendilerinden aldıkları bilgileri kullanmıştır (2).
Bazı araştırmacı lar ise, e şler aras ındaki uyumu,
eşlerin ayrı ayrı duyguları olarak değil de, eşler
arasındaki ilişkinin bir özelli ği olarak değerlendirmiştir. Anılan araştırmacılar eşler arasıdaki
uyumu ölçerlerken ileti şim ve çatışma gibi ilişkinin kapsadığı özellikleri kullanmıştır (2,6). Son
yı llarda ise Johnson, Amazola ve Booth (1992),
eşler arasındaki uyumun do ğasını ve eşler arasındaki uyumun dura ğanlığını anlamak için evli
çiftlerle 8 y ıllı k zaman içinde üç kez görü şme
yapmıştır. Yaptıkları analizler sonucunda, e şler
arasındaki uyumun nas ıl ölçülürse ölçülsün ki şilik özellikleri kadar durağan olduğunu belinmişlerdir. Ayrıca, araştırmada eşler aras ındaki
mutluluk ve etkileş imin zaman içinde azald ığı,
boşanma eğilimi ve anlaşmazlığın ise değişmediği görülmüştür (2,7). Erel ve Burman (1995)
ise, yaptıkları meta-analiz çal ışmasında eşler
arası ndaki uyum ile ilgili olan araştırmayı incelemiş ve bu çalışmaları 3 boyuttan birine yerle ştirmişlerdir. Bu boyutlar a şağıda belirtildiği gibidir:
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Aile içinde yaşanan huzursuzluk ve gerginlik
başta çocuklar olmak üzere, aile fertlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Dolay ısıyla eşler arasındaki uyum ile çocuğun uyumu arasındaki
ilişki sıklıkla araştırılan konuların başında gelmektedir. Çocu ğun uyumu denildiğinde, çocuğun davranışmırı uygunluğu, duygusal aç ıdan
iyi olması, benlik kavram ı ve başarı gibi unsurlar anlaşılmaktadır. Eşler arasındaki çatışma ile
çocuğun uyumu aras ındaki ilişkiyi inceleyen bir
grup çalışmada çocuktaki sald ırganlık, antisosyal davranış ve kaygı gibi değişkenler ele alınmıştır. Örneğin, çocuklar ebeveynleri aras ında
ortaya çıkan anlaşmazlıklarda örnek alma yoluyla kavganın bir çözüm yolu oldu ğunu öğrenmekte; bu da çocu ğun saldırganlığını arttırmaktadır. Benmerkezci olan küçük çocuklar ise,
ebeveynleri aras ındaki çatışmadan dolayı kendi-

1) Eşler arasındaki doyum (eşler aras ındaki uyumu; ahenk, doyum, gerilim çerçevesinde olumlu ya da olumsuz olarak de ğerlendiren çalışma-
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lerini suçlamaktadırlar (2).
Eşlerin Sorun Çözme Becerilerinin Evlilik
Uyumuna Etkileri

Lavee, Mc Cubbin ve Olson (1987), geçmi ş yaşam olaylannın daha çok kişisel çatışma ve evlilikteki rollerle ili şkili olup evlilik uyumunda
azalmaya neden oldu ğunu ileri sürmüştür ( 12).
Beach ve O'Leary (1993), depresif belirtilerin
başlangıcmın eşlerin olumsuz davranışlarını tetikleyebileceğini, depresif e şlerin sorun çözme
ile ilgili tartışmalarda daha olumsuz sözel ve sözel olmayan davran ışlar sergilediklerini ve depresif olmayan e şe göre evlilikleri ile ilgili daha
olumsuz algılara sahip olduklaı= ileri sürmü ştür. Sorun çözme sürecinde e şlerin davranışlarındaki değişkenlik yaşam olayları ile etkilenmekte olup eşlerin uyumlarını da etkiler. Uyum
sağlayıcı sorun çözme becerilerini kullanan ki şilerin yaşam olaylan bağlamında pratik yaptıkça
becerileri güçlenir, evlilik içi sorunlan azal ır ve
evlilik uyumlan artar. Evlilik çalış malan eşlerin
sorun çözme davranışlarını sözel içerik ve duygusal ifade aç ısından ele alır. Sözel içerikle
çalışmalar olumsuz davran ışlann doyumlu
çiftlerle doyumsuz çiftleri birbirinden ay ırdığını
ve evlilik üzerinde olumsuz davram şlann yıpratıcı etki yaptığını göstermektedir. Ayrıca eşlerin
iletişimleri sırası nda sergiledikleri özgün duygularm sorunlu ve sorunsuz çiftleri ay ırmada
çok belirleyici oldu ğu ileri sürülmektedir. Aynlma, sı zlanma, üzüntü evlilik doyumundaki düşüşü öngörebildiği gibi eşler aras ındaki mizah
evlilik doyumundaki art ışı öngörebilir ( 13).

