
Evlilik Uyumu 

Evrim ERBEK *, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR **, Nezih ERADAMLAR ***, 
R. Latif ALPKAN **** 

ÖZET 

Karşı lıkl ı  etkile ş en, evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birli ğ i yapabilen ve sorunları n ı  olumlu bir ş ekil-
de çözebilen çiftlerin evlili ğ i uyumlu bir evlilik olarak tan ı mlan ı r. Dolay ı s ıyla; mutluluk, doyum ve beklentilerin 
gerçekleşmesi, evlilikte kar şı l ı kl ı  uyum ile mümkündür. Bu nedenle klinisyenler kadar ara ş tı rmac ı lar da evlilik 
kalitesi ve evlilik uyumunun ara ş tı rı lmas ı na giderek artan bir ilgi duymaya baş lamış lardı r. Bu alanda ülkemizde 
daha fazla bilimsel çalış maya ihtiyaç vardı r. Bu yaz ıda, Batı  literatüründe ve ülkemizde e ş ler arası ndaki uyum 
hakk ı ndaki çalış maları n gözden geçirilmesi amaçlanm ış t ı r. An ı lan çalış malarda; sorun çözme becerisi, karşı l ı k-
lı  iletiş im, bağ l ı lık, aşk ve yak ı n olma gereksinimi gibi evlilik uyumunu etkileyebilecek olas ı  etkenler özetlenmi ş -
tir. Ayr ı ca çiftler arası ndaki uyumsuzlu ğ  un çocukları n davranış ları  üzerine etkileri tartışı lm ış tı r. 

Anahtar kelimeler: Evlilik uyumu, evlilik, sorun çözme 

Düş ünen Adam; 2005, 18 (1): 39-47 

ABSTRACT 

Marital Adjustment 

Couples who communicate with each other, agree on many marital and family issues and solve problem cons-
tructively are described as maritally adjusted; consequently happiness, satisfaction and fullfillment of expectati-
ons are possible only by mutual adjustments in a marriage. Therefore, clinicians as well as researchers have be-
come 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. 
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Evlilik Uyumuna ilişkin Kavramlar ve Ku-

ramsal Yakla şı mlar 

Evlilik ilişkisi, evlilik doyumu, evlilik mutlulu-

ğu ve evlilik uyumu gibi kavramlar, pek çok 

araş tırmaya temel olu ş turmu ş tur. Yaln ız psiki-

yatrist ve psikologlar de ğ il, farklı  bilim dalların- 

dan mensup pek çok bilim adam ı  da konuya ilgi 

duymaktad ır. Farkl ı  uzmanl ık alanları  çerçeve-

sinde bu kavramlar ı  temel alan çok say ıda araş -

tırma yap ı lmaktad ı r. 

Sosyal bilimciler tarafından bir evliliğ in nas ı l 
iyi bir şekilde i ş lev görece ğ i ile ilgili birçok te- 
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tim kullan ı lmış tır. Genel olarak evlilik iki basit 
ş ekilde değerlendirilir: İ lk terim evliliğ in iptali, 
bo ş anma, aynl ık, terk etme gibi konulan içeren 
evlilik sürekliliğ i kavram ıdır. Sürekliliğ i olan 
bir evlilik e ş lerden birinin doğ al ölümü ile son-
lan ır. Istikrars ız bir evlilik e ş lerden birinin ya da 
her ikisinin isteğ i ile sonlandınl ır. Diğ er bir te-
rim ise, eğ er evlilik devam ediyorsa evlilik kali-
tesi kavram ı dır. Bu kavram evlilik süresince ev-
lilik ilişkisinin nas ı l olduğu, eş lerin bu konuda 
ne hissettiğ i ve bu durumdan nas ı l etkilendiğ i ile 
doğ rudan ili ş kilidir. Evlilik uyumu, evlilik do-
yumu, mutluluğu, evlilik bütünlüğü kavramları  
evlilik ili şkisinin kalitesini tan ımlamak için kul-
lanı lan kavramlard ır. Evlilik kalitesi kavram ı  
evlilik doyumu, evlilik uyumu ve evlilik bütün-
lüğünü de kapsayan genel bir kavramd ı r ( 1 ). Ev-
lilik kalitesi, evli çiftlerin ili ş kilerinin öznel de-
ğ erlendirilmesi olarak tan ımlan ır. Yüksek evli-
lik kalitesinin, iyi uyum, yeterli ileti ş im, evlilik 
ilişkisinde yüksek doyum ve mutluluk derecesi 
ile ilişkili olduğ u düşünülmektedir ( 1 ). Evliliğ in 
niteliğ ini yordamada uyumun daha önemli oldu-
ğu dü ş ünülmektedir. Bu nedenle evliliğ in niteli-
ğ ini değ erlendiren çal ış malarda s ıkl ıkla çift 
uyumunu değ erlendiren ölçekler kullan ı lmakta-
dır. Tüm bu kavramlar ın nas ı l tan ımlanacağı  ya 
da nas ı l ölçüleceğ i konusunda henüz bir fikir 
birliğ i olmamas ı  nedeniyle, baz ı  ara ş tı rmac ı lar 
nas ı l adlandınlırsa adland ırı ls ın ya da nas ı l öl-
çülürse ölçülsün, bu kavramlar ı n içeriklerinin 
benzer olduğu ve her birinin etkile ş imi ve tu-
tumları  betimlediğ ini ileri sürmektedirler. Özel-

