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ÖN SÖZ 

Aile kapsamında süregelen çalışmalardan ikincisini sizlere sunuyoruz. 

Bu kitabımızda konularında kapsamlı çalışmalar yürüten 

arkadaşlarımız, beş bölüm halinde aileye ilişkin çok boyutlu 

hazırladıkları derlemelerini bizimle paylaştılar. 

İlk bölümde,Psikolojide çok yaygın olarak kullanılan şema kavramı  

aileye yönelik çalışmalar açısından ele alınmıştır. Özellikle erken 

çocukluk şemalarının insanın yaşamı boyunca süren etkileri 

çerçevesinde aile de çift ilişkililerine yansımaları  incelenmiştir.İkinci 

bölümde ise  evlilikte  uyum  teması merkez alınarak  evli çiftlerde 

uyumu  etkileyen faktörler incelenmiştir. Uyumlu  evlilikler; bireylerin  

psikolojik iyi oluşlarına katkıda bulunurken ,  mutluluk ve benlik 

saygısının artmasını sağlamaktadır. Bu nedenlerle sağlık aileler için 

uyumlu çift ilişkileri önemli görülmektedir. 

Üçüncü bölümde ergenlerde görülen antisosyal davranışlar üzerine 

anne ve baba tutumlarının etkisini kapsayan araştırmalar derlenmiştir. 

Bireyin yaşamında hem genetik hem çevresel faktörlerdeki 

aktarımlarıyla önemli rol oynayan aile bu bölümde ergenlerdeki 

davranış problemleri açısından değerlendirilmiştir.Dördüncü bölümde 

ise günümüzde sayısı giderek artmakta olan boşanmalar konu 

alınmıştır.Boşanma süreci  sadece eşler açısından değil, çocuklar 

açısından da yaşamı  farklılaştıran bir  durumdur. Çocuklarda bu süreçte 

aile içi çatışmaya maruz kalmakta ya da ihmal edilebilmektedirler. Bu 

bölümde boşanmanın çocuklar üzerindeki etkilerine odaklanılmıştır. 
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 Kitabın son bölümünde de aile çalışmaları   kapsamında  daha az 

bilinen   bir yaklaşım olan  sistematik aile dizini ele alınmıştır.       

Ailelerin iç dinamiklerinin   aile üyeleri     araclığıyla    nesilden nesile    

aktarımını  konu  alan  sistematik aile dizimi çalışmaları ana kavramları, 

temel yaklaşımları ile ele  alınarak okuyucuya aktarılmıştır. Bu 

bölümün sonunda sistemAtik aile dizinine ilişkin  vaka örneği ve 

değerlendirmesine de yer  verilmiştir. 

 Kitabımızın aile konusu ile ilgilenen başta ruh sağlığı çalışanları olmak 

üzere tüm meslek gruplarına , öğretmenlere,ailelere,öğrencilerimize ve 

okurlara   katkı sağlıyacağını umut ediyoruz. Emeği geçen tüm bölüm 

yazarlarına ve yayın ekibine  teşekkürlerimi sunuyorum.Yararlı olması 

dileğiyle… 

Doç. Dr. Zekavet KABASAKAL 
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GİRİŞ 

Erken dönem uyumsuz şemalar yaşam boyu devam eden, değiştirilmesi ve baş 

edilmesi güç olan kalıplardır. İnsanlar ve ilişkilerin dinamiği ile ilgili temel 

inançları içerirler. Kişiler, yaşamlarının kontrolünü eline almaya ve bilişsel 

anlamda tutarlı olmaya çalışırlar. Fakat erken dönem uyumsuz şemalar bu 

tutarlılık çabasını engellemeye çalışır, kişi üzerinde tahakküm kurmak için 

direnirler. Böylece, kişilerin yaşamlarındaki birçok alanda söz sahibi olup 

davranışlarını etkileyen bir dinamik haline gelirler. Bu alanların başında çift 

ilişkileri gelmektedir. Örneğin Young ve Gluhoski (1997), çiftlerin erken 

dönem uyumsuz şemalarını ilişkilerine taşıdıklarını ve şemalarını mevcut 

ilişkilerine uyumlu hale getirdiklerini söylemektedir. Bir diğer alan da anne-

baba ile çocuk arasındaki ilişkidir.  

Young, Klosko ve Weishaar (2008)’a göre bireylerin psikolojik açıdan 

sağlıklı olabilmeleri için çocukluk döneminde karşılanması gereken birtakım 

ihtiyaçları vardır. Fakat ebeveynlerin aşırı katı, reddedici, aşırı izin verici veya 

ihmalkar tutum ve davranışları erken dönem uyumsuz şemaların gelişimine 

neden olabilmektedir. Bu gibi olumsuz tutumlara sahip olan ebeveynler 

tarafından büyütülen kişiler; kendilerinin bir sosyal ortama ait olamayacağını, 

duygusal gereksinimlerinin karşılanamayacağını, insanların onu 

inciteceklerini yönünde bir inanç geliştirebilirler (Kömürcü ve Pekak Soygüt, 

2017). 

Görüldüğü üzere erken dönem uyumsuz şemalar kadın-erkek, ebeveyn-çocuk 

ilişkilerini etkilemektedir. Elde edilen bu bilgilerden hareketle bu çalışmada, 

evli çiftlerin erken dönem uyumsuz şemalarının, aile bireyleri üzerinde nasıl 

bir etkiye sahip olduğu derlenmiştir. 
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Erken Dönem Uyumsuz Şema Kavramı 

Danışanlarına -tüm duyguların bilişlerle ya da düşüncelerle yaratıldığı savına 

dayanan- bilişsel terapi tekniğini uygulamakta olan Jeffrey E. Young, terapiye 

yanıt vermeyen veya çok daha az ilerleme gösteren danışanlarının sayısının 

zamanla arttığını gözlemlemiştir. Bu doğrultuda bu dirençli danışanlardaki 

ortak örüntüleri listelemeye başlar. Zamanla derinleşen bu örüntüler 

yardımıyla tedaviye yanıt vermeyen danışanlarla yapılan seanslar daha kolay 

yönetilebilen parçalara ayrılabilmiş ve her bir sorunu çözmeye yönelik farklı 

stratejileri uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Böylece psikanalitik, gestalt, 

bilişsel ve davranışçı yöntemleri ayrıca bağlanma, nesne ilişkileri kuramlarını 

içinde barındıran bütüncül bir terapi olan şema terapi modeli doğmuştur 

(Burns, 2015; Young ve Klosko, 2019).  

Şema terapi modelinin temel kavramlarından biri olan “şema”, çocukluk 

döneminde başlayıp hayat boyu devam eden ve düşünceleri, duyguları, 

davranışları, ilişki kurma biçimlerini etkileyen tekrar edici kalıplardır (Young 

ve Klosko, 2019). Young’ın tanımıyla erken dönem uyumsuz şema; çocukluk 

yıllarında oluşmaya meyilli olan, kişinin benliğine bakışını, kendiyle ilişkisini 

ve diğerleriyle olan ilişkilerini büyük ölçüde şekillendiren güçlü bilişsel 

örüntüdür (Mason, Platts ve Tyson, 2005). 

 Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Özellikleri 

Şemalar bireylerin hem kendileri hakkında hem de yaşadıkları dünya 

hakkındaki katı inançlarından oluşur. Bu sebeple kendilerini ve dünyayı 

algılayışlarının merkezinde yer alırlar (Young ve Klosko, 2019). Bireyin 

dünyayı algılayışındaki en temel dayanağı şemalar olur ve şemalar gerçeklik 

olarak değerlendirilir. Böylece zincirleme bir şekilde bir deneyimden diğer 

deneyime aktarılırlar ve bireyin duygularını, düşüncelerini, davranışlarını, 
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deneyimlerini şekillendirirler. Fakat erken dönem uyumsuz şemalar, bilincin 

en alt katmanında yer aldıkları ve genelde bilinç dışı düzeyde insan 

davranışlarını etkilediklerinden birey tarafından fark edilmezler. Nihayetinde 

birey, şemaları aracılığıyla diğerleri ile iletişim kurar ve erken dönem 

uyumsuz şemalar, bireylerin kişiler arası ilişkilerini olumsuz yönde 

etkilemeye başlar (Young, Klosko ve Weishaar, 2008). 

Şemalar yaşamın erken dönemlerinde öğrenilen, tanıdık kalıplardır ve kontrol 

hissi verirler. Zamanla bireyin kendisi ve çevresi hakkında bilgi alabildiği 

önemli bir kanal haline gelirler. Bu yüzden tekrar aynı olumsuz deneyimi 

yaşamak can acıtıcı olsa bile tekrar edilirler. Şema olumsuz ve yıkıcı dahi olsa 

ondan vazgeçmek, kim olduğunu ve nasıl bir dünyada yaşadığını bilmemenin 

yaratacağı güvensizliğe neden olacağından dolayı sürdürülürler (Young ve 

Klosko, 2019). 

Erken dönem uyumsuz şemaların “kendilerini haklı görme” ve “boyutsal 

olma” gibi özellikleri vardır. Kendilerini haklı görme özelliği, bireyin şemaya 

uyumlu olan bilgilere ve olaylara dikkat etmesi ve ona yönelmesi sonucunda 

gerçekleşir. Bu durumda birey sahip olduğu şemaya yönelik bir davranış 

sergiler ve şemalar tekrar tekrar deneyimlenerek doğrulanırlar. Boyutsal olma 

özelliği ise şemaların şiddetinin farklı düzeylerde yaşanabileceği anlamına 

gelmektedir (Young ve diğerleri, 2008). 

Erken dönem uyumsuz şemalar, bireylerin çocukluk dönemlerindeki olumsuz 

yaşantılarını kasıtlı olmadan yetişkinlik dönemlerinde de tekrarlamalarına ve 

yeniden aynı durumu oluşturmalarına yol açabilirler (Rafaeli ve diğerleri, 

2013). Erken dönem uyumsuz şemalar, bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları 

çeşitli deneyimlerle tetiklendiklerinde öfke, üzüntü gibi güçlü duygulara 

neden olabilirler.  Bu yönüyle kişiler arası ilişkilerde derin bir etkiye sahip 

olabilecek güçtedirler (Young ve Klosko, 2019). Aşırı genellenen ve katı bir 
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özelliğe sahip olan erken dönem uyumsuz şemalar, stres içeren herhangi bir 

durumda tetiklenebilir ve böylece doğrudan kişinin vereceği tepkiye etki 

edebilirler. (Kapçı ve Hamamcı, 2010). 

 Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Kökenleri 

Belirli bir durum karşısında sinir hücrelerinin bir kısmı yoğun olarak 

uyarıldığında bu sinir hücreleri kendi aralarında bir sinir ağı oluşturur. Bu 

yoğun duygusal uyarılma tekrar tekrar yaşandığında ise sinir sisteminde, tıpkı 

bir patikadaki ezilmiş çimen izi gibi bir iz oluşur. Böylece kişi, daha önce 

kullandığı ve ona tanıdık gelen yolları seçme eğilimini gösterir. Bu döngü 

devam ettiğinde kişi tekrar tekrar aynı hisleri yaşar. En nihayetinde ise bu 

geçici uyarılmalar kalıcı şemaları oluşturur (Roediger, 2015; Roediger, 2020). 

Çocukluğun erken dönemlerinde ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişkinin 

dinamiği, işlevselliği ve ebeveyn-çocuk arasında kurulan bağlanma şekilleri 

önem arz etmektedir. Çocuğun bu konulardaki yaşantıları, belli şemalara 

yatkın olmasına veya birtakım şemaların ortaya çıkmasına neden olabileceği 

düşünülmektedir (Saygılı, 2014). 

Erken dönem uyumsuz şemaların oluşmasına neden olan 3 temel etmen 

olduğu söylenmektedir (Young ve diğerleri, 2008). Bunlar: 

1. Temel duygusal ihtiyaçlar 

2. Erken dönem yaşantılar 

3. Duygusal mizaç 

Şemaların oluşmasına neden olan ilk etmen temel duygusal ihtiyaçların 

karşılanmamasıdır. Bilindiği üzere çocukların psikolojik açıdan sağlıklı 

olabilmeleri için karşılanması gereken bazı evrensel gereksinimler vardır. Bu 

temel duygusal ihtiyaçlar; ötekine güvenli bağlanma, özerklik, beceri ve 
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olumlu benlik algısı, kendini ifade edebilme özgürlüğü, rol yapabilme ve 

kendiliğindenlik, gerçekçi sınırlar ve öz denetimdir (Young ve diğerleri, 

2008). 

Şemaların oluşmasına neden olan ikinci etmen erken dönem örseleyici 

yaşantılardır. Bu yaşantılar Young ve diğerleri (2008) tarafından 4 kategoriye 

ayrılmıştır: 

• İhtiyaçların engellenmesi,  

• Travmatize etme ya da kurbanlaştırma,  

• Gereksinimlerin gereğinden fazla karşılanması, aşırı koruma  

• Model alma ya da önemli diğer kişilerle özdeşim kurma. 

Şemaların oluşmasına neden olan üçüncü etmen ise duygusal mizaçtır. Her 

çocuğun kendine özgü bir mizacı vardır (Young ve diğerleri, 2008). Bazı 

çocuklar daha tepkisel, bazıları ise daha sakin yapılıdır. Duygusal mizaç 

özelliklerinin çocukların olumsuz yaşantılarını arttırabildiği ve şemaların 

oluşumuna neden olduğu bilinmektedir. Örneğin daha tepkisel mizaçlı bir 

çocuk, şiddet uygulanan bir ailede daha fazla fiziksel şiddete maruz kalacaktır 

(Saygılı, 2014). Bu bilgilerden yola çıkarak erken dönem uyumsuz şemaların 

gelişiminde hem kalıtımın hem de çevrenin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.  

Şemalar, bireylerin hayatlarının erken dönemlerinde temel duygusal 

gereksinimlerinin karşılanmaması yoluyla oluşabileceği gibi herhangi bir 

zarar verici eyleme sürekli maruz kalma yoluyla da oluşabilir. Temel duygusal 

gereksinimlerin karşılanmaması veya engellenmesi durumunda kişi, bu 

gereksinimlerini uyumsuz yollarla karşılamaya çalışabilmektedir. Uzun süreli 

maruz kalındığında örseleyici şemaların oluşmasına sebebiyet verecek 

eylemler; terk edilmek, eleştirilmek, aşırı korunmak, istismar edilmek, yok 

sayılmak, yoksun bırakılmak olabilmektedir. Bu eylemlerin her birinde 
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yaşamının erken dönemindeki birey zarar görmekte ve hayatının bir parçası 

olarak şemayı taşımaktadır.  

Nitekim, şemayı oluşturan deneyimler üzerinden uzun bir zaman geçse de 

bireyler yeniden kendilerini aynı durumların içerisine sokma eğiliminde 

olabilir ve bu doğrultuda bilinç dışı bir gayret sarf edebilirler (Young ve 

Klosko, 2019). 

Erken dönem uyumsuz şemaların kökenleri çocukluk dönemindeki travmatik 

yaşantılara dayansa da dayanmasa da bütün şemalar yıkıcı bir etkiye sahiptir. 

Çocukluk dönemi boyunca düzenli bir şekilde tekrarlanan olumsuz yaşantılara 

maruz kalmanın neticesinde tüm bu yaşantıların birikmesiyle tam gelişmiş bir 

şema ortaya çıkabilmektedir (Young ve diğerleri, 2008). 

 Şema Alanları ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar 

Young ve arkadaşları, şema alanlarını 5 temel kategoriye ayırmış ve toplam 

18 şema olarak sınıflandırmıştır. Bu alanlar Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Şema Alanları ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar (Young 

ve diğerleri, 2008) 

A. Reddedilmişlik/Ayrılma ve Dışlanma Alanı 

Güvenli hissetme, bakım, kabul görme, onaylanma, empati gibi ihtiyaçların 

karşılanmaması sonucunda bu alana ait şemalar oluşabilmektedir. Soğuk, 

reddedici, ilgisiz, tutarsız ve kötüye kullanıcı ebeveynlik davranışları bu şema 

alanının gelişmesine neden olabilmektedir. Bu alana ait şemalara sahip olan 

kişiler, diğerleri ile kurdukları ilişkilerde temel duygusal ihtiyaçlarının 

karşılanmayacağı inancını taşırlar. (Rafaeli ve diğerleri, 2013). 

Reddedilmişlik/Ayrılma ve Dışlanma alanına ait 5 şema bulunmaktadır. 

Bunlar: 
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1. Terk edilme/İstikrarsızlık Şeması: Bu şemaya sahip kişiler, ilişki içinde 

oldukları insanlar tarafından terk edileceklerine yönelik güçlü bir inanç 

taşırlar. Bu sebeple istikrar, güven, bağlılık ve destek gibi unsurları içinde 

barındıran bir ilişki yaşayamayacaklarını düşünürler (Sağ, 2016). 

2. Güvensizlik/ Suistimal Edilme Şeması: Bu şemaya sahip kişiler, 

başkalarının onu aldatacağını, kötüye kullanacağını, ondan çıkar 

sağlayacağını ve ona zarar vereceğine yönelik bir inanç taşırlar. Bu sebeple 

her an aşırı tetikte olurlar, savunma halindedirler (Karahan Altınoğlu, 2019). 

3. Duygusal Yoksunluk Şeması: Bu şemaya sahip kişiler, ilişkilerinde ilgi, 

empati ve rehberlik gibi duygusal ihtiyaçlarının karşılanmayacağına yönelik 

bir inanç taşırlar. Bu sebeple çoğunlukla yalnızdırlar, yakın ilişkilerden 

kaçınabilirler (Young ve diğerleri, 2008; Arslan, 2017). 

4. Kusurluluk/Utanç Şeması: Bu şemaya sahip kişiler; kendilerini kusurlu, 

eksik, kötü, beceriksiz, değersiz ve sevilmeyen biri olarak algılarlar. Bunun 

sonucunda da kendisine güveni olmayan, sosyal ortamlarda rahat edemeyen 

ve yakın ilişki kurmakta zorlanan bir yapı geliştirebilirler (Işık, 2019; Young 

ve Klosko, 2019). 

5. Sosyal İzolasyon/ Yabancılaşma Şeması: Bu şemaya sahip kişiler, 

kendilerini herhangi bir gruba, topluma ve dünyaya ait hissedemezler. 

Diğerlerinden farklı oldukları noktalara odaklanırlar ve izole bir yaşam 

sürerler. Bunların sonucunda da toplumdan soyutlanmış, yalnız, sosyal 

ortamlardan uzak bir hayata sahip olurlar (Günaydın, 2016; Altun, 2019). 

B. Zedelenmiş Özerklik ve Performans Alanı 

Bu alandaki şemalara sahip olan bireylerin özerklik ile ilgili sorunları vardır. 

Aile ya çok yönetici, çocuğun kendi kararlarını almasını engelleyen bir tutuma 

sahiptir ya da aşırı rahat, çocuğa yeteri kadar destek olamayan, bakım verme 
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konusunda eksiklikleri olan yapıdadır. Bu iki aile tutumu da bu şema alanını 

aktifleştirebilir. Fakat bu ailelerin davranışlarının çocuklarında yarattığı sonuç 

benzerdir. Kendi başına bağımsız bir birey olma, yetkinlik, özgüven, ikili 

ilişkiler gibi alanlarda sorunlar yaşayabilmektedirler (Rafaeli ve diğerleri, 

2013; Tortamış, 2014). Zedelenmiş Özerklik ve Performans alanı altında 4 

tane şema vardır. Bunlar: 

1. Bağımlılık/Yetersizlik Şeması: Bu şemaya sahip kişiler, kendilerini hayatta 

tek başına mücadele edebilecek güçte bulmazlar. Kendi kararlarını almakta ve 

sorumluluk almakta zorluk yaşarlar, kendilerine güvenleri düşüktür (Karahan 

Altınoğlu, 2019). 

2. Hastalıklar ve Zarar Görme Karşısında Dayanıksızlık Şeması: Bu şemaya 

sahip kişiler; hastalık, tehlike, parasızlık ve kontrolü kaybetme gibi durumlar 

karşısında yoğun bir kaygı yaşarlar. Her an bir felaketin gelebileceğinden 

korkarlar ve bunu engelleyemeyeceklerini, bununla baş edemeyeceklerini 

düşünürler. Sürekli çevrelerindeki insanlardan güvence ararlar (Kargın Güner, 

2014; Günaydın, 2016). 

3. İç içelik/ Gelişmemiş Benlik Şeması: Bu şemaya sahip kişiler, bir yakınıyla 

(ebeveyn, eş, arkadaş…) aşırı derecede iç içe geçmiş bir ilişki sürdürürler. Bu 

kişiyle yoğun bir şekilde duygusal bağlanma ve yakınlık yaşarlar. Bu ilişkide 

iki birey yoktur, bir kaynaşma söz konusudur. Bu sebeple birey, diğerinin 

düşündüğü gibi düşünür, davrandığı gibi davranır, ilişkide sınırları 

oluşturamaz. Bu şemanın aktif olduğu kişiler, ilişkide oldukları insanlara göre 

bir kendilik imajı oluştururlar (Tunçel, 2019; Young ve diğerleri, 2008).  

4. Başarısızlık Şeması: Bu şemaya sahip kişiler, iş, okul, sosyal hayat gibi 

alanlarda başarısız olacaklarına dair bir inanca sahiptirler. Kendilerini 

diğerlerinden yeteneksiz ve aptal görebilirler (Young ve Klosko, 2019; 

Aksoy Bolat, 2016). 
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C. Zedelenmiş Sınırlar Alanı 

Zedelenmiş sınırlar alanındaki şemalara sahip olan bireyler, içsel sınırlarını 

belirleme konusunda zorluk yaşarlar. Diğer insanların haklarına karşı saygılı 

olma, işbirliği yapma, belirli bir hedefe yönelme, sorumlulukları yerine 

getirme gibi konularda sorunlar yaşayabilirler. Bu alana ait şemaları olan 

bireylerin aileleri genelde fazla hoşgörülü, izin verici, çocuğun özdenetim 

mekanizmasını geliştirmesine fırsat vermeyen, çocuklarına dürtüsel şekilde 

davranmayı öğreten özelliğe sahiptirler. Aile, çocuğa başkalarının haklarına 

saygı duymayı, kurallara uymayı, yeri geldiğinde hazdan geri çekilmeyi 

öğretememiş ve yeterli yönlendirmeyi gerçekleştirememiştir. Bu nedenle bu 

çocukların yetişkinlik dönemlerindeki davranış örüntüsünde dürtü kontrolü ile 

ilgili sorunlar mevcuttur (Young ve diğerleri, 2008; Ünal, 2014; Çolakoğlu, 

2012). Zedelenmiş Sınırlar alanı altında 2 şema vardır. Bunlar: 

1.Hak Görme/ Büyüklük Şeması: Bu şemaya sahip kişiler, diğerlerinden 

üstün, ayrıcalıklı ve özel olduklarına inanırlar. Empati yetenekleri çok zayıftır, 

yaptıkları eylemlerin sonuçlarından diğerlerinin nasıl etkileneceklerini 

düşünmezler. Engellenmeye karşı tahammülsüzdürler. Her şeyi yapabilecek 

hakka sahip olduklarını düşünürler (Saygılı, 2014; Şahin, 2015; Günaydın, 

2016). 

2. Yetersiz Özdenetim/ Öz Disiplin Şeması: Bu şemaya sahip kişiler; 

dürtülerini kontrol etme, kendi davranışları üzerinde denetim kurma, bir plana 

sadık kalma ve onu uygulama konusunda zorluk yaşarlar. İşlerini erteleme 

eğilimindedirler (Arslan, 2017). 

D. Diğerleri Yönelimlilik Alanı 

Bu alana ait şemalara sahip olan kişiler diğerlerinden sevgi, ilgi alabilmek ve 

duygusal olarak bağlı kalabilmek için sürekli diğer insanlara yönelik bir bakış 
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açısına sahiptirler ve bu insanların duygularına, düşüncelerine çok fazla 

odaklanırlar. Böylece kendi hislerini ve düşüncelerini görmezden gelmeyi 

öğrenirler. Bu da farkındalıklarının düşük olmasına neden olur. Bu bireylerin 

ailelerine bakıldığında, genellikle çocuklarına koşulsuz kabul sunamayan, 

onları ilgi, destek ve sevgiden mahrum bırakan özellikte oldukları 

söylenebilir. Çocuklar da bu sevgi ve ilgiyi alabilmek için kendileri gibi 

olmaktan vazgeçerek ebeveynlerinin olmasını istedikleri kişi olurlar. Böylece 

dış odaklı bir sistem geliştirerek diğerlerini hayatlarının merkezine koyarlar 

(Tökel, 2019; Rafaeli ve diğerleri, 2013). Diğerleri Yönelimlilik alanı altında 

3 tane şema vardır. Bunlar: 

1. Boyun Eğicilik Şeması: Bu şemaya sahip kişiler; insanları memnun etmeye 

odaklı, başkaları tarafından kontrol edilmekten hoşlanan, karşı tarafa çok 

verici bir şekilde davranan ama kendi istek ve düşüncelerini önemsemeyen bir 

yapıya sahiptirler. Diğerlerini reddetmekten, onlara karşı çıkmaktan ve 

çatışmaktan kaçınırlar çünkü cezalandırılacaklarını ya da terk edileceklerini 

düşünürler. Bunun sonucunda da gereksinimlerini ifade etmezler ve 

duygularını bastırırlar (Çakırca, 2020; Tunçel, 2019). 

2. Kendini Feda Şeması: Bu şemaya sahip kişiler; insanları kötü durumlardan 

kurtarmak ve kendi suçluluk duygularından arınmak için diğerlerinin zor 

durumda kalması, acı çekmesi gibi durumlar karşısında aşırı duyarlılık 

gösterirler ve yardımda bulunurlar. Bu gibi durumlarda kendi haklarını 

kolayca karşısındakilere feda edebilirler (Kargın Güner, 2014; Şahin, 2015). 

3. Onay Arayıcılık Şeması: Bu şemaya sahip kişiler, diğerlerinden alacakları 

övgülere ve onaylara göre kendilerini algılarlar ve hayatlarını şekillendirirler. 

Diğerlerinden olumlu geri dönüş almazlarsa değersiz oldukları yönünde bir 

inanca kapılabilirler. Eleştiriye karşı çok hassastırlar. Dış görünüm, sosyal 

statü, ekonomik durum onlar için çok önemlidir (Yıldırım, 2013). 
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E. Aşırı Tetikte Olma ve Ketlenme Alanı 

Bu şema alanının gelişmesinin nedenlerinden biri temel ihtiyaçlardan olan 

kendiliğindenlik ve oyun ihtiyaçlarının karşılanamamasıdır. Diğer bir neden 

ise eleştirici, talepkar, cezalandırıcı ebeveyn davranışlarıdır. Bu şema alanına 

sahip bireylerin ailelerinde birlikte eğlenme, şakalaşma gibi yaşantıların yeri 

olmazken daha çok kurallar, dayatmalar ve görevler vardır. Bunun neticesinde 

birey, hata yapacağına yönelik bir korku ve mükemmel olma zorunluluğu 

taşır. Her an kontrolü elinde bulundurmaya çalışır ve kontrolün bir an olsun 

elinden kaybolması durumunda her şeyin kötüye gideceğine yönelik bir kaygı 

yaşar (Bulut, 2019). Aşırı Tetikte Olma ve Ketlenme alanı altında 4 tane şema 

vardır. Bunlar: 

1. Karamsarlık Şeması: Bu şemaya sahip kişiler, yaşamlarında olumlu 

yaşantılardan çok olumsuzluklara odaklanır ve her daim hata, çatışma, kavga, 

acı, ölüm, ihanet gibi meselelere dikkatlerini yoğunlaştırırlar. Sürekli olarak 

şikayetçi, endişeli, karamsar ve ümitsiz bir ruh haline sahiptirler (Kargın 

Güner, 2014; Günaydın, 2016; Altunçanak, 2020). 

2. Duyguları Bastırma Şeması: Bu şemaya sahip kişiler; içlerinden geçen 

gerçek hisleri, eleştirilmekten kaçınma ve dürtülerinin kontrolünü yitirmeme 

gibi nedenlerden ötürü yok sayarlar. Böylece duygusal olarak soğuk 

görünürler (Çakırca, 2020). 

3. Yüksek Standartlar/Aşırı Eleştiricilik Şeması: Bu şemaya sahip kişiler; 

eleştirilmekten, suçlanmaktan, aşağılanmaktan kaçınmak için kendilerine 

yüksek düzeyde standartlar belirlerler. Bunları içselleştirirler ve bu 

standartların altına düşmemek için sürekli bir çaba halindedirler. Amaçları 

çevrelerindeki kişilerden onay almak değildir, hiç kimse görmese de 

içselleştirdikleri bu standartlara ulaşmayı kendilerine görev edinirler 

(Günaydın, 2016; Işık, 2019). 
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4. Cezalandırıcılık Şeması: Bu şemaya sahip kişiler, hata yapan kişilerin 

(kendisi de dahil) cezalandırılması gerektiğine inanırlar. Hata yapan ve 

standartlara uymayan insanlara karşı hoşgörüsüz, öfkeli ve tahammülsüz bir 

tavır sergilerler (Young ve diğerleri, 2008; Bulut, 2019; Canıdemir, 2019). 

Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aile Bireyleri Üzerindeki Etkileri 

Janovsky, Rock, Thorsteinsson, Clark ve Murray (2020) ’ın 49 ampirik 

araştırmayı içeren meta-analiz çalışmasında, erken dönem uyumsuz şemaların 

kişiler arası sorunlara (yakın ilişki sorunları, akran ilişki sorunları, ebeveyn 

ilişki sorunları ve herhangi bir ilişki türüne özgü olmayan kişiler arası 

sorunlar) neden olduğu ifade edilmektedir. 

1. Eşler üzerindeki etkileri 

Epstein (1982) ’e göre bilişsel süreçler evlilik içindeki sıkıntılı olayları 

açıklamak için incelenmesi gereken faktörlerden biridir. Bilişsel süreçlerle 

ilgili yapılan bir araştırmaya göre; yakınlıktan kaçınma, zihin okuma ve 

gerçekçi olmayan ilişki beklentisi gibi ilişkiye dair bilişsel çarpıtmaların 

evlilik çatışma düzeyini arttıracağı gözlenmektedir (Erok, 2013). İlişkilere 

dair sevilmezlik ve çaresizlik inançlarının evlilik çatışmasını arttıracağı 

Erok’un araştırmasındaki bir diğer bulgudur. Yapılan bazı araştırmalarda 

rasyonel olmayan inançlar ile çiftlerin uyum düzeyleri arasında negatif yönlü 

ilişkiler bulunmuştur (DeBord, Romans ve Krıeshok, 1996; Filipovic, 

Vukosavljevic Gvozden ve Opacic, 2016). Yağmur (2020) ise irrasyonel 

inançların alt boyutu olan rahatlık ihtiyacı, onaylanma ihtiyacı ve kendini 

değersizleştirmenin boşanma göstergelerini yordadığını ifade etmektedir. 

Bennun ve Aydemir Sevim (1991) ’in araştırmasında geçersiz varsayımların, 

yanlış ve otomatikleşen algılamaların, olumsuz şemaların ve bu olumsuz 
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şemalar nedeniyle ortaya çıkan genellemelerin çiftlerin kişilerarası ilişkilerini 

olumsuz yönde etkileyerek sorunlara neden olduğu dile getirilmektedir. 

Tan (2016) ’ın hamilelik sürecinde olan kadınlarla yaptığı araştırmada 

kadınların reddedilmişlik ve başarısızlık şemalarının, anneleri ve eşleri ile 

kurdukları prenatal bağlanma (doğum öncesi) ve kaygılı bağlanma arasındaki 

ilişkiyi açıkladığı bulunmuştur. Alkım Arı (2015)’nın araştırmasında erken 

dönem uyumsuz şemalar ile bağlanma biçimleri arasında ilişkinin olduğu 

ifade edilmektedir. Mueller, (2013) araştırmasında çiftlerin cinsel öz 

şemalarının kendi cinsel tatminleri ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Erken dönem uyumsuz şemaların, çiftler arasındaki iletişim örüntülerini 

%52,9 oranda yordadığı yapılan bir araştırmada ifade edilmektedir (Shekari 

Ghandpazi, Navabinejad ve Delavar, 2020). 

Evli çiftlerin erken dönem uyumsuz şemalarının eşler üzerindeki etkilerini 

inceleyen çalışmaların bulguları incelendiğinde; erken dönem uyumsuz 

şemalar ile evlilik uyumu (Tunçel, 2019; Kargın Güner, 2014; Soysal, 2017; 

Körük, 2020; Karpuz ilericiler, 2015), evlilik doyumu (Akkol, 2017; Yıldız, 

2018; Pehlivanlı ve İkizer, 2020; Chay, Zarei ve Pour, 2014; Eftekhari, Hejazi 

ve Yazdani, 2018; Esmaili, Mohammadi ve Hakami, 2016; Altun, 2015), 

cinsel sorunlar (Dikmen Türkoğlu, Şafak, Özdel ve Özdemir, 2019; 

Hashemian, Shayan, Omidvar ve Gharavi, 2015; Quinta Gomes ve Nobre, 

2012; Abolghasem ve Kiamarsia, 2012; Çeri, 2009), evliliğe yönelik akılcı 

olmayan inançlar (Tönbül, 2020), eşe yönelik değerlendirmeler (Caner, 2009), 

romantik kıskançlık (Tortamış, 2014), aldatma eğilimi (Tortamış, 2014) ve 

boşanma (Yoosefi, Etemadi, Bahrami, Fatehizade ve Ahmadi, 2010) arasında 

ilişkilerin olduğu ifade edilmektedir. 

Tunçel (2019)’in araştırmasında bağımlılık, duygusal yoksunluk, terk edilme 

ve kusurluluk şemaları ile evlilik uyumu arasında negatif yönde ilişkiler 
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bulunmuştur. Soysal (2017) ’ın araştırmasında duygusal yoksunluk, 

başarısızlık, sosyal izolasyon, duyguları bastırma, karamsarlık, haklılık, 

bağımlılık, kusurluluk, terk edilme, kendini feda ve dayanıksızlık şemaları ile 

evlilik uyumu ölçeği anlaşma alt boyutu arasında pozitif yönlü, ilişki tarzı alt 

boyutu arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Kargın Güner 

(2014) ’in araştırmasında kadınların ve erkeklerin reddedilmişlik, zedelenmiş 

sınırlar, zedelenmiş özerklik ve yüksek standartlar şema alanları ile kendi 

evlilik uyumları arasında negatif yönde ilişki olduğu bulunmuştur. Bunun yanı 

sıra erkeklerin zedelenmiş sınırlar, reddedilmişlik ve zedelenmiş özerklik 

şema alanları ile eşlerinin evlilik uyumları arasında anlamlı negatif yönlü bir 

ilişki bulunurken, kadınların zedelenmiş özerklik ve reddedilmişlik şema 

alanları ile eşlerinin evlilik uyumları arasında anlamlı negatif yönlü bir ilişki 

görülmüştür. Körük, (2020) çift uyumu ile reddedilmişlik şema alanı arasında 

negatif yönde, yüksek standartlar şema alanı ile pozitif yönde anlamlı ilişkiler 

bulmuştur. Bir diğer araştırmada kadınlarda reddedilmişlik şema alanı ile 

evlilik uyumu bağlılık boyutu arasında negatif yönde anlamlı ilişki 

bulunmuştur (Karpuz İlericiler, 2015). Erken dönem uyumsuz şemalar ile 

evlilik uyumu arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulan Sabzıkar, Hıdaji 

ve Sodagar (2015) terk edilme ve bağımlılık şemalarının evlilik uyumunun 

yaklaşık %30’unu yordadığı ifade etmektedir. Özabacı ve Körük (2018) ’ün 

meta-analiz çalışmasında erken dönem uyumsuz şemalar ile evlilik uyumu 

arasında anlamlı ve güçlü negatif yönlü ilişki bulunmuş ve bu ilişkide boyun 

eğicilik, kusurluluk ve bağımlılık şemalarının büyük pay sahibi olduğu ifade 

edilmiştir. 