ya

Evlilikte mutluluk çiftlerin ili şki kurma becerileri ile ilişkilidir. Bu bağlamda sorun çözme
önemli bir ilişki kurma becerisidir. Evlilik doyumu ile sorun çözme becerileri ve çift ili şkileri ile
ilgili çok az şey bilinmektedir. Evlilik içi sorunlarda etkili sorun çözme yetene ğinin evlilik doyumuna önemli katkısı olduğu tartışılmazdır.
Evlilik sorunlannı çözmede birçok uygun kodlama sistemi vardır. Bu sistemler, sorun çözme
becerisinden çok sürece odaklan ır. David R. Winemiller evlilik içi sorunları çözmeyi değerlendiren bir ölçek olan Evlilik Etkin Kodlama Sistemini (Marital Efficacy Coding Sytem) kullanarak yaptığı bir çalışmada eşlerin etkili çözüm
önerisinde bulunabilme becerilerinin evlilik doyumunun önemli belirleyicilerinden biri oldu ğunu belirtmiştir. Evlilik doyumu, e şlerin hangi
sıklıkla sorun yaşadığı, sorunu çözerken gerçek
yaşam koşullarını hangi oranda göz önüne aldıkları ve ne sıklıkta etkili çözüm yolu ürettikleri ile ilişkili bulunmuştur. Hiç şüphe yok ki, evliliklerinde doyumlu olmayan çiftlerin sorun çözümleri daha az sonuç vericidir ( 10).

Kişisel benzerlik ve e şin doğru algısı eşler arasındaki yakınlığı arttırır. Faktör analizleri evliliğ in dört önemli boyutunu gözönüne sermi ştir.
Bunlar; evlilikte uyum, ki şisel özellikler, yakınlık ve problem çözmedir ( 11 ).

pec

Yapılan çalışmada sorunu sonuçland ırma oranları ile önerilen çözüm yollannın sayısı arasında
belirgin olumsuz bağlantı bulunması, basit çözüm yollannın daha etkili olduğu ve aşırı aynntının sorun çözme etkili ğini azalttığını göstermektedir. Ayrıca evlilik doyumu yüksek olan
çiftlerin sorun s ıklığının daha az ve sorunlar ının
daha tipik olduğu görülmü ştür. Sonuç olarak
çiftlerin sorun çözme becerilerinin evlilik doyumu düşük ve yüksek olan çiftleri öngörmede
güçlü bir belirleyici olabilece ği ileri sürülmektedir ( 1°).
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Yapılan araştırmalarda çatışmalarını başanlı bir
şekilde çözümleyen eş lerin çocuklarına sorun
çözmede çok iyi örnek olduklar ı belirtilmektedir. Davies ve Cummings 'e (1994) göre çocuklar ve ergenler sadece e şler arasındaki çatışma-
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ya tepki vermezler, ayn ı zamanda çatışmanın
nasıl çözümlendiğiyle de ilgilenirler. Dolay ısıyla, çocukların duyguları ve davranışları eşler
arasındaki çatışmanın nasıl çözümlendiğiyle
ilişkilidir
( 14 ).

( 13 ).