likle evlilik uyumu ve evlilik doyumu kavramla-

n, aralar ında yüksek korelasyon olmas ı  nede-
niyle çok s ık birbirine kan ş tınlmakta ve e ş  an-
laml ı  olarak kullan ı lmaktad ır. Doyumlu çiftlerin 
ayn ı  zamanda uyumlu çiftler oldu ğu belirtilerek 
bu iki kavram ın birbirinden farkl ı  kavramlar ol-
madığı  ileri sürülmektedir. Buna kar şı l ık baz ı  
araş t ırmac ı lar ise, bu korelasyon katsay ı s ının 
böyle yorumlanmas ının yanl ış  olduğunu ileri 

sürerek doyum ve uyumun iki farkl ı  kavram ol-

duğuna i ş aret etmektedirler (2). 

Görüldüğü gibi çok boyutlu olan e ş ler aras ında-

ki uyumun, nas ı l tanımlanmas ı  ve neleri kapsa-

mas ı  gerektiğ ine ilişkin görü ş  ayrı lıklar' 1900'lü 

yı lların sonuna kadar sürmü ş tür ve bu tart ış ma-

lar halen devam etmektedir. Dolay ı s ıyla evlilik 

ilişkisi incelenirken, kavramlar ın tanım ının çok 

iyi yapı lmas ı  ve eş ler aras ındaki uyumun, çat ış -

manın ve doyumun farkl ı  kavramlar olduğ unun 

anlaşı lmas ı  gerekmektedir (2,3). 

Birbiri ile etkile ş en, evlilik ve aileyi ilgilendiren 

konularda fikir birliğ i yapabilen ve sorunlar ını  
olumlu bir ş ekilde çözebilen çiftlerin evliliğ i 

uyumlu bir evlilik olarak tan ımlan ır. Evlilik 

uyumu ayr ıca çiftlerin uyumlu birlikteliklerinin 

sonucu olarak evlilik hayat ındaki memnuniyeti 

ve mutluluğu da tan ı mlar. Bu noktada daha ge-

nel bir kavram olmas ı  nedeniyle evlilik doyumu 

ile karışı r. Oysa ki çift uyumunda, evlilik doyu-

munda olduğu gibi bireylerin öznel alg ı s ı  
aralarındaki ili şkinin niteliğ i değ erlendirilmek-

tedir. Bu nedenle evlilik uyumunda e ş lerden her 

birinin iyi bir ili şki sürdürebilme kapasiteleri de 

önemlidir (4). E ş ler aras ındaki çat ış ma; e ş ler 

aras ındaki sözel ve fiziksel sald ırganlığı  tan ım-

lar (2,3). Evlilik doyumu ise bireylerin ili şkileri-

nin tüm yönlerinde hissettikleri öznel mutluluk 

ve ho şnutluk duyguları  olarak tan ımlanmaktad ır 
(5). 

Evlilik Uyumunun Ölçülmesi 

Ülkemizde evlilik uyumunun ölçümü amac ıyla 

Çift Uyum Ölçe ğ inin kullan ı ldığı  çalış malarda 

demografik de ğ işkenlerle evlilik uyumu aras ın-

daki ili şkiler incelenmi ş tir. Tutarel K ış lak ve 

Çabukça yapt ıkları  çal ış mada demografik değ iş -

kenler ile empatinin evlilik uyumunu yordama-
daki katk ı lanm ara ş tırmış  ve cinsiyete bağ lı  ola- 
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rak empati puanlar ı  aras ında fark olup olmad ığı -
na bak ı lmış tır. Çal ış man ın sonuçlar ına göre, 
empatinin evlilik uyumunu yordayan anlaml ı  bir 
değ işken olduğ u, empatiyle ili şkinin niteliğ i ara-
s ında olumlu bağ lantının olduğu ve empati pu-
anlann ın cinsiyete ba ğ lı  olarak değ iş mediğ i be-
lirlenmi ş tir (4). 

Eş ler aras ındaki uyumun ölçümüne ilişkin ma-
kalelerde görü ş  aynl ıkları  ve farklı  yakla şı mlar 
yer almaktad ır. Baz ı  araş tırmac ılar, e ş ler aras ın-
daki uyumu ölçerlerken, e ş lerin evlilikleri ile 

ne hissettikleriyle ilgilenmi ş ler ve e ş ler ara-
s ındaki uyumun belirleyicileri olarak e ş lerin ev-
lilik doyumu ya da mutluluğuna ilişkin bizzat 
kendilerinden ald ıkları  bilgileri kullanm ış tır (2). 