Yıldız (2018) ’ın araştırmasında erken dönem uyumsuz şemaların, evlilik 

doyumunu anlamlı biçimde yordadığı, özellikle sosyal izolasyon, güvensizlik, 

iç içe geçme ve bağımlılık şemalarının evlilik doyumu üzerinde anlamlı bir 

yordayıcı etkisi olduğu bulunmuştur. Pehlivanlı ve İkizer (2020) ’in kırsal ve 
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kentsel bölgelerde yaşayan evli bireyler ile yaptıkları araştırmada, kentte 

yaşayan bireylerin duygusal yoksunluk ve sosyal izolasyon şemaları ile evlilik 

doyumu arasında negatif yönde anlamlı ilişkiye rastlanmıştır. Kırsal bölgede 

yaşayan bireylerin duygusal yoksunluk şemaları ile evlilik doyumu arasında 

negatif yönde; başarısızlık, dayanıksızlık ve cezalandırıcılık şemaları ile 

evlilik doyumu arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Bir 

diğer araştırmada reddedilmişlik, diğerleri yönelimlilik ve aşırı tetikte olma 

şema alanlarının evlilik memnuniyetini düşürdüğü; zedelenmiş özerklik şema 

alanının ise evlilik memnuniyetini arttırdığı bulunmuştur (Chay ve diğerleri, 

2014).  

Eftekhari, Hejazi ve Yazdani (2018) ’nin araştırmasında boyun eğicilik, 

başarısızlık ve EDUŞ toplam puanları ile evlilik doyumu arasında negatif 

yönlü ilişkilere rastlanmıştır. Esmaili, Mohammadi ve Hakami (2016) ise 

zedelenmiş sınırlar ve reddedilmişlik şema alanları ile evlilik doyumu 

arasında negatif yönlü anlamlı ilişkilere rastlarken yüksek standartlar, kendini 

feda ve haklılık şemaları ile evlilik doyumu arasında anlamlı ilişkiye 

rastlamamıştır. Altun (2015) ’un çalışmasında birçok EDUŞ ile (duygusal 

yoksunluk, başarısızlık, karamsarlık, sosyal izolasyon, duyguları bastırma, 

onay arayıcılık, bağımlılık, terk edilme, kusurluluk, yüksek standartlar ve 

dayanıksızlık) evlilik doyumu arasında negatif yönlü ilişki bulunmuştur. Ali 

ve Mokhtar (2016) ’ın çalışmasında reddedilmişlik, zedelenmiş özerklik, 

zedelenmiş sınırlar ve aşırı tetikte olma şema alanları ile evlilik doyumu 

arasında negatif yönlü ilişki bulunurken sadece diğerleri yönelimlilik şema 

alanı ile evlilik doyumu arasında bir ilişki bulunmamıştır. Khajouei Nia, 

Ghiasi, İzadi ve Sarami Forooshani (2015) ’nin İranlı ve Hindistanlı bireylerle 

yaptıkları araştırmada İran örnekleminde terk edilme, bağımlılık ve boyun 

eğicilik şemalarının evlilik doyumunu negatif yönde yordadığı, Hindistan 

örnekleminde ise duygusal yoksunluk şemasının evlilik doyumunu negatif 
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yönde yordadığı bulunmuştur. Yapılan diğer araştırmalarda kadınların ve 

erkeklerin erken dönem uyumsuz şemalarının kendi evlilik doyumlarını 

azaltıcı bir etkisinin olduğu bulunmuştur (Akkol, 2017; Kebritchi ve 

Mohammadkhani, 2016).  

Dikmen Türkoğlu, Şafak, Özdel ve Özdemir (2019) ’in vajinismus tanısı almış 

ve vajinismus tanısı almamış kadınlarla yaptıkları araştırmada tanı almış 

kadınların zedelenmiş özerklik, diğerleri yönelimlilik ve aşırı tetikte olma 

şema alanlarının tanı almamış kadınlara göre anlamlı olarak yüksek olduğu 

bulunmuştur. Bu bulguya ek olarak vajinismus tanısı almış kadınların tanı 

almamış kadınlara göre; üstbiliş ölçeği kontrol edilmezlik ve tehlike, 

düşünceleri kontrol ihtiyacı ve bilişsel farkındalık alt boyutlarından aldıkları 

puanların anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Benzer konuda 

yapılan bir diğer araştırmada ise kadınlarda duygusal yoksunluk, iç içe geçme, 

yetersiz özdenetim, bağımlılık ve kendini feda şemalarının vajinismus tanısını 

yordadığı; erkeklerde duygusal yoksunluk, dayanıksızlık, iç içe geçme ve 

kendini feda şemalarının eşlerindeki vajinismus tanısını yordadığı ifade 

edilmektedir (Çeri, 2009). Hashemian, Shayan, Omidvar ve Gharavi (2015) 

ise duygusal yoksunluk, terk edilme, güvensizlik ve kusurluluk şemaları ile 

cinsel tatmin arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulmuştur. Quinta Gomes 

ve Nobre (2012) zedelenmiş özeklik şema alanı ile cinsel işlev bozukluğu 

arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki bulmuşlardır. Bunun yanı sıra 

bağımlılık ve başarısızlık şemalarının cinsel işlev bozukluğu ile ilişkili 

olduğunu ifade etmişlerdir. Abolghasem ve Kiamarsia (2012) cinsel işlev 

bozukluğu olan kadınların, cinsel işlev bozukluğu olmayan kadınlara göre 

anlamlı olarak daha yüksek düzeyde EDUŞ puanları aldığı bulmuşlardır. 

Parvizi ve Behzadipour (2019) EDUŞ’ların cinsel işlevselliği %19 oranda 

yordadığını; sosyal izolasyon, yetersiz öz denetim, diğerleri yönelimlilik ve 
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aşırı tetikte olma alt boyutlarının cinsel işlevi olumsuz yönde etkilediğini ifade 

etmişlerdir. 

Caner (2009)’in araştırmasında evli kadın ve erkeklerin erken dönem 

uyumsuz şemalarının eşe yönelik değerlendirmeler üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Bu araştırmaya göre; evli kadınların zedelenmiş özerklik ve 

diğerleri yönelimlilik alanlarındaki şemaların gelişimi arttıkça eşlerini daha 

bağımlı olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bir başka bulguda ise, evli 

kadınların reddedilmişlik alanındaki şemaların gelişimi arttıkça eşlerini daha 

kopuk, daha kontrolcü ve daha az güvenilebilir olarak değerlendirildiği 

bulunmuştur. Evli erkeklerin reddedilmişlik alanındaki şemaların gelişimi 

arttıkça eşe yönelik olumsuz nitelikleri içeren (bağımlılık, kopukluk ve 

kontrolcülük) değerlendirmelerin de arttığı ortaya çıkmıştır. Tortamış (2014) 

’ın araştırmasında erken dönem uyumsuz şemalar ile romantik kıskançlık ve 

aldatma eğilimi arasında nasıl bir ilişkinin olduğu araştırılmıştır. Bu 

araştırmanın bulgularına göre kadınların zedelenmiş özerklik, diğerleri 

yönelimlilik, zedelenmiş sınırlar şema alanları, yüksek standartlar ve 

bastırılmışlık şema alt boyutları ile romantik kıskançlık ölçeği-kıskançlık 

tetikleyicileri alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yapılan 

regresyon analizinde de kadınların sadece zedelenmiş özerklik şema alanının 

romantik kıskançlık düzeyini anlamlı şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Erkeklerin erken dönem uyumsuz şemaları ile romantik kıskançlık düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Kadınların reddedilmişlik, 

zedelenmiş özerklik ve diğerleri yönelimlik şema alanı alt boyutları ile 

aldatma eğilimi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yapılan 

regresyon analizinde ise kadın katılımcılarda sadece reddedilmişlik şema 

alanının aldatma eğilimini anlamlı şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Erkek katılımcıların reddedilmişlik, zedelenmiş özerklik şema alanları ile 

aldatma eğilimi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yapılan 
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regresyon analizinde ise erkek katılımcılarda sadece zedelenmiş özerklik 

şema alanının aldatma eğilimini anlamlı şekilde yordadığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Tönbül (2020) ’ün araştırmasında erken dönem uyumsuz şema alanları ile 

evliliğe yönelik akılcı olmayan inançlar arasında pozitif yönde, benlik 

farklılaşması ile negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yapılan bir diğer 

çalışmada boşanmak isteyen çiftlerin, boşanmak istemeyen çiftlere göre daha 

yoğun ölçüde erken dönem uyumsuz şemaları olduğu söylenmektedir 

(Yoosefi ve diğerleri, 2010). Babuşcu (2014)’nun araştırmasında zedelenmiş 

özerklik, reddedilmişlik ve yüksek standartlar şema alt boyutları ile eş 

reddinin ilişkili olduğu bulunmuştur.  

Yukarıdaki çalışmalardan görüldüğü üzere erken dönem uyumsuz şemaların; 

duygusal (romantik kıskançlığı ve aldatma), düşünsel (ilişkiye dair bilişsel 

çarpıtmalar, ilişkilerde yüklemeler, evliliğe dair inançlar, eşe yönelik 

değerlendirmeler), cinsel (vajinismus, cinsel tatmin, cinsel işlev bozuklukları) 

ve diğer (evlilik doyumu, evlilik uyumu, eş reddi ve boşanma) faktörler 

üzerinde bir etkiye sahip olduğu söylenilebilir. 

2. Çocuklar üzerindeki etkileri 

Ebeveynler çocuklarını yetiştirirken onların gelişimlerini olumsuz yönde 

etkileyecek çeşitli zarar verici davranışlarda bulunabilmektedirler. Bu 

davranışlar fiziksel, duygusal ve cinsel istismar veya fiziksel ve duygusal 

ihmal şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Tüm bu davranışların sonucunda 

çocuklar çeşitli açılardan zarar görmektedir ve sağlıkları bozulabilmektedir. 

İstismara ve ihmale maruz kalmış çocukların depresyon, intihar düşüncesi, 

kendine zarar verme, öfke sorunları, benlik saygısının azalması, uyku ve 
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iştahta bozulmalar, psikosomatik sorunlar, akademik performansta azalma ve 

ilişkisel sorunlar ile karşılaşabildikleri söylenmektedir (Yiğit ve Erden, 2015). 

Işıkol (2019)’un okul öncesi dönem çocukları ve onların ebeveynleri ile 

gerçekleştirdiği araştırmasında elde edilen bilgilere göre, çocukların sosyal 

beceri düzeyleri azaldıkça ebeveynlerinin akılcı olmayan inançları 

artmaktadır ve çocukların problem davranışları arttıkça ebeveynlerinin akılcı 

olmayan inançları da artmaktadır. Bağcı (2013) ‘nın araştırmasında 

ebeveynlerin akılcı olmayan inançları ile çocuklarındaki davranış problemleri 

arasında düşük düzeyde pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur.  

Kudu Arıcan (2017) ’ın elde ettiği bulgulara göre; psikolojik problemi olan 

çocukların ebeveynlerinin, duyguları zararlı olarak görme duygusal şema alt 

boyutunun psikolojik problemi olmayan çocukların ebeveynlerine göre daha 

yüksek olduğu bulunmuştur. Ebeveynlerin psikolojik dayanıklılık ve 

psikolojik iyi oluş düzeyleri arttıkça çocuklarının sosyal yetkinlik 

düzeylerinin de arttığı görülmektedir (Kındıroğlu ve Yaşar Ekici, 2019). 

Konuyla ilgili bir diğer araştırmada, psikiyatrik belirtisi olan annelerin 

çocuklarının duygusal ve davranışsal sorunlarının daha fazla olduğu 

bulunmuştur (Tural Hesapçıoğlu, Ceylan, Erdoğan, Kandemir ve Çöp, 2017). 

Canıdemir (2019) ’in araştırmasında empatik eğilim düzeyleri ile erken 

dönem uyumsuz şema alanlarının tümü arasında negatif yönde anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. Empati, ilişkilerde ihtiyaç olarak görülen önemli bir 

unsurdur. İnsanların birbirlerinin ne hissettiklerini anlamalarını ve sağlıklı 

ilişkiler kurabilmelerini sağlamaktadır (Canıdemir, 2019). Bu açıdan 

bakıldığında, erken dönem uyumsuz şemalara sahip olan bireylerin bu 

şemalara sahip olmayan bireylere göre çocukları ve eşleri ile kuracakları 

ilişkilerde empatik eğilim düzeylerinin daha düşük olacağı tahmin edilebilir. 

Empatik eğilim düzeyinin düşük olması ise ilişkiler üzerinde olumsuz bir 
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etkiye sahip olabilir. Bu çıkarıma kanıt olarak empatik eğilim düzeyleri düşük 

olan bireylerin kişilerarası iletişimde yaşadıkları çatışmaların yüksek olduğu 

sonucuna ulaşan Pişkin (1991) ’in araştırması örnek olarak verilebilir.  

Lopez Turley, (2003) çocukların davranış sorunlarının nedeninin annelerinin 

yaşı mı yoksa geçmişi mi olduğunu inceleyen bir araştırma gerçekleştirmiştir. 

Bu araştırmada çocukların davranış sorunları üzerinde annelerinin 

geçmişindeki dezavantajlı yaşantıları ve şu anki aile özelliklerinin etkili 

olduğu bulunmuştur. Yüksek Usta (2014)’ya göre annelerin çocuklarına 

yönelik sıcak, yakın ve cevaplayıcı bir tutum sergilemeleri, çocukların 

problemli davranışlarını azaltmaktadır. Bunun tam tersi durumda ise, anneler 

ile çocuklarının çatışmalı ilişki düzeyleri arttıkça çocukların anksiyete, 

depresyon, mükemmeliyetçilik, içe kapanıklık ve katı düşünce biçimi gibi içe 

yönelim davranış problemlerini gösterme düzeyleri de artmaktadır (Yüksek 

Usta, 2014).  

Sarıtaş Atalar ve Gençöz (2015) ’ün araştırmasında anne ret algısı ile kaygı ve 

anne ret algısı ile depresyon arasındaki ilişkide zedelenmiş özeklik ve öteki 

yönelimlilik şema alanları aracı rol oynadığı bulunmuştur. Bir diğer bulgu ise 

anne ret algısı ile kaygı arasındaki ilişkide ayrılma reddedilme şema alanının 

aracı rol oynadığı şeklindedir. Bu bulgulardan hareketle, annenin 

reddedilmişlik şema alanına ait şemalarının var olması çocuğun anne 

tarafından bir ret algılamasına sebebiyet verebilir. Bunun sonucunda da 

çocukta kaygı sorunu oluşabilmektedir. Bu kaygı sorununun oluşmasında 

ayrılma ve reddedilme şema alanı aracı bir rol oynamaktadır.   

Evli çiftlerin sahip oldukları erken dönem uyumsuz şemalarının çocuklar 

üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalara bakıldığında; çocukların erken 

dönem uyumsuz şemaları (Zeynel ve Uzer, 2020; Sundag, Zens, Ascone, 

Thome ve Lincoln, 2018; Macik, Chod-kiewicz ve Bielicka, 2016), davranış 
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sorunları (Altunçanak, 2020; Sayal, 2017; Sayal ve Kudu Arıcan, 2019), akran 

sorunları (Sayal, 2017), duygusal sorunları (Sayal ve Kudu Arıcan, 2019), 

sosyal sorunları (Sayal, 2017), çekingenlik (Adıgüzel, Bapoğlu Dümenci ve 

Topal, 2020), anksiyete belirtileri (Fard ve diğerleri, 2014), depresyon ve 

kaygı (Yiğit, 2018), dikkat eksikliği ve hiperaktivite (Sayal ve Kudu Arıcan, 

2019; Sayal, 2017) ile ebeveynlerinin erken dönem uyumsuz şemaları 

arasında ilişkiler bulunmuştur. Yüksek Usta ‘ya göre çocukların bu gibi 

problemli davranışlarının oluşmasında çevresindeki yakın ilişkilerin olumsuz 

olması bir etkiye sahiptir. Çocuklar, çevrelerindeki yakın ilişkilerdeki 

olumsuzluklar sonucunda problemli davranış geliştirebilmektedirler ve bu 

problemli davranışları sonucunda da çevreleriyle ilişkileri daha da kötü bir hal 

alabilmektedir (Yüksek Usta, 2014). Bu açıdan bakıldığında çocuklardaki 

problemli davranışların, yakın ilişkilerdeki olumsuz yaşantıların bir sonucu ve 

mevcut ilişkilerinin zedelenmesinin bir nedeni olabildiğini söyleyebiliriz. 

Sayal ve Kudu Arıcan (2019) ’ın araştırmasında babaların erken dönem 

uyumsuz şemaları ile çocuklardaki duygusal sorunlar ve dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite arasında ilişki bulunmuştur. Bunun yanı sıra babaların terk 

edilme, kendini feda, duygusal yoksunluk, bağımlılık, cezalandırıcılık ve onay 

arayıcılık şema alanları çocuklarındaki davranış problemleri alt boyutunu 

anlamlı ölçüde yordamıştır. Sayal (2017) ‘ın 6-10 yaş aralığındaki öğrenciler 

ile yürüttüğü araştırmasında anne ve babaların erken dönem uyumsuz şemaları 

ile çocuklarındaki dikkat eksikliği ve hiperaktivite, davranış sorunları, akran 

sorunları ve sosyal sorunlar arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna ek 

olarak annelerin terk edilme, kusurluluk, yüksek standartlar, duyguları 

bastırma, sosyal izolasyon, cezalandırıcılık, kusurluluk ve başarısızlık şema 

alanları çocuklarındaki davranış problemleri alt boyutu anlamlı ölçüde 

yordamıştır. Altunçanak (2020) ’ın araştırmasında ise 3-6 yaş aralığındaki 

çocukların davranış sorunları; annelerin bağımlılık, duyguları bastırma, 
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başarısızlık, kendini feda etme ve yüksek standartlar erken dönem uyumsuz 

şema alt boyutlarını anlamlı bir şekilde yordamıştır. 

Macik, Chodkiewicz ve Bielicka (2016) ’nın araştırmasında kız çocukların 

erken dönem uyumsuz şemaları ile annelerinin kusurluluk ve dayanıksızlık; 

babaların ise kendini feda, kusurluluk ve iç içelik şemalarının ilişkili olduğu 

bulunurken erkek çocukların erken dönem uyumsuz şemaları ile annelerinin 

karamsarlık, babalarının dayanıksızlık şemaları arasında ilişki bulunmuştur. 

Sundag, Zens, Ascone, Thome ve Lincoln (2018) tarafından yapılan 

araştırmada ebeveynlerin erken dönem uyumsuz şema puanları ile 

çocuklarının erken dönem uyumsuz şema puanları arasında pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgulara benzer bir bulgu Zeynel ve Uzer 

(2020) ’in çalışmasında görülmektedir. Çalışmada, reddedilmişlik şema 

alanına ait şemaya sahip olan annelerin çocuklarının da aynı alandaki şemalara 

sahip olduğu ifade edilmektedir. 

Yiğit (2018) ’in araştırmasında annelerin zedelenmiş sınırlar, yüksek 

standartlar ve reddedilmişlik şema alanları, ergenlerin reddedilmişlik şema 

alanı aracılığıyla ergenlerin depresyon ve kaygı düzeylerini yordarken; 

babaların reddedilmişlik şema alanı, ergenlerin reddedilmişlik şema alanı 

aracılığıyla depresyon ve kaygı düzeylerini yordamıştır. Adıgüzel, Bapoğlu 

Dümenci ve Topal (2020) ’ın bir ailedeki üç nesli birlikte ele aldıkları 

çalışmada çekingen davranış sorunu olan çocuğun annesinin duygusal 

yoksunluk, cezalandırıcılık, onay arayıcılık ve sosyal izolasyon şemalarının 

baskın olduğu, babasının yüksek standartlar ve kendini feda şemalarının 

baskın olduğu, büyük ebeveynin onay arayıcılık, haklılık ve yüksek 

standartlar şemalarının baskın olduğu bulunmuştur. Fard ve diğerleri (2014) 

ise çocuklardaki anksiyete belirtileri ile annelerindeki EDUŞ’lar arasında 

düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulmuşlardır.  
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Yukarıdaki çalışmalardan görüldüğü üzere; evli çiftlerin erken dönem 

uyumsuz şemaları, çocuklarını birçok farklı açıdan (davranışsal, duygusal, 

sosyal, ilişkisel, bilişsel ve psikolojik) etkileyebilmektedir.  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada evli çiftlerin erken dönem uyumsuz şemalarının aile bireyleri 

üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar eşler ve çocuklar bağlamında 

değerlendirilmiştir.  

1.Evli Çiftlerin Erken Dönem Uyumsuz Şemalarının Eşleri Üzerindeki 

Etkilerini İnceleyen Araştırmaların Değerlendirilmesi 

a. Evli çiftlerin erken dönem uyumsuz şemalarının evlilik uyumu üzerindeki 

etkilerini inceleyen araştırmaların değerlendirilmesi 

Ulaşılan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, evli çiftlerin sahip 

oldukları erken dönem uyumsuz şemaların evlilik uyumunu azalttığı ifade 

edilebilir. Yapılan birçok çalışmada, azalan evlilik uyumu üzerinde özellikle 

reddedilmişlik şema alanının büyük bir etkisinin olduğu gözlemlenmektedir. 

Birbirlerine güvenen ve benzer ilgi alanlarına sahip çiftlerin evlilikten 

aldıkları doyumun yüksek olması muhtemeldir (Campbell, 2002). Bu bilgiler 

göz önünde bulundurulduğunda, erken dönemde çocuğun en temel 

ihtiyaçlarından biri olan diğerlerine güvenli bağlanma gereksinimlerini 

kapsayan reddedilmişlik şema alanının evlilik ilişkisindeki güven düzeyini 

düşürerek evlilik doyumu üzerinde önemli bir olumsuz etkisinin olması 

beklenen bir sonuçtur. 

b. Evli çiftlerin erken dönem uyumsuz şemalarının evlilik doyumu üzerindeki 

etkilerini inceleyen araştırmaların değerlendirilmesi 
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Ulaşılan çalışmalar çerçevesinde, evli çiftlerin erken dönem uyumsuz 

şemalarının evlilikten aldıkları doyumu azalttığı söylenilebilir. Bu durum 

üzerinde özellikle reddedilmişlik ve zedelenmiş özerklik şema alanlarının 

güçlü etkiye sahip olduğu görülmektedir. Temel güven, bağlanma ve beceri 

ile ilgili olan bu şema alanlarının evlilikte aranan sağlıklı tutum ve 

davranışların oluşmasını engelleyebileceği düşünüldüğünde evlilik 

doyumunu azaltması muhtemeldir. 

c. Evli çiftlerin erken dönem uyumsuz şemalarının cinsel hayatları üzerindeki 

etkilerini inceleyen araştırmaların değerlendirilmesi 

Ulaşılan çalışmalardan edinilen bilgilere göre evli çiftlerin erken dönem 

uyumsuz şemalarının cinsel hayatları (cinsel işlev bozuklukları, vajinismus, 

cinsel tatmin) üzerinde olumsuz yönde etkileri olduğu görülmektedir. 

İncelenen araştırmaların ortak sonuçları değerlendirildiğinde sadece haklılık 

şemasının cinsel durumlar ile ilişkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

durum, haklılık şemasına sahip bireyin kendini değerlendirme becerisinin 

düşük oluşu ve zayıflıklarını gösterme konusundaki kaçınmacı yaklaşımı 

nedeniyle mevcut olan cinsel sorunları göz ardı etmesi şeklinde bir 

açıklamayla anlamlandırılabilir. 

d. Evli çiftlerin erken dönem uyumsuz şemalarının diğer durumlar üzerindeki 

etkilerini inceleyen araştırmaların değerlendirilmesi 

Ulaşılan çalışmalar, evli çiftlerin erken dönem uyumsuz şemalarının eşe 

yönelik değerlendirmeler, akılcı olmayan inançlar, eş reddi, romantik 

kıskançlık, aldatma eğilimi ve boşanma gibi çeşitli durumlar üzerinde 

olumsuz yönde etkisinin olduğunu ifade etmektedir. Bu sonuçlar 

değerlendirildiğinde; erken dönem uyumsuz şemaların, evlilik ilişkisini 
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birçok farklı açıdan etkilediğini ve çiftler arasındaki iletişimin kalitesini 

belirleyen önemli bir unsur olduğunu söyleyebiliriz.  

2. Evli Çiftlerin Erken Dönem Uyumsuz Şemalarının Çocuklar 

Üzerindeki Etkilerini İnceleyen Araştırmaların Değerlendirilmesi 

Ulaşılan araştırmaların bir kısmı (Zeynel ve Uzer, 2020; Macik, Chodkiewicz 

ve Bielicka, 2016; Sundag, Zens, Ascone, Thome ve Lincoln, 2018) anne 

babaların erken dönem uyumsuz şemalara sahip olmalarının, çocuklarında da 

erken dönem uyumsuz şemaların oluşmasına neden olacağını ifade 

etmektedir. Sayal’a göre çocukların davranışları üzerinde en önemli etkiye 

sahip olan etmen ailedir. Çocuklar; aile içerisindeki bireylerin birbirlerine 

yönelik davranışlarını gözlemler, taklit ederler ve böylece ailedeki davranış 

örüntülerini kendi hayatlarına aktarırlar (Sayal, 2017). Dolayısıyla anne 

babalarının erken dönem uyumsuz şemalarının yol açtığı davranışları model 

alan çocuklar, kendi yaşamlarına da -ebeveynlerine benzer şekilde- erken 

dönem uyumsuz şemalarını yansıtacaklardır. 

Araştırmaların bir diğer kısmı ise (Sayal, 2017; Altunçanak, 2020; Sayal ve 

Kudu Arıcan, 2019; Yiğit, 2018; Adıgüzel ve diğerleri, 2020; Fard ve 

diğerleri, 2014) anne babaların erken dönem uyumsuz şemalara sahip 

olmasının çocuklarında çeşitli sorunlara (dikkat eksikliği ve hiperaktivite, 

davranış sorunları, sosyal sorunlar, akran sorunları, duygusal sorunlar, 

anksiyete, depresyon) yol açabileceğini ifade etmektedir. Çocuklar; aileleri 

içerisinde ilgi, sevgi, anlayış ve güvene dayalı olumlu bir ortam bulamazlarsa 

uyum sorunları yaşamaya başlarlar ve bu uyum sorunları zamanla kalıcı 

davranış sorunlarının ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir (Sayal, 2017). Elde 

edilen bu bulgulardan ve Sayal’ın aktardığı bilgiden hareketle, ebeveynlerin 

sahip oldukları erken dönem uyumsuz şemalar sebebiyle aile içindeki olumlu 
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ortamı oluşturamayabileceklerini ve bu nedenle çocuklarının davranış 

sorunlarının oluşması üzerinde bir etkiye sahip olabileceklerini söyleyebiliriz. 

Bu araştırmada erken dönem uyumsuz şemaların -toplumun en temel birimi 

olan- aile üzerindeki etkileri derlenmiştir. Ulaşılan bilgiler ışığında evli 

çiftlerin erken dönem uyumsuz şemalarının hem evlilik ilişkisi üzerinde hem 

de çocuklar üzerinde olumsuz yönde etkilerinin olabileceği sonucuna 

ulaşılmıştır. Aile içerisinde ortaya çıkan sorunların, erken dönem uyumsuz 

şemalardan kaynaklanabileceği düşünüldüğünde erken dönem uyumsuz 

şemaların yoğunluğunun azaltılmasının aile içerisindeki sağlıklı ortamı 

beraberinde getirebileceği tahmin edilmektedir. 

Bu çalışma sonucunda araştırmacılara ve uzmanlara yönelik çeşitli öneriler 

sunulabilir. Erken dönem uyumsuz şemaların; bireylerin hayatları boyunca 

devam eden, ilişkilerini büyük ölçüde etkileyen bir örüntü olması nedeniyle, 

yapılacak olan psikolojik yardım çalışmalarına entegre edilebileceği ve bu 

doğrultuda şema terapi bakış açısıyla ilerleyen psikoterapi süreçlerinin daha 

etkili hale gelebileceği düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Uyum; bireylerin etkileşimde bulunduğu kişilerle kurduğu ilişkilerini 

sürdürebilmesi, davranışlarında karşılıklı ve isteğe bağlı olarak değişiklikleri 

gerçekleştirebilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Sosyal bir varlık olan insanın 

hayatını sürdürebilmesi, diğer insanlarla uyum içinde yaşamasına bağlıdır (E. 

Çelik, 2019).  

Evlilik, en önemli ve en temel insan ilişkisidir. Aile ilişkilerinin kurulması ve 

gelecek nesillerin yetiştirilmesi evlilikle sağlanır (Stahmann ve Hiebert, 1987; 

aktaran Larson ve Holman, 1994). Evlilik kurumu farklı ilgileri, istekleri ve 

ihtiyaçları olan iki kişinin birlikteliğinden oluşmaktadır (Ersanlı ve Kalkan, 

2008). Bireylerin evlilik ilişkisinde mutlu olabilmesi, eşiyle arasındaki uyuma 

bağlıdır (E. Çelik, 2019). 

Uyumlu birlikteliklerden meydana gelen evlilikler; bireylerin fiziksel, sosyal 

ve psikolojik iyi oluşlarına katkıda bulunmaktadır. Evlilik anksiyete ve 

depresyonda düzelmeye, somatik belirtilerde azalmaya, mutluluk ve benlik 

saygısının artmasına neden olmaktadır (Williams, 1988). Uyumlu evlilikler 

aynı zamanda, bireylerin yaşama olan bağlılığını ve yaşamdan memnun olma 

durumunu da etkilemektedir. Eşleriyle uyumlu olan kişilerin hayatlarını 

değerli bulduğu, hayatta belli amaçlarının olduğu ve hayatlarından keyif aldığı 

ifade edilmektedir (Sakarya, 2018).  

Evlilikteki uyum sadece eşleri değil, tüm aile üyelerini etkilemektedir. Eşler 

arası uyumun çocukların psikolojik sağlığını, davranışlarının uygunluğunu, 

başarı durumunu, kendilerini algılayışını etkilediği ifade edilmektedir (A. 

Yılmaz, 2001). Eşler arasındaki çatışmanın sıklıkla ve yoğun bir şekilde 

yaşandığı, çatışmaların etkili bir biçimde çözülmediği evliliklerde çocuklarda 
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davranış problemleri görüldüğü belirtilmektedir (Grych, Seid ve Fincham, 

1992). Ebeveynlerinin çatışma esnasında birbirlerine düşmanca davranması, 

çocuklar tarafından model alınmakta ve çocukların saldırgan davranışlar 

sergilemesine neden olmaktadır. Ayrıca çocuklar, ebeveynlerinin yaşadığı 

çatışmalardan kendilerini sorumlu tutmakta ve suçlamaktadır. Bunun 

sonucunda da çocukların benlik saygısında düşüş olmaktadır (Grych ve 

Fincham, 1990). 

Günümüzde gerçekleşen sosyal, ekonomik ve kültürel değişiklikler evlilik 

ilişkilerini etkilemektedir. Evlilikte eşlerin yaşadığı sorunlar çeşitlenmekte ve 

eşler arasındaki uyum bozulmaktadır (Şener, 2002). Sorunların artması ve 

etkili çözümlerin üretilememesi sonucunda ilişkiler zayıflamakta, eşler 

yıpranmakta ve boşanmalar gerçekleşmektedir (Güven ve Sevim, 2007). Bu 

durumda eşler arasındaki uyumsuzluklar, tüm toplumu ilgilendiren sosyal bir 

sorun haline gelmektedir (Burgess ve Cottrell, 1939). Bu sorunun çözümüne 

yönelik adımların atılması için eşler arasındaki uyumu etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi ve bu faktörlerin eş uyumuyla olan ilişkisinin incelenmesi 

gerekmektedir.  

2019 yılının evlenme ve boşanma istatistikleri incelendiğinde, boşanan 

çiftlerin sayısının 2018 yılına göre %8 oranında arttığı görülmektedir 

(Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2019). Boşanma nedenlerine 

bakıldığında; 2016 yılında gerçekleştirilen Aile Yapısı Araştırması’na göre 

boşanan çiftlerin yarısı sorumsuzluk ve ilgisizlik nedeniyle, 2018 TÜİK 

verilerine göre boşanan çiftlerin neredeyse tamamı geçimsizlik nedeniyle 

boşandığı bildirilmiştir (aktaran Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve 

Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi [KOÇ-KAM], 2019).  
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Toplumun devamını sağlayan aile kurumunun korunması, evlilik ilişkisinin 

temellerinin sağlam olmasına bağlıdır (E. Çelik, 2019). Boşanan çift 

sayısındaki artış ve boşanma nedenleri dikkate alındığında, eşler arasındaki 

uyuma önem verilmesi gerektiği görülmektedir. 

Bu çalışmada, 1967 yılından bugüne kadar yapılmış ve literatür taraması 

sonucu ulaşılmış araştırmalar incelenerek evlilikte eşler arasındaki uyumu 

etkileyen faktörlerin araştırılması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Evlilik 

Evlilik bazı kültürel farklılıkları içerse de toplumların yapı taşı olan ailenin 

kurulmasındaki ilk adım olduğundan, bütün toplumlarda bulunan evrensel bir 

kurumdur (Kansız ve Arkar, 2011). Evlilik, tanımı ve işlevlerine ilişkin çeşitli 

açıklamalar getirilen bir kavramdır. En genel tabiriyle karşılıklı rol ve 

sorumlulukların üstlenilerek ihtiyaçların karşılandığı, neslin sürekliliğini 

sağlayan (Körük, 2019), toplum tarafından onaylanan bir ilişki biçimidir 

(Bayraktaroğlu, 2015). 

Evlilik, yetişkin bir kadın ile erkeğin geleneksel ve yasal bağlara uyarak 

kurdukları biyo-psiko-sosyal özellikleri olan bir kurumdur; bireylerin maddi 

ve manevi birçok ihtiyacının karşılandığı yer olan aileyi meydana getirir. 

Bireyler cinsellik, barınma, aidiyet, sevgi, güven, kendini gerçekleştirme, 

statü kazanma, çocuk sahibi olma, çocuğun bakım ve sorumluluğunu 

paylaşma, birikimlerini sonraki kuşaklara aktarma gibi ihtiyaçlarını evlilik 

yoluyla kurulan ailede giderir (Tan, 1976). 
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Evliliğin temelinde çiftlerin biyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının 

karşılanması bulunmaktadır. Evliliğin işlevleri de bu ihtiyaçlara göre 

şekillenmiştir. Birbirlerinin cinsel gereksinimlerini karşılama ve çocuk sahibi 

olarak kendi nesillerini üretme, evliliğin biyolojik işlevlerindendir. Eşlerin 

kendilerini güvende hissetmesi, dayanışma kurması, ortak amaca yönelmesi 

gibi işlevler evliliğin sosyal işlevleri arasında sayılabilir. Sevme ve sevilme 

ihtiyacı, evliliğin psikolojik işlevini oluşturmaktadır (Özgüven, 2000). 