Thomas N. Bradbury ve Catherine L. Cohan'n ın
(1997) yaptıkları çalışmada sorun çözme davranışının yaşam olaylanmn etkisini hafiflettiğini,
kadınların öfke gösterdiklerinde ve kayna şmaya
yönelik davrandıklannda yaşam olaylarından
kaynaklanan depresif yak ınmalarında hafif azalma olduğunu saptamıştır. Sonuç olarak bu durum depresif kad ınların evlilik uyumlarında artışa neden olur. Evlilikte erke ğin kişiler arası sorunları fazla olduğunda kadının öfkesi, erkeğin
depresif yakınmalarının artışını öngörebilir.
Özetle, kadınların öfkesinin yaşam olaylan bağlamında kendi ki şisel ve evlilik uyumları için
faydalı olduğu ile ilgili bulgular vard ır. Beklenenin tersine bu çal ışmada, evlilik içi ciddi sorun olduğunda erkeğin olayı aşırı derecede kafikatürize etmesinin bo şanma riskini arttırdığı
saptanmıştır. Mizah, kayg ı içeren bir kaçmma
davranışı olarak görülebilir. Çiftlerin sorunla
yüzleşmekten kaçınmasına, sorunun saptınlmasına yol açar, ancak sorunun çözümüne katk ıda
bulunmaz. Evliliklerinde mutsuz olan kad ınların
geri çekildiği, boyun eğici davrandıklan, sorunun çözümüne katkıda bulunmadıkları ve bu durumun dış olaylardan kaynaklanan evlilik sorunlannda uyum sağlayıcı olmadığı belirtilmiştir.
Bu durumda sorun tamamen çözülmez ve devam eder

(2 ).
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Eğer çiftler sürekli kavga ediyorlarsa, bu onlar ın
mutsuz olduğu anlamına gelmeyebilir. Baz ı işler çoğu konularda anlaşamazlar fakat kar şılıklı
konuşarak sorunlarını çözümleyebilirler. Çocuğun davranışlarını yordamak için de, çatışmanın
nasıl çözümlendiğinin incelenmesi gerekmektedir. Eşler aras ındaki çatışmaya uzun süre maruz
kalan çocukların, daha sonraki çatışma ortamlannda daha incinebilir olduklan ve daha çok duygusal tepki verdikleri görülmektedir. Literatürde, çatışmanın aslında insanın yaşamının bir
parçası olduğu ve çocukların eşler aras ında yaşanan sıradan çatışmalara maruz kalmalar ının
yaşamda karşılaşacakları çatışmalar ile nas ıl başa çıkacaklannı öğrenmeleri açısından yararlı
olabileceği de vurgulanmaktad ır. Ancak bu çatışmalar kişiler aras ı ilişkileri yıpratmamışsa,
çözümlenebiliyorsa ve fiziksel şiddet uygulama
aşamasına gelmemiş ise, çocukların duygusal
gelişiminde önemli bir rol oynayabileceği görülmektedir
Uyum sağlayıcı sorun çözme becerileri eşleri yaşam olaylarına karşı daha esnek
hale getirebilirken uyumsuz sorun çözme becerileri eşleri soruna daha duyarl ı hale getirebilir.
Örneğin, uyumlu becerileri olan bir çift, sorunlarını savunmac ı olmayan bir şekilde tartışır,
nötral ses tonunda birbirlerinin görü şünü öğrenmek ister ve sohbetlerine mizah katar. E şlerden
birinin sorunu olduğunda sorunu birlikte çözerler, soruna karşı birlikte bir savunma plan ı geliştirirler. Tam tersine; e şlerden birinin sorun çözme becerisi yetersiz ise güçlüklerden dolay ı diğerini suçlayıcı ve sinirli olabilir, yüksek ses tonunu kullanabilir ve birlikte plan geli ştirmekten
kaçabilir. Sonuç olarak da evlilik doyumunda
azalma olur. K ısacası, yaşam olaylarında çift

uyumunu arttıran en önemli unsur e şler aras ındaki sağlıklı etkileşimdir. Yaşam olayları, bilişsel yetersizlik ve duygusal huzursuzluk durumunda sorun çözme davranışında kötüleşmeye
ve stresin artmas ına neden olabilir. Bu yetersizlik, eşleri birbirlerinin hatas ını aramaya daha
yatkın hale getirir ve öfkeye, dü şmanlığa, üzüntüye, yetersiz ileti şime ve yetersiz duygusal paylaşıma neden olabilir

( 13 ).