Baz ı  araş t ırmac ı lar ise, e ş ler aras ındaki uyumu, 
e ş lerin ayr ı  ayrı  duygular ı  olarak değ il de, e ş ler 
aras ındaki ili şkinin bir özelli ğ i olarak değ erlen-
dirmiş tir. An ı lan araş tırmac ı lar e ş ler aras ıdaki 
uyumu ölçerlerken ileti ş im ve çat ış ma gibi ili ş -
kinin kapsadığı  özellikleri kullanmış tır (2,6). Son 
y ı llarda ise Johnson, Amazola ve Booth (1992), 
e ş ler aras ındaki uyumun do ğ as ını  ve eş ler ara-
sındaki uyumun dura ğ anlığı n ı  anlamak için evli 
çiftlerle 8 y ı ll ık zaman içinde üç kez görü şme 
yapmış tır. Yaptıkları  analizler sonucunda, e ş ler 
aras ındaki uyumun nas ı l ölçülürse ölçülsün ki ş i-
lik özellikleri kadar durağan olduğunu belin-
mi ş lerdir. Ayr ı ca, ara ş tırmada e ş ler aras ındaki 
mutluluk ve etkile ş imin zaman içinde azald ığı , 
bo ş anma eğ ilimi ve anla ş mazlığı n ise değ işme-
diğ i görülmü ş tür (2,7). Erel ve Burman (1995) 
ise, yaptıkları  meta-analiz çal ış mas ında e ş ler 
aras ındaki uyum ile ilgili olan araş tırmay ı  ince-
lemi ş  ve bu çal ış malar ı  3 boyuttan birine yerle ş -
tirmi ş lerdir. Bu boyutlar a ş ağı da belirtildiğ i gi-
bidir: 

1) E ş ler aras ındaki doyum (e ş ler aras ındaki uyu- 
mu; ahenk, doyum, gerilim çerçevesinde olum- 
lu ya da olumsuz olarak de ğ erlendiren çal ış ma- 

lar). 

2) Eş ler aras ındaki çat ış ma (e ş ler aras ındaki fi-
ziksel ve sözel sald ırganl ığı n s ıklığı  ve yoğ unlu-
ğunu ölçmeye çal ış an araş tırmalar). 

3) Ebeveyn çocuk ili şkisi (evlilik ili şkisini ebe-
veyn çocuk ili şkisine göre değ erlendiren çal ış -
malar) (2,8). 

Benzer ş ekilde Grych ve Fincham (1990), e ş ler 
aras ındaki doyum ile e ş ler aras ındaki çat ış ma 
kavramlar ının birbirine z ı t kavramlar olarak gö-
rülmesine kar şı n, mutsuz evliliklerin daima ça-
tış ma ile tan ımlanmayacağı nı  ve çoğu evlilikte 
doyumlu olan çiftin çat ış ma içinde olabilece ğ ini 
belirtmi ş tir. Ayrıca e ş ler aras ındaki çat ış ma ör-
neğ in; ebeveyn çocuk ili şkisi gibi çocuğun uyu-
munu etkileyen diğ er etkenlerle de ili şkilidir 
(2,9) .  

E ş ler Aras ındaki Uyumsuzlu ğun Çocuklar ı n 
Davran ış lar ı  Üzerine Etkileri 

Aile içinde yaş anan huzursuzluk ve gerginlik 
baş ta çocuklar olmak üzere, aile fertlerini olum-
suz yönde etkilemektedir. Dolay ı s ıyla e ş ler ara-
s ı ndaki uyum ile çocuğun uyumu aras ındaki 
ilişki s ıklıkla ara ş t ırı lan konular ın başı nda gel-
mektedir. Çocu ğun uyumu denildiğ inde, çocu-
ğun davran ış mı rı  uygunluğu, duygusal aç ıdan 
iyi olmas ı , benlik kavram ı  ve ba ş arı  gibi unsur-
lar anla şı lmaktad ır. E ş ler aras ındaki çat ış ma ile 
çocuğun uyumu aras ındaki ili şkiyi inceleyen bir 
grup çal ış mada çocuktaki sald ırganlık, antisos-
yal davran ış  ve kayg ı  gibi değ işkenler ele al ın-
m ış tır. Örneğ in, çocuklar ebeveynleri aras ında 
ortaya ç ıkan anlaşmazlıklarda örnek alma yo-
luyla kavgan ın bir çözüm yolu oldu ğunu öğ ren-
mekte; bu da çocu ğun saldırganlığı nı  artt ırmak-
tadır. Benmerkezci olan küçük çocuklar ise, 
ebeveynleri aras ındaki çat ış madan dolay ı  kendi- 
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lerini suçlamaktad ırlar (2). 