Evliliğin sürdürülmesi, eşlerin birbirlerinin bu ihtiyaçlarını karşılamalarına 

bağlıdır (Gökmen, 2001; aktaran Kublay ve Oktan, 2015). 

Pehlivan (2006)’a göre evlilik sosyal, siyasi ve dini olarak aynı haklara sahip 

iki karşıt cinsin yaptığı bir sözleşmedir. Nitekim Türk Hukuk Sistemi de 

evliliği, eşit haklara sahip bir kadın ile bir erkeğin kurduğu hukuki bir kurum; 

üretim, dayanışma, cinsel ilişki ve sadakat ortaklığı olarak tanımlanmaktadır 

(Cantürk, 2006). 

Birçok kültürde evlilik, bir kadın ile bir erkeğin arasında gerçekleşen 

birliktelik olarak kabul edilmektedir (Özkan ve Gültepe, 2017); ancak farklı 

kültürlerde tarih boyunca farklı evlilik türleri de görülmektedir. Bunlar eş 

sayısı, eşin seçildiği grup, oturulan yer, otorite ilişkileri, soy ve şecere ilişkileri 

olmak üzere beş temel başlıkta toplanmaktadır: 

1. Eş sayısına göre evlilikler 

a. Monogami: Kadının veya erkeğin tek eşle yaptığı evlilik türüdür. 

b. Poligami: Çok eşlilik olarak da bilinmektedir. 

i. Poligini: Erkeğin birden fazla kadınla evlenmesidir. 

ii. Poliandri: Kadının birden fazla erkekle evlenmesidir. 
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2. Eşin seçildiği gruba göre evlilikler 

a. Endogami: Aynı sosyal grup içinde yapılan evliliklerdir. 

b. Ekzogami: Grup dışından yapılan evliliklerdir. 

3. Çiftlerin oturduğu yere göre evlilikler 

a. Patrilokalite: Evli çiftin erkek tarafının yanında yaşadığı 

evliliklerdir. 

b. Matrilokalite: Evli çiftin kadın tarafının yanında yaşadığı 

evliliklerdir. 

c. Neolokalite: Çiftlerin kendi başlarına ev açtığı evliliklerdir. 

4. Otorite ilişkilerine göre evlilikler 

a. Patriyarki: Erkeğin üstün olduğu evliliklerdir. 

b. Matriyarki: Kadının üstün olduğu evliliklerdir.  

c. Egaliteryan: Kadın ve erkeğin eşit olduğu evliliklerdir. 

5. Soy ve şecere ilişkilerine göre evlilikler 

a. Patriliniyal sistem: Mirasta baba soyunun üstünlüğü bulunmaktadır. 

b. Matriliniyal sistem: Mirasta ana soyunun üstünlüğü bulunmaktadır. 

c. Bilateral sistem: Mirasta iki taraf da eşit hakka sahiptir (Özkalp, 

2004). 

 

Gey ve lezbiyen çiftlerin birlikteliklerini evlilikle resmileştirmelerinin 

mümkün olmasıyla evlilikler, heteroseksüel evlilikler ve eşcinsel evlilikler 

olarak da gruplanabilmektedir. Ülkelerin eşcinsel evliliklere ilişkin 

düzenlemeleri farklılık göstermektedir. Türk Hukukunda ise eşlerden kadın ve 

erkek diye bahsedilerek evliliğin sadece karşı cinsler arasında 

gerçekleşebileceği ifade edilmiştir (Sirmen, 2009). 

Evlenme biçimlerinin oluşmasında toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel 

yapısının payı büyüktür. Türkiye’de otuzdan fazla evlenme biçimi 
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bulunmaktadır. Fakat bunların bazıları evlilik türlerini de içermektedir (Sezen, 

2005). Bunlardan en yaygın olanları görücü usulü ve tanışıp anlaşarak 

evlenmedir (Özgüven, 2000). Görücü usulü evlilikler, gelenekselliğin ağır 

bastığı bölgelerde meydana gelir; bu evlilik biçiminde çiftlerin ailesi de eş 

seçimine dahil olur. Erkek tarafındaki kadınlar görücü olarak adlandırılır ve 

kız beğenme yetkisini üstlenir. Beğenilen kızın kendisi ve ailesi soruşturulur, 

bir yandan iki aile arası denklik de aranır. Kız tarafı evlilik teklifini ya kabul 

eder ya da reddeder. Tanışıp anlaşarak evlenme biçiminde çiftler bir süre 

birbirlerini tanıyarak zaman geçirdikten sonra evlenirler. Değişen toplumsal 

yapı ile birlikte, flört ederek evlenme günümüzde daha çok tercih edilmektedir 

(Sezen, 2005).  

Evlilik kurumunun yapısı da geleneksellikten modern bir yapıya doğru bir 

değişim göstermektedir. Rathus, Nevid ve Fichner-Rathus (1998)’a göre 

(aktaran M. Çelik, 2006) geleneksel ve modern evliliklerin özellikleri şu 

şekildedir: 

Geleneksel evliliklerde; 

• Günlük ve geleneksel roller vurgulanmıştır. 

• Eşler evlenmeden birlikte yaşayamazlar. 

• Kadın kocasının soyadını alır. 

• Erkek egemen, kadın pasiftir. 

• Kadının ve erkeğin rolleri kesin ve katıdır. 

• Sadece erkek evin geçimini sağlar. 
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• Erkek cinsel ilişkiyi başlatır, kadın uyum sağlar. 

• Çocuklarının bakımını sadece kadın üstlenir. 

• Eğitim sadece erkek için önemlidir. 

• Ailenin oturacağı yeri erkeğin mesleği belirler. 

Modern evliliklerde; 

• Arkadaşlık üzerine temellendirilmiştir. 

• Evlenmeden önce eşler birlikte yaşayabilirler. 

• Kadınlar kendi soyadlarını kullanabilirler. 

• Eşler hem pasif hem de egemen olabilir. 

• Her iki eşin de rolleri esnektir. 

• Evin geçimini her iki eş de sağlayabilmektedir. 

• Her iki eş de cinsel ilişkiyi başlatabilir. 

• Ebeveynler çocuklarının bakımını paylaşır. 

• Eğitim her iki eş için de önemlidir. 

• Ailenin ikamet edeceği yeri her iki eşin mesleği belirler. 

Kadının eğitim düzeyinin yükselmesi ve devamında meslek sahibi olmasıyla 

kadınların iş hayatındaki etkinliği, ekonomik özgürlükleri artmıştır. Bu 

değişim, kadın ve erkeğin evlilikteki rollerinin yeniden dağıtılmasına neden 

olarak evlilikleri daha eşitlikçi bir yapıya dönüştürmüştür. Beşpınar ve 
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Beşpınar (2017)’a göre Türkiye’de geleneksel örüntülerin devam ettiği ancak 

bireysel kararların da önem kazandığı, ikili bir yapı görülmektedir. 

Evliliğe İlişkin Kuramsal Açıklamalar 

Psikanalitik (Psikodinamik) Yaklaşım 

Evlilik, psikanalitik (psikodinamik) yaklaşım çerçevesinde odipus kompleksi, 

nesne ilişkileri kuramı ve bağlanma ile açıklanmaktadır. Bağlanma, eşler 

arasındaki uyumu etkileyen faktörlerden biri olarak incelenmektedir. O 

nedenle, bu kuram ilerleyen bölümlerde daha detaylı olarak ele alınmaktadır. 

Psikanalitik yaklaşıma göre erken çocukluk deneyimleri, yetişkin kişiliğinin 

ve ilişkilerinin şekillenmesinde büyük rol oynamaktadır. Freud (1954), 

psikoseksüel gelişim dönemlerinden fallik dönemde çocukların karşı cinsteki 

ebeveynlerine cinsel yönden bağlandığını belirtmektedir. Bu dönemde çocuk, 

hemcins ebeveyninin yerine geçerek karşı cinsteki ebeveyne sahip olma 

istediği duyar ve rakip olarak gördüğü hemcins ebeveynine karşı bir korku 

geliştirir. Freud, çocukların yaşadığı bu karmaşayı odipus kompleksi olarak 

adlandırmıştır. Çocuklar, hemcins ebeveynleriyle özdeşim kurarak bu 

karmaşayı çözer ve cinsel arzuların yerini şefkat ve sevgi duyguları alır; 

çözemediği durumda ise fiksasyon oluşur. Karşı cinse dair oluşan tutumlar 

çoğunlukla fallik dönemdeki gelişmelere bağlıdır; odipus kompleksinin 

gelişimi ve çözülmesi, bireylerin karşı cinsle olan yetişkin ilişkilerini 

etkilemektedir (aktaran Schultz ve Schultz, 2007). Erkeğin annesine benzeyen 

biriyle, kadının ise babasına benzeyen biriyle evlenmesinin muhtemel olduğu 

ifade edilmektedir (Jedlicka, 1984). 

Nesne ilişkileri kuramı, bireyin dürtüleri ve sosyal ilişkileri üzerinde durarak 

psikanalitik yaklaşım ile aile terapisini birbirine bağlamaktadır. Bu kuramda, 
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insanın doğuştan nesneleri arayacak temel bir motivasyonunun olduğunu 

savunulmaktadır. Nesne ilişkileri kuramcıları nesneyi çocuğun ihtiyacını 

karşılayan, bağ kurduğu önemli diğer kişi olarak tanımlamaktadır (Fairbairn, 

1954; Klein, 1948; aktaran Gladding, 2018). Freud’a göre nesne, bir içgüdüyü 

tatmin edebilecek herhangi bir kişi, nesne ya da eylemdir. İlk nesne anne 

memesidir; ardından anne, bir birey olarak çocuğun nesnesi olur. Çocuk 

büyüdükçe diğer insanlar da nesne halini alır (Schultz ve Schultz, 2007). 

Nesne ilişkileri, bireyin yoğun duygusal bağlanma yaşadığı kişilerle olan 

ilişkilerini ifade etmektedir. Bireyin ilk nesnesiyle olan ilişkisi, sonraki 

ilişkilerini etkilemesi açısından önemlidir. Çocuklar, ilk nesnelerinin iyi ve 

kötü özelliklerini içselleştirirler ve bu, gelecekte başkalarıyla ve kendileriyle 

olan etkileşimlerinde bir temel görevi görür (Scarf, 1995; aktaran Gladding, 

2018). 

Dicks (1967) evlilik ilişkilerini, nesne ilişkileri kuramı üzerinden 

değerlendirmiştir. Her birey, gerçek ilişkinin yanı sıra hayali nesne ilişkilerini 

de sürdürür ve bu hayali ilişkiyi gerçekleştirmek amacıyla eşine, kısmen ya da 

tamamen, roller yükler. Eşin hayali ilişkiyi karşılamadığı durumda evlilikte 

çatışmalar meydana gelir. Bu hayallerin, önceki nesne ilişkilerinin yerine 

geçmediğini fakat bu ilişkilerden farklı, karşıt olabileceğini ayrıca 

vurgulamaktadır (aktaran Sperling ve Berman, 1994). 

Davranışçı ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım/Aile Terapisi 

Davranışçı yaklaşım tüm davranışların öğrenildiği, bireylerin davranışlarının 

önceki pekiştirmelere ve gözlenen pekiştirmelerin etkisiyle öğrenilen 

beklentilere göre belirlendiği varsayımlarına dayanmaktadır. Bu yaklaşıma 

göre, eşler arasındaki uyumsuz davranış örüntüleri öğrenilmiştir. Eşlerin 

pekiştirmesiyle oluşan bu davranışlar hem kendileri hem de ailenin diğer 
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üyeleri arasında uyumsuzluklara neden olmaktadır. Pekiştireç kullanımı, 

model alma gibi tekniklerle işlevsel olmayan davranışların söndürülüp yerine 

istendik davranış örüntülerinin koyulmasıyla uyumsuzluklar 

çözülebilmektedir (Patterson, 1975; aktaran Gladding, 2018). 

Bilişsel-davranışçı yaklaşım, davranışçı yaklaşım ve bilişsel yaklaşımın 

birleşimiyle oluşmuştur (Keller, 2011; aktaran Hanımoğlu, 2019). Bilişsel-

davranışçı kurama göre bireyler düşünce, inanç, beklenti gibi bilişsel ögeleri 

ilişkilerine taşımaktadır. İlişki ile ilgili bilişsel ögeler eşlerin oynadığı rollere 

ilişkin varsayımlardan, ilişkilere ve ilişkilerin yürüme sürecine dair 

beklentilerden, algılardan oluşmaktadır. Bu ögeler eşlerin aile ve çift 

ilişkilerine dair duygu, düşünce ve davranışlarını belirlemektedir; bazıları 

gelişimi destekleyici yapıda, bazıları da sıkıntılara yol açan yapıdadır. Duygu, 

düşünce ve davranış etkileşim döngüsünün işlevsel olmadığı durumlarda da 

evlilikte ve ailede çatışmalar meydana gelmektedir (Sullivan ve Schwebel, 

1995; aktaran Gladding, 2018). Rasyonel olmayan inançlar ve çıkarımlar, 

yapılan aşırı genellemeler gibi bireylerde uyumsuz davranışlara yol açan 

bilişler, işlevsel olanlarla değiştirilerek çatışmalar azaltılabilir (Sullivan ve 

Schwebel, 1995; aktaran Hanımoğlu, 2019). 

Yapısal Aile Danışmanlık Kuramı 

Yapısal yaklaşım her ailenin, ailedeki üyelerinin iletişimini düzenleyen bir 

yapısı olduğu görüşünü savunmaktadır. Bu yapı, ailenin işlevselliğini ve 

ailedeki bireyleri iyi veya kötü yönde etkilemektedir. Bazı ailelerde bu yapı 

hiyerarşik bir şekilde belirgindir, ailedeki bireyler birbiriyle anlamlı ve 

sağlıklı bir biçimde iletişim kurabilmektedir. Bazı ailelerde ise yapı o kadar 

da belirgin değildir, üyelerin kurduğu ilişkiler sağlıksız olmaktadır. 

Gelişimsel veya durumsal olaylar iki durumda da ailede strese, karmaşaya ve 
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işlevsizliğe neden olmaktadır. Yapısı açık ve uygun olan aileler ise bu 

durumlarda daha çabuk toparlanırlar ve daha iyi işlev gösterirler (Minuchin, 

1974; aktaran Gladding, 2018). 

Yapısal yaklaşım, aileleri alt sistemlerden oluşan bir sistemler topluluğu 

olarak ele almaktadır. Alt sistemler bütün aile sistemini etkileyen, ailedeki 

çeşitli görevleri yerine getiren, sistemin daha küçük birimleridir; aile üyeleri 

bazı işlevleri yerine getirmek amacıyla bir araya geldiğinde şekillenmektedir. 

Ailenin öne çıkan alt sistemleri eş, ebeveyn ve kardeşler alt sistemleridir. Eş 

alt sistemi tek ebeveynden, homoseksüel bir çiftten veya heteroseksüel bir 

çiftten oluşabilir. Çiftlerden oluşan ailelerdeki işlevsellik, eşler birbirini 

tamamlayıcı olduğunda yüksektir. Ebeveyn alt sistemi ailenin yönetici 

sistemidir. Tek ebeveyn, üvey ebeveynler, biyolojik ebeveynler, büyükanne 

ve büyükbaba gibi çocukların bakım ve gelişiminden sorumlu olan aile 

üyelerini içermektedir. Çocukların uyması gereken kurallar yaşlarına göre 

değişiklik göstereceğinden, çocuklar büyüdükçe ebeveyn alt sistemi de bu 

çerçevede değişmelidir. Kardeşler alt sistemi, öz veya üvey kardeşlerden 

oluşmaktadır. Kardeşler arasındaki yaş farklılıkları, bu sistemin işleyişini 

etkileyebilir. Birbirlerine yakın yaşlardaki kardeşlerin müttefik olma ve bir alt 

sistem kurma olasılığı daha fazladır (Friedlander, Wildman ve Heatherington, 

1991; Kindsvatter, Duba ve Dean, 2008; Minuchin ve Fishman, 1981; Simon, 

2004; aktaran Gladding, 2018). 

Ailedeki işlevselliğin düzgün olması için alt sistemlerin sınırları net olmalıdır. 

Belirgin sınırlar, katı sınırlara ve belirsiz sınırlara göre daha sağlıklıdır. Aile 

üyeleri hem birey olma hem de ait olma hissini, belirgin sınırları olan ailelerde 

yaşarlar (Minuchin, 1974; aktaran Gladding, 2018). 
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Stratejik Aile Danışmanlık Kuramı 

Stratejik yaklaşıma göre aile ve evliliklerdeki sorunlar sevgi ve saldırganlık 

arasındaki ikilemden kaynaklanmaktadır. Madanes (1991) sorunları dört 

boyutta toplamaktadır: 

1. Hakimiyet kurma ve kontrol etme, 

2. Sevilme isteği, 

3. Diğerlerini sevme ve koruma, 

4. Pişmanlık ve bağışlama.  

Hakimiyet kurma ve kontrol etme boyutunda, insanların kendileri ve 

başkalarının hayatları üstünde güç sahibi olma çabası yer almaktadır. İnsanlar 

gücü kendi çıkarlarına ulaşmak için kullanmaktadır. Gücün aile üyeleri 

arasında yeniden dağıtılması ve insanların bencil ihtiyaçlarından 

uzaklaştırılması gereklidir. Sevilme isteği boyutunda çoğunlukla şiddete yol 

açan sevilme ihtiyacı bulunmaktadır. Karşısındakinin ilgi ve endişesini 

üstünde tutmak için birey, kendine zarar verici davranışlara yönelmektedir. 

Sevginin aile üyeleri arasında yeniden dağıtılması ve sevginin işlevinin 

değiştirilmesi gerekmektedir. Üçüncü boyut, sevme ve koruma isteğinin 

hükmetme arzusuna ve şiddete neden olduğunu vurgulamaktadır. Şiddet 

genellikle sevgi adı altında gerekçelendirilmektedir. Bireylerin birbirlerine 

sevgi gösterme biçimleri ve birbirlerini koruma tarzları değiştirilmeli, 

gösterilen şiddet için tövbe edilebileceği hatırlatılmalıdır. Dördüncü boyutta 

pişmanlık ve affetme üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bireyler birbirini 

incitebilmekte, birbirlerine haksızlık edebilmekte ve şiddet 

gösterebilmektedir. Bu durumlarda kişilerin etkileşimleri yas, dargınlık, 

aldatma, kendini küçük görme, soyutlanma gibi özellikler taşımaktadır. 
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Genellikle incinen taraf suçlanmaktadır. Kimin, ne yaptığı netleştirilerek bu 

durum değiştirilmekte; suçlama davranışı affetme arzusuna dönüştürülerek bir 

dayanışma algısı oluşturulmaktadır (Madanes, 1991). 

Sevgi ve saldırganlığın iç içe geçmiş yapıları, sınırı çizmeyi zorlaştırmaktadır. 

Çünkü sevgi, hakimiyeti ve kontrolü içerir; saldırganlık da sevgi ve koruma 

adına gösterilebilir (Madanes, 1991). O nedenle ailedeki sınırların 

tanımlanması ve biçimlendirilmesi gereklidir. Aile içi uyuma, bazı stratejik 

müdahalelerde bulunularak ulaşılabilir (Kerimoğlu, 1996; aktaran Tüfekçi 

Hoşgör, 2013). 

Yaşantısal Aile Danışmanlık Kuramı 

Yaşantısal yaklaşıma göre duygularının farkında olmayan aile üyeleri 

duygularını fark ettiklerinde onları bastırma eğilimindedir. Duygular 

yaşanmazsa ailede rahatsızlıkları ifade eden bazı belirtiler meydana 

gelebilmekte ve ailede oluşan bu ortam bireyleri birbirinden 

uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle kişiler aile dışı faaliyetlere katılmaktadır. 

Ailedeki işlevselliği düzeltmek için duyguların paylaşımına ve ifade 

edilmesine, şimdi ve burada davranmaya, farkındalıkları artırmaya vurgu 

yapılır (Satir, 1972; aktaran Gladding, 2018). 

Kalk (1985)’a göre ailedeki sorunlar, çoğu zaman eşlerin evliliğe dair 

sorunlarından kaynaklanmaktadır. Kişilerin birbirlerinin benlik saygısını 

artırmak ve birbirlerini tamamlamak amacıyla evlenmesi, sağlıklı bir 

seçimdir. Bireylerin kendi eksikliklerini tamamlamak için evlenmesi ise 

ailede döngüsel sorunlara neden olmaktadır (aktaran Nazlı, 2018). 

Satir (1967), benlik saygısının önemini vurgulamaktadır. Düşük benlik 

saygısına sahip olan kişilerin kendilerini hayal kırıklığına uğramış hissettiğini, 
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evlendiklerinde de bu duygunun devam ettiğini ve eşlerinin beklentilerini 

karşılayamadıklarını belirtmektedir (aktaran McWhirter, McWhirter, 

McWhirter ve McWhirter, 1993). Bu nedenle, ailenin her üyesinin benlik 

saygısını artırmayı amaçlamaktadır (Fenell ve Weinhold, 1989; aktaran Nazlı, 

2018). 

Satir (1988), eşlerin birbirine duyduğu sevginin evliliği taşımaya 

yetmeyeceğini belirtmiştir. Sevginin evliliği başlatan duygu olduğunu ancak 

evliliğin işleyişini, eşlerin günlük yaşamdaki etkileşimlerinin belirlediğini 

ifade etmiştir. Diğerini dinleme becerisinin, kişinin ne söylendiğini kavrarken 

aynı zamanda kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olmasının önemi 

üstünde durmuştur. Eşler bu şekilde davrandığında, birbirleri arasında etkili 

bir iletişim geliştirdiklerinde sorunların üstesinden gelebilecektir (aktaran 

Winter ve Parker, 1991). 

Evlilik Uyumu 

Evlilik ailenin temellerini oluşturan, kişilerin birbiriyle kurduğu en önemli 

ilişkilerden biridir (M. Çelik ve Yazgan İnanç, 2009; Tutarel Kışlak ve 

Çavuşoğlu, 2006). Evliliğin sürmesi ve sağlıklı bir aile yapısının varlığı, 

çiftlerin yani iki farklı bireyin uyumu ile gerçekleşmektedir (Kansız ve Arkar, 

2011). 

Evlilikte eşler arasındaki uyum, evlilik uyumu kavramı ile açıklanmaktadır 

(Erbek, Beştepe, Akar, Eradamlar ve Alpkan, 2005). Evlilik uyumu, 20. 

yüzyılın ortalarından itibaren evlilik ve aile konusundaki en çok ilgi gören ve 

incelenen çalışma alanlarından biri olmuştur (Spanier ve Cole, 1976). 

Evlilik uyumunun tanımlanması konusunda iki ayrı görüş bulunmaktadır. İlk 

görüş evlilik uyumunu, eşlerin evlilikleri hakkındaki duygularına odaklanarak 
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açıklamakta; doyum, mutluluk gibi doğrudan eşlerden alınabilecek bilgileri 

değerlendirmeyi içermektedir. İkinci görüş ise uyumun, eşlerin ayrı 

duygularından ziyade çiftler arasındaki ilişkinin bir özelliği olduğunu ifade 

etmekte; çatışma ve iletişim gibi ögelerin incelenmesiyle ilişkideki 

etkileşimler üzerinden açıklanabileceğini dile getirmektedir (A. Yılmaz, 

2001). 

Evlilik uyumunu ilk olarak Cottrell (1933), eşlerin büyüdükleri ailelerden 

edindikleri belli ilişki sistemlerini veya durumlarını tekrarlama süreci şeklinde 

tanımlamıştır (aktaran Spanier ve Cole, 1976). 

Burgess ve Cottrell (1939), evlilik uyumunu değerlendirmek için uyumlu 

evliliklerin sahip olduğu özellikleri incelemiş ve evlilik uyumunu, eşlerin ne 

kadar uyumlu olduğuna bakarak tanımlamıştır. Uyumlu evliliklerdeki eşlerin 

belirli konularda uzlaşmaya vardığını, sahip oldukları ilgi alanlarının ve 

katıldıkları faaliyetlerin benzer olduğunu, birbirlerine karşı duygusal yakınlık 

ve güven duyduğunu, evlilikleri hakkında daha az şüphe ve şikâyetlerinin 

olduğunu ifade etmiştir. 

Locke ve Wallace (1959)’a göre evlilik uyumu, belirli bir zaman içinde eşlerin 

birbirleriyle olan uyum sürecidir. Cinsellik ve aile bütçesinin idaresi gibi 

evlilikte çatışmalara neden olabilecek konular üstünde anlaşan, evlilikleri 

hakkında pişmanlıkları olmayan, birbirlerinin duygusal paylaşım ve yakınlık 

ihtiyaçlarını gideren eşlerin uyumlu olduğu belirtilmiştir. 

Spanier (1976) evlilikteki uyumun belirli niteliklere sahip, durmadan değişen 

bir süreç olduğunu dile getirmiştir. Evliliklerinden memnuniyet duyan, 

evlilikle alakalı önemli konularda uzlaşmaya varan, sevgilerini gösterme 

biçimlerinde anlaşan, birlikte iyi zaman geçiren ve iyi iletişim kuran çiftleri 

uyumlu olarak tanımlamıştır. 
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Evlilik Uyumu-Evlilik Doyumu Ayrımı 

Evlilik uyumuna ilişkin ilk çalışmalarda, evlilik uyumu kavramının üstünde 

fikir birliğine varılmış bir tanımı bulunmadığı; evlilik uyumu, evlilik başarısı, 

evlilik mutluluğu, evlilik doyumu gibi kavramların ayrımının yapılmadan 

birbirleri yerine kullanıldığı görülmektedir (Spanier ve Cole, 1976). Bu 

durumun özellikle evlilik uyumu ve evlilik doyumu kavramlarının arasında 

yaşandığı belirtilmiştir (Geçioğlu, 2019). 

Evlilik doyumu, evliliğin genel kalitesinin öznel değerlendirmesidir. 

İhtiyaçların, beklentilerin ve isteklerin evlilikte karşılanma derecesidir (Bahr, 

Chappell ve Leigh, 1983). 

Tezer (1996) evlilik doyumunu “bireyin kendi evlilik ilişkisindeki 

gereksinmelerini karşılama derecesine ilişkin algısı” olarak tanımlamaktadır 

(s. 1). 

Sokolsi ve Hendrick (1999)’e göre evlilik doyumu; evlilikte yer alan sevginin 

gösterilme şekli, cinsel doyum, iletişim biçimi gibi kişisel boyutlardan ve 

karar vermede eşit olma, çalışma, problemleri paylaşma gibi çevresel 

durumlardan eşlerin elde ettikleri psikolojik tatmindir (aktaran Çağ ve 

Yıldırım, 2013). 

Eşlerin genel iyi olma durumlarını etkilediği belirtilen evlilik doyumu, eşlerin 

evliliklerinden elde ettikleri bireysel mutluluk olarak ifade edilmiştir 

(Dimitrovsky, Levy-Shiff ve Schattner-Zanany, 2002; aktaran M. Çelik, 

2006). Ayrıca evlilik doyumu, evlilik uyumunun sonuçlarından birisi olarak 

ele alınmaktadır (Spanier, 1976). 

Günümüzde evlilik uyumu, evlilik doyumu ve evlilik mutluluğu gibi 

kavramların arasındaki farklılıklara açıklık getirilerek bu kavramların 
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tanımları ayrı olarak yapılmıştır. Bu sayede, kavramların birbirleri yerine 

kullanımının neden olduğu kavram karmaşası nispeten de olsa giderilmeye 

çalışılmıştır. Evlilik uyumu, eşlerin evlilikteki başarısını ve işlevselliğini 

tanımlayarak evli çiftlerin ilişkisinin niteliğini ifade etmektedir. Evlilik 

doyumunu ve mutluluğunu da kapsayan daha geniş bir kavramdır (Kastro, 

1998; Crane, Allgood, Larson ve Griffin, 1990; aktaran Kalkan, 2002). Bu 

nedenle evliliğin niteliğini yordamak için uyumun, diğer kavramlara kıyasla 

daha önemli olduğu düşünülmektedir (Erbek ve diğerleri, 2005). 

Evlilik Uyumuyla İlişkili Faktörler 

Evlilikte uyum, birçok farklı durumun dengesini ve ilişkiyi etkileyen birçok 

unsurun bir araya gelmesini gerektirmektedir. Terman (1938), evlilik 

uyumunu etkileyen faktörleri şu şekilde sıralamıştır: 

1. Eşlerin arasındaki fikir birliği, 

2. Eşlerin fikir ayrılığını düzeltmede kullandığı yöntemler, 

3. Eşlerin evli olmaktan duyduğu memnuniyet ve pişmanlık, 

4. Eşlerin evliliği sürdürme veya ayrılma ve boşanma düşünceleri, 

5. Eşlerin birbirlerine karşı olan şikayetlerini ifade ediş biçimleri, 

6. Eşlerin evliliklerinden aldıkları doyumu bireysel olarak 

değerlendirmesi (aktaran Çakır, 2008). 

Spanier (1976)’a göre, evlilik uyumu sürecinin sonuçları aşağıdaki durumlara 

dayanarak belirlenmektedir: 

1. Çiftler arasında problem yaratan farklılıklar, 

2. Kişilerarası gerginlikler ve kişisel kaygılar, 
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3. Çift doyumu, 

4. Çiftler arası bağlılık, 

5. Çiftin ilişkisini etkileyecek önemli konular üstünde uzlaşma. 

Johnson, White, Edwards ve Booth (1986) eşler arasındaki uyumun beş 

etmenden oluştuğunu ifade etmiştir: 

1. Eşler arasındaki mutluluk: Bireylerin evliliklerine ilişkin doyum 

hissidir. 

2. Eşler arasındaki etkileşim: Eşlerin günlük aktivitelere birlikte katılma, 

birlikte vakit geçirme durumlarıdır. 

3. Eşler arasındaki anlaşmazlık: İlişkideki fiziksel ve sözel çatışmaların 

sıklığı ve yoğunluğudur. 

4. Eşler arasındaki problemler: Eşlerin kişisel özelliklerine ve 

davranışlarına bağlı sorunlardır. 

5. Boşanma eğilimi: Eşlerin boşanmayı düşünme olasılığı, bu konuyu 

yakınlarıyla konuşması ve eşten ayrılması gibi evliliği sonlandırmaya 

dair bilişsel ve davranışsal eylemlerdir (aktaran A. Yılmaz, 2001). 

Evlilikte uyumun gerçekleşebilmesi için bu faktörler kapsamında eşler, 

ihtiyaçlarının farkında olmalı ve evlilikle alakalı konular hakkında konuşup 

anlaşabilmelidir. Aynı zamanda eşlerin bireyselliğini kaybetme veya 

eleştirilme korkusu olmadan, bireysel çıkarlarını pekiştirme ve karşılıklı uyum 

gösterme isteğinde olması gerekmektedir (Crow, 1967; Dokur ve Profeta, 

2006; aktaran E. Çelik, 2019). 

Guthrie (1968)’ye göre evlilikte uyum aşağıdaki durumlarda 

gerçekleşebilmektedir: 
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1. Kişiler tutum ve davranışlarında eşlerinin beklentilerine göre değişiklik 

yapabildiklerinde ve bu değişim eşinin davranışıyla uyumlu olduğunda, 

2. Eşlerin davranışta yaptığı değişiklik beklenen düzeyde olduğunda, 

3. Kişilerin değiştiremediği özellikleri eşleri tarafından olduğu gibi kabul 

edildiğinde (aktaran E. Çelik, 2019). 

Evlilik Uyumunun Değerlendirilmesi 

Evlilik uyumunun tanımlanması konusundaki fikir ayrılıklarına paralel olarak, 

eşler arasındaki uyumun ölçülmesi hakkında da farklı yaklaşımların olduğu 

göze çarpmaktadır. Bir yaklaşımda evlilik uyumu farklı alt boyutlara 

ayrılmadan, genel olarak ölçülmektedir. Ölçeğin her bir maddesinden elde 

edilen puanlar toplanarak genel bir evlilik uyumu değerlendirmesi 

yapılmaktadır (Locke ve Wallace, 1959). Bir başka yaklaşımda ise evlilik 

uyumu, alt boyutları belirlenerek ve tanımlanarak ölçülmüştür (Spanier, 

1976). 

Karney ve Bradbury (1995)’nin meta-analiz çalışmasına göre, ilgili 

alanyazında evlilik uyumunu ve evlilik doyumunu ölçmek için otuz farklı 

ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekler içinde, evlilikte eşler arasındaki uyumu 

ölçmek amacıyla Evlilikte Uyum Ölçeği ile Çift Uyum Ölçeği’nin daha sık 

kullanıldığı görülmektedir (aktaran Çakmak Tolan, 2015). 

Locke ve Wallace (1959) evli çiftlerin uyum düzeylerini belirlemek için 

Evlilikte Uyum Ölçeği’ni geliştirmişlerdir. 15 maddeden oluşan bu ölçek 

eşlerin evliliklerinden duyduğu mutluluk ve memnuniyeti, birbirlerine 

duydukları güveni, çeşitli konularda anlaşma durumlarını, çatışma çözme 

stillerini ve birlikte geçirdikleri zamanın kalitesini içeren genel uyumu 

ölçmektedir. Ölçekten alınan yüksek puan, evliliğin uyumlu olduğunu 
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göstermektedir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışmasını Tutarel Kışlak 

(1999) gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada ölçeğin, anlaşma faktörü ve ilişki tarzı 

faktörü olmak üzere iki faktörlü bir yapıdan oluştuğu bulunmuştur. Anlaşma 

faktörü, eşlerin belirli konularda anlaşma derecesini ifade etmektedir. İlişki 

tarzı faktörü ise eşlerin ilişkisine dair güven, birlikte zaman geçirme, çatışma 

çözme gibi özellikleri içermektedir. Ayrıca, 43.5 puan değeri kesme noktası 

olarak belirlenmiştir. Ölçekten bu değerin altında puan alan bireyler 

evliliklerinde uyumsuz olarak, üstünde alan bireyler ise uyumlu olarak 

değerlendirilmektedir.  

Spanier (1976) eşler arasındaki uyumu ölçmek için evli veya birlikte yaşayan 

çiftlerin ilişkilerinin niteliğini değerlendiren Çift Uyum Ölçeği’ni 

geliştirmiştir. 32 maddeden oluşan ölçeğin çift doyumu (dyadic satisfaction), 

çift bağlılığı (dyadic cohesion), çift fikir birliği (dyadic consensus) ve 

duygusal ifade (affectional expression) olmak üzere dört alt boyutu 

bulunmaktadır. Çift doyumu, eşlerin birbirinden aldığı doyumu; çift bağlılığı, 

eşlerin birlikte vakit geçirmesini; çift fikir birliği, eşlerin birbirinin fikrine 

katılmasını; duygusal ifade, eşlerin duygularını gösterme konusunda 

anlaşmasını ifade etmektedir. Bu boyutlardan alınan puanların toplanmasıyla 

çift uyum puanı elde edilmektedir. Yüksek puan alan çiftlerin uyumlu olduğu 

ifade edilmektedir. Ölçeğin Türkiye için geçerlik ve güvenirlik çalışması 

Fışıloğlu ve Demir (2000) tarafından yapılmıştır. 