Evlilik ilişkisi ile ilgili olarak köklerini Hill'in
(1949) çal ışmalanndan alan kriz kuram ı , ailelerin işlevlerini aç ıklamak için geliştirilmesine
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karşın, bazı araştırmacılar kuramı, evliliğin sonuçlarını yordamak ve aç ıklamak için kullanmaktadırlar. Bu yaklaşım, evlilik doyumundaki
azalmadan, ayr ılık ya da boşanmadan krizin başarısızlıkla sonuçlanmasını sorumlu tutar. Genel
olarak daha fazla stres yaratan olaylar ya şayan
eşler, evlilikle ilgili olumsuz sonuçlara daha yatkındırlar. Bu durum e şlerin sorun çözme becerileri ve olayları tanımlama biçimlerine göre de
değişmektedir (5 ).
Evlilik Uyumuna ilişkin Yapılan Çalışmalar

a

Batı literatüründe e şler arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar çok yayg ın olarak araştırılmasına ve çok sayıda araştırma yapılmasına karşın,
ülkemizde bu konuya ili şkin yaklaşımların çok
sınırlı düzeyde olduğu görülmektedir. ŞirvanlıÖzen (1999), tarafından yapılan bir çalışmada
çatışma ve boşanmanın davranış ve uyum sorunları üzerindeki rolleri incelenmi ştir. Eşler
arasındaki uyumun çocuklar üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği bu çalışmada, çatışmalı ve
boşanmış ebeveynlerin çocuklarının psikolojik
sorun düzeyleri ve kayg ı düzeylerinin, çatışmasız ebeveynlerin çocuklar ına oranla daha yüksek
olduğu; çatışmas ız ebeveynlerin çocuklarının,
çatışmalı ve boşanmışlannkine oranla çevrelerinden daha fazla sosyal destek alg ıladıklan ortaya çıkmıştır (2,15).

Gottman, kaçıngan çiftlerin e şler aras ındaki
farklılıklan kabul eder gibi göründüklerini ve
güç durumlarda derin tart ışmalara girmediklerini belirtmi ştir. Çalışmalar kaçmgan ileti şim paterni olan bazı çiftlerin kabul edilebilir bir evlilik uyumlannın olabileceğini veya kaliteli bir
evlilik sürdürebileceklerini göstermektedir. Bulgular ilişkilerinde eşitliğe önem veren payla şımcı çiftlerin evlilik uyumlann ın daha iyi olduğunu, daha e şitlikçi ve yap ıcı bir iletişim içinde
bulunduklannı ortaya koymaktadır. Birbiriyle
paylaşma arzusu olmayan çiftlerin çat ışmaları
çözme gereksinimini her zaman hissetmedikleri
ya da eşlerden sadece birinin bütün kararlar ı aldığı, bu gibi durumlarda ileti şimin evlilik uyumunu daha az etkileyebilece ği söylenebilir. Bu
çiftler bu aç ıdan geleneksel ya da çatışmadan
kaçınan çiftlere benzetilebilir ( 17).
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Norman Epstein (1999), ileti şim paternlerinin
evlilik uyumuna katkısı ile ilgili yaptığı bir çalışmada, ilişkiye odakl ı evliliği olan kadınların
evlilik uyumunun, ilişkiye daha az odakl ı olan
kadınlara göre daha iyi oldu ğunu ve bunun da
iletişimle ilişkili olduğunu, erkekler aç ısından
ise bir farkl ılık olmadığını belirtmiştir ( 18 ).