Eş lerin Sorun Çözme Becerilerinin Evlilik 
Uyumuna Etkileri 

Evlilikte mutluluk çiftlerin ili şki kurma beceri-
leri ile ili şkilidir. Bu bağ lamda sorun çözme 
önemli bir ilişki kurma becerisidir. Evlilik doyu-
mu ile sorun çözme becerileri ve çift ili şkileri ile 
ilgili çok az ş ey bilinmektedir. Evlilik içi sorun-
larda etkili sorun çözme yetene ğ inin evlilik do-
yumuna önemli katk ı s ı  olduğu tartışı lmazdır. 
Evlilik sorunlann ı  çözmede birçok uygun kod-
lama sistemi vard ır. Bu sistemler, sorun çözme 
becerisinden çok sürece odaklan ır. David R. Wi-
nemiller evlilik içi sorunlar ı  çözmeyi değ erlen-
diren bir ölçek olan Evlilik Etkin Kodlama Sis-
temini (Marital Efficacy Coding Sytem) kulla-
narak yapt ığı  bir çalış mada e ş lerin etkili çözüm 
önerisinde bulunabilme becerilerinin evlilik do-
yumunun önemli belirleyicilerinden biri oldu ğ u-
nu belirtmi ş tir. Evlilik doyumu, e ş lerin hangi 
s ıklıkla sorun yaş adığı , sorunu çözerken gerçek 
yaş am ko şullarını  hangi oranda göz önüne al-
dıkları  ve ne s ıklıkta etkili çözüm yolu ürettikle-
ri ile ili şkili bulunmuş tur. Hiç şüphe yok ki, ev-
liliklerinde doyumlu olmayan çiftlerin sorun çö-
zümleri daha az sonuç vericidir ( 10). 

Yap ılan çalış mada sorunu sonuçland ırma oran-
ları  ile önerilen çözüm yollannın say ı s ı  aras ında 
belirgin olumsuz bağ lantı  bulunmas ı , basit çö-
züm yollannın daha etkili olduğu ve aşı rı  aynn-

tının sorun çözme etkili ğ ini azaltt ığı nı  göster-
mektedir. Ayr ıca evlilik doyumu yüksek olan 
çiftlerin sorun s ıklığı nın daha az ve sorunlar ının 

daha tipik olduğu görülmü ş tür. Sonuç olarak 
çiftlerin sorun çözme becerilerinin evlilik doyu-

mu dü ş ük ve yüksek olan çiftleri öngörmede 

güçlü bir belirleyici olabilece ğ i ileri sürülmekte-

dir ( 1 °). 

Kiş isel benzerlik ve e ş in doğ ru alg ı sı  eş ler ara-

s ındaki yakınlığı  artt ırır. Faktör analizleri evlili-

ğ in dört önemli boyutunu gözönüne sermi ş tir. 

Bunlar; evlilikte uyum, ki ş isel özellikler, yak ın-

l ık ve problem çözmedir ( 11 ). 

Lavee, Mc Cubbin ve Olson (1987), geçmi ş  ya-

ş am olaylann ın daha çok kiş isel çatış ma ve ev-

lilikteki rollerle ili şkili olup evlilik uyumunda 

azalmaya neden oldu ğunu ileri sürmüş tür ( 12). 

Beach ve O'Leary (1993), depresif belirtilerin 

baş lang ıcmın eş lerin olumsuz davran ış larını  te-

tikleyebileceğ ini, depresif e ş lerin sorun çözme 

ile ilgili tartış malarda daha olumsuz sözel ve sö-

zel olmayan davran ış lar sergilediklerini ve dep-

resif olmayan e şe göre evlilikleri ile ilgili daha 

olumsuz alg ı lara sahip oldukla ı= ileri sürmü ş -

tür. Sorun çözme sürecinde e ş lerin davran ış la-

rındaki değ işkenlik yaş am olaylar ı  ile etkilen-

mekte olup eş lerin uyumlar ını  da etkiler. Uyum 

sağ layıc ı  sorun çözme becerilerini kullanan ki ş i-

lerin ya şam olaylan bağ lamında pratik yapt ıkça 

becerileri güçlenir, evlilik içi sorunlan azal ır ve 

evlilik uyumlan artar. Evlilik çal ış malan e ş lerin 

sorun çözme davran ış larını  sözel içerik ve duy-

gusal ifade aç ı sından ele al ır. Sözel içerikle 

çalış malar olumsuz davran ış lann doyumlu 

çiftlerle doyumsuz çiftleri birbirinden ay ırdığı nı  
ve evlilik üzerinde olumsuz davram ş lann y ıpra-

tıc ı  etki yaptığı nı  göstermektedir. Ayr ıca e ş lerin 

ileti ş imleri s ıras ında sergiledikleri özgün duy-
gularm sorunlu ve sorunsuz çiftleri ay ırmada 

çok belirleyici olduğu ileri sürülmektedir. Aynl-

ma, sızlanma, üzüntü evlilik doyumundaki dü-

şüşü öngörebildiğ i gibi e ş ler aras ındaki mizah 

evlilik doyumundaki art ışı  öngörebilir ( 13). 

Yap ı lan araş tırmalarda çat ış malarını  baş anlı  bir 

ş ekilde çözümleyen e ş lerin çocuklar ına sorun 

çözmede çok iyi örnek olduklar ı  belirtilmekte-

dir. Davies ve Cummings 'e (1994) göre çocuk-
lar ve ergenler sadece e ş ler aras ındaki çat ış ma- 
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ya tepki vermezler, ayn ı  zamanda çat ış manın 
nas ı l çözümlendiğ iyle de ilgilenirler. Dolay ı sıy-
la, çocuklar ın duyguları  ve davran ış ları  eş ler 
aras ındaki çat ış manın nas ı l çözümlendiğ iyle 
ilişkilidir ( 14). 