Değerler 

Değerler, bireyler ve gruplar hakkında bilgi veren, önemli kavramlardan 

biridir. Bu nedenle, birçok araştırmacının dikkatini çekmiş ve farklı 

disiplinlerin araştırma konularına dahil olmuştur (Kuşdil ve Kağıtçıbaşı, 

2000). 
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Değerler, kişilerin önemli bulduğu şeyleri tanımlar; istekleri, tercihleri, arzu 

edilen veya edilmeyen durumları belirtir ve davranışlara kaynaklık eder. O 

nedenle değer, “belirli bir durumu bir diğerine tercih etme eğilimi” şeklinde 

ifade edilmektedir (Erdem, 2003; s. 56). 

Schwartz ve Bilsky (1987)’ye göre değerler; inançlardır, amaçlara ulaşmada 

etkili olan davranış biçimleriyle ve amaçlarla ilişkilidir, kurulan tüm 

ilişkilerde geçerlidir, davranışları ve seçimleri yönlendiren standartlardır ve 

sahip oldukları öneme göre kendi aralarında sıralanırlar. 

Schwartz (1994), 10 farklı değer tipi belirlemiştir. Bunlar aşağıda 

verilmektedir: 

1. Güç (Power): Sosyal statü, prestij, insanlar veya kaynaklar üzerinde 

kontrol sahibi olmaktır. 

2. Başarı (Achievement): Toplumsal standartlara göre yetkinlik 

göstermek, hırslı ve becerikli olmaktır. 

3. Haza yönelme (Hedonism): Hayattan tat almak ve bireysel zevke 

yönelmektir. 

4. Uyarılma (Stimulation): Heyecan, yenilik ve değişiklik arayışı içinde 

olmaktır. 

5. Öz yönelim (Self-direction): Düşünürken veya eylemde bulunurken 

bağımsız olmak, yaratıcı olmak ve keşfetmektir. 

6. Evrenselcilik (Universalism): Anlayışlı ve hoşgörülü olmak, insanların 

ve doğanın iyiliğini gözetmektir. 

7. İyilikseverlik (Benevolence): Bireyin, yakın olduğu kişilerin refahını 

gözetmesi ve yükseltmesidir. 
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8. Gelenek (Tradition): Kültürel ya da dini geleneklere saygı duymak ve 

bağlı olmak. 

9. Uyma (Conformity): Toplumsal normları ihlal edebilecek ve 

başkalarına zarar verebilecek dürtüleri, eğilimleri ve eylemleri 

dizginlemektir. 

10. Güvenlik (Security): Toplumun, ilişkilerin ve kişinin kendisinin uyum 

içinde olması, sürekliliğinin sağlanmasıdır. 

Schwartz (2006), neredeyse evrensel sayılabilecek bir değer teorisi 

geliştirdiğini iddia etmektedir. Ancak yapılan sonraki çalışmalarda, kişiler 

için değerlerin taşıdığı anlamın ve önem sırasının kültürel açıdan 

farklılaşabildiği görülmektedir (aktaran Dilmaç, Arıcak ve Cesur, 2014) 

Dilmaç, Arıcak ve diğerleri (2014), değerleri Türk kültürünü baz alarak 

incelemiş ve bu kültürdeki insanların değer algılarını ölçmek için 

kullanılabilecek Değerler Ölçeği’ni geliştirmiştir. Ölçek, 9 alt boyutta 

toplanan 39 farklı değer ifadesinden oluşmaktadır. Alt boyutlar; toplumsal 

değerler, kariyer değerleri, entellektüel değerler, maneviyat, materyalistik 

değerler, insan onuru, romantik değerler, özgürlük ve fütüvvet olarak 

adlandırılmıştır. Alt boyutlardan alınan yüksek puan, o değerin kişi için çok 

önemli olduğunu ifade etmektedir. 

Kişilik Özellikleri 

Kişilik 

Sık kullanılan bir kavram olmasına rağmen kişiliğin, üzerinde fikir birliğine 

varılmış bir açıklaması bulunmamaktadır. Ruhbilim Terimleri Sözlüğü 

(1974)’ne göre kişilik, bireyin işleyen ruhsal, bedensel ve fizyolojik 
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özelliklerinin karakteristik olan, kısmen değişmeyen bütünlüğüdür. Köknel 

(2005) kişiliği bireysel farklılıklardan kaynaklanan duygu, düşünce, beceri, 

yetenek ve alışkanlıkların işlevsel bir bütünü olarak tanımlamıştır. Cüceloğlu 

(2000) ise kişiliği insanın çevresiyle kurduğu, diğerlerinden farklı, tutarlı ve 

yapılaşmış bir ilişki olarak ifade etmiştir (aktaran Kabasakal, 2020). 

Kişilik tanımları farklılaşsa da birkaç ortak ögenin varlığı göze çarpmaktadır. 

Bu ögeler bireysel farklılıklar, örgütsel bir yapı, zamana ve duruma göre 

tutarlılık olarak gruplandırılabilir. Kişilik bireyleri birbirinden ayıran, kişiye 

özgü nitelikleri içermektedir. Bu nitelikler, neden olduğu davranışlarla 

gözlenebilen bir çeşit yapıyı oluşturmaktadır ve bu yapı zamana ve durumlara 

göre değişmemektedir. Bu açıklamalar kapsamında kişilik “bireyi 

diğerlerinden ayıran, bireye özgü, tutarlı ve yapılaşmış özellikler bütünü” 

olarak tanımlanabilmektedir (Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2014; s. 3). 

Mizaç ve karakter, kişilikle yakından ilişkili ve zaman zaman kişiliğin yerine 

kullanılan kavramlardır. Mizaç kişinin doğuştan sahip olduğu, olaylar 

karşısında durağan ve değişmez özelliklerini içermektedir. Cloninger, Syrakic 

ve Przybecnk (1993)’e göre yenilik arayışı, zarardan kaçınma, ödüle 

bağımlılık ve sebat etme olmak üzere kişiliğin dört mizaç boyutu 

bulunmaktadır. Yenilik arayışı, kişinin çevresini keşfetmesini ve yeniliklere 

ilgi göstermesini ifade etmektedir. Zarardan kaçınma, kaygılı olmak ve 

olumsuz durumlardan kaçınmak için daha düşük bir konumu seçmek olarak 

tanımlanmıştır. Ödüle bağımlılık, başkalarının onayını ve desteğini alma 

isteğidir. Sebat etme ise bir eylemi engellemelere ve yorgunluğa rağmen 

sürdürme eğilimidir (aktaran Kabasakal, 2020). 

Karakter ise psikososyal süreçlerin biçimlendirdiği, çevrenin etkisiyle 

değişebilen, sonradan edinilen özelliklerden oluşmaktadır. Cloninger ve 
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diğerleri (1993) kişiliğin karakter boyutunu öz denetim, iş birliği ve öz 

aşkınlık olmak üzere üç bileşende toplamıştır. Öz denetim kişinin çevresini ve 

hayatını etkilemesi, kendine hedefler koyması olarak ifade edilmiştir. İş 

birliği, kişinin diğerlerini anlayıp kabul etmesi ve empati becerisine sahip 

olmasıdır. Öz aşkınlık ise hayatın anlamı ve maneviyatla ilgilidir (aktaran 

Kabasakal, 2020). 

Kişiliğin Gelişimini Etkileyen Unsurlar 

Yaşamın ilk yılları, kişilik gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Çünkü bu 

dönem bireyin duygu, düşünce ve davranış kalıplarının büyük oranda 

biçimlendiği zamandır. Doğumdan itibaren kalıtımsal özellikler çevreyle 

etkileşime girerek kişiliği şekillendirmektedir (Karaca, 2015).  

Kişiliğin gelişiminde etkili olan unsurları kalıtımsal ve çevresel etkenler 

olarak gruplamak mümkündür. Kalıtımsal etkenlerin bireyin potansiyelini, 

çevresel etkenlerin ise bu potansiyelin kullanımını belirlemede etkili olduğu 

düşünülmektedir (Kabasakal, 2020). Bu unsurlar biyolojik, ailesel, sosyal ve 

kültürel olarak sınıflandırılmaktadır (Demirtaş, 2020). 

Biyolojik unsurlar, anne ve babadan gelen kalıtımsal özellikleri içermektedir. 

Yalnızca boy uzunluğu, saç rengi gibi dış görünüşe dair özellikler değil, bazı 

kişilik özellikleri de anne ve babadan miras alınmıştır. Bu görüşün temelinde, 

yeni doğan bebeklerin bile kendini ifade etme şekli, yabancılara ve yeni 

ortamlara karşı takınılan tavırlar gibi birtakım özellikler açısından 

birbirlerinden ayırt edilebildiği düşüncesi yer almaktadır. Bu fikri destekleyen 

kuramcılar kişiliğin biyolojik temelli olduğunu savunmaktadır. Anne ve 

babadan gelen kromozomlar, genler gibi kalıtımsal unsurlar ile bireyin 

hormonları, beyin gelişimi gibi biyolojik unsurlar kişilik üzerinde baskındır. 

Bu kuramcılardan bazıları ise kişiliğin biyolojik kısmının mizaç olduğu 
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düşünmektedir (Demirtaş, 2020). Bu konuda yapılan ikiz ve evlatlık verilme 

çalışmalarına göre kalıtım, kişilik özelliklerindeki varyansın yaklaşık %40’ını 

açıklamaktadır (Loehlin ve Nichols, 1976; Haider ve Hussain, 2009; aktaran 

Kabasakal, 2020).  

Çevresel etkenler; aile, sosyal çevre ve kültürden oluşmaktadır. Kültürel 

unsurlar aileyi ve sosyal çevreyi etkilemekte, aile de sosyal ve kültürel 

unsurları etkilemektedir. Aile bireyin ilk çevresidir, eğitimine başladığı yerdir. 

Etnik köken, dil, din, sosyoekonomik düzey gibi kültürel etkenler ailenin 

çocuk yetiştirme tarzını etkileyerek bireyin kişiliğinin şekillenmesinde rol 

oynamaktadır. Ebeveynlerin evlenme ve çocuk sahibi olma yaşı, sahip 

oldukları çocuk sayısı, çocukların cinsiyeti ve doğum sırası, ailenin 

büyüklüğü, anne ve babanın yokluğu gibi ailenin çeşitli özellikleri de bireyin 

kişilik gelişimini etkilemektedir. Ailenin gerekli beslenmeden ve sağlık 

hizmetlerinden mahrum kalması, çocukların beden ve ruh sağlığında izler 

bırakmakta; bu izlerin de çocuğun kişilik gelişiminde etkisi bulunmaktadır 

(Demirtaş, 2020). 

Aileden sonra çocuklar geniş ailesinde ve okul yaşamında eğitimine devam 

etmekte; bu süreçte öğrendiği değer, norm ve beklentiler de kişiliğini 

şekillendirmektedir. Çocuğun sahip olduğu akrabalar ve akrabalık ilişkileri, 

büyüdüğü ortam ve mahallenin yapısı, arkadaşlar ve arkadaşlık ilişkileri, 

öğretmenleri ve öğretmeniyle kurduğu ilişkiler kişiliğini etkilemektedir. 

Bireye yeni kimlikler ve roller sunan kariyer ve eş seçimi de bireyin kişiliğine 

etkide bulunan sosyal unsurlardandır (Demirtaş, 2020). 

Kültür, kişilik gelişimini en geniş kapsamda etkileyen sistemdir (Kabasakal, 

2020). Bireyci ve toplulukçu kültürler başta çocuk yetiştirme stilleri olmak 

üzere birçok alanda farklılaşmaktadır. Bu farklılıklar da aileleri ve çocukların 
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kişilik gelişimlerini etkilemektedir. Kağıtçıbaşı (2007)’na göre (aktaran 

Demirtaş, 2020) Türkiye’deki kültür, bireyci ve toplulukçu kültürlerin bir 

sentezidir. O nedenle çocuk yetiştirme stilleri de otoriter ve serbest stilin 

birleşimi olan yetkin stildir. Bireyci kültürlerde ayrışmış benlik, toplulukçu 

kültürlerde ilişkisel benlik görülürken bu birleşimden dolayı Türkiye’de 

özerk/ilişkisel benlik görülmektedir. 

Eysenck Kişilik Kuramı 

Eysenck (1990)’in kişilik kuramına göre temel kişilik boyutlarının büyük bir 

çoğunluğu kalıtımla ve biyolojik etkenlerle belirlenmektedir. Kişilik gelişimi 

yerine kişiliğin ana boyutları ile ilgilenen Eysenck, yaptığı çalışmalar 

sonucunda üç temel kişilik boyutu bulmuştur. Bunlar dışadönüklük, 

nevrotizm ve psikotizm olarak adlandırılmaktadır (aktaran Yazgan İnanç ve 

Yerlikaya, 2014). 

Bu boyutlar iki uçlu bir süreklilik üzerinde yer almaktadır ve normal bir 

dağılım göstermektedir. Kişiler boyutların iki ucunda sınıflandırılmak yerine, 

bu uçlar arasında bir noktaya yerleştirerek kişilerin hangisine daha yakın 

olduğunu belirtilmektedir. Çoğu kişi orta noktanın yakınlarında yer almakta, 

sadece çok az kişi uçlarda bulunmaktadır. Psikolojik rahatsızlıklara sahip 

kişilerin, nevrotizm ve psikotizm boyutlarından aldıkları puanlar daha yüksek 

olmaktadır. Ancak Eysenck bu üç boyutun sadece patolojik bireylerle sınırlı 

kalmadığını, normal kişilik yapısının bir parçası olduğunu düşünmektedir. 

Dışadönüklüğün diğer ucunda içedönüklük, nevrotizmin diğer ucunda 

duygusal kararlılık, psikotizmin diğer ucunda ise süperego gücü 

tanımlanmıştır (Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2014). 

Dışadönüklük boyutu sosyallik, canlılık, aktiflik, girişkenlik, haz arayışı, 

baskın olma gibi ana özellikleri içermektedir (Eysenck, 1994). Dışadönüklerin 
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diğer insanlarla birlikte olmayı tercih ettiği, arkadaş sayılarının fazla olduğu 

ve heyecan düzeyi yüksek aktivitelere yöneldiği ifade edilmiştir. İçedönükler 

ise sessiz, içe kapanık, temkinli, sahip olduğu arkadaş sayısı az kimselerdir 

(Eysenck ve Eysenck, 1969; 1985; aktaran Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2014). 

Nevrotizm düşük benlik algısı, duygusallık, gergin hissetme, kaygılı olma, 

suçluluk gibi özelliklerle karakterizedir (Eysenck, 1994). Bu boyutta yüksek 

puan alanların kararsız, huzursuz, çabuk üzülen veya öfkelenen, normale 

dönmekte zorlanan kişiler olduğu belirtilmektedir. Düşük puan alan bireylerin 

ise duygusal kararlılığa sahip olduğu ve çok fazla duygusal dalgalanma 

yaşamadıkları görülmüştür (Eysenck ve Eysenck, 1969; 1985; aktaran Yazgan 

İnanç ve Yerlikaya, 2014). 

Psikotizm boyutunu tepkisellik, yaratıcılık, benmerkezcilik, saldırganlık, 

inatçılık gibi özellikler tanımlamaktadır (Eysenck, 1994). Psikotizm düzeyi 

yüksek olanların dürtüsel, anlayışsız, bencil ve isyankâr bir yapısının olduğu; 

diğer insanların hak ve iyiliğine karşı duyarsız kaldıkları ifade edilmiştir. Bu 

boyutta düşük puan alan bireylerin ise empati düzeyi yüksek, iş birliğine 

meyilli, uysal ve yardımsever kimseler olduğu bulunmuştur (Eysenck ve 

Eysenck, 1969; 1985; aktaran Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2014). 

Beş Faktör Kişilik Kuramı 

McCrae ve Costa (1985;1992), çalışmalarında kişiliğin beş ana boyutu olduğu 

sonucuna varmıştır ve bu boyutları ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirmiştir. 

Kişiliğin boyutlarını ifade etmenin yeterli olmadığını düşünerek beş faktör 

modelini, bu boyutların açıklandığı bir kurama dönüştürmüşlerdir (aktaran 

Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2014). 
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Bu kurama göre kişiliğin temel boyutları, Eysenck’in kuramındaki gibi iki 

kutuplu bir süreklilik üzerinde normal dağılım özelliği göstermektedir 

(Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2014). İnsanların evrensel sayılabilecek, yaşam 

boyunca nispeten sabit kalan beş temel kişilik özelliği bulunmaktadır (McCrae 

ve Costa, 2008). Bunlar nevrotizm, dışadönüklük, deneyime açıklık, 

uyumluluk ve öz-disiplin olarak ifade edilmiştir. Nevrotizm ve dışadönüklük 

boyutlarının açıklamaları, Eysenck’in kuramındaki tanımlarla örtüşmektedir 

(McCrae ve Costa, 2003; aktaran Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2014). 

Nevrotizm düşük benlik saygısı, rasyonel olmayan inançlar ve kötümser 

tavırlar ile ilişkilidir (McCrae ve Costa, 2008). Bu boyutta yüksek puan alan 

kişilerin kaygılı ve güvensiz olduğu, stresle ilişkili ruhsal rahatsızlıklara daha 

yatkın olduğu ve daha sık stres yaşadıkları bulunmuştur. Düşük puan alan 

kişilerin ise aşırı ve uyumsuz duygusal tepkilere yatkın olmadığı, daha sakin 

ve rahat kimseler oldukları görülmüştür (McCrae ve Costa, 2003; aktaran 

Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2014). 

Dışadönüklük, temelde kişiler arası ilişkilerdeki sosyal uyaranların miktarı 

üzerinden tanımlanmaktadır. Konuşkanlık, girişkenlik, hayat dolu olma, 

liderlik, insanlarla birlikte olmayı tercih etme gibi özellikleri kapsamaktadır 

(Somer, Korkmaz ve Tatar, 2002). Bu boyutta yüksek puan alan kişiler daha 

konuşkan, şakacı, sosyal kimselerdir. Düşük puan alan bireyler ise içedönük 

olarak ifade edilmektedir. İçedönük bireyler daha çekingen, mesafeli, sessiz 

ve yalnızlığı seven kişilerdir (McCrae ve Costa, 2003; aktaran Yazgan İnanç 

ve Yerlikaya, 2014). 

Deneyime açıklık boyutu, değişiklik ve yenilik ihtiyacı ile bağlantılıdır 

(McCrae ve Costa, 2008). Boyutun adlandırılması konusunda görüş ayrılıkları 

mevcuttur. Bu boyutu bazı araştırmacılar zekâ, bazıları kültür, bazıları ise 
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deneyime açıklık olarak tanımlamıştır (Somer ve diğerleri, 2002). Bu boyuttan 

yüksek puan alanlar geleneksel değerleri sorgulama eğilimde olan, bağımsız 

düşüncelere sahip, meraklı, yaratıcı, liberal görüşlü kişilerdir. Düşük puan 

alan bireyler ise geleneksel değerleri koruyan, yaşam tarzını belli bir 

çerçevede sürdüren, alışık olduğu şeyleri tercih eden, ayakları yere basan, pek 

meraklı olmayan ve tutucu kimselerdir (McCrae ve Costa, 2003; aktaran 

Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2014). 

Uyumluluk boyutu, kişilerarası çatışma esnasında diğerlerine uyma istekliliği 

ile açıklanmaktadır. Affedici tutum, iş birliğine dair inanç, kendini saldırgan 

ve kırıcı olmayan bir dille ifade etmek gibi özellikleri içermektedir (McCrae 

ve Costa, 2008). Uyumlulukta yüksek puan alanların daha yardımsever, 

güvenilir, uysal, cömert ve iş birliğine yatkın olduğu bulunmuştur. Düşük 

puan alan kişiler ise daha şüpheci, çabuk kızan, eleştirici, cimri ve rekabete 

yatkın bireylerdir (McCrae ve Costa, 2003; aktaran Yazgan İnanç ve 

Yerlikaya, 2014). 

Öz-disiplin, güçlü hedef bilinci ve yüksek istek düzeyi ile ifade edilmektedir. 

Liderlik becerileri, uzun vadeli planlar, düzenli çevre, başarı arayışı ile 

ilişkilidir (McCrae ve Costa, 2008). Bu boyuttan yüksek puan alan kişiler daha 

iyi organize olmuş, çalışkan, dakik, azimli kimselerdir. Düşük puan alan 

kişiler ise daha dikkatsiz, dağınık, umursamaz, gayesiz, işten kaytaran 

bireylerdir (McCrae ve Costa, 2003; aktaran Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 

2014). 

Bağlanma 

Bağlanma kavramını John Bowlby (1969) ileri sürmüştür (aktaran Çavuşoğlu, 

2011). Bowlby (1969) bağlanmayı “insanların hayatlarında kendileri için 
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önemli buldukları kişilere karşı geliştirdikleri kuvvetli duygusal bağlar” 

olarak ifade etmiştir (aktaran Subaşı ve Kazan, 2020; s. 149).  

Bowlby (1973), çocuğun bakımverenle olan etkileşimlerini zamanla 

içselleştirerek kuracağı sonraki ilişkiler için içsel çalışan modeller 

geliştirdiğini belirtmiştir. Bu modeller başkaları modeli ve benlik modelinden 

oluşmaktadır. Başkaları modelinde, bağlanma figürünün ihtiyacı ne derecede 

karşılayabileceği değerlendirilmektedir. Benlik modelinde ise kişinin 

kendisini, diğerleri tarafından ihtiyacının karşılanmaya değer birisi olarak 

görüp görmediği yer almaktadır (aktaran Bartholomew ve Horowitz, 1991). 

Bowlby (1969;1989)’ye göre bağlanma, bebeğin bakımvereni yakınında 

tutmasını sağlamakta ve bebeğin hayatta kalma şansını artırmaktadır (aktaran 

Santrock, 2012). Ancak bağlanmanın işlevleri bununla sınırlı değildir. 

Bağlanmanın “dünyayı keşfederken geri dönülebilecek güvenli bir liman 

olma, fiziksel gereksinimleri karşılama, hayata dair bir güvenlik duygusu 

geliştirebilme şansı” olmak üzere üç temel işlevi bulunmaktadır (Tüzün ve 

Sayar, 2006; s. 27). 

Bağlanma kuramı John Bowlby ve Mary Ainsworth’ün çalışmalarına 

dayanmaktadır. Bowlby anne-çocuk ayrılığı ve bu ayrılığın etkilerini 

incelemiş, bağlanma teorisinin temellerini bu araştırmalarına dayandırmıştır. 

Ainsworth’ün anne-bebek bağlanması çalışmaları da bağlanma kuramına 

önemli katkılarda bulunmuştur (Bretherton, 1992). 

Ainsworth hayatın ilk yılındaki güvenli bağlanmanın, kişinin sonraki 

yıllardaki psikolojik gelişimine olan etkisini vurgulayarak bağlanmanın önemi 

üzerinde durmuştur. Yürütülen çalışmalar da Ainsworth’ün bu düşüncesini 

desteklemektedir. Erken bağlanmanın duygusal sağlık, özsaygı, kişilerarası 
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ilişkiler, iletişim becerileri gibi alanları etkilediği bulunmuştur (Sroufe, 

Egeland, Carlson ve Collins, 2005; aktaran Santrock, 2012). 

Çocukluk Döneminde Bağlanma 

Ainsworth, Blehar, Waters ve Wall (1978) yabancı ortam olarak adlandırılan, 

gözleme dayalı laboratuvar deneyleri gerçekleştirmiştir (aktaran Subaşı ve 

Kazan, 2020). Deneyde bebekler, bakımveren ve yabancı biri tanışma, ayrılma 

ve tekrar bir araya gelme sırasını takip eden bir dizi olay yaşamaktadır 

(Ainsworth, 1979; aktaran Santrock, 2012). Bebeklerin bu olaylara verdikleri 

tepkilere bakarak Ainsworth ve diğerleri (1978) güvenli bağlanma, kaçınan 

bağlanma ve kaygılı/kararsız bağlanma olmak üzere üç çeşit bağlanma stili 

tanımlamışlardır (aktaran Sümer ve Güngör, 1999). 

Güvenli bağlanan bebeklerin annelerinden ayrıldıktan sonra bir miktar 

huzursuzluk yaşadığı ve annelerini panik olmadan aradığı, anneleri geri 

geldikten sonra sakinleştiği ve etrafını keşfetmeye devam ettiği görülmüştür 

(Ainsworth ve diğerleri, 1978; aktaran Sümer ve Güngör, 1999). Güvenli 

bağlanmanın gerçekleşmesi için çocuğun tutarlı, duyarlı ve ulaşılabilir bir 

bakımverene sahip olması gerekmektedir (Kesebir, Kavzoğlu ve Üstündağ, 

2011).  

Güvensiz-kaçınan bağlanan bebeklerin annenin yokluğunda anneyi 

özlemediği, annenin dönüşünü ise umursamadığı (Ainsworth ve diğerleri, 

1978; aktaran Subaşı ve Kazan, 2020), anne ile temastan kaçındığı ve 

dikkatini çevresine yönelttiği bulunmuştur (Ainsworth ve diğerleri, 1978; 

aktaran Sümer ve Güngör, 1999). Kaçınan bağlanan çocuklar annelerine 

güven duymazlar (Bowlby, 1958; aktaran Kesebir ve diğerleri, 2011). 

Anneleri çoğunlukla soğuk, çocuklarına yakınlık göstermeyen kişilerdir 

(Ainsworth ve diğerleri, 1978; aktaran Sümer ve Güngör, 1999). 



80 | AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER 2 

 

Güvensiz-kaygılı/kararsız bağlanan bebeklerin annelerinden ayrıldıklarında 

kaygılandıkları ve kızgınlık duydukları, yabancı kişiyle iletişim kurmadıkları, 

anne geri geldiğinde ise annenin yanından ayrılmak istemediği ve kolay 

sakinleşemediği belirtilmektedir (Ainsworth ve diğerleri, 1978; aktaran 

Sümer ve Güngör, 1999). Kaygılı/Kararsız bağlanan çocuklar ihtiyaç anında 

annenin yardım edeceğinden emin değildir. Bu yüzden ayrılığa direnmekte ve 

zor yatışmaktadırlar (Bowlby, 1979; aktaran Kesebir ve diğerleri, 2011). 

Anneleri tutarsızlık sergilemektedir ve çocuklarına gereksiz müdahalelerde 

bulunarak etkinliklerini bölmektedir (Ainsworth ve diğerleri, 1978; aktaran 

Sümer ve Güngör, 1999). 

Bu bağlanma stillerine sonradan Main ve Solomon tarafından dağınık 

bağlanma eklenmiştir. Güvensiz-dağınık bağlanan bebeklerin stresle başa 

çıkarken düzenli bir davranış sergilemedikleri (Barnett ve Vondra, 1999; 

Lamb, Teti ve Bornstein, 2002; aktaran Kesebir ve diğerleri, 2011), şaşkın ve 

korkulu oldukları gözlemlenmiştir. Hem kaçınan hem de kaygılı/kararsız 

bağlanma örüntülerini sergiledikleri belirtilmiştir (Santrock, 2012). Dağınık 

bağlanan çocuklar bakımveren kişiden korkmaktadır. Bu çocukların 

annelerinin tacizde veya ihmalde bulunan, kendi bağlanma nesneleriyle 

sorunlar yaşayan kişiler olduğu ifade edilmektedir (Barnett ve Vondra, 1999; 

aktaran Kesebir ve diğerleri, 2011). 

Yetişkinlik Döneminde Bağlanma 

Bowlby (1973;1979) bağlanmanın doğumdan ölüme kadar devam eden bir 

süreç olduğunu ve erken yaşlarda gelişen bağlanma örüntüsünün fazla 

değişmeden yetişkinlikte de sürdüğünü belirtmiştir. Bağlanmaya ilişkin 

çalışmalar başlangıçta yalnızca bebeklik ve çocukluk dönemlerini 
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kapsamıştır. Sonraki yıllarda yetişkinlik dönemine ilişkin araştırmalar da 

gerçekleştirilmiştir (aktaran Hazan ve Shaver, 1987). 

Hazan ve Shaver (1987) yaptıkları araştırmada romantik ilişkileri bağlanma 

üzerinden değerlendirmişlerdir. Bireylerin, bebekken anneleriyle duygusal 

bağ kurmaları gibi yetişkinlik dönemlerinde de romantik partnerleriyle 

duygusal bağ kurduklarını ifade etmişlerdir. İlk yıllarında kurulan bu bağın, 

kişilerin romantik ilişkilerini benzer şekillerde etkilediği sonucuna 

ulaşmışlardır. 

Feeney (2008), bağlanmanın bebeklikte olduğu gibi yetişkinlikte de benzer bir 

işlevi olduğunu; bireylere stresli ve kaygılı olduklarında eşlerine geri dönüp 

rahatlayacakları, kendilerini güvende hissedecekleri bir ortam sunduğunu dile 

getirmiştir (aktaran Santrock, 2012). 

Ancak bireylerin bakımvereniyle kurduğu bağ, romantik partneriyle olan 

ilişkisinden farklılaşmaktadır. Romantik ilişkiler karşılıklıdır; iki taraf da belli 

ihtiyaçlar duymakta, bakımı iki taraf da sağlayabilmektedir. Bebeklikteki 

bağlanma ise tek taraflı gerçekleşmektedir. Bir diğer ayrım, romantik 

ilişkilerin cinsellik içermesidir. Yetişkinlikte romantik partnerle kurulan bağ, 

üç davranışsal sistemin birleşiminden oluşmaktadır: bağlanma sistemi, bakım 

sistemi ve çiftleşme/üreme sistemi. Ebeveynle olan ilişkilerde cinsel arzuların 

varlığı ise ancak psikanalitik kuramda görülmektedir (Hazan ve Shaver, 

1987). 

Bartholomew ve Horowitz (1991), Bowlby’nin teorilerinden yararlanarak 

yetişkinlik için yeni bir bağlanma modeli geliştirmişlerdir. Bowlby’nin içsel 

çalışan modelleri olan benlik modeli ve başkaları modeli, temel boyutlar 

olarak tanımlanmıştır. Olumlu ve olumsuz şeklinde iki uçta nitelendirilen bu 

boyutların kombinasyonundan güvenli bağlanma, saplantılı bağlanma, 
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kayıtsız bağlanma ve korkulu bağlanma olmak üzere dört bağlanma stili 

oluşturulmuştur.  

Güvenli bağlanma hem benlik modelinin hem de başkaları modelinin olumlu 

olduğu stildir. Kişi kendini sevilmeye değer bulmakta, diğerlerinin kabullenici 

ve duyarlı olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle, özerk kalma ve birileriyle 

yakınlık kurma konusunda sorun yaşamamaktadır (Bartholomew ve 

Horowitz, 1991). 

Saplantılı bağlanma, olumsuz benlik modeli ve olumlu başkaları modelini 

içermektedir. Kişi kendini sevilmeye değer görmemekte ancak diğer kişileri 

olumlu bir yönden değerlendirmektedir. İlişkilerinde saplantılı bağlanan 

bireyler, değer verdikleri kişilerin onayını kazanmak için çaba harcarlar. 

Kendilerini kabul etmeyi de başkalarının onayı üzerinden gerçekleştirirler 

(Bartholomew ve Horowitz, 1991). 

Kayıtsız bağlanma, olumlu benlik modeli ile olumsuz başkaları modelinin 

birleşiminden meydana gelmektedir. Kişi kendini sevilmeye değer bulmasına 

rağmen başkalarına karşı olumsuz tutumlara sahip olma eğilimindedir. 

Kayıtsız bağlanan bireyler yakın ilişki kurmaktan kaçınarak, oluşturdukları 

bağımsızlık ve dayanıklılık algısını sürdürerek kendilerini hayal kırıklığına 

karşı korumaktadırlar (Bartholomew ve Horowitz, 1991). 

Korkulu bağlanma hem benlik modelinin hem de başkaları modelinin olumsuz 

olduğu stildir. Kişi kendini sevilmeye değer görmemektedir ve diğerlerinin 

güvenilmez olmasını beklemektedir. Yakın ilişkilerden kaçınarak başkaları 

tarafından reddedilmekten kendini korumaktadır. Korkulu bağlananlar 

yakınlık kurmaktan korkan, sosyalleşmekten kaçınan kimselerdir 

(Bartholomew ve Horowitz, 1991). 
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Bağlanmanın Değerlendirilmesi 

Bireylerin bağlanmaya dair niteliklerini ölçmek ve sahip olduğu bağlanma 

stilini belirlemek için çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Ana Babaya Bağlanma 

Ölçeği, İlişki Ölçekleri Anketi, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-I ve 

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II bu ölçeklerden bazılarıdır. 

Ana Babaya Bağlanma Ölçeği, Bowlby’nin bağlanma kuramı temel alınarak 

Parker, Tupling ve Brown (1979) tarafından geliştirilmiştir. Bireylerin 

ebeveynleriyle olan ilişkisine dair algısı geriye dönük olarak 

değerlendirilmektedir. Algılanan ana baba davranışı, ilgi ve kontrol/koruma 

boyutlarının düzeyine göre dörtlü bir modelde tanımlanmaktadır. İlgi boyutu; 

yakınlık gösterme, bakım verme, ihtiyaç karşılama, ilgisiz kalma, ihmal etme 

gibi özellikleri içermektedir. Koruma boyutu ise müdahale etme, aşırı koruma, 

bebek muamelesi yapma, özerkliğe izin verme, bağımsızlığı destekleme gibi 

özelliklerden oluşmaktadır. Bu boyutların iki ucunda bulunma durumuna göre 

dört bağlanma biçimi tanımlanmaktadır: optimal bağlanma (yeterli ilgi ve aşırı 

korumama), bağlanmama/zayıf bağlanma (yetersiz ilgi ve aşırı korumama), 

duyarlı kontrol (yeterli ilgi ve aşırı koruma) ve duyarsız kontrol (yetersiz ilgi 

ve aşırı koruma). Ölçeğin uyarlama çalışması Kapçı ve Küçüker (2006) 

tarafından gerçekleştirilmiştir.  

İlişki Ölçekleri Anketi; güvenli, saplantılı, kayıtsız ve korkulu olmak üzere 

dört bağlanma stilini ölçmek amacıyla Griffin ve Bartholomew (1994) 

tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin maddeleri, arkadaşlık ve romantik ilişkiler 

gibi yakın duygusal ilişkilere dair çeşitli ifadelerden oluşmaktadır. 

Katılımcılar, bu ifadelerin kendisini tanımlama derecesini bildirmektedir. 

Hangi alt ölçekten en yüksek puan alındıysa, kişinin o bağlanma stiline sahip 
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olduğu ifade edilmektedir. Ölçek, Sümer ve Güngör (1999) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanmıştır. 

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-I, yakın ilişkilerde yaşanan kaygı ve 

kaçınmayı ölçmek amacıyla Brennan, Clark ve Shaver (1998) tarafından 

geliştirilmiştir. Kaygı ve kaçınma boyutunun yüksek veya düşük olarak 

nitelendirilmesiyle Bartholomew ve Horowitz’in (1991) modelindekine 

benzer şekilde dört bağlanma stiline ulaşılmaktadır. Düşük kaçınma ve düşük 

kaygı, güvenli bağlanmayı; düşük kaçınma ve yüksek kaygı, saplantılı 

bağlanmayı; yüksek kaçınma ve yüksek kaygı, korkulu bağlanmayı; yüksek 

kaçınma ve düşük kaygı, kayıtsız bağlanmayı ifade etmektedir (aktaran 

Sümer, 2006). Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışmasını Sümer (2006) 

gerçekleştirmiştir. 