Yılmaz (2001), tarafından yapılan çalışmada
ise, eşler arasındaki uyumun ve ebeveyn çocuk
etkileşiminin, çocukların benlik algılan ve akademik başarıları ile olan ilişkileri; ilköğretim, lise ve üniversite ö ğrencilerinde incelemi ştir. Sonuç olarak, eğer çocukların ebeveynleri aras ındaki uyuma ili şkin algılan yüksekse, benliklerine ilişkin değerlendirmeleri olumlu olmakta;
eğer algılanan uyum düşükse, bu olumsuzluk
onlann benliklerine ilişkin algılarmı da olumsuz
yönde etkilemektedir (2,16).
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Christensen ve ark., talep etme geri çekilme iletişim paterni olarak adland ırdıklan iletişim tipinin çiftler aras ında yaygın olup ilişkide uyumla
ters orantılı olduğunu ileri sürmüştür. Bu paternde, eşlerden biri bir konuda konu şurken, karşı
tarafı eleştirir, ondan yakınır. Bu sırada diğer eş
tartışmayı sonlandırarak, konuyu de ğiştirerek,
sessiz kalarak ya da oday ı terk ederek cevap verir ( 19).
Ellis (1962) tarafından, sorunlu evlilik ili şkilerinde mantıksız beklentilerin rolü vurguland ıktan sonra evlilik uyumunda ve terapide bili şsel
yaklaşım dikkat çekmeye başladı. Mantıksız düşünce ve işlevsel olmayan bili şimlerin evlilik
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uyumunu kötü etkiledi ği, mantıklı ve işlevsel bilişimin ise evlilik uyumunu artt ırdığı yönünde
bulgular daha fazla ortaya kondu ( 20).
Bazı araştırmacılar, evlilik ilişkisinin doğası ile
gerçekçi olmayan inan ışların çok yüksek oranda
evlilikteki kötü uyumu öngörebildi ğini ileri sürmüş ve bilişsel içeriğin evlilik sorunlarına eşlik
eden genel mantıksızlıktan daha önemli olduğuna dikkati çekmi şlerdir. Aynı zamanda ki şinin
kendisini ve eşini algılayışının yani kişileraras ı
ilişkilerdeki algını n evlilik uyumunun önemli
bir göstergesi oldu ğunu da vurgulamışlardır (20).

Geriye dönük çalışmalar kadınlarda depresyon
ile evlilik uyumu aras ında bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Kötü evlilik uyumu bildiren kadınların, evlilik uyumu iyi olanlardan belirgin
olarak daha depresif olduklar ı saptanmıştır.
Kahn, Coyne ve Margolin (1985), çiftlerden biri depresif olduğunda eşler aras ı yakınlıkta, evlilik içi çatışmalann çözülmesinde, ileti şim yeteneğinde, cinsel doyum ve duygu d ışavurumunda bozukluk olduğunu ileri sürmüştür (27).
Fox (1973), eşitlik ve güvene dayanan, birbirine
bağlı olma durumunun evlilik doyumunda
önemli rol oynadığını ileri sürmektedir (28). Eşler arasında bağlılık ayrıca çift uyumunun
önemli yordayıcılarmdan biridir. Güven duygusu; evin geçimini sa ğlama, ev işlerindeki rollerin paylaşımı gibi eşitlik anlayışı ile ilişkilidir.
Güven yokluğunda, eşitlik ilkesine dayanan evlilik güvensizlik duygulan ile tehdit alt ına girer
(29). Ayrıca Fox, her e şin ilişkilerinin kendi evlilik doyumlanmn önemli bir belirleyicisi olduğunu ileri sürmüştür. Bu bulgular, Türkiye'de
yapılan benzer çalış ma gruplanyla uyumlu bulunmuştur. Ayrıca yüksek sosyoekonomik düzeydeki bireylerde olduğu gibi maddi bağımlılığın azaldığı durumlarda, duygusal bağlılık ve
birbiriyle ilgili olmanın, çiftler aras ında uyumun
artmas ında ve evlilik doyumunda çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamıştır (28).

(22) .
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Bir çalış mada Creamer ve Campbell, uyumlu
çiftlerin uyumsuz çiftlere göre kendilerini tanımlamalarını n benzer olduğ unu saptamıştır.
Ayrıca bu çalış mada benzerlik ile çift uyumu
arasında olumlu ilişki olduğu saptanmıştır (21 ).
White ve Hatcher, eş lerin hissettikleri gereksinimlerin benzerliği ile uyumları arasında olumlu bir ilişki olduğuna dair kan ıtlar bulmu ştur

aidiyetin ortaya koyulmas ının olduğunu ileri
sürmüştür. Aynca yakınlık gereksinimi ile otonominin birbiriyle çatıştığını belirterek, otonominin sevgiden ve diğerlerine saygıdan bağımsiz olduğunu ileri sürmü ştür (25,26).