Eğ er çiftler sürekli kavga ediyorlarsa, bu onlar ın 
mutsuz olduğu anlamına gelmeyebilir. Baz ı  iş -
ler çoğu konularda anla ş amazlar fakat kar şı lıkl ı  
konuş arak sorunlar ını  çözümleyebilirler. Çocu-
ğun davran ış larını  yordamak için de, çat ış man ın 
nas ı l çözümlendiğ inin incelenmesi gerekmekte-
dir. E ş ler aras ındaki çatış maya uzun süre maruz 
kalan çocuklar ın, daha sonraki çatış ma ortamla-
nnda daha incinebilir olduklan ve daha çok duy-
gusal tepki verdikleri görülmektedir. Literatür-
de, çatış man ın aslında insanın yaş amının bir 
parças ı  olduğu ve çocuklar ın eş ler aras ında ya-
ş anan s ıradan çat ış malara maruz kalmalar ının 
yaş amda kar şı laş acaklar ı  çatış malar ile nas ı l ba-
ş a ç ıkacaklann ı  öğ renmeleri aç ı s ından yararl ı  
olabileceğ i de vurgulanmaktad ır. Ancak bu ça-
tış malar ki ş iler aras ı  ilişkileri y ıpratmam ış sa, 
çözümlenebiliyorsa ve fiziksel ş iddet uygulama 
aş amas ına gelmemi ş  ise, çocukların duygusal 
geliş iminde önemli bir rol oynayabileceğ i görül-
mektedir (2). Uyum sağ layı c ı  sorun çözme bece-
rileri eş leri yaş am olaylarına kar şı  daha esnek 
hale getirebilirken uyumsuz sorun çözme bece-
rileri eş leri soruna daha duyarl ı  hale getirebilir. 
Örneğ in, uyumlu becerileri olan bir çift, sorun-
larını  savunmac ı  olmayan bir şekilde tart ışı r, 
nötral ses tonunda birbirlerinin görü şünü öğ ren-
mek ister ve sohbetlerine mizah katar. E ş lerden 
birinin sorunu olduğunda sorunu birlikte çözer-
ler, soruna kar şı  birlikte bir savunma plan ı  geli ş -
tirirler. Tam tersine; e ş lerden birinin sorun çöz-
me becerisi yetersiz ise güçlüklerden dolay ı  di-
ğ erini suçlay ıc ı  ve sinirli olabilir, yüksek ses to-
nunu kullanabilir ve birlikte plan geli ş tirmekten 
kaçabilir. Sonuç olarak da evlilik doyumunda 
azalma olur. K ısacas ı , yaş am olaylarında çift 

uyumunu artt ıran en önemli unsur e ş ler aras ın-
daki sağ lıklı  etkileş imdir. Yaş am olayları , biliş -
sel yetersizlik ve duygusal huzursuzluk duru-
munda sorun çözme davran ışı nda kötüle şmeye 
ve stresin artmas ına neden olabilir. Bu yetersiz-
lik, eş leri birbirlerinin hatas ını  aramaya daha 
yatkın hale getirir ve öfkeye, dü ş manlığ a, üzün-
tüye, yetersiz ileti ş ime ve yetersiz duygusal pay-
laşı ma neden olabilir ( 13 ). 

Thomas N. Bradbury ve Catherine L. Cohan'n ın 
(1997) yapt ıkları  çalış mada sorun çözme davra-
nışı nın yaş am olaylanmn etkisini hafiflettiğ ini, 
kad ınların öfke gösterdiklerinde ve kayna şmaya 
yönelik davrand ıklannda yaşam olaylar ından 
kaynaklanan depresif yak ınmalar ında hafif azal-
ma olduğunu saptam ış tır. Sonuç olarak bu du-
rum depresif kad ınların evlilik uyumlar ında art ı -
ş a neden olur. Evlilikte erke ğ in kiş iler aras ı  so-
runlar ı  fazla olduğunda kad ının öfkesi, erkeğ in 
depresif yak ınmalarının art ışı nı  öngörebilir. 
Özetle, kad ınların öfkesinin ya ş am olaylan bağ -
lamında kendi ki ş isel ve evlilik uyumları  için 
faydal ı  olduğu ile ilgili bulgular vard ır. Bekle-
nenin tersine bu çal ış mada, evlilik içi ciddi so-
run olduğunda erke ğ in olayı  aşı rı  derecede kafi-
katürize etmesinin bo ş anma riskini artt ırdığı  
saptanm ış tır. Mizah, kayg ı  içeren bir kaçmma 
davranışı  olarak görülebilir. Çiftlerin sorunla 
yüzle şmekten kaç ınmas ına, sorunun sapt ınlma-
s ına yol açar, ancak sorunun çözümüne katk ıda 
bulunmaz. Evliliklerinde mutsuz olan kad ınların 
geri çekildiğ i, boyun eğ ici davrand ıklan, soru-
nun çözümüne katk ıda bulunmadıkları  ve bu du-
rumun dış  olaylardan kaynaklanan evlilik sorun-
lannda uyum sağ lay ı cı  olmadığı  belirtilmi ş tir. 
Bu durumda sorun tamamen çözülmez ve de- 
vam eder ( 13). 