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II, Fraley, Waller ve Brennan (2000) 

tarafından geliştirilmiştir. Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-I’in revize 

edilmiş halidir (aktaran Selçuk, Günaydın, Sümer ve Uysal, 2005). Ölçeğin 

Türkçe’ye uyarlanma çalışması Selçuk ve diğerleri (2005) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

Evlilikte İletişim 

İletişim 

İletişim, birden fazla disiplinin inceleme alanına dahil olmuş bir kavramdır. 

Her disiplin, iletişimi kendi bağlamında ele almaktadır. Bu nedenle, iletişimin 

birçok tanımı bulunmaktadır (Kaya, 2020). 

En basit tanımıyla iletişim, iki birim arasında gerçekleşen karşılıklı mesaj 

alışverişidir. Başka bir tanıma göre iletişim, kişilerin ürettikleri bilgi veya 

sembolleri birbirine ilettiği ve bu iletileri anlayıp yorumlamaya çalıştığı bir 
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süreçtir. Ayrıca iletişim, iki kişinin ilişkisini gerektiren psiko-sosyal bir 

süreçtir. İletişim bir düşüncenin veya duygunun beden dili, konuşma, yazı gibi 

yollarla bir kişiden bir başka kişiye iletilmesidir (Cüceloğlu, 2002; Dökmen, 

1995; Oğuzkan, 1974; aktaran Kaya, 2020).  

Yapılan iletişim tanımları incelendiğinde, bazı ortak noktaların olduğu 

görülmektedir. Bu ortak noktalar dikkate alındığında iletişim; en az iki kişinin 

belirli yollar kullanarak bilgi, duygu, düşünce ve yaşantısını karşılıklı olarak 

paylaştığı psiko-sosyal bir süreç şeklinde tanımlanabilmektedir (Kaya, 2020). 

İletişim sürecinin kaynak, ileti (mesaj), kanal, alıcı ve dönüt (geri bildirim) 

olmak üzere beş temel ögesi bulunmaktadır. Kanal, iletiyi oluşturan ve iletişim 

sürecini başlatan ögedir; iletiyi kodlayarak alıcıya gönderir. İleti, kaynağın 

alıcıya gönderdiği bilginin ortak birtakım sembollerle kodlanmasıdır. Kanal, 

iletişim sürecinde kodlanın mesajların iletildiği yollar ve araçlardır. Alıcı, 

kaynak tarafından gönderilen mesajın muhatabıdır; mesajın kodunu çözer. 

Dönüt, alıcıdan kaynağa yönelik gerçekleşen tepkilerdir. Kaynak, mesajın 

alıcıya ulaşıp ulaşmadığını; ulaştıysa anlaşılıp anlaşılmadığını dönüt 

aracılığıyla anlamaktadır (Aytekin, 2020). 

Kullanılan kod sistemlerine göre iletişim sözlü, yazılı ve sözsüz olarak üçe 

ayrılmaktadır. Sözlü iletişim, bir semboller sistemi olan dil ve o dile ait sesler 

ve kelimelerle kodlanmıştır; konuşmaya ve dinlemeye dayalıdır. Yazılı 

iletişim, sözcüklerle kodlanan mesajın yazma formatında sunulmasıdır. 

Sözsüz iletişim ise yazı ve dil dışındaki, resim veya hareket gibi işaret 

sistemleriyle kodlanan mesajları içermektedir (Kaya, 2020).  

İlişki sistemlerine göre iletişim; kişi-içi iletişim, kişiler arası iletişim, grup-içi 

iletişim ve kitle iletişimi olarak gruplandırılmaktadır. Kişi-içi iletişim, 

bireylerin iç dünyalarında kendileriyle kurduğu iletişimdir. İçsel iletişim 
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kişinin kendine ilişkin algı ve tutumuna, deneyimlerine ve çevresinin 

etkilerine bağlı olarak şekillenmektedir. Kişiler arası iletişim, en az iki kişi 

arasında gerçekleşen bilgi, duygu, düşünce ve yaşantı paylaşımıdır. Kişiler 

arası iletişim süreci, kişinin içsel iletişimi ve bu iletişime bağlı oluşturduğu 

anlamlardan etkilenmektedir. Grup-içi iletişim, aile veya arkadaş grupları gibi 

sosyal yapılar içinde yer alan bireylerin diğer üyelerle kurduğu iletişimdir. 

Bireylerin grupta sahip olduğu statüsü ve rolleri, birbirleriyle kurdukları 

ilişkiyi ve iletişimi belirlemektedir. Kitle iletişimi, toplumun büyük bir 

kısmına çeşitli iletişim araçları kullanılarak belirli bir kaynaktan belirli bir 

bilginin birtakım amaçlarla tek yönlü olarak iletilmesidir (Cüceloğlu, 1999; 

Dökmen, 1995; Gürüz ve Temel Eğinli, 2008; Odyakmaz ve Odyakmaz Acar, 

2008; Zıllıoğlu, 2007; aktaran Kaya, 2020). 

İletişimin İşlevleri 

İletişim, bireysel olduğu kadar toplumsal ve kültürel bir olgudur; hem bireysel 

hem de toplumsal birtakım gereksinimleri karşılamaktadır. O nedenle 

iletişimin işlevleri bireysel yönden psikolojik işlevler, toplumsal yönden de 

toplumsal işlevler olarak sınıflandırılmaktadır (Kaya, 2020). 

İletişimin psikolojik işlevleri şu şekilde açıklanmaktadır: 

1. İlişki kurma: Sosyal bir varlık olan insanın, diğer insanlara ve onlarla 

etkileşim kurmaya ihtiyacı bulunmaktadır. İletişim, insanın bu 

ihtiyacını karşılamaktadır. 

2. Benliği geliştirme: İnsanın çevresiyle kurduğu ilişkiler ve iletişim, 

benliğine dair oluşturduğu algıyı şekillendirmektedir.  
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3. Var olduğunu ifade etme ve tanınma: İnsan, iletişim yoluyla kendi 

varlığını ifade etmekte ve başkaları tarafından değer gördüğüne ilişkin 

geri bildirim almaktadır. 

4. Paylaşma: İnsan duygu, düşünce ve yaşantılarını başkalarıyla 

paylaşmak istemektedir. İletişim insanın umutlarını, üzüntülerini, 

mutluluklarını, acılarını paylaşmasına imkân tanımaktadır (Kaya, 

2020). 

İletişimin toplumsal işlevleri şu şekilde sıralanmaktadır: 

1. Toplumu çeşitli konular hakkında bilgilendirme, 

2. Bireylerin toplumsallaşmasına ve bireyler arasında toplumsal 

bütünleşmeye yardım etme, 

3. Toplumu belirli hedeflere yönelik güdüleme, 

4. Tartışma ortamı oluşturma, 

5. Eğitimin ve kültürün gelişimine katkı sağlama, 

6. Eğlendirme (Ecevit, 2009; Zıllıoğlu, 2007; aktaran Kaya, 2020). 

İletişim Becerileri 

İletişim, insanların birbirleriyle ilişki kurmasını ve bağlantı halinde olmasını 

sağlamaktadır. İletişimin kurulma şekli ve kişilerin sahip olduğu iletişim 

becerileri ise kişiler arası kurulan bağların niteliğini etkilemektedir (Karadağ, 

2015). 

İletişim becerileri; “bireyin tatmin edici ilişkiler kurmasını sağlayan, diğer 

kişilerden olumlu tepkiler almasına olanak tanıyan ve sosyal yaşamı 

kolaylaştıran öğrenilmiş davranışlar” olarak tanımlanmaktadır (Yüksel Şahin, 

2005; aktaran Yüksel Şahin, 2008; s. 1283). 
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İletişim becerileri şu şekilde ifade edilmektedir: 

1. Saygı duymak: İletişim içindeki kişilerin hem kendilerine hem de 

birbirlerine değer vermesidir. İletişimin ön koşuludur. 

2. Empatiyle yaklaşmak: Bireyin objektif bir biçimde kendini 

karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun gözünden bakması, onu 

anlaması ve bunları ona iletmesidir. 

3. Etkin dinlemek: Dinleyicinin konuşmacıyı dinlemesi, anlamaya 

çalışması ve ona dinlendiğini, anlaşıldığını iletmesidir. 

4. Somut konuşmak: Karmaşık ifadeler ve bilinmeyen sözcükler 

kullanmaktan kaçınarak, açık ve net konuşmaktır. 

5. Uygun bir şekilde kendini açmak: Bireyin kendisiyle alakalı uygun 

gördüğü bilgileri uygun gördüğü kişilere, uygun bir yerde ve zamanda 

aktarmasıdır.   

6. Ben dilini kullanmak: Kişinin duygu ve düşüncelerini karşısındakini 

küçültmeden ve suçlamadan ifade etmesidir. 

7. Tam ve tek mesaj yollamak: Bireyin duygu ve düşüncelerini iletmesinin 

yanında isteklerini de dile getirmesi, bunları ben dilini kullanarak 

gerçekleştirmesidir. 

8. Empatik girişkenlik göstermek: Bireyin duygu, düşünce ve isteklerini 

tehdit edici olmadan ve doğrudan bir biçimde rahatlıkla iletmesi ancak 

bu sırada karşısındaki kişiye karşı da duyarlı olmasıdır. 

9. Saydam davranmak ve maske takmamak: Kişinin iletişim kurarken 

dürüst ve içten olması, aldatmaya başvurmaması, rol yapmaması, 

yalnızca kendisi olmasıdır. 
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10. Sözel ve sözel olmayan mesajları uyumlu kullanmak: Bireyin 

söyledikleri ile beden dilinin, jest ve mimiklerinin birbirini 

desteklemesi; verdiği sözel mesajlarla sözel olmayan mesajların 

örtüşmesidir (Yüksel Şahin, 2020). 

Eşler Arası İletişim 

Evlilik, eşlerin sözlü veya sözsüz mesajları birbirlerine ilettiği bir etkileşim 

sistemidir. Eşlerin duygu, düşünce, istek ve beklentilerini birbirlerine 

aktarmaları için öncelikle karşılıklı etkileşim içinde olmaları gerekmektedir 

(Özgüven, 2000). 

Nazlı (2018), eşler arasındaki ilişkinin sürmesinin veya sona ermesinin 

tartışılan konuların içeriğinden ziyade bu konuların nasıl tartışıldığına bağlı 

olduğunu dile getirmiştir. Özgüven (2000)’e göre eşlerin duygu ve 

düşüncelerini birbirlerine yanlış ve eksik iletmeleri, evlilikte uyumsuzluğa ve 

geçimsizliğe neden olmaktadır. Eşler arasında kurulan sağlıklı bir iletişim ise 

evlilikte uyumu getirmektedir. 

Doğan ve Doğan (2011), eşler arasındaki iletişimin sağlıklı olması için 

aşağıda verilmekte olan özelliklerin gerekli olduğunu ifade etmiştir:  

1. Empati: Empati yapabilen eşler, birbirlerini yargılamak yerine 

anlayacak ve şartsız sevgiye ulaşacaktır. 

2. Saygı: Eşlerin birbirlerine saygı duyması, karşısındaki kişiyi gerçekten 

dinlediğini göstermektedir. 

3. Şeffaflık: Eşler, özellikle duygularını içten ve açık bir biçimde ifade 

ederse hem sorunların birikmeden çözülmesi sağlanır hem de eşlerin 

birbirlerine duyduğu güven artar. 
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4. Somutluk: Eşler arasındaki sorunların net bir biçimde karşıya iletilmesi 

önemlidir. 

5. Hoşgörü: Eşlerin birbirlerinin hatalarına karşı anlayışla yaklaşmaları ve 

daha bağışlayıcı olmaları gereklidir. 

6. Mutabakat: Eşler arasında bir ortaklık bilinci olmalıdır. 

7. Müştereklik: Eşler, kurdukları evlilik kurumunun bir üyesi olduğunun 

ve bu kurumda sorumluluklarının olduğunun farkına varmalıdır 

(aktaran Karadağ, 2015). 

Evlilik Çatışması 

Çatışma 

Deutsch (1973) çatışmayı; davranışların birbirine karışması, birbirini 

durdurması, bozması veya etkisiz hale getirmesi sonucu meydana gelen 

uyuşmazlık olarak tanımlamıştır (aktaran Şengül Öner, 2013). Çatışmalar, 

kişinin değer ve tercihleriyle ilişkili olarak kendi içinde veya ikili çatışma 

şeklinde kişiler arasında gerçekleşmektedir (Özgüven, 2000). 

Tezer (1986) eşler arasında gerçekleşen ikili çatışmayı, eşlerden birinin kendi 

isteklerinin engellendiğini veya engellenmek üzere olduğunu algılamasıyla 

başlayan bir süreç olarak açıklamaktadır (aktaran Günay, 2007). Engellenen 

eşin, çatışma durumunda kendisinin ve eşinin isteklerini bilinçli veya bilinçsiz 

olarak değerlendirdiğini ve yaptığı negatif yüklemelerle çatışmaya neden 

olduğunu ifade etmiştir (aktaran Yılmaz Bingöl, 2019). 

Bradbury ve Fincham (1992) evlilik çatışmasını duygusal uyarılmayla 

açıklamıştır. Eşlerden birinin davranışı, diğer eşin duygusal ve bilişsel bazı 

değişiklikler yaşamasına neden olmaktadır. Bireyin eşinin davranışına maruz 
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kaldığı andaki duygu durumuna, kişilik özelliklerine göre verilen tepkiler 

değişmekte ve evlilik çatışması ortaya çıkabilmektedir (aktaran Yılmaz 

Bingöl, 2019). 

Wunderer ve Schneewind (2006) ise evlilik çatışmasını algılar ve beklentiler 

üzerinden ifade etmiştir. Kişinin bir olayın nasıl olması gerektiğiyle ilişkili 

standartları, olaya yaklaşımını ve olaya dair varsayımlarını 

şekillendirmektedir. Eşlerin gerçekçi olmayan standartları, yapılan yanlış 

yüklemelere ve çatışmalara neden olmaktadır (aktaran Yılmaz Bingöl, 2019). 

Thibaut ve Kelly (1959)’ye göre çatışma, ödül ve bedel düzeylerindeki 

farklılıktan kaynaklanmaktadır. Yüksek ödül-düşük bedel ilişkinin 

sürdürülmesine, düşük ödül-yüksek bedel ise ilişkinin düzeltilmesi ya da 

sonlandırılmasına neden olabilmektedir. Çatışmalar ise ödülün düşük, bedelin 

yüksek olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır (aktaran Yılmaz Bingöl, 2019). 

Eşler arasındaki çatışmaların nedeni çeşitlilik göstermektedir. Greene (1970) 

ve Tezer (1986) evlilikte çatışmaların ortaya çıkmasına neden olan temel 

faktörleri; iletişim yokluğu, sürekli olarak tartışma, doyurulmamış duygusal 

ihtiyaçlar, cinsel doyumsuzluk, para yönetimiyle ilgili anlaşmazlıklar, eşlerin 

kendi ailelerine ilişkin sorunlar, aile sadakatini bozmak, çocuklarla ilgili 

sorunlar, otorite krizi, şüphecilik ve ayrımcılık, alkol ve madde bağımlılığı, 

fiziksel saldırganlık, boş zamanı kullanmada uyuşmazlık, politik görüş ve 

inançlara ilişkin farklılıklar, rol kargaşası olarak belirtmiştir (aktaran 

Özgüven, 2000). 
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Çatışma Çözme Stilleri 

Çatışmalar her zaman yıkıcı sonuçlara neden olmamaktadır. Çatışmanın 

yapıcı veya yıkıcı sonuçları, eşlerin çatışmayı ele alış biçimine göre 

değişmektedir (Özgüven, 2000). 

Thomas (1976), tartışma durumunda girişkenlik ve işbirlikçilik olmak üzere 

iki bağımsız davranış boyutu belirlemiştir. Girişkenlik, kişinin kendi 

ihtiyaçlarını doyurma arzusunu; işbirlikçilik ise karşı tarafın ihtiyaçlarını 

giderme girişimini ifade etmektedir. Bu boyutlara ilişkin beş çatışma yönetim 

şekli tanımlanmış ve bunlar aşağıda açıklanmıştır: 

1. Rekabet etme: Girişken olan, işbirlikçi olmayan davranışı ifade 

etmektedir. Eşlerden birinin kendi isteklerini diğerine zorla kabul 

ettirmeye çalışmasıdır. 

2. Ortak hareket etme: Hem girişken hem de işbirlikçi tarzı içermektedir. 

Eşler, yaşadıkları anlaşmazlıkla yüzleşir ve çözüm yolu ararlar. 

3. Uzlaşma: Girişkenliğe ve iş birliğine açık bir tarzdır. Orta bir yol bulma 

çabasıdır.  Eşlerden biri, diğerinin isteklerinin bir kısmını karşılamak 

amacıyla kendi isteklerinin bir kısmından vazgeçmektedir.  

4. Kaçınma: Hem girişken olmayan hem de işbirlikçi olmayan bir tarzdır. 

Geri çekilme ve çatışma durumunda pozisyon alamama görülür.  

5. Uyum sağlama: Girişken olmayan ve işbirlikçi olan bir tarzdır. Eşin 

kendi isteklerini önemsemeden karşısındakinin isteklerini yerine 

getirmek için çabalamasıdır (aktaran Şengül Öner, 2013). 
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Çatışma çözüm stillerini değerlendirmek amacıyla farklı ölçekler 

geliştirilmiştir. Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımı Ölçeği ve Çatışma 

Çözüm Stilleri Ölçeği bu ölçeklerden bazılarıdır. 

Goldstein (1999) tarafından geliştirilen Kişilerarası Çatışma Çözme 

Yaklaşımı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlaması Arslan (2005) tarafından 

yapılmıştır. Ölçeğin yüzleşme, özel/genel davranış, duygusal ifade, 

yaklaşma/kaçınma ve kendini açma olmak üzere beş alt ölçeği bulunmaktadır. 

Yüzleşme, bireylerin çatışmaya ve çatışmayı yaşadığı kişiye karşı yüzleşmeye 

verdiği önemi belirtmektedir. Özel/genel davranış, kişilerin çatışmayı 

özelinde olduğu gibi toplum içinde de kolayca gösterip göstermediğine 

bakmaktadır. Duygusal ifade, çatışmada kişilerin duygularını açıkça ifade 

etme durumunu ölçmektedir. Yaklaşma/kaçınma, kişilerin çatışmaya karşı 

gösterdiği davranışları yaklaşma ve kaçınma olarak ele almaktadır. Kendini 

açma, kişilerin çatışma durumunda kendilerini ifade etme derecesine 

odaklanmaktadır. Her alt ölçek 15 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, toplamda 

75 maddesi bulunan 7’li likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin alt ölçeklerinden alınan 

yüksek puan kişilerin çatışmada daha fazla yüzleştiklerini, genel davranış 

sergilediklerini, duygularını ifade ettiklerini, kendini açtıklarını ve çatışmaya 

yaklaştıklarını göstermektedir (aktaran Arslan, 2005). 

Özen (2006) tarafından geliştirilen Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği, 25 

maddeden oluşan 6’lı likert tipi bir ölçektir. Ölçek olumlu, olumsuz, geri 

çekilme ve itaat/boyun eğme olmak üzere dört çatışma çözme stilini 

ölçmektedir. Olumlu çatışma çözme stili, çatışmayı yapıcı bir şekilde ele 

almayı ve iki taraf için de makul bir çözüm bulmayı ifade etmektedir. 

Olumsuz çatışma çözme stili, çatışmayı yıkıcı bir biçimde ele almayı ve 

saldırganlığı içermektedir. Geri çekilme çözme stili ise kaçınmayı, çatışma 
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konusu hakkında konuşmayı erteleme veya reddetmeyi belirtmektedir. İtaat 

çözme stili, bireyin kendi isteklerini savunmamasını ve eşinin isteklerini kabul 

etmesini ifade etmektedir. Alt ölçeklerden alınan puanlar, o çatışma çözüm 

stilinin kullanım derecesini ölçmektedir. Alınan yüksek puan, kullanımın 

fazla olduğunu; düşük puan ise kullanımın az olduğunu belirtmektedir. 

Evlilikte Eşler Arasındaki Uyuma İlişkin Yurt İçinde Yapılan 

Araştırmalar 

Tutarel Kışlak (1995), cinsiyet, evlilik uyumu ve depresyon ile yükleme 

yapıları arasındaki ilişkileri incelemiştir. Evlilik uyumu ile yükleme yapıları 

ve depresyon arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin olduğu 

bulunmuştur. Eşiyle uyumsuz ve depresif olan kişilerin olumsuz durumlara 

daha fazla yükleme yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Kişilerin uyum ve 

depresyon düzeyleri iyileştikçe, eşin olumsuz davranışlar sergilemesine 

rağmen, kişilerin olumlu tepki verdiği ve gerilimlerin sürdürülmediği ifade 

edilmektedir. 

Fışıloğlu (2001), akraba evliliği ile evlilik uyumu arasındaki ilişkiyi 

araştırmıştır. Akraba evliliği yapan grubun uyum puanı ortalamasının, akraba 

evliliği yapmayan grubunkine göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca 

akraba evliliği yapan grubun, akraba evliliği yapmayan gruba kıyasla 

akrabalarıyla ilgili daha fazla çatışma yaşadıkları saptanmıştır. 

Koydemir, Sun Selışık ve Tezer (2008), eşlerin çatışmayı ele alma 

davranışlarıyla evlilik uyumu arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çatışmayı ele 

alma davranışları, çiftlerin hem kendi hem de eşlerinin çatışma yönetim 

şekillerini nasıl algıladıkları üzerinden değerlendirilmiştir. Çatışmayı ele alma 

davranışlarının hem evlilik uyumuna hem de cinsiyete göre farklılaştığı 
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bulunmuştur. Erkekler, kendilerine kıyasla eşlerinin daha fazla rekabet etme 

davranışı sergilediğini; kadınlar ise kendilerine kıyasla eşlerinin daha fazla 

kaçınma davranışı sergilediğini bildirmiştir. Evlilik uyumu yüksek düzeyde 

olan kadınların, eşlerinin ve kendilerinin daha fazla uyum sağlama davranışı 

sergilediğini; evlilik uyumu düşük olan kadınların ise eşlerine kıyasla 

kendilerinin daha fazla uzlaşma davranışı sergilediğini bildirdikleri 

bulunmuştur. 

Özer ve Cihan Güngör (2012)’ün çalışmasında kişilik özellikleri, yükleme 

tarzları ve bağlanma stilleri ile evlilik uyumu arasındaki yordayıcı ilişki 

araştırılmıştır. Evlilik uyumu düşük kadınların daha az, evlilik uyumu yüksek 

erkeklerin daha fazla nedensel yüklemede bulundukları görülmüştür. Bir 

sorun karşısında, sorunun nedenini saptamaya yönelik davranışları evlilik 

uyumu düşük olan kadınlar daha az, evlilik uyumu yüksek olan erkekler daha 

fazla sergilemektedir. Evlilik uyumu yüksek olan kadınların deneyime açıklık 

özelliğinin düşük olduğu bulunurken, evlilik uyumu düşük olan erkeklerin ise 

deneyime açıklık özelliğinin yüksek olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada, 

evlilik uyumunun bağlanma stillerine göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak 

farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Şafak Öztürk ve Arkar (2014), evlilik uyumu ile cinsel doyum arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Evlilik uyumu; çift doyumu, çift bağlılığı, çift fikir birliği 

ve duygusal ifade alt boyutlarından oluşan Çift Uyum Ölçeği kullanılarak 

ölçülmüştür. Hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel doyumun, ölçeğin tüm 

alt boyutlarıyla ve bu boyutlardan alınan puanların toplanmasıyla elde edilen 

çift uyumu puanıyla istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkisinin olduğu 

bulunmuştur. Evlilik uyumu azaldıkça, kişilerin cinsel yakınlık için 
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motivasyonu düşmektedir. Bu da cinsel ilişkiden alınan doyumun azalmasına 

neden olmaktadır. 

Çelebi ve Nedim Bal (2015), evli kişilerin doğum sırası ile evlilik uyumları 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Evlilik uyumunun, eşlerin doğum sırasına göre 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. Aynı doğum 

sırasına sahip eşlerin evlilik uyumu düzeylerinin, farklı doğum sırasına sahip 

eşlerinkine kıyasla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığın, 

bireylerin doğum sırasından kaynaklı olarak farklı kişilik özelliklerine sahip 

olmalarıyla açıklanabileceği düşünülmüştür. 

Akpınar (2016), evli çiftlerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ile 

evlilik uyumları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Eşitlikçi cinsiyet rolü ile 

evlilik uyumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve yordayıcı bir ilişkinin 

olduğu bulunmuştur. Kişilerin eşitlikçi bir tutum sergilemesi, evlilikte 

birbirlerine karşı daha empatik ve demokratik yaklaşmalarını 

sağlayabilmektedir. O nedenle, eşlerin evlilik uyumları da artmaktadır. 

Güneş ve diğerleri (2016), çocuk yaşta evlilik yapan kadınların çift uyumlarını 

ve çocukluk çağı ruhsal travmalarını incelemiştir. 18 yaşından önce evlenen 

kadınların çift uyum ölçeğinin çift bağlılığı ve duygu ifadesi alt boyutlarından 

aldıkları puanların ortalamalarının, 18 yaşından sonra evlenen kadınlarınkine 

kıyasla daha düşük olduğu bulunmuştur. Çift uyumunu; çocukluk çağı ruhsal 

travmasının, evlenme yaşının, ilk gebelik yaşının, cinsel istismar ve cinsel 

şiddete maruz kalmanın etkilediği saptanmıştır. 

Elmas (2017), evli bireylerin evlilik uyumuyla algıladıkları sosyal destek ve 

kullandıkları savunma mekanizmaları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Ailesinin, arkadaşlarının ve partnerinin desteğini yüksek algılayanların evlilik 

uyum düzeyinin de yüksek olduğu görülmüştür. Savunma mekanizmalarından 
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ilkel savunmaların, evlilik uyumunun ilişki tarzı boyutuyla olumsuz yönde ve 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkisinin olduğu bulunmuştur. İlkel savunma 

mekanizmalarını kullanan evli çiftlerin ilişki tarzının olumsuz olduğu sonucu 

çıkarılmaktadır. 

Kıvanç, Kokurcan ve İlhan (2017), eşlerinde alkol bağımlılığı bulunan 

kadınların evlilik uyumlarını değerlendirmiştir. Evlilik uyumu, tükenmişlik ve 

depresyon arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Kadınların evlilik uyumuyla 

duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve depresyon arasında olumsuz yönde 

ilişkilerin olduğu bulunmuştur. Duygusal tükenmişliğin, duyarsızlaşmanın ve 

depresyonun eşlerin evlilik uyumunu bozduğu ifade edilmektedir. 

Akçadağ (2018), evli kişilerin evlilik uyumuyla yaşam doyumu arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Evlilik uyumu ile yaşam doyumu arasında olumlu ve 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Evlilik 

yaşamından memnuniyet duyan ve evlilikteki sorumlulukları eşiyle 

paylaşanların, evlilik uyum ve yaşam doyum düzeylerinin yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Gözeler (2018), algılanan stres düzeyi ve ilişkilerde yüklemelerin evlilik 

uyumuyla arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Evlilik uyum düzeyi düşük olan 

kişilerin öz-yeterliklerinin de düşük olduğu, daha fazla stres algıladıkları ve 

ilişkilerinde daha fazla yükleme yaptıkları bulunmuştur. 

Evlilikte Eşler Arasındaki Uyuma İlişkin Yurt Dışında Yapılan 

Araştırmalar 

Rollins ve Feldman (1970), evlilik uyumunu aile yaşam döngüsü modeli 

çerçevesinde araştırmıştır. Eşlerin evlilik uyumunun evlilik dönemleri 

boyunca farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Evlilik uyumunun evliliğin ilk 



98 | AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER 2 

 

yıllarında yüksek olduğu, ardından düşüşe geçtiği ve çocukların ergenliğe 

girdiği dönemde tekrardan yükselmeye başladığı bulunmuştur. Evlilik uyumu 

ile evlilik süresi arasındaki ilişkinin “U” şeklinde olduğu görülmüştür.  

Locksley (1980), kadınların istihdam durumunun evlilik uyumuna ve eşler 

arası yakınlık düzeyine etkisi incelenmiştir. Katılımcılar tek eşin çalıştığı 

aileler ve iki eşin çalıştığı aileler olarak gruplandırılmıştır. Bu grupların evlilik 

uyumu ve eşler arası yakınlık düzeyi açısından farklılaşıp farklılaşmadığı 

araştırılmıştır. Kadınların işlerine gösterdiği ilginin evlilik uyumuna olan 

etkisi de incelenmiştir. Değişkenler arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

farklılaşmaların olmadığı görülmüştür. Hem kadınların hem de erkeklerin 

evlilik uyumunun, kadınların çalışma durumuna ve kadınların işine gösterdiği 

ilgi düzeyine göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Eşlerin birbirine duyduğu 

yakınlık da bu değişkenlerden etkilenmemektedir. İstatistiksel açıdan anlamlı 

farklılıkların bulunmaması; kadınların çalışmasının, evlilik ilişkisini 

etkileyeceğine yönelik yapılan tartışmaların dayanaksız varsayımlardan 

kaynaklandığını göstermektedir. 

Filsinger ve Wilson (1983), sosyal anksiyete ile evlilik uyumu arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Hem kadınların hem erkeklerin sahip oldukları sosyal 

anksiyete, kendi evlilik uyumlarını olumsuz yönde etkilemektedir; ancak 

eşlerinin evlilik uyumlarına bir etkide bulunmamaktadır. 

Arshad, Mohsin ve Mahmood (2014), evlilik uyumu ile yaşam doyumu 

arasındaki ilişkiyi evlenme yaşı bazında araştırmıştır. Katılımcılar erken yaşta 

evlenen ve geç yaşta evlenen kişilerden oluşmaktadır. Evlilik uyumu ile 

yaşam doyumu arasında olumlu yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir 

ilişkinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca, evlilik uyumu ve yaşam doyumunun 

evlenme yaşına göre farklılaştığı da bulunmuştur. Geç evlenenlerin hem 
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evlilik uyumunun hem de yaşam doyumunun erken evlenenlere kıyasla daha 

yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.  

Aminpour, Mamsharifi, Bayazidi and Ahmadzadeh (2018) genç evli çiftlerin 

bağlanma stilleri ile evlilik uyumu arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Evlilik 

uyumu, evlilik doyumunu ölçen bir ölçek kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Hem erkeklerde hem kadınlarda, evlilik uyumu ile güvenli bağlanma arasında 

olumlu yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. 

Ayrıca, kadınların evlilik uyumuyla kaçınan bağlanma arasında olumsuz 

yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu da bulunmuştur. 

McDonald, Olson, Lanning, Goddard ve Marshall (2018) dindarlık, 

bağışlayıcılık ve empati gibi unsurların evlilik uyumuna olan etkisini 

incelemiştir. Dini faaliyetlere servislere katılımı yüksek olan ve eşlerinin 

empati düzeyini yüksek algılayan kişilerin eşleriyle daha uyumlu olduğu 

bulunmuştur. Bağışlayıcılığın ise sadece kadınların evlilik uyumunu etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Walker (1993) da bağışlayıcılık ile eş uyumu arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Eşler arasındaki uyum; çift doyumu, çift bağlılığı, çift fikir birliği ve duygusal 

ifade alt boyutlarından oluşan Çift Uyum Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. 

Bağışlayıcılık ile çift uyumu ve çift uyum ölçeğinin tüm alt boyutları arasında 

pozitif yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin olduğu bulunmuştur. 

 

BULGULAR 

Evlilikte eşler arasındaki uyumun cinsiyete, eğitim düzeyine, sosyoekonomik 

düzeye, evlenme biçimine (görücü usulü/anlaşarak evlilik), eşlerin sahip 

oldukları değerlere, kişilik özelliklerine, bağlanma stillerine, eşler arası 
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iletişime, evlilik çatışmasına ve danışmanlık yardımı alma durumuna göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. 

Cinsiyet 

Yapılan çalışmalara göre, eşler arasındaki uyum cinsiyet açısından 

farklılaşmamaktadır. Kadın ve erkek katılımcıların uyum puanlarının 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Arıkan, 2016; 

Bayraktaroğlu, 2015; Çavuşoğlu, 2011; Demir Erbil ve Hazer, 2018; Demiray, 

2006; Karadağ, 2015; Kuzu, 2017; Muraru ve Turliuc, 2013; Özaydınlık, 

2014; Özen, 2006; Solmaz, 2019; Şendil ve Korkut, 2008; Şener, 2002; 

Şengül Öner, 2013; Turanlı, 2010; Tutarel Kışlak ve Göztepe, 2012; Tuzcu, 

2017; Tüfekçi Hoşgör, 2013; Uluyol, 2014; Yaman Akpınar, 2019; Yıldırım, 

2018; M. Yılmaz, 2015; Yurdakul, 2019).  

Tutarel Kışlak ve Çabukça (2002)’nın empati ve bazı demografik 

değişkenlerin evlilik uyumu ile ilişkisini inceledikleri çalışmasına göre 

cinsiyet, evlilik uyumunu yordamamaktadır. 

Eğitim Düzeyi 

İlgili alanyazın incelendiğinde, eğitim düzeyi ile evlilik uyumu arasındaki 

ilişkiye dair farklı bulgulara ulaşıldığı görülmektedir. Katılımcıların uyum 

puanlarının eğitim düzeylerine göre istatistiksel anlamda farklılaşmadığı 

araştırmalar bulunduğu gibi (Arıkan, 2016; Bayraktaroğlu, 2015; Bozkurt, 

2014; Çakmak Tolan, 2015; Çavuşoğlu, 2011; Demiray, 2006; Nalbant, 2017; 

Şengül Öner, 2013; Turanlı, 2010; Tutarel Kışlak ve Göztepe, 2012; Uluyol, 

2014; Yaman Akpınar, 2019; Yıldırım, 2018; M. Yılmaz, 2015) farklılaştığı 

araştırmalar da bulunmaktadır (Çakır, 2008; Demir Erbil ve Hazer, 2018; 

Erdinç, 2018; Karadağ, 2015; Kuzu, 2017; Özaydınlık, 2014; Özden, 2013; 
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Solmaz, 2019; Şendil ve Korkut, 2008; Şener, 2002; Tüfekçi Hoşgör, 2013; 

Yurdakul, 2019). 

Şener (2002) öğrenim düzeylerini ilköğrenim ve daha az, ortaöğrenim, 

yükseköğrenim olarak gruplamıştır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde 

yükseköğrenim düzeyindeki kişilerin evlilik uyum puanı ortalamasının diğer 

öğrenim düzeylerine kıyasla istatistiksel açıdan yüksek olduğunu bulmuştur. 

Ancak diğer öğrenim düzeyleri arasındaki fark istatistiksel yönden anlamlı 

bulunmamıştır. 

Yurdakul (2019) da üniversite mezunu kişilerin eş uyumu puanı ortalamasının 

diğer eğitim düzeyindeki kişilerinkine göre istatistiksel yönden anlamlı olarak 

yüksek olduğunu bulmuştur. Benzer şekilde, Tüfekçi Hoşgör (2013)’ün 

çalışmasına göre, eğitim seviyesi arttıkça evlilik uyum puanı ortalaması da 

artmaktadır. 

Demir Erbil ve Hazer (2018), evli ve çalışan bireylerin evlilik uyumunu 

incelemiştir. Katılımcıların evlilik uyumu ölçeğinden aldıkları puanlar, 

uyumlu ve uyumsuz olarak iki kategoride gruplandırılmıştır. 