Eş seçimi dışında tamamlay ıcılık gereksiniminin evlilik uyumu ve duyumunda önemli bir belirleyici olup olmadığı merak edilen bir konu olmuştur. Winch kuram ında uyumdan bahsetmemesine karşın, bu kuram doğal olarak gereksinimlerin tamamlanmas ına yönelik eş seçiminde
bulunanların evliliklerinde, tamamlay ıcı eş seçiminde bulunmayanlara göre daha uyumlu oldukları şeklindedir. Bu yaklaşımı kullanarak bazı araştırmacı lar, ihtiyaçların benzerliğinin genel ölçümü ve evlilik uyumu aras ında olumlu
bir ilişki olduğunu ileri sürmüştür (23). Bireylerin gereksinimleri incelendi ğinde, Katz ve ark.,
evlilik uyumunun ihtiyaçların tamamlayıcılığı
ile ilişkili olduğunu saptamıştır (24).
Maslow (1954), uyumsuzluğun en sık karşılaşılan sebeplerinin aş k gereksiniminin, duygunun,

Fowers ve Olson; canl ı, uyumlu, geleneksel ve
uyumsuz başlıkları altında dört ayrı evlilik öncesi çift grubu tanımlamıştır. Bu gruplarla yap ılan çalışmalarda, canlı olarak tan ımlanan çiftler;
güçlü iletişim yetenekleri olan, duygusal ve cinsel doyumları yüksek, birçok konuda uyum sa ğ45

Erbek, Be ştepe, Akar, Eradamlar, Alpkan

Evlilik Uyumu

layabilen, genel anlamda evlilik doyum düzeyi
en yüksek olan gruptur. Uyumlu çiftler orta derecede doyumlu bulunmu ş olup bu grupta gözlenen doyum azalmasının evlilik ve çocuklar ile
ilgili konularda gerçek d ışı görüşlerden kaynaklanıyor olabileceği belirtilmi ştir. Geleneksel
çiftler ayrılmayı en az düşünen grup olmalanna
rağmen oldukça doyumsuzken, uyumsuz çiftlerin gerilimli ve bo şanma eğiliminde oldukları
bulunmuştur (30).

Sonuç olarak evlilik krizi nedeniyle psikolojik
yardım için başvuran eşlerin uyumlannı etkileyen sorunların saptanarak, terapi sürecinde bu
sorunlar üzerinde durulmas ı önemlidir. E şler
arasındaki etkile şimin ve uyumun artması evlilik doyumunu da arttıracaktır. Ülkemizde eşler
arasındaki uyumu değ erlendiren, geçerlik ve güvenirliği yapılmış ölçekler olmasına rağmen bu
konuda kültürümüze özgü ölçeklerin geli ştirilerek değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayn ı zamanda eşler arasındaki uyuma ili şkin çalışmalar
incelenirken, uyum, doyum, çat ışma gibi kavramlarm tan ımlan ölçekler bağlamında değiştiği
için bu kavramlann doğru değerlendirilmesi
önemlidir. Bu konuda daha ayd ınlatıcı bilgi için
kültürümüze uygun geli ştirilmi ş ölçekler ile çok
sayıda araştırmaya ihtiyaç duyulmaktad ır.

a

Çift uyumunun önemli belirleyicileri aras ında
sayılan davran ışsal birbirine bağlı olma, gereksinimlerin karşılanması, duygusal dü şkünlük evlilik doyumunda da önemli rol oynar. Evlilikte
yakın olma ve evlilik doyumu aras ında çok doğrudan bir ilişki vardır. Zaman geçtikçe e şler arasında yakınlık arttıkça evlilik doyumunda da artış olur (31 ).

SONUÇ

(32) .

Reichman'a göre yakın olma kadın ve erkek için
farklı işlevlere doyum sağlamaktadır. Kadın için
yakınlık ilişkiyi doyum ve mutluluğa götürür.
Diğer yandan erkek, yak ın ilişkinin etkisini diğer işlev alanlarına taşır. Kadın ve erkeğin duygusal yakınlık deneyimleri birbirinden farklıdır.
Erkek cinsel ili şkiyi duygusal yakınlığı arttırmak için kullanırken kadın cinsel yakınlık için
duygusal yakınlığa gereksinim duyar (31,33).
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Waring ve Chelune (1983), kendini açma ile yakın olmanın aynı şey olmadığını, fakat kendini
açmanın çiftler aras ında yakınlığın derecesinin
belirleyicisi olduğunu belirtmi ştir. Her ne kadar
çiftler evlilik ilişkisinde yakın olma ve kendini
açma konusunda benzer görü şlere sahipse de kadınlar ve erkekler aras ında yakın olma ve evlilik
doyumu algısının farklı olduğu saptanmıştır
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