Evlilik ili şkisi ile ilgili olarak köklerini Hill'in 
(1949) çal ış malanndan alan kriz kuram ı , ailele- 
rin i ş levlerini aç ıklamak için geli ş tirilmesine 
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karşı n, baz ı  araş tırmac ı lar kuram ı , evliliğ in so-
nuçlarını  yordamak ve aç ıklamak için kullan-
maktad ırlar. Bu yakla şı m, evlilik doyumundaki 
azalmadan, ayr ı lık ya da bo şanmadan krizin ba-
şarı s ızlıkla sonuçlanmas ın ı  sorumlu tutar. Genel 
olarak daha fazla stres yaratan olaylar ya şayan 
eş ler, evlilikle ilgili olumsuz sonuçlara daha yat-
kınd ırlar. Bu durum e ş lerin sorun çözme beceri-
leri ve olaylar ı  tan ımlama biçimlerine göre de 
değ işmektedir (5 ). 

Evlilik Uyumuna ilişkin Yap ılan Çalış malar 

Batı  literatüründe e ş ler aras ındaki ilişkiyi ince-
leyen çal ış malar çok yayg ın olarak ara ş tırılma-
s ına ve çok say ıda araş tırma yap ılmasına karşı n, 
ülkemizde bu konuya ili şkin yaklaşı mların çok 
s ınırlı  düzeyde olduğu görülmektedir. Ş irvanl ı -
Özen (1999), taraf ından yap ılan bir çal ış mada 
çat ış ma ve bo şanman ın davran ış  ve uyum so-
runlar ı  üzerindeki rolleri incelenmi ş tir. Eş ler 
aras ındaki uyumun çocuklar üzerindeki etkileri-
nin değ erlendirildiğ i bu çalış mada, çat ış mal ı  ve 
bo ş anmış  ebeveynlerin çocuklar ının psikolojik 
sorun düzeyleri ve kayg ı  düzeylerinin, çat ış ma-
s ız ebeveynlerin çocuklar ına oranla daha yüksek 
olduğu; çat ış mas ız ebeveynlerin çocuklar ının, 
çat ış malı  ve bo ş anmış lannkine oranla çevrele-
rinden daha fazla sosyal destek alg ı ladıklan or-
taya ç ıkmış tır (2,15). 

Yı lmaz (2001), tarafından yap ı lan çalış mada 
ise, eş ler aras ındaki uyumun ve ebeveyn çocuk 
etkile ş iminin, çocukların benlik alg ılan ve aka-
demik baş arı ları  ile olan ili şkileri; ilköğ retim, li-
se ve üniversite ö ğ rencilerinde incelemi ş tir. So-
nuç olarak, eğer çocuklar ın ebeveynleri aras ın-
daki uyuma ili şkin algı lan yüksekse, benlikleri-
ne ilişkin değ erlendirmeleri olumlu olmakta; 
eğer alg ı lanan uyum dü şükse, bu olumsuzluk 
onlann benliklerine ili şkin algılarm ı  da olumsuz 
yönde etkilemektedir (2,16). 

Gottman, kaç ıngan çiftlerin e ş ler aras ındaki 
farkl ı lıklan kabul eder gibi göründüklerini ve 
güç durumlarda derin tart ış malara girmedikleri-
ni belirtmi ş tir. Çal ış malar kaçmgan ileti ş im pa-
terni olan baz ı  çiftlerin kabul edilebilir bir evli-
lik uyumlannın olabileceğ ini veya kaliteli bir 
evlilik sürdürebileceklerini göstermektedir. Bul-
gular ilişkilerinde e ş itliğe önem veren payla şı m-
cı  çiftlerin evlilik uyumlann ın daha iyi olduğu-
nu, daha e ş itlikçi ve yap ıcı  bir ileti ş im içinde 
bulunduklann ı  ortaya koymaktad ır. Birbiriyle 

paylaşma arzusu olmayan çiftlerin çat ış maları  
çözme gereksinimini her zaman hissetmedikleri 
ya da eş lerden sadece birinin bütün kararlar ı  al-
dığı , bu gibi durumlarda ileti ş imin evlilik uyu-
munu daha az etkileyebilece ğ i söylenebilir. Bu 
çiftler bu aç ıdan geleneksel ya da çat ış madan 
kaç ınan çiftlere benzetilebilir ( 17). 

Norman Epstein (1999), ileti ş im paternlerinin 

evlilik uyumuna katk ı sı  ile ilgili yaptığı  bir ça-

lış mada, ili şkiye odakl ı  evliliğ i olan kadınların 
evlilik uyumunun, ili şkiye daha az odakl ı  olan 

kad ınlara göre daha iyi oldu ğunu ve bunun da 
ileti ş imle ili şkili olduğunu, erkekler aç ı s ından 
ise bir farkl ı lık olmadığı nı  belirtmi ş tir ( 18 ). 