Değerlendirmeler yüzdelik üzerinden gerçekleştirilmiştir. Eğitim düzeyi 

arttıkça, eğitim düzeylerindeki uyumlu bir evliliğe sahip olan kişilerin 

yüzdesinin de arttığı görülmüştür. 

Şendil ve Korkut (2008) çalışmasında eğitim düzeylerini ilkokul, ortaokul, 

lise, üniversite ve üstü şeklinde dört kategoride gruplamıştır. İlkokul 

düzeyindeki kişilerin çift uyumu puanı ortalaması, ortaokul düzeyindeki 

kişilerinki hariç, diğer eğitim düzeyindeki kişilerinkiyle istatistiksel anlamda 

farklılaşmaktadır. Eğitim düzeyiyle evlilik uyumu arasındaki ilişki, çift uyum 

ölçeğinin alt ölçekleri olan çift doyumu, çift bağlılığı, çift fikir birliği ve 
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duygusal ifadeye göre de incelenmiştir. İlkokul düzeyindeki katılımcıların, 

ortaokul düzeyindeki katılımcılara göre çift tatmini ve duygu ifadesi puan 

ortalamalarının istatistiksel anlamda daha düşük olduğu görülmüştür. İlkokul 

düzeyindeki katılımcıların hem lise düzeyindeki katılımcılara hem de 

üniversite ve üstü düzeydeki katılımcılara göre çift tatmini, çift bağlılığı ve 

duygu ifadesi puan ortalamalarının istatistiksel anlamda daha düşük olduğu 

bulunmuştur. 

Özaydınlık (2014), evlilik uyum puanı ortalamalarının ortaokul-lise düzeyi ile 

üniversite düzeyi arasında istatistiksel yönde anlamlı olarak farklılaştığı 

sonucuna ulaşmıştır. Üniversite düzeyindeki evli çiftlerin evlilik uyum puanı 

ortalaması daha yüksektir. 

Özden (2013) ve Erdinç (2018) de benzer sonuçlara ulaşmıştır. Özden (2013) 

çalışmasında, eğitim düzeylerini ilkokul-ortaokul-lise ve üniversite olarak iki 

düzeyde gruplamıştır. Üniversite mezunlarının çift uyum puanı ortalamasının, 

ilkokul-ortaokul-lise mezunlarının oluşturduğu grubunkine kıyasla 

istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde yüksek olduğu görülmüştür. Erdinç 

(2018)’in çalışmasında da üniversite ve üstü eğitim kurumlarından mezun 

olan kişilerin evlilik uyum puanı ortalamalarının, lise mezunu ve ön lisans 

mezunu kişilerinkine göre istatistiksel anlamda daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Solmaz (2019) da üniversite mezunu bireylerin evlilik uyum 

puanı ortalamasının, ortaokul mezunu bireylerinkine kıyasla istatistiksel 

anlamda daha yüksek olduğunu bulmuştur. 

Çakır (2008)’ın çalışmasında, okur-yazar bireyler ile lise mezunu bireylerin 

evlilik uyum puanı sıra ortalamasının istatistiksel anlamda farklılaştığı 
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bulunmuştur. Lise mezunu kişilerin evlilik uyum puanı sıra ortalaması, okur-

yazar kişilerinkine kıyasla daha yüksektir. 

Karadağ (2015) ise lise düzeyindeki kişilerin evlilik uyum puanı ortalamasının 

hem okur-yazar düzeyindeki hem de üniversite ve üstü düzeyindeki 

kişilerinkine göre istatistiksel anlamda daha düşük olduğunu bulmuştur.  

Kuzu (2017) çalışmasında eğitim seviyelerini lise mezunu ve altı, üniversite 

mezunu, yüksek lisans mezunu olarak gruplamıştır. Lise mezunu ve altı 

grubundaki kişilerin evlilik uyum puanı sıra ortalamasını istatistiksel yönden 

anlamlı olarak daha düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca, yapılan çoklu 

regresyon analizine göre eğitim düzeyi evlilik uyumunu yordamamaktadır. 

Benzer şekilde, Tutarel Kışlak ve Çabukça (2002)’nın çalışmasında da eğitim 

düzeyinin evlilik uyumunu yordamadığı görülmüştür. 

Sosyoekonomik Düzey 

Eşlerin gelir düzeyleri ile evlilik uyumları arasındaki ilişki incelendiğinde, 

farklı sonuçlara ulaşılmaktadır. Bazı çalışmalarda bu iki değişken arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir (Arıkan, 

2016; Bayraktaroğlu, 2015; Bozkurt, 2014; Çakır, 2008; Çakmak Tolan, 2015; 

Demir, 2016; Özden, 2013; Solmaz, 2019; Tutarel Kışlak ve Göztepe, 2012; 

Yaman Akpınar, 2019). Bazı çalışmalarda ise evlilik uyumunun gelir 

düzeyine göre istatistiksel anlamda farklılaştığı bulunmuştur (Demir Erbil ve 

Hazer, 2018; Erdinç, 2018; Karadağ, 2015; Kodan Çetinkaya, 2018; 

Özaydınlık, 2014; Şendil ve Korkut, 2008; Şener, 2002; Tüfekçi Hoşgör, 

2013; Yurdakul, 2019).  
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Şener (2002)’in çalışmasına göre aylık geliri düşük olan bireylerin evlilik 

uyum puanı ortalamasının aylık geliri orta ve yüksek olan bireylerinkine 

kıyasla istatistiksel anlamda daha düşük olduğu bulunmuştur. Karadağ (2015) 

da gelir durumunu kötü olarak algılayan kişilerin evlilik uyum puanı 

ortalamasının, orta ve iyi olarak algılayanlarınkine göre istatistiksel anlamda 

düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde, Yurdakul (2019) düşük 

gelire sahip kişilerin çift uyum puanı ortalamasının, diğer gelir gruplarındaki 

kişilerinkine kıyasla istatistiksel anlamda daha düşük olduğunu bulmuştur. 

Şendil ve Korkut (2008) ekonomik durumu iyi olan kişilerin çift uyum puanı 

ortalamasının, ekonomik durumu orta ve düşük olan kişilerinkine kıyasla 

istatistiksel anlamda daha yüksek olduğunu bulmuştur. Aynı şekilde, Kodan 

Çetinkaya (2018)’nın çalışmasında da sosyoekonomik düzeyi iyi olan evli 

çiftlerin evlilik uyum düzeyinin, orta veya kötü sosyoekonomik düzeydeki 

evli çiftlerinkine göre istatistiksel anlamda daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Tüfekçi Hoşgör (2013) de ekonomik durumunu ortanın üstü olarak algılayan 

kişilerin evlilik uyum puanı ortalamasının, orta olarak algılayanlarınkine 

kıyasla istatistiksel anlamda daha yüksek olduğunu bulmuştur. Erdinç (2018), 

hane aylık gelir düzeyi yüksek olan kişilerin evlilik uyum puanı ortalamasının 

istatistiksel anlamda daha yüksek olduğunu bulmuştur. 

Demir Erbil ve Hazer (2018)’in çalışmasında evlilik uyumu, uyumlu ve 

uyumsuz olarak gruplanan kişilerin yüzdelikleri üzerinden değerlendirilmiştir. 

Ortalama aylık gelir düzeyi arttıkça, gelir düzeylerindeki uyumlu olarak 

nitelendirilen kişi yüzdesinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Özaydınlık (2014)’ın çalışmasında ekonomik durumunu iyi ve orta olarak 

algılayan evli çiftlerin evlilik uyum puanı sıra ortalamalarının, çok iyi 
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algılayan çiftlerinkine kıyasla istatistiksel anlamda daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Ekonomik durumunu iyi olarak algılayan evli çiftlerin evlilik 

uyum puanı sıra ortalamasının ise orta algılayan çiftlerinkine kıyasla daha 

yüksek olduğu görülmüştür. 

Uluyol (2014), evlilik uyumunun gelir seviyesine göre erkeklerde istatistiksel 

anlamda farklılaşmadığı fakat kadınlarda istatistiksel anlamda farklılaştığı 

sonucuna ulaşmıştır. Çok yüksek gelir seviyesindeki kadınların evlilik uyumu 

puanı ortalamasının, orta gelir seviyesindeki kadınlarınkine kıyasla 

istatistiksel anlamda daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Evlenme Biçimi 

Literatüre bakıldığında, evlenme biçimi ile evlilik uyumu arasındaki ilişkiye 

dair bulguların aynı olmadığı görülmektedir. Kimi araştırmalarda evlenme 

biçimi ile evlilik uyumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (Arıkan, 2016; Bayraktaroğlu, 2015; Çakıcı, 2016; Demiray, 

2006; Kublay ve Oktan, 2015; Solmaz, 2019; Şengül Öner, 2013; Tutarel 

Kışlak ve Göztepe, 2012; Tüfekçi Hoşgör, 2013; Yaman Akpınar, 2019; 

Yıldırım, 2018). Ancak kimi araştırmalarda ise evlilik uyumunun evlenme 

biçimine göre istatistiksel anlamda farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

araştırmalarda anlaşarak evlenenlerin evlilik uyum puanı ortalamalarının, 

görücü usulüyle evlenenlerinkine göre istatistiksel anlamda daha yüksek 

olduğu görülmektedir (Bozkurt, 2014; Çakmak Tolan, 2015; Demir Erbil ve 

Hazer, 2018; Erdinç, 2018; Macit, 2016; Özaydınlık, 2014; Şendil ve Korkut, 

2008). 

Şendil ve Korkut (2008)’un çalışmasında anlaşarak evlenen kişilerin çift 

uyum puanı ortalamasının, görücü usulüyle evlenenlerinkine kıyasla 
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istatistiksel anlamda daha yüksek olduğu bulunmuştur. Katılımcıların çift 

uyum ölçeğinin alt ölçeklerinden aldıkları puanların ortalamaları 

incelendiğinde; anlaşarak evlenen katılımcıların alt ölçeklerden çift tatmini, 

çift bağlılığı ve duygu ifadesi puan ortalamalarının da görücü usulüyle 

evlenenlerinkine kıyasla istatistiksel anlamda daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. 

Bozkurt (2014)’un çalışmasında, evlenme biçimiyle çift uyum ölçeğinin tüm 

alt ölçekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin olduğu 

bulunmuştur. Anlaşarak evlenenlerin çift doyumu, çift bağlılığı, çift fikir 

birliği ve duygu ifadesi puan ortalamalarının görücü usulüyle 

evlenenlerinkine kıyasla istatistiksel anlamda daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

Özaydınlık (2014) evlenme biçimlerini; anlaşarak ve ailenin iznini alarak 

evlenen, anlaşarak ve ailenin iznini almadan evlenen, ailenin tanıştırdığı ve 

eşlerin kendi onayları alınarak evlendirilen, ailenin tanıştırdığı ve eşlerin 

kendi onayları alınmadan evlendirilen şeklinde adlandırmıştır. Anlaşarak ve 

ailenin iznini alarak evlenen çiftlerin evlilik uyum puanı sıra ortalamasının, 

ailesi tarafından evlendirilen çiftlerinkine kıyasla istatistiksel anlamda daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ailenin tanıştırdığı ve evlenecek 

kişilerin onayının da alındığı grubun evlilik uyum puanı sıra ortalamasının, 

ailenin tanıştırdığı ve evlenecek kişilerin onayı alınmadan evlendirilen 

çiftlerinkine göre istatistiksel anlamda daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

Demir Erbil ve Hazer (2018)’in çalışmasında evlilikleri uyumlu veya 

uyumsuz olarak nitelendirilen kişi yüzdesinin evlenme biçimine göre 

istatistiksel olarak farklılaştığı bulunmuştur. Flört ederek evlenen gruptaki 
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uyumlu bir evliliğe sahip kişilerin yüzdesinin, görücü usulüyle evlenen 

gruptakinden istatistiksel anlamda yüksek olduğu görülmüştür. 

Çakmak Tolan (2015)’ın çalışmasında, flört ederek evlenen bireylerin evlilik 

uyum puanı ortalamasının, görücü usulüyle evlenen bireylerinkine göre 

istatistiksel anlamda daha yüksek olduğu bulunmuştur. Evlilik uyumunun 

evlenme biçimine göre istatistiksel olarak farklılaştığı görülmüştür. İfade 

edilen bu farka ilişkin etki büyüklüğü de incelenmiş ve etkinin küçük olduğu 

bulunmuştur.  

Erdinç (2018) görücü usulüyle evlenen kişilerin evlilik uyum puanı 

ortalamasının, evliliklerini diğer yollarla gerçekleştiren kişilerinkine kıyasla 

istatistiksel anlamda daha düşük olduğunu bulmuştur.  

Kuzu (2017)’nun çalışmasına göre evlilik biçimi, evlilik uyumunu 

yordamamaktadır. Ancak flört ederek evlenen kişilerin evlilik uyum puanı sıra 

ortalamasının, evliliğini görücü usulüyle yapan kişilerinkine kıyasla 

istatistiksel anlamda daha yüksek olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, Macit 

(2016)’in çalışmasında da flört ederek evlenen kadınların evlilik uyum puanı 

ortalamasının, görücü usulüyle evlenen kadınlarınkine göre istatistiksel 

anlamda daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Değerler 

Eşlerin sahip oldukları değerler ve bu değerlerin çeşitli özellikleri, bireylerin 

evlilik uyumlarını etkilemektedir (Cole, 1973; Dilmaç ve Bakırcıalioğlu, 

2019; Kublay ve Oktan, 2015; Mert, 2018; Nalbant, 2017; Özen, 2006; Şener, 

2002). 
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Şener (2002), eşler arasındaki uyumu etkileyen faktörleri araştırmıştır. Eşlerin 

değer önceliklerinin ve yaşam amaçlarının benzerliğinin, bu benzerlikten 

memnun olma ve değer öncelikleri konusunda anlaşmazlık yaşama 

durumlarının evlilik uyumuyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Benzer değerlere 

ve yaşam amaçlarına sahip olan, bu benzerliklerden memnun olan ve bu 

konularda daha az anlaşmazlık yaşayan eşlerin evlilik uyum puanı 

ortalamalarının istatistiksel anlamda daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Nalbant (2017), ahlaki olgunluk ve değerlerin evlilik uyumunu yordama 

gücünü araştırmıştır. Araştırmada Schwartz’ın; güç, başarı, haza yönelme, 

uyarılma, öz yönelim, evrensellik, iyilikseverlik, gelenek, uyma ve 

güvenlikten oluşan değerler listesi kullanılmıştır. Evlilik uyumu ile değer 

tercihlerinin alt boyutlarından uyma, gelenek, yardımseverlik, evrensellik, öz 

yönelim, uyarılma ve güvenlik değerleri arasında olumlu yönde ve istatistiksel 

açıdan anlamlı ilişkilerin olduğu bulunmuştur. Evlilik uyumunu kadınlarda 

gelenek ve evrensellik değerlerinin olumlu yönde, uyma değerinin olumsuz 

yönde; erkeklerde ise haza yönelme değerinin olumsuz yönde yordadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Özen (2006) de çalışmasında Schwartz’ın değerler listesini kullanmıştır. 

Eşlerin sahip oldukları değerlerin benzerlikleriyle evlilik uyumu arasındaki 

ilişkiyi araştırmıştır. Kişilerin gelenek, haza yönelme, uyarılma değerlerindeki 

benzerliklerinin ve güç değerindeki farklılıklarının evlilik uyumunu olumlu 

yönde yordadığı bulunmuştur. Değerlerin evlilik uyumunu yordama ilişkisi 

cinsiyet bazında incelendiğinde, değer benzerliklerinin kadınların evlilik 

uyumuna istatistiksel anlamda etkide bulunduğu ancak erkeklerin evlilik 

uyumuna istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 
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Cole (1973) benzerlik teorisi (homogami) çerçevesinde, eşlerin sahip 

oldukları değerler ile evlilik uyumu arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Eşlerin 

değerlerini ölçmek amacıyla ailenin topluluktaki konumunu yükseltmek, 

karar verirken eşin isteklerini dikkate almak, aileyi ilgilendiren kararların 

verilmesine çocukların da katılması, inançlı olmak, umutları ve hayal 

kırıklıklarını eşle paylaşmak, sürekli yeni şeyler okumak ve öğrenmek, 

mahremiyet gibi unsurları içeren bir ölçek geliştirmiştir. Değer benzerliğinin 

hem erkeklerin hem kadınların hem de eşlerin evlilik uyumuyla istatistiksel 

açıdan ilişkili olduğu bulunmuştur. Eşlerin benzer değerlere sahip olması, 

evlilik uyumunu artırmaktadır. 

Kublay ve Oktan (2015), evlilik uyumunu değer tercihleri ve öznel mutluluk 

açısından incelemiştir. Çalışmada katılımcıların değer tercihlerini belirlemek 

amacıyla; toplumsal değerler, kariyer değerleri, entellektüel değerler, 

maneviyat, materyalistik değerler, insan onuru, romantik değerler, özgürlük 

ve fütüvvet alt ölçeklerinden oluşan Değerler Ölçeği kullanılmıştır. Evlilik 

uyumu ile tüm alt ölçekler arasında olumlu yönde ve istatistiksel açıdan 

anlamlı ilişkilerin olduğu bulunmuştur. Alt ölçeklerden yalnızca materyalistik 

değer ile evlilik uyumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. Yapılan regresyon analizine göre evlilik uyumunu, alt 

ölçeklerden romantik değerler ve insan onurunun yordadığı görülmüştür. 

Mert (2018), değerler ve algılanan sosyal desteğin evlilik uyumundaki rolünü 

araştırmıştır ve benzer sonuçlara ulaşmıştır. Evlilik uyumuyla değerler 

ölçeğinin alt boyutlarından sosyal değerler, kariyer değerleri, entelektüel 

değerler, insan onuru, romantik değerler ve fütüvvet arasında olumlu yönde 

ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin olduğu bulunmuştur. Evlilik 

uyumuyla alt ölçeklerden maneviyat, materyalistik değerler ve özgürlük 
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arasında istatistiksel yönden anlamlı ilişkilerin olmadığı görülmüştür. Alt 

ölçeklerden sosyal değerler ve romantik değerlerin evlilik uyumunu olumlu 

yönde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Benzer şekilde, Dilmaç ve Bakırcıalioğlu (2019) da değerler ile evlilik uyumu 

arasındaki yordayıcı ilişkiyi incelemiştir. Evli kişilere ait olan değerler ve 

evlilik uyumu arasında pozitif yönlü ve doğrusal bir ilişkinin olduğu 

bulunmuştur. Bireylerin sahip oldukları değerler arttıkça evlilik uyumlarının 

da artacağı ifade edilmiştir. 

Kişilik Özellikleri 

Eşler arasındaki uyum, bireylerin sahip oldukları kişilik özelliklerine göre 

istatistiksel yönden anlamlı olarak farklılaşmaktadır ve bu farklılıklar 

çeşitlilik göstermektedir (Bouchard, Lussier ve Sabourin, 1999; Çakmak 

Tolan, 2015; Kuzu, 2017; Mousavi, 2017; Nemechek ve Olson, 1999; 

Özaydınlık, 2014; Özden, 2013; Solmaz, 2019; Tuzcu, 2017; Yurdakul, 

2019). 

Beş faktör kişilik özellikleri ile evlilik uyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalara bakıldığında, evlilik uyumu ile nevrotizm arasında olumsuz yönde 

ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir (Bouchard ve 

diğerleri, 1999; Çakmak Tolan, 2015; Mousavi, 2017; Özaydınlık, 2014; 

Özden, 2013; Solmaz, 2019; Tuzcu, 2017; Yurdakul, 2019). Bu çalışmaların 

bir kısmında evlilik uyumu ile dışadönüklük, deneyime açıklık, uyumluluk ve 

öz-disiplin arasında olumlu yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin 

olduğu bulunmuştur (Çakmak Tolan, 2015; Özaydınlık, 2014; Yurdakul, 

2019). Ancak Mousavi (2017) evlilik uyumu ile dışadönüklük, uyumluluk ve 

öz-disiplin arasında; Özden (2013) evlilik uyumu ile dışadönüklük, deneyime 
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açıklık ve öz-disiplin arasında; Tuzcu (2017) evlilik uyumu ile deneyime 

açıklık ve uyumluluk arasında; Solmaz (2019) evlilik uyumu ile uyumluluk 

arasında olumlu yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin olduğunu 

bulmuştur. 

Bouchard ve diğerleri (1999)’nin çalışmasında ise uyumluluk boyutunun 

kadınların evlilik uyumunu; uyumluluk, deneyime açıklık ve öz-disiplin 

boyutlarının da erkeklerin evlilik uyumunu pozitif yönde yordadığı 

bulunmuştur. Nevrotizmin hem kadınların hem de erkeklerin evlilik uyumunu 

negatif yönde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Nemechek ve Olson (1999), evlilik uyumunu eşlerin benzer kişilik 

özelliklerine sahip olması açısından incelemiştir. Eşlerin kişilik 

özelliklerindeki benzerliklerin evlilik uyumuyla ilişkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Öz-disiplin kişilik özelliği karşılıklı olarak yüksek düzeyde olan 

eşlerin daha uyumlu oldukları saptanmıştır. 

Yazıcı Çelebi ve Odacı (2018) evlilik uyumuyla kişilik özellikleri arasındaki 

ilişkiyi, Eysenck’in kişilik özelliklerine dayanarak incelemiştir. Evlilik 

uyumuyla nevrotizm arasında olumsuz yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı 

bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca yapılan regresyon analizi sonucunda, 

nevrotizmin evlilik uyumunu yordadığı görülmüştür. 

Kuzu (2017), evlilik uyumunu Eysenck’in kişilik özellikleri ile karakter ve 

mizaç özellikleri açısından araştırmıştır. Evlilik uyumunun dışadönüklük ile 

olumlu yönde, nevrotizm ve psikotizm ile olumsuz yönde ve istatistiksel 

açıdan anlamlı ilişkilerinin olduğu bulunmuştur. Mizaç ve karakter 

envanteriyle elde edilen sonuçlara göre; evlilik uyumunun mizaç alt 

boyutlarından zarardan kaçınma ile olumsuz yönde, karakter alt boyutlarından 
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iş birliği ile olumlu yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerinin olduğu 

görülmüştür. 

Duman ve Erkan (2014) de evlilik uyumuyla karakter ve mizaç özellikleri 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir ve benzer sonuçlara ulaşmıştır. Evlilik uyumu 

ile mizaç alt boyutlarından zarardan kaçınma ile olumsuz yönde, karakter alt 

boyutlarından iş birliği ve öz denetim ile olumlu yönde ve istatistiksel açıdan 

anlamlı ilişkilerinin olduğu bulunmuştur. Evlilik uyumu ile mizaç alt 

boyutlarından yenilik arayışı, ödüle bağımlılık ve sebat etme ile karakter alt 

boyutlarından öz aşkınlık arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin 

bulunmadığı ifade edilmiştir. 

Bağlanma Stilleri 

Yapılan çalışmalara bakıldığında, eşler arasındaki uyumun bağlanma 

stillerine göre istatistiksel olarak farklılaştığı görülmektedir (Bozkurt, 2014; 

Demir, 2016; Gallo ve Smith, 2001; Hoseini Hoseinabad, Ghobari Banab, 

Mashayekh, Sodagar ve Farrokhi, 2018; Senchak ve Leonard, 1992; Siegel, 

Levin ve Solomon, 2019; Turanlı, 2010; Tutarel Kışlak ve Çavuşoğlu, 2006; 

Uluyol, 2014; Yaman Akpınar, 2019; Yazıcı Çelebi ve Odacı, 2018; Yıldırım, 

2018; M. Yılmaz, 2015). 

Tutarel Kışlak ve Çavuşoğlu (2006)’nun çalışmasına göre güvenli bağlanan 

kişilerin ve saplantılı bağlanan kişilerin evlilik uyum puanı ortalamalarının, 

korkulu bağlanan kişilerin evlilik uyum puanı ortalamasına kıyasla 

istatistiksel anlamda daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

Yazıcı Çelebi ve Odacı (2018)’nın çalışmasında, güvenli ve saplantılı 

bağlanan bireylerin evlilik uyum puan ortalamalarının korkulu ve kararsız 
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bağlanan bireylerinkinden istatistiksel anlamda daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. 

Turanlı (2010) ise korkulu ve saplantılı bağlanma ile çift uyumu arasında 

olumsuz yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin olduğunu bulmuştur. 

Bireylerin korkulu ve saplantılı bağlanma düzeyi arttıkça, çift uyum düzeyleri 

de azalmaktadır. 

Bozkurt (2014), bağlanma stilleriyle çift uyum ölçeğinin alt boyutları arasında 

istatistiksel yönden anlamlı ilişkilerin olduğunu bulmuştur. Güvenli bağlanma 

ile çift fikir birliği alt ölçeği arasında, kayıtsız bağlanma ile çift bağlılığı alt 

ölçeği arasında olumlu yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin olduğu 

bulunmuştur. Korkulu bağlanma ile duygu ifadesi alt ölçeği arasında; 

saplantılı bağlanma ile çift fikir birliği, çift doyumu ve duygu ifadesi alt 

ölçekleri arasında olumsuz yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin 

olduğu bulunmuştur.  

M. Yılmaz (2015) ve Yıldırım (2018)’ın çalışmalarında katılımcıların 

bağlanma örüntüleri, kaygı ve kaçınma boyutları üzerinden ölçülmüştür. 

Bağlanmanın kaygı ve kaçınma alt boyutları ile evlilik uyumu arasında 

olumsuz yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin olduğu bulunmuştur. 

Kaygılı bağlanma düzeyi ve kaçınma bağlanma düzeyi arttıkça, evlilik 

uyumunun düştüğü saptanmıştır. 

Benzer şekilde Uluyol (2014)’un çalışmasında da bağlanmanın kaygı ve 

kaçınma alt boyutları ile çift uyumu arasında olumsuz yönde ve istatistiksel 

açıdan anlamlı ilişkilerin bulunduğu görülmüştür. Ayrıca bağlanmanın kaygı 

ve kaçınma alt boyutları ile çift uyumunun çift doyumu, çift bağlılığı, çift fikir 

birliği ve duygusal ifade alt boyutları arasında olumsuz yönde ve istatistiksel 
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açıdan anlamlı ilişkilerin olduğu bulunmuştur. Kişilerin bağlanmaya dair 

kaygı ve kaçınma düzeyleri azaldıkça eşleriyle arasındaki uyum artmaktadır.  

Muraru ve Turliuc (2013)’un çalışmasında katılımcıların bağlanma örüntüleri, 

ilişkilerindeki kaygı ve kaçınma düzeyleri üzerinden ölçülmüştür. Çift 

uyumuyla kaygılı bağlanma ve kaçınan bağlanma arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Bağlanma stillerinin hem kadınların hem de erkeklerin çift 

uyumları üzerinde olumsuz yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisinin 

olduğu bulunmuştur. Bağlanma stillerinin, eşlerin uyum düzeyini yordadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Yaman Akpınar (2019) katılımcıların bağlanma örüntüsünü kaygı ve kaçınma 

boyutlarıyla, evlilik uyumunu ise eşleriyle anlaşma ve ilişki tarzı düzeyleriyle 

ölçmüştür. Kaçınma boyutu ile anlaşma ve ilişki tarzı düzeyleri arasında, 

kaygı boyutu ile ilişki tarzı düzeyi arasında olumsuz yönde ve istatistiksel 

açıdan anlamlı ilişkilerin olduğu bulunmuştur. 

Gallo ve Smith (2001)’in çalışmasında evli çiftlerin kaygılı ve kaçınan 

bağlanma düzeyleriyle evlilik uyumu arasındaki ilişki incelenmiştir. Evlilik 

uyumu, evlilik çatışması ve eş desteği üzerinden ölçülmüştür. Bağlanma 

stillerinin evlilik uyumuyla ilişkili olduğu görülmüştür. Kaygılı bağlanmayla 

kişinin kendi evlilik çatışması düzeyi arasında olumlu yönde, kaçınan 

bağlanmayla algılanan eş desteği arasında olumsuz yönde ve istatistiksel 

açıdan anlamlı ilişkilerin olduğu bulunmuştur. Kaygılı bağlanmanın, kaçınan 

bağlanmaya göre evlilik uyumunu daha güçlü bir şekilde yordadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Hoseini Hoseinabad ve diğerleri (2018)’nin çalışmasında, evli kadınların 

bağlanma stilleriyle evlilik uyumu arasındaki ilişki incelenmiştir. Evlilik 
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uyumuyla güvenli bağlanma arasında olumlu yönde, kaygılı ve kaçınan 

bağlanma arasında olumsuz yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin 

olduğu bulunmuştur. Bağlanma stillerinin, evlilik uyumunu yordadığı 

görülmüştür.  

Senchak ve Leonard (1992) evlilik uyumunu; eşlerin birbirine duydukları 

yakınlık, ilişkilerinin işlevselliği ve çatışma çözüm davranışları üzerinden 

değerlendirmiştir. Yeni evli çiftlerden oluşan katılımcılar, bağlanma stillerine 

göre güvenli-güvenli, güvenli-güvensiz, güvensiz-güvensiz şeklinde 

gruplandırılmıştır. Güvenli-güvenli çiftlerin birbirlerine daha fazla yakınlık 

duyduklarını, ilişkilerinin daha işlevsel olduğunu, çatışma sırasında daha az 

geri çekilme ve sözel saldırganlık davranışları sergilediklerini bildirdikleri 

saptanmıştır.  

Siegel ve diğerleri (2019), eşlerin sahip olduğu bağlanma stilinin evlilik 

uyumu üzerindeki rolünü incelemiştir. Katılımcılar, savaş gazilerinden ve 

gazilerin eşlerinden oluşmaktadır. Eşlerin kaygı ve kaçınma düzeyleri 

ölçülerek sahip oldukları bağlanma stili belirlenmiştir. Her iki eşin de güvenli 

bağlanma stiline sahip olduğu grubun, en yüksek evlilik uyum düzeyine sahip 

olduğu bulunmuştur. Her iki eşin de yüksek derecede kaygı veya kaçınma 

düzeyine sahip olduğu grubun ise en düşük düzeyde evlilik uyumuna sahip 

olduğu görülmüştür.  

Demir (2016) ise güvenli bağlanma ile çift uyumunun alt ölçeği olan çift 

doyumu arasında olumlu yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

olduğunu bulmuştur. Kişilerin güvenli bağlanma düzeyi arttıkça, evlilikten 

aldığı doyumun da arttığı sonucuna ulaşılmaktadır. 
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Eşler Arası İletişim 

İlgili alanyazın incelendiğinde, eşlerin birbiriyle kurduğu iletişimin kalitesinin 

eşler arasındaki uyumu etkilediği görülmektedir (Arıkan, 2016; 

Bayraktaroğlu, 2015; Dilmaç ve Bakırcıalioğlu, 2019; Hacı, 2011; Karadağ, 

2015; Kodan Çetinkaya, 2018; Malkoç, 2001; Navran, 1967; Şener, 2002; 

Tutarel Kışlak ve Çabukça, 2002; Tutarel Kışlak ve Göztepe, 2012; Tüfekçi 

Hoşgör, 2013). 

Tüfekçi Hoşgör (2013) çalışmasında kişilerin evlilik uyum düzeyinin, 

eşleriyle yaşadığı iletişim problemi sıklığına göre istatistiksel olarak 

farklılaştığını bulmuştur. Eşiyle iletişim kurmakta sıklıkla sorun yaşayan 

bireylerin evlilik uyumu puan ortalamalarının istatistiksel anlamda daha 

düşük olduğu bulunmuştur. 

Navran (1967)’ın çalışmasında, evli çiftlerin sözlü ve sözsüz iletişim 

becerileri ile evlilik uyumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Eşlerin evlilik 

uyumları ile iletişim becerileri arasında yüksek düzeyde, olumlu ve 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Uyumlu eşlerin 

sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin, uyumsuz eşlerinkine göre daha gelişmiş 

olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca sözlü iletişim becerilerinin, sözsüz iletişim 

becerilerine kıyasla evlilik uyumuyla daha ilişkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Şener (2002) evlilik uyumu ile eşlerin duygu ve düşüncelerini paylaşma 

durumu, karar verme biçimi, evle ilgili faaliyetleri yürütme biçimi arasındaki 

ilişkiyi incelemiş ve evlilik uyumunun bu değişkenlere göre istatistiksel 

anlamda farklılaştığı sonucuna ulaşmıştır. Duygu ve düşüncelerini birbiriyle 

paylaşan, önemli konularda ve evle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi konusunda 
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birlikte karar veren kişilerin evlilik uyum puanı ortalamaları istatistiksel 

anlamda daha yüksektir. Eşlerin bu değişkenlerden duyduğu memnuniyet 

arttıkça ve bu değişkenlerle ilgili yaşadıkları anlaşmazlıklar azaldıkça evlilik 

uyumlarının da arttığı bulunmuştur.  

Bayraktaroğlu (2015) çalışmasında, evlilik uyumuyla ilişkili unsurları 

incelemiştir. Evlilik uyumunun hem empati becerilerine hem iletişim 

becerilerine göre istatistiksel anlamda farklılaştığını bulmuştur. Evli kişilerin 

evlilik uyumu ile empatik eğilimleri ve iletişim becerileri arasında orta 

düzeyde, olumlu ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu 

bulunmuştur. Evlilik uyumu yüksek olan kişilerin empati ve iletişim 

becerilerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Bu değişkenlerin evlilik 

uyumunu yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Keza, Tutarel Kışlak ve Çabukça (2002) da çalışmasında empati ile evlilik 

uyumu arasındaki ilişkiyi incelemiştir ve empati düzeyinin evlilik uyumunu 

olumlu yönde yordadığını bulmuştur. Tutarel Kışlak ve Göztepe (2012) ise 

empatik eğilimin evlilik uyumunu yordamadığı sonucuna ulaşmıştır. Fakat 

empatik eğilim ile evlilik uyumu arasında olumlu yönde ve istatistiksel açıdan 

anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde Arıkan (2016) da evli 

kişilerin empatik eğilim düzeyleri arttıkça, evlilik uyum düzeylerinin de arttığı 

sonucuna ulaşmıştır. 

Hacı (2011), evlilik uyumu ile empatik eğilim arasındaki ilişkiyi istatistiksel 

açıdan anlamsız bulmuştur. Ancak araştırmada, evlilik uyumu ile aile içi 

iletişim arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. 

Evli çiftler arasında etkili aile içi iletişimin kullanılması, eşlerin uyumlarını 
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artırmaktadır. Ayrıca, evlilik uyumunun en iyi yordayıcısının aile içi iletişim 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Benzer şekilde, Dilmaç ve Bakırcıalioğlu (2019), evlilik uyumunu etkileyen 

en önemli değişkenin iletişim becerileri olduğunu bulmuştur. Evlilik uyumu 

ile iletişim becerileri arasında pozitif yönlü ve doğrusal bir ilişkinin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Kişilerin iletişim becerileri arttıkça evlilik uyumları da 

artmaktadır. 

Kodan Çetinkaya (2018) da iletişim şekillerinin, evlilik uyumunu doğrudan 

etkilediğini ve evlilik uyumunun en önemli yordayıcısı olduğunu bulmuştur. 

İletişim şekliyle evlilik uyumu arasında orta düzeyde ve istatistiksel açıdan 

anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Bireylerin iletişim şekillerinin iyi 

olması, evlilik uyumunu artırmaktadır. Hafta sonunu birlikte geçiren kişilerin 

evlilik uyum düzeyinin istatistiksel anlamda daha yüksek olduğu da bulgular 

arasındadır. 

Karadağ (2015)’ın çalışmasında, eşler arası iletişim ile evlilik uyumu arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Sorunlarını, 

üzüntü ve sıkıntılarını, ev işlerini paylaşan; cinsel sorunlarını konuşan, 

birbirine vakit ayıran, birbirinin düşünce ve hisleriyle ilgilenen eşlerin evlilik 

uyum puanı ortalamaları istatistiksel anlamda daha yüksektir. 

Malkoç (2001), çift uyumu ile eşlerin iletişim şekillerini incelemiştir. İletişim 

şekli; ilişkiyle ilgili bir sorun ortaya çıktığında, bir sorunu tartışırken ve 

tartıştıktan sonra eşlerin nasıl hissettiğine ve nasıl davrandığına bakılarak 

ölçülmüştür. Yapıcı, yıkıcı, duygusal/mantıksal ve saldırgan olarak gruplanan 

iletişim şekilleri ile çift uyumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
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farklılaşmaların olduğu görülmüştür. Çift uyumu yüksek olan kişiler, daha az 

yıkıcı ve daha çok yapıcı iletişim şeklini kullanmaktadır. 

Evlilik Çatışması 

Çatışma ve problem çözme ile evlilik uyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalara bakıldığında; evlilik uyumunun problemlerin ve çatışmaların 

özelliklerine, eşlerin sorunları çözme stillerine göre istatistiksel olarak 

farklılaştığı görülmektedir (Bayraktaroğlu, 2015; Çakmak Tolan, 2015; 

Demir, 2016; Hacı, 2011; Karadağ, 2015; Kodan Çetinkaya, 2018; Özen, 

2006; Şendil ve Korkut, 2008; Şengül Öner, 2013). 

Şendil ve Korkut (2008) evli çiftlerin uyumu ile evlilik çatışmasının ilişkisini 

incelediği araştırmasında, evlilik çatışmasının çift uyumunu olumsuz yönde 

yordadığını bulmuştur. Evlilik çatışmasının artması, eşler arasındaki uyumu 

düşürmektedir. 

Hacı (2011), çatışma çözme stilleriyle evlilik uyumu arasındaki yordayıcı 

ilişkiyi araştırmıştır. Olumsuz çatışma çözme stilinin evlilik uyumunu negatif 

yönde yordadığı, itaat çatışma çözme stilinin ise evlilik uyumunu pozitif 

yönde yordadığı saptanmıştır. Olumsuz çatışma çözme stilinin kullanımı 

azaldıkça ve itaat çatışma çözme stilinin kullanımı arttıkça, evlilik uyumu 

artmaktadır. 

Özen (2006), eşlerin çatışma çözüm stillerinin evlilik uyumunu istatistiksel 

açıdan anlamlı olarak yordadığını bulmuştur. Çalışmaya göre olumsuz 

çatışma çözme stili, evlilik uyumunu olumsuz yönde yordamaktadır. Olumlu 

çatışma çözme stilini fazla ve olumsuz çatışma çözme stilini az kullanan 

eşlerin evlilik uyumunun, olumlu çatışma çözme stilini az ve olumsuz çatışma 
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çözme stilini fazla kullanan eşlerinkine kıyasla istatistiksel anlamda daha 

yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Çatışma çözüm stili ve evlilik uyumu 

arasındaki ilişki cinsiyet bazında incelendiğinde; erkeklerin kullandıkları 

çatışma çözüm stillerinin eşlerinin evlilik uyumu üzerinde istatistiksel açıdan 

anlamlı bir etkisinin olduğu, ancak kadınların kullandıkları çatışma çözüm 

stillerinin eşlerinin evlilik uyumu üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir 

etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Erkeklerin olumsuz çatışma çözüm 

stillerini kullanmaları, eşlerinin evlilik uyumuna olumsuz etkide 

bulunmaktadır. 

Çakmak Tolan (2015)’ın çalışmasına göre evlilik uyumunun en güçlü 

yordayıcısı olumsuz çatışma çözme stilidir. Olumlu çatışma çözme stilinin ve 

geri çekilme stilinin de evlilik uyumunun yordayıcıları olduğu bulunmuştur. 

Olumlu çatışma çözme stilinin kullanımı arttıkça ve olumsuz çatışma çözme 

stili ile geri çekilme stilinin kullanımı azaldıkça evlilik uyumunun arttığı ifade 

edilmektedir. 

Şengül Öner (2013), evlilik uyumu ile evlilik çatışmaları ve çatışma çözüm 

stilleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Evlilik uyumunun bu iki değişkene 

göre istatistiksel olarak farklılaştığını bulmuştur. Evlilik uyumunun çatışma 

yaygınlığı, çatışma sıklığı ve olumsuz çatışma çözüm stilleriyle negatif yönde; 

olumlu çatışma çözüm stilleri ve boyun eğme stiliyle pozitif yönde ve 

istatistiksel açıdan anlamlı ilişkileri vardır. Evlilik uyumu yüksek olan 

bireylerin çatışma yoğunluğu ve sıklığı daha azdır; bu kişiler olumsuz çatışma 

çözüm stillerini daha az, olumlu çatışma çözüm stillerini ve boyun eğmeyi 

daha fazla kullanmaktadır. Evlilik uyumunu; çatışma yaygınlığının ve 

olumsuz çatışma stillerinin negatif yönde, olumlu çatışma stillerinin ve boyun 

eğmenin pozitif yönde yordadığı bulunmuştur.  
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Karadağ (2015)’ın çalışmasına göre; eşlerin tartışma sıklığı, tartışma sonucu 

ayrı kalma durumu ve tartışma sonrası sorun çözme durumu gibi tartışmayla 

ilgili değişkenler evlilik uyumunu istatistiksel yönden anlamlı olarak 

etkilemektedir. Az tartışan, tartıştıktan sonra ayrı kalmayan ve tartışma 

sonrasında konuşarak sorunu çözmeye çalışan kişilerin evlilik uyumu 

istatistiksel anlamda daha yüksektir. 

Demir (2016), çift uyumunun kişiler arası problem çözme becerilerine göre 

istatistiksel olarak farklılaştığını bulmuştur. Çift uyumu ile yapıcı problem 

çözme ve ısrarlı-sebatkar yaklaşım arasında olumlu; kendine güvensizlik, 

sorumluluk almama ve probleme olumsuz yaklaşma arasında olumsuz yönde 

ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin olduğu bulunmuştur. Kişiler arası 

problemlerde yapıcı bir biçimde çözüme katkı sağlama taraftarı olan, 

problemin üstüne giderek bir çözüme ulaşmak için çaba gösteren, problemin 

çözümünde kendine güvenen ve üstlendiği sorumlulukları yerine getiren, 

problemin karşısında çaresiz ve karamsar hissetmeyen bireylerin evlilik 

uyumu istatistiksel anlamda daha yüksektir. 

Kodan Çetinkaya (2018), evlilikte problem çözme becerisinin evlilik 

uyumunu doğrudan ve orta düzeyde etkilediğini bulmuştur. Eşlerin etkili 

problem çözme becerilerindeki artış, eşler arasındaki uyumu 

artırabilmektedir. Problem çözme becerisinin, evlilik uyumunu yordayan en 

önemli ikinci değişken olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.  

Benzer şekilde Bayraktaroğlu (2015) da evli kişilerin evlilik uyumu ile 

problem çözme becerileri arasında orta düzeyde, olumlu yönde ve istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuştur. Evlilik uyumu yüksek olan 
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bireylerin problem çözme becerilerinin iyi olduğu sonucuna 

ulaşılabilmektedir. 

Danışmanlık Yardımı Alma 

Bireylerin evlilik ilişkilerine dair çeşitli eğitimler alması, danışmanlık ve 

terapiden faydalanması sonucu evlilik uyumlarının istatistiksel anlamda arttığı 

görülmektedir (Davoodvandi, Nejad ve Farzad, 2018; Ekşi ve Kahraman, 

2012; Kalkan, 2002; Sardoğan ve Karahan, 2005; Whisman ve Jacobson, 

1992; Yalçın ve Karahan, 2007; Zimmerman, Prest ve Wetzel, 1997). 

Kalkan (2002), evlilik ilişkisini geliştirme programının evli çiftlerin evlilik 

uyum düzeyine olan etkisini incelemiştir. Program, bireylerin çatışma çözme 

ve iletişim becerilerini artırmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar deney ve 

kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. İki grubun da evlilik uyumları 

ölçüldükten sonra, deney grubuna on haftalık program uygulanmıştır. 

Ardından iki grubun da evlilik uyumları son-test olarak ölçülmüştür. Deney 

grubunun ön-test ve son-test sonuçlarına bakıldığında, evlilik uyum puanı 

ortalamasının istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. 

Deney grubunun evlilik uyumu puan ortalamasının istatistiksel olarak arttığı 

bulunmuştur. Programa katılımın, kişilerin evlilik uyumunu artırdığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Sardoğan ve Karahan (2005), insan ilişkileri beceri eğitimi programının 

eşlerin evlilik uyumları üzerindeki etkisini incelemiştir. Katılımcılar kontrol 

ve deney grubu olarak ayrılmıştır. Deney grubuna iletişim becerilerini 

artırmayı amaçlayan, on oturumluk eğitim programı uygulanmıştır. Deney 

grubunun evlilik uyum ölçeği son-test puan ortalamasının, ön-test puan 
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ortalamasına ve kontrol grubunun son-test puan ortalamasına göre olumlu ve 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur.   

Yalçın ve Karahan (2007), çift iletişim programının evlilik uyumuna etkisini 

araştırmıştır. Katılımcılar, kontrol ve deney grubu olarak ikiye ayrılmıştır. 

Deney grubuna on haftalık, temel iletişim becerilerini ve çatışma çözme 

becerilerini artırmayı amaçlayan çift iletişim programı uygulanmıştır. Verilen 

eğitimin, deney grubundaki kişilerin evlilik uyumunu artırdığı görülmüştür. 

Ekşi ve Kahraman (2012), evlilik ve aile hayatı programının kadınların evlilik 

uyumuna ve aile sistemine olan etkisini incelemiştir. Çalışmada kullanılan 

program, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın projesi kapsamında 

hazırlanan Aile Eğitim Programı’nın modülünden oluşturulmuştur. 

Uygulanan programın amacı eşlerin evlilik kalitesini artırmaktır. Katılımcılar 

kontrol ve deney grubu olarak ikiye ayrılmış ve deney grubuna, yedi hafta 

süren bir eğitim programı uygulanmıştır. Eğitim sonrasında deney ve kontrol 

gruplarının evlilik uyum puanı sıra ortalamalarının ve deney grubunun evlilik 

uyumuna dair ön-test ve son-test puanı sıra ortalamalarının istatistiksel açıdan 

anlamlı olarak farklılık gösterdiği bulunmuştur. Yapılan grup çalışması, 

evlilik uyumunu artırmıştır. 

Whisman ve Jacobson (1992)’ın çalışmasında, davranışsal evlilik terapisinin 

eşler arasındaki uyuma olan etkisi incelenmiştir. Eşlerin yakınlık duygusu, 

iletişim ve problem çözme becerileri gibi evlilik uyumuyla ilişkili unsurları 

artırmak amaçlanmıştır. Katılımcıların terapi öncesi uyum düzeyleri 

ölçülmüştür. Ardından her katılımcıya davranışsal evlilik terapisi 

uygulanmıştır. Terapi sonrasında katılımcıların uyum düzeyleri tekrar 
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ölçülmüştür. Hem kadınların hem erkeklerin evlilik uyum puanı 

ortalamalarının istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde yükseldiği görülmüştür. 

Davoodvandi ve diğerleri (2018), evlilik uyumunu ve çiftlerin birbirlerine 

duyduğu yakınlığı artırmakta Gottman çift terapisinin ne derece etkili 

olduğunu araştırmıştır. Terapinin bağlılık, iletişim ve çatışma gibi konular 

üstünde ilerleyen bir programı bulunmaktadır. Katılımcılar deney ve kontrol 

grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Kontrol grubu, bekleme listesine 

yerleştirilmiştir. Deney grubuna ise on seanslık çift terapisi uygulanmıştır. 

Katılımcıların evlilik uyumları terapi öncesinde, terapi sonrasında ve iki aylık 

bir takip dönemi sonrasında ölçülmüştür. Uygulanan çift terapisinin, deney 

grubundaki eşlerin evlilik uyum düzeyini ve yakınlık düzeyini artırdığı 

bulunmuştur. Eşlerin son-testteki evlilik uyumu düzeyinin, takip dönemi 

sonrasında da aynı kaldığı görülmüştür. Gottman çift terapisinin, eşlerin 

evlilik uyumu ve yakınlık düzeylerini artırmada etkili olduğu ve bu etkinin bir 

süre boyunca devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Zimmerman ve diğerleri (1997), çözüm odaklı terapinin evli çiftlerde etkili 

olup olmadığını incelemiştir. Çiftlerin ilişkisini güçlendirmek, iletişim 

becerilerini geliştirmek ve çatışmaları azaltmak amaçlanmıştır. Öncelikle, 

katılımcıların çift uyumları ölçülmüştür. Ardından deney grubu, altı hafta 

süren çözüm odaklı çift terapisi sürecinden geçmiştir. Sonrasında 

katılımcıların çift uyumları tekrar ölçülmüştür. Ön-test ve son-test sonuçları 

incelendiğinde, deney grubunun çift uyum puanı ortalamasının istatistiksel 

açıdan anlamlı olarak arttığı görülmüştür. Ayrıca deney grubundaki çiftler, 

terapi sürecinde ve özellikle son oturumda, ilişkilerinde gözle görülür 

değişikliklerin olduğunu bildirmiştir. Gerçekleşen bu değişiklikler; 

tartışmaların daha kısa sürmesi, fiziksel yakınlığın artması, sorunlar 
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karşısında suçlayıcı davranışta bulunmak yerine çözüme odaklanılması gibi 

evli çiftlerin uyum düzeylerinin arttığını ifade eden göstergelerden 

oluşmaktadır. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Tartışma 

Çalışmada, evlilik uyumunun ve evlilik doyumu gibi uyumla ilişkili 

kavramların tanımları yapılarak kavram karmaşası giderilmeye çalışılmıştır. 

Ancak, günümüzde de bu kavramların birbirlerinin yerine kullanıldığı 

görülmektedir. Örnek vermek gerekirse; evlilik uyumunu değerlendiren bir 

ölçeğin kullanıldığı ancak bunun evlilik doyumu olarak nitelendirildiği çeşitli 

çalışmalar alanyazında bulunmaktadır (Geçioğlu, 2019). Bu çalışmada, uyum 

kavramının ve eşler arasındaki uyumu değerlendiren ölçeklerin kullanıldığı 

araştırmalara yer verilmiştir. 

Eşler arasındaki uyumla cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzey, 

evlenme biçimi, değerler, kişilik özellikleri, bağlanma stilleri, eşler arası 

iletişim, evlilik çatışması ve danışmanlık yardımı alma faktörlerinin 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonuçları, eşler arasındaki uyumun cinsiyet bazında istatistiksel 

anlamda farklılaşmadığını göstermektedir (Arıkan, 2016; Bayraktaroğlu, 

2015; Çavuşoğlu, 2011; Demir Erbil ve Hazer, 2018; Demiray, 2006; 

Karadağ, 2015; Kuzu, 2017; Muraru ve Turliuc, 2013; Özaydınlık, 2014; 

Özen, 2006; Solmaz, 2019; Şendil ve Korkut, 2008; Şener, 2002; Şengül Öner, 

2013; Turanlı, 2010; Tutarel Kışlak ve Göztepe, 2012; Tuzcu, 2017; Tüfekçi 

Hoşgör, 2013; Uluyol, 2014; Yaman Akpınar, 2019; Yıldırım, 2018; M. 
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Yılmaz, 2015; Yurdakul, 2019). Bu sonucun, eşler arasındaki uyum tanımının 

yapısından kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Eşler arasındaki 

uyumun; eşlerden sadece birinin uyumundan meydana gelmediği, eşlerin 

karşılıklı olarak gerçekleştirdiği bir süreç olduğu ifade edilmektedir 

(Geçioğlu, 2019). Ancak bu araştırmaların çoğunda kadın katılımcıların uyum 

düzeyinin erkek katılımcılara kıyasla, istatistiksel açıdan anlamlı bir biçimde 

olmasa da daha düşük olması dikkat çekmektedir (Arıkan, 2016; 

Bayraktaroğlu, 2015; Çavuşoğlu, 2011; Demir Erbil ve Hazer, 2018; Demiray, 

2006; Karadağ, 2015; Özaydınlık, 2014; Özen, 2006; Solmaz, 2019; Şendil ve 

Korkut, 2008; Şener, 2002; Şengül Öner, 2013; Turanlı, 2010; Tüfekçi 

Hoşgör, 2013; Uluyol, 2014; Yıldırım, 2018; Yurdakul, 2019). Bu durumun 

cinsiyet rolleri, aile ilişkilerinin yapısı, evlilikteki beklentiler gibi cinsiyete 

göre değişiklik gösteren birtakım unsurlardan kaynaklanıyor olabileceği ifade 

edilmektedir (Şener, 2002; Uluyol, 2014). Hortaçsu (1991), cinsiyet rollerinin 

kadın ve erkeklerin ilişkilerine yaklaşımlarını etkilediğini belirtmektedir. 

Kadınların evlilikte daha anlayışlı ve becerikli olmaları beklenmektedir. 

Erkeklerden ise böyle özelliklere sahip olmaları beklenmemektedir (aktaran 

Çakır, 2008). 

Bu çalışmalara karşın, evlilik uyumunun cinsiyete göre istatistiksel açıdan 

anlamlı olarak farklılaştığı araştırmalar da alanyazında mevcuttur. Bouchard 

ve diğerleri (1999), Çakır (2008) ve Erdinç (2018)’in çalışmalarında 

erkeklerin evlilik uyum puanı ortalamasının kadınlarınkine kıyasla 

istatistiksel açıdan anlamlı bir biçimde yüksek olduğu bulunmuştur. Çakmak 

Tolan (2015)’ın çalışmasında ise kadınların evlilik uyum puanı ortalamasının 

erkeklerinkinden istatistiksel açıdan yüksek olduğu görülmektedir. Bu 

farklılıkları Çakır (2008), kadınların daha duygusal oldukları için olumsuz 

duygulara odaklanmaları ve bu olumsuzlukları uyumsuzluk olarak 
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değerlendirdikleri şeklinde açıklamıştır. Bouchard ve diğerleri (1999) uyum 

düzeyi konusunda cinsiyetler arasındaki bu farklılığın, kadınların nevrotizm 

düzeylerinin yüksek olmasıyla açıklanabileceğini düşünmektedir. Erdinç 

(2018) evlilikteki rollerin ve paylaşımların cinsiyete göre farklılaşması 

nedeniyle kadınların bu konularda sorun yaşadığını, uyum düzeylerinin de bu 

sorunlardan etkilendiğini ifade etmiştir. Çakmak Tolan (2015) ise 

çalışmasında kadınların uyum düzeyinin yüksek olmasının, katılımcıların 

demografik özelliklerinden kaynaklanıyor olabileceğini belirtmiştir. 

Kadınların erkeklere göre daha duyarlı olmasının ve evliliği daha fazla 

benimsemesinin de kadınların uyum düzeyi üzerinde etkisi olabileceğini 

düşünmektedir. 

Literatürde eşler arasındaki uyumun eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzey ve 

evlenme biçimi faktörlerine göre istatistiksel anlamda hem farklılaştığı hem 

de farklılaşmadığı çalışmalar bulunmaktadır. 

Eşler arasındaki uyumun eğitim düzeyine göre istatistiksel açıdan anlamlı 

olarak farklılaştığını bulan çalışmalara bakıldığında, bu iki değişken arasında 

olumlu yönde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyi yüksek olan 

bireylerin uyum düzeyinin de yüksek olduğu bulunmuştur (Çakır, 2008; 

Demir Erbil ve Hazer, 2018; Erdinç, 2018; Karadağ, 2015; Kuzu, 2017; 

Özaydınlık, 2014; Özden, 2013; Solmaz, 2019; Şendil ve Korkut, 2008; Şener, 

2002; Tüfekçi Hoşgör, 2013; Yurdakul, 2019). Eğitim düzeyindeki artışın, 

kişiler arası ilişkilerde kullanılan çeşitli becerilerin gelişmesiyle ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Eğitim düzeyinin yükselmesi; kişilerin problem çözme, 

empati ve iletişim becerilerinin artmasını sağlamaktadır. Eşler kendilerini 

daha iyi ifade edebilmekte, olaylara farklı açılardan bakabilmekte, birbirlerine 

karşı anlayışla ve empatiyle yaklaşabilmektedir (Çakır, 2008; Şener, 2002; 
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Yurdakul, 2019). Solmaz (2019) eğitim düzeyi arttıkça, eşlerin cinsiyet 

rollerinin geleneksel yapıdan daha eşitlikçi bir yapıya dönüşebileceğini 

belirtmiştir. Karadağ (2015)’ın çalışmasında düşük eğitim seviyesine sahip 

kişilerin de eşleriyle uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, düşük 

eğitim seviyesine sahip kişilerin beklentilerinin az olması nedeniyle içinde 

bulundukları şartları kabullenmeleri şeklinde açıklanmıştır. 

Eşler arasındaki uyumun sosyoekonomik düzeye göre istatistiksel açıdan 

anlamlı olarak farklılaştığı sonucuna ulaşan çalışmalarda, ekonomik düzeyi 

yüksek olan kişilerin eşler arası uyum düzeyinin de yüksek olduğu ifade 

edilmektedir. Ekonomik düzey arttıkça eşlerin uyum düzeyinin de arttığı 

görülmektedir (Demir Erbil ve Hazer, 2018; Erdinç, 2018; Karadağ, 2015; 

Kodan Çetinkaya, 2018; Özaydınlık, 2014; Şendil ve Korkut, 2008; Şener, 

2002; Tüfekçi Hoşgör, 2013; Yurdakul, 2019). Gelir düzeyi düşük olan 

kişiler, geçimini sağlamakta zorlanmakta ve ekonomik sıkıntılar 

yaşamaktadır. Bu sıkıntılar evlilikte sorunlara ve tartışmalara neden olarak 

eşlerin stres seviyesini artırabilmektedir. Ayrıca, ihtiyaçlarını karşılayabilmek 

için ek gelir sağlayan işlerde çalışmak durumunda olmaları, eşlere duyulan 

ilginin ve birlikte geçirilen zamanın azalmasına neden olabilmektedir. 

Dolayısıyla, sosyoekonomik düzey düştükçe eşler arasındaki uyum da 

azalmaktadır. Gelir düzeyi yüksek olan kişilerin geçim sıkıntısına bağlı 

stresörlere sahip olmadığı, özel isteklerini gerçekleştirebildikleri ve ailelerine 

zaman ayırabildikleri; bu nedenle uyum düzeylerinin yüksek olduğu ifade 

edilmektedir (Karadağ, 2015; Kodan Çetinkaya, 2018; Özaydınlık, 2014; 

Şendil ve Korkut, 2008; Yurdakul, 2019). Ek olarak, gelir düzeyi düşük olan 

kişilerin eğitim seviyesinin de genelde düşük olduğu görülmektedir 

(Yurdakul, 2019). Eğitim düzeyi düşük olan kişilerin yeterli iletişim 

becerilerini ve çatışma çözme becerilerini kazanamadığı, gelir düzeyinin 
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düşük olması nedeniyle yaşanan çatışmaları olumlu bir biçimde çözmekte 

zorlandığı sonucuna ulaşılmaktadır (Şengül Öner, 2013). Uluyol (2014)’un 

çalışmasında ise eşler arasındaki uyumun sadece kadınlarda gelir seviyesine 

göre farklılaştığı bulunmuştur. Bu sonucun, kadınların evlilikteki rolleriyle 

ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Gelir düzeyinin yüksek olması sayesinde, 

kadının ev işleri ve çocuk bakımı gibi konularda kendisine yardımcı olması 

için dışarıdan ücret karşılığında destek almış olabileceği ifade edilmektedir. 

Eşler arasındaki uyumun evlenme biçimine göre istatistiksel açıdan anlamlı 

olarak farklılaştığını bulan çalışmalarda; görücü usulüyle evlenenlerin 

eşleriyle daha uyumsuz olduğu, anlaşarak veya flört ederek evlenenlerin ise 

eşleriyle daha uyumlu olduğu görülmektedir (Bozkurt, 2014; Çakmak Tolan, 

2015; Demir Erbil ve Hazer, 2018; Erdinç, 2018; Macit, 2016; Özaydınlık, 

2014; Şendil ve Korkut, 2008). Görücü usulüyle evlenen çiftlerin, gönlü ve 

isteği olmadan evlenmiş olabileceği ifade edilmektedir. Bu durum, kişilerin 

evlilikten alacağı doyumun ve eşiyle arasındaki uyumun düşük olmasına 

neden olmaktadır (Özaydınlık, 2014). Görücü usulüyle evlenen kişilerin, 

evlendikleri kişiyi önceden tanıma şansı da bulunmamaktadır. Anlaşarak 

evlenen çiftler ise flört etme yoluyla evlenecekleri kişinin özellikleri ve 

beklentileri hakkında evlenmeden önce bilgi sahibi olabilmektedir. Bu 

yüzden, anlaşarak evlenen bireylerin eşleriyle daha uyumlu olduğu 

düşünülmektedir (Çakmak Tolan, 2015; Demir Erbil ve Hazer, 2018; Macit, 

2016). Eşler arasındaki uyumun evlenme biçimine göre istatistiksel açıdan 

anlamlı olarak farklılaşmadığını bulan çalışmalarda ise evlenme biçiminin 

eşler arasındaki uyuma etkide bulunmaması; kişilerin farklı evlenme 

biçimlerine sahip olmasına rağmen, evlendikten sonra birbirlerini daha iyi 

tanımış olabilecekleri ve bu sayede evlilikle alakalı konularda uzlaşmaya 

varmalarının kolaylaşacağı şeklinde açıklanmıştır (Arıkan, 2016). 
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Alanyazın incelendiğinde eşler arasındaki uyumun; eşlerin değer tercihlerine, 

kişilik özelliklerine, bağlanma stillerine, iletişim kalitesine, evlilik 

çatışmasına ve danışmanlık yardımı alma durumuna göre istatistiksel açıdan 

anlamlı olarak farklılaştığı görülmektedir. 

Eşlerin değer tercihleri, uyum düzeylerini olumlu yönde etkilemektedir. 

Benzer değerlere sahip olan eşlerin daha uyumlu olduğu görülmektedir (Cole, 

1973; Özen, 2006; Şener, 2002). Bilinmeyene karşı duyulan korku, benzer 

değerlere sahip eşlerin daha uyumlu olmalarını açıklayabilmektedir. İnsanlar 

çevresinde, tutum ve değerlerini tahmin edebilecekleri kişilerin olmasını 

tercih etmektedir. Ayrıca eşlerin benzer değerlere sahip olması, benzer 

şeylerden hoşlanacağı anlamına gelmektedir. Benzer şeylerden hoşlanan 

eşlerin birlikte aynı faaliyetlere katılmaktan da hoşlanacağı ifade edilmektedir 

(Santrock, 2012). Ancak Özen (2006)’in çalışmasına göre, güce ilişkin değer 

farklılıkları kadınların uyum düzeyini olumlu yönde etkilemektedir. Eşlerden 

birinin güce değer verdiği, diğerinin ise değer vermediği evliliklerde eşlerin 

birbirini tamamlamış olabileceği düşünülmektedir. İki eşin de güce değer 

verdiği evliliklerde ise gücü kaybetmek istemeyen eşlerin çatışmalar 

yaşayabileceği, bu durumun da eşler arasındaki uyumu olumsuz yönde 

etkileyebileceği ifade edilmiştir. Ayrıca bazı değerlerin eşler arasındaki 

uyumu olumlu yönde etkilediği, değer tercihleri arttıkça eşler arasındaki 

uyumun da arttığı görülmektedir (Dilmaç ve Bakırcıalioğlu, 2019; Kublay ve 

Oktan, 2015; Mert, 2018; Nalbant, 2017). Gelenek değeri, sosyal değerler, 

romantik değerler gibi bazı değerlerin eşler arasındaki uyumun temelinde yer 

alan özelliklerle yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Eşler arasındaki 

uyumun; çiftlerin birbirlerine sevgi ve saygı duymasıyla, aileyle alakalı 

konularda anlaşmaya varmasıyla, iletişim ve problem çözme becerilerine 

sahip olmasıyla gerçekleştiği belirtilmiştir (Kublay ve Oktan, 2015).  
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Eşler arasındaki uyum, kişilik özelliklerine göre istatistiksel açıdan anlamlı 

olarak farklılaşmaktadır. Nevrotizm düzeyi yüksek olan kişilerin uyum 

düzeyinin düşük olduğu bulunmuştur (Bouchard ve diğerleri, 1999; Çakmak 

Tolan, 2015; Kuzu, 2017; Mousavi, 2017; Özaydınlık, 2014; Özden, 2013; 

Solmaz, 2019; Tuzcu, 2017; Yazıcı Çelebi ve Odacı, 2018; Yurdakul, 2019). 

Widiger (2007) ve Uziel (2006)’e göre, nevrotizm düzeyi yüksek olan kişiler 

nötr olan durumları olumsuz olarak algılamaya yatkındır (aktaran Yurdakul, 

2019). Nevrotik kişilerin sıklıkla korku, kaygı, suçluluk gibi duygular 

yaşadıkları ifade edilmektedir (Mousavi, 2017). Bu olumsuzlukların, eşler 

arasında daha fazla strese ve çatışmalara neden olabileceği düşünülmektedir 

(Özaydınlık, 2014). Eşler arasındaki uyumun dışadönüklük, deneyime açıklık, 

uyumluluk ve öz-disiplin özelliklerinin hepsine veya bu özelliklerin bir 

kısmına göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaştığı sonucuna ulaşan 

çalışmalar alanyazında mevcuttur. Bu özellikleri yüksek düzeyde olan 

bireylerin eşleriyle daha uyumlu olduğu görülmektedir (Bouchard ve 

diğerleri, 1999; Çakmak Tolan, 2015; Kuzu, 2017; Mousavi, 2017; 

Özaydınlık, 2014; Özden, 2013; Solmaz, 2019; Tuzcu, 2017; Yurdakul, 

2019). Dışadönük kişilerin eşlerine karşı daha sıcak davrandığı ve hissettiği 

olumlu duyguları eşleriyle paylaştığı, bu nedenle uyumlarının daha yüksek 

olduğu ifade edilmektedir (Özaydınlık, 2014). Deneyime açık kişilerin, 

eşlerinin sahip olduğu farklılıklara daha çok saygı duyabileceği ve bu nedenle, 

evlilikte daha az çatışma yaşanabileceği belirtilmiştir (Bouchard ve diğerleri, 

1999). Graziano, Jensen-Campbell ve Hair (1996)’e göre uyumluluk özelliği 

yüksek düzeyde olan kişilerin dayanışma yapma ve olaylara anlayışla 

yaklaşma eğilimleri vardır. Bu kişilerin iletişim becerilerinin gelişmiş olması 

ve saldırgan davranmaya yatkın olmamaları nedeniyle eşleriyle daha az 

çatışma yaşayacakları ifade edilmiştir (aktaran Çakmak Tolan, 2015). Ekşi 
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(2004)’ye göre öz-disiplin düzeyi yüksek olan kişiler sabırlı, güvenilir ve 

dürüst kimselerdir. Bu özellikler, evlilikte eşler için çok önemlidir. Eşlerin 

birbirlerine olan güvenlerini kaybetmesi, iletişimde sıkıntılara neden 

olmaktadır. Bu durum da eşler arasındaki uyumu azaltmaktadır (aktaran 

Özaydınlık, 2014). Kuzu (2017)’nun çalışmasında, Eysenck’in psikotizm 

kişilik özelliğinin uyum düzeyini düşürdüğü görülmektedir. Yavuzer (1982)’e 

göre psikotizm düzeyi yüksek olan bireyler; kişiler arası ilişkilerde sorunlar 

yaşamakta, yakınlarına bile saldırganlık gösterebilmekte, uyumsuz ve 

duygusuz davranabilmektedir. O nedenle bu kişilerin eşleriyle uyumlu 

olmaları beklenmemektedir (aktaran Kuzu, 2017). Eşler arasındaki uyumla 

Cloninger’ın karakter ve mizaç özellikleri arasındaki ilişkinin incelendiği 

çalışmalarda; mizaç özelliklerinden zarardan kaçınma düzeyi düştükçe, 

karakter özelliklerinden iş birliği ve öz denetim düzeyleri yükseldikçe eşler 

arasındaki uyumun arttığı bulunmuştur (Duman ve Erkan, 2014; Kuzu, 2017). 

Zarardan kaçınma düzeyi yüksek olan kişilerin gelecek hakkında 

kaygılandıkları, belirsizlikten korktukları, gergin ve kuşkulu oldukları ifade 

edilmektedir. Bu özelliklerin eşler arasındaki uyumu azaltmada rol 

oynayabileceği düşünülmüştür. İş birliği düzeyi yüksek olan kişilerin anlayışlı 

ve destekleyici olduğu, başkalarının isteklerine ve tercihlerine karşı duyarlı 

olduğu; bu nedenle uyum düzeylerinin de yüksek olabileceği belirtilmiştir. Öz 

disiplin düzeyi yüksek olan kişiler ise olgun, kendi kendine yetebilen, 

sorumluluk sahibi ve güvenilir kimselerdir. Bu yüzden uyum düzeylerinin de 

yüksek olması beklenmektedir (Duman ve Erkan, 2014).  

Eşlerin sahip olduğu bağlanma stili, eşler arasındaki uyumu etkilemektedir. 

Güvenli bağlanan eşlerin, güvensiz bağlanan eşlere kıyasla daha uyumlu 

olduğu görülmektedir. Ayrıca, kaygı ve kaçınma düzeyi yüksek olan kişilerin 

eşleriyle uyumsuz olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Bozkurt, 2014; Demir, 2016; 
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Gallo ve Smith, 2001; Hoseini Hoseinabad ve diğerleri, 2018; Senchak ve 

Leonard, 1992; Siegel ve diğerleri, 2019; Turanlı, 2010; Tutarel Kışlak ve 

Çavuşoğlu, 2006; Uluyol, 2014; Yaman Akpınar, 2019; Yazıcı Çelebi ve 

Odacı, 2018; Yıldırım, 2018; M. Yılmaz, 2015). Finzi-Dottan, Cohen ve 

Tyano (2004)’ya göre güvenli bağlanan eşlerin; birbirlerinin özerklik ve 

yakınlık ihtiyaçlarına saygı duydukları, inişli çıkışlı olmayan ve samimi bir 

ilişkiye sahip olma imkânı bulunmaktadır (aktaran Siegel ve diğerleri, 2019). 

Güvenli bağlanan kişilerin evlilikte kendilerini ifade etme konusunda 

zorlanmadığı, eşlerinden düşmanca tepkiler beklemediği ve anlaşmaya daha 

açık olduğu; bu nedenle uyum düzeylerinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir 

(Uluyol, 2014). Korkulu bağlanan kişilerin hayal kırıklığına uğramaktan 

korktukları için ihtiyaç duydukları yakın ilişkilerden kaçınmaları ve diğer 

bireyleri olumsuz yönde değerlendirmeleri, eşleriyle arasındaki uyumun 

düzeyini düşürmektedir (Tutarel Kışlak ve Çavuşoğlu, 2006). Saplantılı 

bağlanmanın ise eşler arasındaki uyuma farklı etkilerde bulunduğu 

görülmektedir. Bozkurt (2014) ve Turanlı (2010)’nın çalışmalarına göre, 

saplantılı bağlanma stiliyle eş uyumu arasında olumsuz yönde bir ilişki vardır. 