Christensen ve ark., talep etme geri çekilme ile-
tiş im paterni olarak adland ırd ıklan ileti ş im tipi-
nin çiftler aras ında yayg ın olup ilişkide uyumla 

ters orant ı lı  olduğ unu ileri sürmü ş tür. Bu patern-
de, eş lerden biri bir konuda konu şurken, kar şı  
tarafı  ele ş tirir, ondan yak ınır. Bu s ırada diğ er e ş  
tart ış may ı  sonland ırarak, konuyu de ğ iş tirerek, 
sessiz kalarak ya da oday ı  terk ederek cevap ve-

rir ( 19). 

Ellis (1962) tarafından, sorunlu evlilik ili şkile-

rinde mant ıksız beklentilerin rolü vurguland ık-
tan sonra evlilik uyumunda ve terapide bili ş sel 

yaklaşı m dikkat çekmeye baş lad ı . Mantıksız dü-
ş ünce ve i ş levsel olmayan bili ş imlerin evlilik 
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uyumunu kötü etkiledi ğ i, mantıklı  ve iş levsel bi-
liş imin ise evlilik uyumunu artt ırdığı  yönünde 
bulgular daha fazla ortaya kondu ( 20). 

Baz ı  araş tırmac ılar, evlilik ili şkisinin doğ as ı  ile 
gerçekçi olmayan inan ış ların çok yüksek oranda 
evlilikteki kötü uyumu öngörebildi ğ ini ileri sür-
mü ş  ve bili ş sel içeriğ in evlilik sorunlar ına eş lik 
eden genel mant ıksızl ıktan daha önemli olduğ u-
na dikkati çekmi ş lerdir. Ayn ı  zamanda ki ş inin 
kendisini ve eş ini alg ı layışı nın yani ki ş ileraras ı  
ilişkilerdeki alg ının evlilik uyumunun önemli 
bir göstergesi oldu ğunu da vurgulamış lard ır (20). 

Bir çalış mada Creamer ve Campbell, uyumlu 
çiftlerin uyumsuz çiftlere göre kendilerini ta-
nımlamalarının benzer olduğunu saptam ış tır. 
Ayrıca bu çal ış mada benzerlik ile çift uyumu 
aras ında olumlu ili şki olduğu saptanmış tır (21 ). 

White ve Hatcher, e ş lerin hissettikleri gereksi-
nimlerin benzerliğ i ile uyumlar ı  aras ında olum-
lu bir ili şki olduğuna dair kan ı tlar bulmu ş tur 
(22) .  

Eş  seçimi dışı nda tamamlay ıc ı lık gereksinimi-
nin evlilik uyumu ve duyumunda önemli bir be-
lirleyici olup olmad ığı  merak edilen bir konu ol-
mu ş tur. Winch kuram ında uyumdan bahsetme-
mesine karşı n, bu kuram doğ al olarak gereksi-
nimlerin tamamlanmas ına yönelik e ş  seçiminde 
bulunanların evliliklerinde, tamamlay ıcı  e ş  seçi-
minde bulunmayanlara göre daha uyumlu ol-
dukları  ş eklindedir. Bu yakla şı mı  kullanarak ba-
zı  araş t ırmac ı lar, ihtiyaçlar ın benzerliğ inin ge-
nel ölçümü ve evlilik uyumu aras ında olumlu 
bir ili şki olduğunu ileri sürmü ş tür (23). Bireyle-
rin gereksinimleri incelendi ğ inde, Katz ve ark., 
evlilik uyumunun ihtiyaçlar ın tamamlay ıcı lığı  
ile iliş kili olduğunu saptam ış t ır (24). 

Maslow (1954), uyumsuzluğun en s ık karşı laşı - 
lan sebeplerinin a şk gereksiniminin, duygunun, 

aidiyetin ortaya koyulmas ının olduğunu ileri 
sürmü ş tür. Aynca yak ınlık gereksinimi ile oto-
nominin birbiriyle çatış tığı nı  belirterek, otono-
minin sevgiden ve diğ erlerine sayg ıdan bağı m- 
siz olduğunu ileri sürmü ş tür (25,26). 

Geriye dönük çal ış malar kadınlarda depresyon 
ile evlilik uyumu aras ında bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Kötü evlilik uyumu bildiren ka-
dınların, evlilik uyumu iyi olanlardan belirgin 
olarak daha depresif olduklar ı  saptanm ış tır. 
Kahn, Coyne ve Margolin (1985), çiftlerden bi-
ri depresif olduğunda e ş ler aras ı  yakınlıkta, ev-
lilik içi çatış malann çözülmesinde, ileti ş im ye-
teneğ inde, cinsel doyum ve duygu d ış avuru-
munda bozukluk olduğunu ileri sürmü ş tür (27). 

Fox (1973), e ş itlik ve güvene dayanan, birbirine 
bağ l ı  olma durumunun evlilik doyumunda 
önemli rol oynadığı nı  ileri sürmektedir (28). Eş -
ler aras ında bağ l ı l ık ayr ı ca çift uyumunun 
önemli yorday ıc ılarmdan biridir. Güven duygu-
su; evin geçimini sa ğ lama, ev i ş lerindeki rolle-
rin payla şı mı  gibi e ş itlik anlay ışı  ile ili şkilidir. 
Güven yokluğunda, eş itlik ilkesine dayanan ev-
lilik güvensizlik duygulan ile tehdit alt ına girer 
(29). Ayrıca Fox, her e ş in ilişkilerinin kendi ev-
lilik doyumlanmn önemli bir belirleyicisi oldu-
ğunu ileri sürmü ş tür. Bu bulgular, Türkiye'de 
yap ı lan benzer çal ış ma gruplanyla uyumlu bu-
lunmuş tur. Ayr ıca yüksek sosyoekonomik dü-
zeydeki bireylerde olduğu gibi maddi bağı mlı lı -
ğı n azaldığı  durumlarda, duygusal bağ lı lık ve 
birbiriyle ilgili olman ın, çiftler aras ında uyumun 
artmas ında ve evlilik doyumunda çok önemli ol-
duğunu bir kez daha vurgulam ış tır (28). 

Fowers ve Olson; canl ı , uyumlu, geleneksel ve 
uyumsuz baş lıkları  altında dört ayr ı  evlilik ön-
cesi çift grubu tan ımlamış t ır. Bu gruplarla yap ı -
lan çal ış malarda, canl ı  olarak tan ımlanan çiftler; 
güçlü ileti ş im yetenekleri olan, duygusal ve cin-
sel doyumları  yüksek, birçok konuda uyum sa ğ - 
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layabilen, genel anlamda evlilik doyum düzeyi 
en yüksek olan gruptur. Uyumlu çiftler orta de-
recede doyumlu bulunmu ş  olup bu grupta gözle-
nen doyum azalmas ının evlilik ve çocuklar ile 
ilgili konularda gerçek d ışı  görü ş lerden kaynak-
lanıyor olabileceğ i belirtilmi ş tir. Geleneksel 
çiftler ayrı lmayı  en az dü şünen grup olmalanna 
rağmen oldukça doyumsuzken, uyumsuz çiftle-
rin gerilimli ve bo ş anma eğ iliminde olduklar ı  
bulunmuş tur (30). 

Çift uyumunun önemli belirleyicileri aras ında 
say ı lan davran ış sal birbirine bağ lı  olma, gerek-
sinimlerin karşı lanmas ı , duygusal dü şkünlük ev-
lilik doyumunda da önemli rol oynar. Evlilikte 
yak ın olma ve evlilik doyumu aras ında çok doğ -
rudan bir ili şki vard ır. Zaman geçtikçe e ş ler ara-
s ında yak ınl ık artt ıkça evlilik doyumunda da ar-
tış  olur (31 ). 

Waring ve Chelune (1983), kendini açma ile ya-
kın olmanın aynı  ş ey olmadığı nı , fakat kendini 
açman ın çiftler aras ında yak ınlığı n derecesinin 
belirleyicisi olduğunu belirtmi ş tir. Her ne kadar 
çiftler evlilik ili şkisinde yak ın olma ve kendini 
açma konusunda benzer görü ş lere sahipse de ka-
dınlar ve erkekler aras ında yak ın olma ve evlilik 
doyumu alg ısının farkl ı  olduğu saptanm ış tır 
(32) .  

Reichman'a göre yak ın olma kad ın ve erkek için 

farkl ı  iş levlere doyum sağ lamaktadır. Kadın için 
yakınlık ilişkiyi doyum ve mutluluğ a götürür. 

Diğ er yandan erkek, yak ın ilişkinin etkisini di-
ğ er iş lev alanlar ına taşı r. Kad ın ve erkeğ in duy-
gusal yak ınlık deneyimleri birbirinden farkl ıdır. 
Erkek cinsel ili şkiyi duygusal yak ınlığı  artt ır-
mak için kullanırken kad ın cinsel yak ınlık için 

duygusal yak ınlığ a gereksinim duyar (31,33). 

SONUÇ 

Sonuç olarak evlilik krizi nedeniyle psikolojik 

yardım için baş vuran e ş lerin uyumlann ı  etkile-

yen sorunlar ın saptanarak, terapi sürecinde bu 
sorunlar üzerinde durulmas ı  önemlidir. E ş ler 

aras ındaki etkile ş imin ve uyumun artmas ı  evli-

lik doyumunu da arttıracakt ır. Ülkemizde e ş ler 

aras ındaki uyumu değ erlendiren, geçerlik ve gü-

venirliğ i yap ı lmış  ölçekler olmas ına rağmen bu 

konuda kültürümüze özgü ölçeklerin geli ş tirile-

rek değ erlendirilmesi gerekmektedir. Ayn ı  za-

manda eş ler aras ındaki uyuma ili şkin çalış malar 

incelenirken, uyum, doyum, çat ış ma gibi kav-

ramlarm tan ımlan ölçekler bağ lamında değ iş tiğ i 

için bu kavramlann doğ ru değerlendirilmesi 

önemlidir. Bu konuda daha ayd ınlatıc ı  bilgi için 

kültürümüze uygun geli ş tirilmi ş  ölçekler ile çok 

say ıda ara ş tırmaya ihtiyaç duyulmaktad ır. 
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