Tutarel Kışlak ve Çavuşoğlu (2006) ile Yazıcı Çelebi ve Odacı (2018) ise 

saplantılı bağlanma ile eş uyumu arasında olumlu yönde bir ilişkinin olduğunu 

bulmuştur. Tutarel Kışlak ve Çavuşoğlu (2006), saplantılı bağlanma ile eş 

uyumunun arasında bulunan olumlu ilişkiyi beklenmedik bir bulgu olarak 

nitelendirmektedir. Bu durumun kültürel farklılıklardan kaynaklanmış 

olabileceği belirtilmektedir. Saplantılı bağlanan kişinin eşine karşı kıskanç ve 

hırçın davranabileceği, diğer eşin de bu davranışları olumlu olarak 

algılayabileceği ifade edilmiştir. Kaygı düzeyi yüksek olan kişilerin 

ilişkilerinde terk edilme korkusu duyması, aşırı kıskanç ve endişeli olması; 

kaçınma düzeyi yüksek olan kişilerin ise yakın ve samimi ilişkilerden 
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kaçınması nedeniyle bu kişilerin eşleriyle uyumunun düşük olduğu 

düşünülmektedir (Hoseini Hoseinabad ve diğerleri, 2018; M. Yılmaz, 2015). 

Ancak ilgili literatür incelendiğinde, bağlanma stilleriyle evlilik uyumu 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı olarak bir ilişkinin saptanmadığı 

çalışmaların da bulunduğu görülmektedir (Çakır, 2008; Çavuşoğlu, 2011). 

Çavuşoğlu (2011) bu durumu katılımcıların yüksek eğitim düzeyi, soruları 

tahmin edebilme ve kendilerini daha iyi gösterebilme gibi özelliklere sahip 

olmasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtmiştir.  

Eşler arasındaki iletişimin kalitesi, eşlerin uyum düzeylerini etkilemektedir. 

Empatik eğilim düzeyi yüksek olan, iletişim becerileri gelişmiş, evlilikle 

alakalı önemli konularda birlikte karar veren, duygu ve düşüncelerini eşiyle 

paylaşan, eşine ilgi gösteren ve vakit ayıran kişilerin eşleriyle daha uyumlu 

olduğu görülmektedir (Arıkan, 2016; Bayraktaroğlu, 2015; Dilmaç ve 

Bakırcıalioğlu, 2019; Hacı, 2011; Karadağ, 2015; Kodan Çetinkaya, 2018; 

Malkoç, 2001; Navran, 1967; Şener, 2002; Tutarel Kışlak ve Çabukça, 2002; 

Tutarel Kışlak ve Göztepe, 2012; Tüfekçi Hoşgör, 2013). Canel (2007), 

iletişim becerileri yüksek düzeyde olan bireylerin kendini daha iyi ifade 

edebildiğini ve karşısındaki kişiyi daha iyi dinleyebildiğini belirtmiştir. Bu 

sayede eşlerin plan yapma ve problem çözme gibi konularda ortak paydada 

buluşabileceğini ifade etmiştir (aktaran Dilmaç ve Bakırcıalioğlu, 2019). 

Özgüven (1997)’e göre; duygularını birbiriyle paylaşan, eşinin duygularını 

anlamaya çalışan, duygularını kırıcı olmadan ortaya koyan, sevgisini ve 

şefkatini ifade eden, eşine empatik anlayışla yaklaşan, birbirine karşı dürüst 

ve açık davranan, karar verme sürecine katılan, evlilikteki sorumlulukları 

paylaşan kişiler eşleriyle daha uyumludur (aktaran Özgüven, 2000). İletişim 

becerileri gelişmiş olan kişilerin, evlilikte karşılaşılan sorunları tartışmaya 

dönüşmeden çözebildiği belirtilmiştir. İletişim becerileri düşük düzeyde olan 
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kişilerin ise tartışmayı görmezden gelerek çözüme yönelik davranışlarda 

bulunmadığı, çözülemeyen tartışmaların da gelecekte yeniden ortaya çıktığı 

ve eşler arasındaki uyumu kötüleştirdiği ifade edilmiştir (Karadağ, 2015). 

Evlilik çatışması, eşler arasındaki uyumu etkilemektedir. Problem çözme 

becerileri iyi düzeyde olan, olumsuz çatışma çözme stilini ve geri çekilme 

stilini az kullanan, olumlu çatışma çözme stilini ve itaat/boyun eğme stilini 

çok kullanan kişilerin eşleriyle daha uyumlu olduğu bulunmuştur 

(Bayraktaroğlu, 2015; Çakmak Tolan, 2015; Demir, 2016; Hacı, 2011; Kodan 

Çetinkaya, 2018; Özen, 2006; Şengül Öner, 2013). Daha az tartışan ve 

tartıştıktan sonra ayrı kalmayıp sorunu çözmek için uğraşan kişilerin de 

eşleriyle daha uyumlu oldukları ifade edilmektedir (Karadağ, 2015). Ayrıca, 

evlilikte çatışma düzeyi düştükçe uyum düzeyinin yükseldiği görülmektedir 

(Şendil ve Korkut, 2008; Şengül Öner, 2013). Çatışmalar, evliliğin doğal bir 

parçasıdır. Kişilerin eşleriyle kurduğu iletişim biçimi ve çatışmalara yaklaşma 

tarzı, uyum düzeylerini etkilemektedir (Özgüven, 2000). Olumlu çatışma 

çözme stili, uzlaşmayı ve iş birliğini içermektedir. Olumlu çatışma çözme 

stilinin kullanılması eşler arası yakınlığı artırmakta, sorunların çözümünü 

kolaylaştırmakta ve çatışmalarda yaşanan stresi azaltmaktadır. Olumsuz 

çatışma çözme stili ise çatışmada sözel ve fiziksel saldırganlığın 

kullanılmasını, yıkıcı davranışların sergilenmesini içermektedir. Bu nedenle, 

olumlu çatışma çözme stilinin kullanılması eşlerin uyum düzeyini 

yükseltirken olumsuz çatışma çözme stilinin kullanılması da eşlerin uyum 

düzeyini düşürmektedir (Çakmak Tolan, 2015). İtaat/boyun eğme çatışma 

çözme stilini kullanan kişiler, eşinin isteklerini kabul etmekte ve eşine uyum 

sağlamaktadır. Bu çatışma çözme stilinin kullanılmasının eşler arasındaki 

uyumu artırması, toplulukçu kültürlerde görülen bir sonuç olarak 

açıklanmaktadır (Hacı, 2011). Gottman (1993) geri çekilme çatışma çözme 
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stilini kullanan eşlerin olumlu ya da olumsuz duygularını ifade etmekten ve 

tartışmadan kaçındıklarını belirtmiştir. Bu nedenle, eşler arasında duygusal 

mesafe oluşmakta ve sorunlar daha sonra tekrar ortaya çıkmaktadır. Bu 

durum, eşler arasındaki uyumu olumsuz yönde etkilemektedir (aktaran 

Çakmak Tolan, 2015). 

Evlilik ilişkisini geliştirici eğitimlere katılmanın, bu konuda danışmanlık 

almanın ve terapi görmenin eşler arasındaki uyumu artırdığı bulunmuştur 

(Davoodvandi ve diğerleri, 2018; Ekşi ve Kahraman, 2012; Kalkan, 2002; 

Sardoğan ve Karahan, 2005; Whisman ve Jacobson, 1992; Yalçın ve Karahan, 

2007; Zimmerman ve diğerleri, 1997). Bu çalışmalardaki eğitim programları 

incelendiğinde, eşlerin çatışma çözme ve iletişim becerilerinin 

geliştirilmesinin amaçlandığı görülmektedir. Benzer şekilde, çalışmalarda 

etkililiği incelenen terapi yaklaşımları da kişilerin çatışma çözme ve iletişim 

becerilerini geliştirmeyi, evlilik ilişkisini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Bulgularda da belirtildiği gibi, bireylerin çatışma çözme ve iletişim becerileri 

eşler arasındaki uyumu etkilemektedir. Kişilerin bu becerilerini geliştirmeye 

yönelik eğitim programlarına katılmaları ve psikolojik destek almaları, 

eşleriyle arasındaki uyumun artmasını sağlayabilmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

Eşler arasındaki uyumun ve uyumla ilişkili kavramların tanımlarının yapılmış 

olmasına rağmen, bu kavramların birbirlerinin yerine kullanıldığı çalışmaların 

alanyazında bulunduğu görülmektedir. Araştırmacıların, çalışmalarını 

yürütürken eşler arasındaki uyum ve uyumla yakından ilişkili kavramların 

tanımlarına dikkat etmeleri önerilebilir. Bu sayede, olabilecek kavram 

karmaşasının engellenmesi sağlanabilir. 
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Eşler arasındaki uyumun cinsiyete göre farklılaşmadığı görülmektedir. Ancak 

bu iki değişken arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğunu 

bulan çalışmalar da alanyazında mevcuttur. 

Alanyazında eşler arasındaki uyumun eğitim düzeyine göre hem farklılaştığı 

hem de farklılaşmadığı çalışmalar bulunmaktadır. Eşler arasındaki uyum ile 

eğitim düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğunu bulan 

çalışmalara göre, eğitim düzeyi yükseldikçe eşler arasındaki uyum da 

artmaktadır.  

Alanyazında eşler arasındaki uyumun sosyoekonomik düzeye göre hem 

farklılaştığı hem de farklılaşmadığı çalışmalar bulunmaktadır. Eşler 

arasındaki uyum ile sosyoekonomik düzey arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir ilişkinin olduğunu bulan çalışmalara göre, sosyoekonomik düzeyi 

yüksek olan kişilerin uyum düzeyi de yüksektir. Sosyoekonomik düzey ile 

eğitim düzeyi arasında olumlu yönde bir ilişkinin olduğu dikkate alındığında, 

bireylerin yüksek eğitim almaları yönünde desteklenmesi önerilmektedir. 

Alanyazında eşler arasındaki uyumun evlenme biçimine göre hem farklılaştığı 

hem de farklılaşmadığı çalışmalar bulunmaktadır. Eşler arasındaki uyum ile 

evlenme biçimi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğunu 

bulan çalışmalara göre, görücü usulüyle evlenen çiftler eşleriyle daha 

uyumsuzdur. Bu nedenle, bireylerin evlenmeden önce birbirlerini tanımaları 

önerilmektedir. 

Eşlerin değer tercihleri arttıkça uyum düzeylerinin de yükseldiği 

görülmektedir. Benzer değerlere sahip olan kişilerin eşleriyle daha uyumlu 

olduğu ifade edilmektedir. Bireylerin, evlilik ve aile ile ilişkili değerlerin 

önemini kavramalarını sağlayacak çalışmalar yapılabilir. 
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Eşlerin kişilik özelliklerinin uyum düzeylerini etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Kişilik özelliklerinden nevrotizmin eşler arasındaki uyumu 

olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur. Beş faktör kişilik özelliklerinden 

dışadönüklük, deneyime açıklık, uyumluluk ve öz-disiplinin eşler arasındaki 

uyumu olumlu yönde etkilediği çalışmalar alanyazında bulunmaktadır. 

Eysenck’in kişilik özelliklerinden psikotizmin eşler arasındaki uyumu 

olumsuz yönde etkilediği ifade edilmektedir. Eşler arasındaki uyumu; 

Cloninger’ın mizaç alt boyutlarından zarardan kaçınmanın olumsuz yönde, 

karakter alt boyutlarından iş birliğinin ve öz denetimin ise olumlu yönde 

etkilediği görülmektedir. Bireylerin, sahip oldukları kişilik özellikleri ve 

kişilik özelliklerinin evlilik ilişkisine olan etkisi hakkında farkındalık 

kazanmaları sağlanabilir. 

Eşlerin bağlanma stillerinin uyum düzeylerini etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Güvenli bağlanan eşlerin, güvensiz bağlanan eşlere kıyasla daha 

uyumlu olduğu görülmektedir. Eşlerin kaygı ve kaçınma düzeyi yükseldikçe, 

eşler arasındaki uyumun azaldığı bulunmuştur. Bireylerin bağlanma ve 

bağlanmanın yakın ilişkilere olan etkisi konusunda bilgilendirileceği 

çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

Eşlerin birbiriyle kurduğu iletişimin eşler arasındaki uyumu etkilediği 

görülmektedir. Empatik eğilim düzeyi yüksek olan, iletişim becerileri 

gelişmiş, önemli kararları birlikte veren, eşiyle paylaşımlarda bulunan, eşiyle 

ilgilenen ve eşine vakit ayıran kişilerin eşleriyle daha uyumlu olduğu ifade 

edilmektedir. Bireylerin eşleriyle kurdukları iletişime dair farkındalık 

kazanmaları sağlanabilir. 

Evlilik çatışmasının eşlerin uyum düzeyini etkilediği belirtilmiştir. Problem 

çözme becerileri gelişmiş, olumsuz çatışma çözme stilini ve geri çekilme 
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stilini az kullanan, olumlu çatışma çözme stilini ve itaat/boyun eğme stilini 

çok kullanan, eşiyle daha az tartışan ve tartıştıktan sonra aralarındaki problemi 

çözmek için çabalayan kişilerin uyum düzeyinin yüksek olduğu bulunmuştur. 

Bireylerin çatışmaları ele alış şekli hakkında farkındalık kazanmaları 

sağlanabilir. 

Çatışma çözme ve iletişim becerilerini geliştirici eğitim programlarına 

katılmanın ve evliliği güçlendirmek için psikolojik destek almanın, eşler 

arasındaki uyumu artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bireylerin, çatışma çözme 

ve iletişim becerilerinin artmasını sağlayacak eğitim programlarına 

katılmaları ve eşleriyle aralarındaki ilişkiyi geliştirmek için danışmanlık veya 

terapi yardımı almaları önerilmektedir. 
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ANNE BABA TUTUMLARININ ERGENLERDEKİ 

ANTİSOSYAL DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İLE 

İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ1 

 

Uzm.Psk. Çağlar ŞAHAN 

 

 

 

 

 

 

1 Bu çalışma Çağlar Şahan’nın tezsiz yüksek lisans projesinin bir kısmını     

içermektedir. 
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GİRİŞ 

Bireyin gelişimi, anne karnında başlayıp, doğumuyla devam eden ve bu 

gelişimin belli başlı aşamalarla ilerlemesiyle ölüme kadar süren bir evredir. 

Büyüme, gelişme ve olgunlaşma gibi durumların görüldüğü ve bireyin 

çocukluğundan yaşlılığına kadar devam eden bir süreçtir. Birey, yaşamı 

boyunca birbirinden farklı olan gelişim dönemlerinden geçer ve bu dönemleri 

çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi gelişim dönemlerine ayırarak 

incelemek mümkündür (Koç, 2004).  

Ergenlik dönemi, birçok kuramcı tarafından farklı boyutlarda incelenmiştir. 

Ergenin ailesiyle, arkadaş çevresiyle ilişkileri ve kişiliğinin temeli bu 

dönemde oluşmaya başlar. Ericson’a göre de ergenin kimlik karmaşası 

yaşadığı bir dönemdir. Kimlik karmaşasının yaşanması beraberinde krizleri de 

meydana getirir. Yaşadığı kimlik karmaşası ve krizler ergen bireyin çatışmalar 

yaşamasına neden olabilmektedir. Bu çatışmalardan dolayı ergen, 

ebeveynleriyle de zaman zaman problemler yaşamaktadır. Yaşanan bu 

problemler ergende antisosyal davranışlara kadar gidebilecek davranış 

problemlerine neden olmaktadır (Dinçel, 2006; Gül ve Güneş, 2009; Yavuzer, 

2005). 

Ergenlik, bireyin doğup büyüdüğü dönemleri takip eden, vücudunda fiziksel 

olarak farklı değişimlerin meydana geldiği ve bireyin çocukluk evresinin 

sonlanıp yetişkinlik evresine geçişinin belli bir dönemini kapsayan bir evredir. 

Bu geçiş dönemi ergen gencin fiziksel olarak dış görünüşü ve psikolojik 

olarak da ruhsal gelişiminde çeşitli değişikliklere yol açmaktadır. Kızlarda ve 

erkeklerde ergenlik farklı yaşlarda başlayıp, farklı dönemlerde sonlanabilir. 

Ergenlik dönemi, insan hayatında çok önemli ve kritik olarak sayılabilecek bir 

dönemdir. İnsanın kişiliğinin ve davranışlarının şekilleneceği bir dönem 
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olarak söz etmek mümkündür. Ergen bireylerin bu dönem içerisinde 

karşılaşabileceği birçok risk bulunmaktadır. Ergenlik dönemi antisosyal 

davranışlar, madde kullanımı, okuldan kaçma ve bırakma gibi riskli 

davranışların görülme olasılığının yüksek olduğu bir dönemdir (Telef, 2014). 

Özellikle ergenlerin geleceğe yönelik yaptıkları bazı riskli davranışlar, bu 

ergenler için önlem alınması gerektiğini, öncelikli olarak ebeveynleri ve yakın 

çevreleri tarafından dikkate alınmalıdır. Ergenlerde ortaya çıkan ve 

yaşamlarını olumsuz bir şekilde etkileyecek bu davranışları, riskli davranışlar 

olarak isimlendirmek mümkündür. Ergenlik çağındaki gençler için, riskli 

sayılacak davranışları gruplayarak sıralamak ve içeriklerine kısaca bakmak 

yararlı olacaktır. Ergenlik dönemi, çocukluk yaşantılarının gözden geçirildiği, 

çocuklukta oluşan olumsuz durumların onarılması, yeni ve farklı 

olumsuzluklara karşı duyarlı olunan yaşamın en zorlu ve önemli evrelerinden 

biridir. Hızlı bir şekilde gelişen fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak meydana 

gelen değişiklikler gençlik döneminde belirmektedir (Kaşıkçı, 2014). 

Ergenin, sosyalleşmesi ailede başlamaktadır. Ergenler bireysel ve toplumsal 

olarak rollerini aile ortamı içinde öğrenirler. Aile; anne, baba ve çocuk veya 

çocuklardan oluşan toplumun en küçük kurumudur. Aile, üyeleriyle birlikte 

hem bireysel hem de sosyal ve kültürel olarak görevlerini yerine getiren ve bu 

şekilde neslin devamını sağlayan, toplum içerisinde yer alan sosyal bir 

kurumdur (Yavuzer, 1996; Yavuzer, 2005). 

Ailelerin, ergene karşı tutumlarında ve kuralların uygulanmasında, tutarlı 

davranmaları konusunda dikkatli olmaları ergenin sosyal olarak 

davranışlarının belirlenmesinde önemli bir rol almaktadır. Kontrolcü, otoriter, 

aşırı koruyucu tutumlar ergenlerin olumsuz sosyal tavırlar geliştirmelerine 

neden olabileceğinden, ailelere demokratik ve eşitlikçi bir tutum sağlanan 
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ortamda çocuklarını yetiştirmelerini önermek daha doğru olacaktır (Şahin ve 

Özçelik, 2016). 

Ebeveynlerin tutumları, ergen ve çocukların sağlıklı ve sosyal gelişimlerinde 

etkili olmaktadır. Anne baba ve çocuk arasındaki ebeveynlik tutum ve 

davranışları, aralarındaki psikolojik bağ bu gelişimi etkilemektedir (Darling 

ve Steinberg, 1993).   Baumrind’in, ana baba stilleri kavramını ortaya 

atmasıyla birlikte, son 40 yıl gibi bir süreyi içine alan ve batı ülkelerindeki 

ebeveyn tutum ve davranışlarının çocuk ve ergenlerin gelişimindeki etkisi 

yaygın olarak araştırılmıştır (Sümer, Aktürk ve Helvacı, 2010). 

Anne baba tutumlarının, bireyin davranışları, duyguları ve düşünceleri 

üzerinde etkisi farklı araştırmalarda incelenmiştir (Atmaca, 2019; Balkaya ve 

Ceyhan, 2007; Bahadır, Certel, Varol ve Saracaloğlu, 2014; Güven, 2011; 

Kabasakal ve Arslan, 2014; Kaplan ve Ak, 2018; Karabulut Demir, 2007; 

Kaşıkçı, 2014; Şahin ve Özçelik, 2016; Yıldız ve Erci, 2011).  Bu çalışmalar, 

ergenlerin duygu ve davranışlarında ebeveyn tutumunun ne derece önemli 

olduğunu ortaya koymaktadır. Çocuğun dünyaya geldiği ilk sosyal ortam olan 

aile ortamı, çocuk için özellikle ergenlik dönemine geldiğinde kişilik 

gelişiminde büyük bir öneme sahiptir. Ebeveynlerin çocuk yetiştirmede 

belirledikleri tutumlar, çocuğun kişiliğini ve davranışlarını şekillendirecek ve 

bu davranışların olumlu ya da olumsuz olarak belirlenmesinde önemli bir paya 

sahip olacaktır. Bu açıdan sonuç olarak, ergenlerin özgüven (Bahçivan-

Saydam ve Gençöz, 2005; Erkan, 2018), uyum problemleri (Kabasakal, 2001; 

Kalyencioğlu ve Kutlu, 2010), sosyal becerilerinin gelişimi (Pala Özçelik, 

2020), kişilik (Karaman, 2013) ve kimlik belirleme (Yavuzer, 2005) gibi 

önemli temel davranışlarında, anne baba tutumlarının etkili olduğunu 

belirtilmektedir. Antisosyal davranış problemleri de bu çerçevede 

araştırmacılar tarafından incelenmiştir (Ünal, 2018). 
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Antisosyal davranışlar, toplum tarafından kabul görmeyen, başkalarına zarar 

veren ve yasalar karşısında suç olarak sayılan davranışlardır (Arda, 2019). Bu 

davranışlar, saldırgan hareketler (Karakayalı, 2020; Sezer, Kolaç ve Erol, 

2013), evden kaçma (Ulusoy, Demir ve Baran, 2005; Zengin, 2013), hırsızlık 

ve başkalarına zarar verme (Balkaya ve Ceyhan, 2007), yangın çıkarma (Çelik, 

Aktepe ve Kocaman, 2014) gibi davranışlardır. Antisosyal davranış gösteren 

ergenler bireysel ilişkilerinde tutarlılık göstermezler, dürtülerini kontrol 

etmekte zorluk yaşarlar, sorumluluk almak istemezler ve başkalarını suçlama 

eğiliminde olurlar. Amerikan Psikiyatri Birliği (APA)’ nin tanı kitabı DSM-5’te 

antisosyal davranışlar, yasalara aykırı davranma, dürtüsel davranışlar, yalan 

söyleme, sahtekârlık gibi olumsuz davranış örnekleri gösterilmektedir. 

İncelenen araştırmalarda anti sosyal davranışlar için, çocukluk döneminde 

davranım bozukluğu, yetişkinlik döneminde ise antisosyal kişilik bozukluğu 

olarak adlandırılmaktadır. Antisosyal davranışlar incelenirken özellikle 

olumsuz anne baba tutumlarını sergileyen ailelerin çocuklarında anti sosyal 

davranışların ortaya çıkmasında en belirleyici etkenlerden biri olduğu 

belirtilmektedir (Duyguner, 2018).  

Bu çalışmada, ergenlerin antisosyal davranışları üzerinde, anne baba tutumlarının 

etkisinin incelendiği araştırmaların ve ergenlerde davranış problemleri, uyum 

problemleri, madde kullanımı, saldırganlık, suç işleme eğilimleri ile ilgili 

etkilerini inceleyen araştırmaların derlenmesi ve sunulması amaçlanmıştır. 
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ANNE BABA TUTUMLARI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Anne Baba Tutumları 

Tutum bireyin genel olarak, herhangi bir nesneye veya bireye karşı geliştirmiş 

olduğu doğrudan gözlemleyemediğimiz, öncelikle bilişsel ve davranışsal 

olarak nitelenen tutarlı psikolojik, davranışsal bir tepkidir (İnceoğlu, 2010).  

Anne baba tarafından çocuğa ve ergene gösterilen davranış ve tutumlar, 

çocuğun toplum içinde zamanla geliştikçe birey olarak belli başlı davranış 

örüntülerini oluşturmasında yardımcı olmaktadır. Anne baba bu tutum ve 

davranışlarıyla çocuğa model olmaktadır. Çocuğun kişiliğinin oluşumunda da 

ebeveyn tutumlarının etkisi görülmektedir (Acar, Demir, Görmez ve Keser, 

2015). 

Her anne ve babanın çocuk yetiştirirken kendi amaçları doğrultusunda 

çocuğunun en iyi özelliklere sahip olabilmesi için uyguladığı ve kendine ait 

benimsediği yöntemleri vardır. Genel olarak ebeveynler kendi inanç ve 

tutumlarını, rol model olarak göstererek çocuklarına uygularlar, çocuklarına 

uyguladıkları bu tutumlar her anne baba da farklı şekillerde ortaya çıkar. 

Farklı olarak uygulanan bu davranış ve tutumlar, çocukların yetiştirilme 

tarzında değişikliğe neden olur. Literatürde çocuğun ve özellikle ergenlerin 

olumlu ya da olumsuz davranışlarına sebep olan tutumlar bazı kavramlarla 

açıklanmıştır (Aksoy, Kahraman ve Kılıç, 2009; Karabulut Demir, 2007). 

Yapılan bir araştırmada 196 tane çocuğun problemli davranışları 

incelenmiştir. Araştırmanın bulgularında, çocukların problemli davranışları 

göstermesinde anne baba tutumlarının da etkisinin olduğu sonucuna 

varılmıştır. Aşırı derecede psikolojik kontrolün uygulandığı ve aşırı şefkatin 

gösterildiği ebeveyn tutumunda çocuklarda problemli davranışlarda artışın 
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olduğu görülmüştür. Ayrıca düşük seviyedeki psikolojik kontrol ile sevgi ve 

şefkatin ihmalkâr bir ebeveynlik tarzı olduğunu belirtmişlerdir (Aunola ve 

Nurmi, 2005).  

Anne Baba Tutumlarıyla ile İlgili Kuramlar 

Psikodinamik Yaklaşım 

Psikodinamik yaklaşımın, anne baba tutumlarına bakış açısına göre, anne baba 

ve çocuk arasındaki duygusal bağın çocukluktan ergenliğe kadar bireyin 

kişilik gelişimi başta olmak üzere psikolojik, sosyolojik ve psikoseksüel 

gelişimini etkilemektedir. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kurdukları 

duygusal bağların farklılıkları, anne baba tutumlarıyla ilişkilidir ve bu 

tutumların da farklı olmasına sebep olmaktadır.  Freud’ un gelişim 

dönemlerine göre, bebeklikten çocukluğa kadar olan gelişim sürecinde, 

ebeveynlerin çocuklarını yetiştirirken gösterdikleri tutumların aşırı ya da 

yetersiz olması kişilik, psikoseksüel, psikolojik, sosyolojik gelişimlerini de 

etkilemektedir (Doğru Gülçiçek, 2019). 

Davranışçı Yaklaşım 

Davranışçı yaklaşımın öncüsü olan Skinner‘a göre, çocuğun davranışlarının 

gelişiminde pekiştireçler önemli bir yer tutar. Çocuğun gelişiminde özellikle 

ergenlik döneminde kimlik kazanırken, anne ve babanın benimsemiş olduğu 

ve uyguladıkları tutumlar, ödül ya da cezanın uygulanması, anne babanın 

tutarsız davranması gibi durumlar, kişiliğin oluşumunda olumlu ya da 

olumsuz olarak çocuğun sosyal yaşantısında, aile içi ilişkilerde etkili 

olmaktadır. Ergenlik döneminin başlangıcından itibaren, ergenlerin 

davranışlarında problemlere sebep olabilmekte ve antisosyal davranışları 

ortaya çıkarabilmektedir (Güler, 2010; İnanç ve Yerlikaya, 2012). 
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Sosyal Bilişsel Yaklaşım 

Martin Hoffman (1970), sosyal öğrenme ile disiplin tekniğini, bilişsel 

yaklaşımla birlikte değerlendirerek, kuramında içselleştirmeden bahsetmiştir. 

Anne ve baba tarafından çocukları yetiştirirken uygulanan disiplin 

yöntemlerinin, toplumsal olarak çocuğun davranışlarında olumlu ve olumsuz 

olarak nasıl içselleştirildiğini ve yansıttığını açıklamıştır. Anne babanın 

baskıcı tutum sergilediği disiplin yöntemleri, çocuk ve ergenin antisosyal 

davranış problemlerine neden olarak, çocuğun empati kurabilmesini 

zorlaştırmaktadır (Sayıl ve Yağmurlu, 2012). 

Anne Baba Tutum Modelleri 

Ebeveynlerin çocuklarıyla kurduğu iletişim şekli, benimsedikleri davranış 

şekilleri ve tutumlar, çocuğun yaşamı boyunca tutarlı bir kişiliğinin 

oluşmasında, sosyal becerileri kazanmasında, davranışlarının tutarlı 

olmasında önemli bir rol oynamaktadır. Her ebeveynin çocuğuna karşı 

tutumları farklıdır (Demiriz ve Öğretir 2007; Örgün Kuru, 2000).  

Anne baba tutumlarının bu farklılıkları geçmiş tarihlerden bu yana pek çok 

araştırmacı tarafından incelenmiştir ve farklı modellerle açıklanmıştır 

(Karabulut Demir, 2007; Steinberg, Lamborn, Dornbusch ve Darling, 1992; 

Yılmaz, 1999). 

Ebeveynin ergen çocuklarına sevgi, şefkat, ilgi göstermemesi, psikolojik 

bakımdan ergen çocukla ilgilenmemesi, diğer bir adıyla da ebeveyn reddi 

olarak da söz edebileceğimiz durumlar da ergenlerin psikolojik ve davranışsal 

gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Bu da ergenlerin anti sosyal ve 
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problemli davranışlar göstermesine neden olmaktadır (Pekel Uludağlı ve 

Sayıl, 2013).  

Anne baba tutumları, çocuk ve ergenler üzerinde aslında bir talep olarak 

nitelendirilmektedir. Ergenin davranışlarının kontrol edilmesi, izlenmesi 

ebeveyn tutumlarının oluşmasını sağlamaktadır. Ebeveyn tarafından 

davranışlarının kontrol edilmesi, izlenmesi, çocuk ve ergenin davranışlarını 

ve gelişimini etkilemektedir. Demokratik ebeveynlerin ergen ve çocukları, 

otoriter ebeveynlerin ergen ve çocuklarına göre; daha uyumlu, dengeli, yetkin 

olmaktadır. Hem ebeveynler hem de çocukları daha esnektir (Baumrind, 

2005). 

1971 yılında Baumrind’in ileri sürdüğü anne baba tutum modeli, 

şimdiye kadarki modeller içinde en çok kabul gören ebeveynlik modeli 

olmuştur. Bu modele göre, anne baba tutumu demokratik, izin verici ve 

otoriter olarak üç kavramla açıklamıştır (Ünal, 2018). 

Demokratik Anne Baba Tutumu 

 Demokratik anne baba ebeveynlik tutumunda, ebeveyn çocukla 

iletişim halindedir, çocuğun fikirlerini sorar, çocuğa daha anlayışlı 

davranır ve çocuğa güvenli bir ortamda olduğu hissettirir. Bu tutum 

sonucunda çocuk genel olarak hem kendisine hem de çevresine karşı 

saygılı davranış gösterir (Gümüş, Kurt, Güney Ermurat ve Feyetörbay, 

2011; Kars, Bektaş ve Akyürek, 2019). 

Aynı zamanda demokratik aile tutumda, aile içinde belli bir oranda 

disiplin de uygulanır. Çocuk duygusal olarak kendisini yalnız hissetmez 

ve çocuğa bireysel olarak özgürlük tanınır. Bu tarz bir tutum 
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benimseyen ailelerde yetişen çocuklar; çevresiyle daha uyumlu, 

iletişime açık ve psikolojik olarak daha olumlu gelişim gösteren 

bireyler olmaktadırlar (Sümer, Gündoğdu Aktürk ve Helvacı, 2010).  

Demokratik anne baba tutumu için, etkili anne babalardır 

diyebileceğimiz bu tarz tutumdaki ebeveynler, davranışları belirlemede 

net kurallar koyarlar ve bu kuralları tutarlı bir şekilde uygularlar. Uyku 

zamanına karar verme, aile içindeki konularda planlama yapma gibi 

birçok konuda çocuklarının fikrini sorarlar. Çocuklarına her zaman 

gerekli ve yeterli açıklamayı yaparlar (Steinberg, 2020). 

Demokratik ebeveyn tutumunda, diğer bir adıyla yetkili ebeveynlikte 

ergene hem özerklik ve öz irade imkânı verilir hem de uygun bir şekilde 

daha çok çatışmacı disiplin uygulanır. Böylece ergen daha uyumlu 

davranışlar göstermektedir (Baumrind, 1966; Baumrind, Larzelere ve 

Owens, 2010). 

İzin Verici Anne Baba Tutumu  

İzin verici ebeveynlik tutumunda, ebeveyn çocuğun gösterdiği 

davranışlara karşı kısıtlayıcı bir sınır çizmez, aile çocuğa ilgi gösterir 

ama davranışları kontrol etmede çocuğu gereğinden fazla serbest 

bırakır. Bu tarz anne baba tutumu ile yetişen çocuk, sorumluluk 

almaktan kaçınır, duygularını kontrol etmede güçlük çeker (Karabulut 

Demir, 2007; Ünal, 2018; Sümer, Gündoğdu Aktürk ve Helvacı, 2010). 

İzin verici anne baba tutumu iki alt kategoride incelenir. Bu modele 

göre ilk olarak müsamahakâr davranış tutumu sergileyen aileler 

çocuklarına karşı çok ilgili olurlar fakat onların davranışlarını kontrol 
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etmezler. Bu tutumla yetişen çocuklar, çevresine karşı duyarsız 

davranırlar. Ayrıca bu tarz tutumla yetişen çocuklar saldırgan 

davranışlarda gösterebilmektedir. İzin verici anne baba tutumundaki 

diğer bir alt kategorideki davranış tutumu ise ihmalkâr davranıştır. Bu 

tutumu sergileyen aileler çocuklarına karşı aşırı derecede kayıtsız 

davranırlar, kontrol etmezler, onlarla çok fazla zaman geçirmezler, 

kaliteli ve etkili iletişim kurmazlar (Ünal, 2018). 

Otoriter Anne Baba Tutumu 

Otoriter ebeveynlik tutumunda ise, ebeveynler daha baskıcı olurlar, 

çocuğun isteklerinden çok kendi isteklerinin uygulanmasını isteyen bir 

tutum sergilerler. Aşırı kontrol durumu vardır, ebeveynler 

çocuklarından koşulsuz kabul ve koşulsuz itaat beklerler ve iletişim 

genel olarak tek yönlü olduğu için çok sağlıklı iletişim görülmez. 

Otoriter tutumla yetişen çocuklarda, özgüven eksikliği görülür, kendini 

ifade etmede güçlük yaşarlar, böyle durumlar ise çocuğun kaygılı 

olmasına sebep olmaktadır. Bu tarz tutumla yetişen çocuklar kendilerini 

ifade etmede sorun yaşadıkları için de içine kapanık olurlar. Otoriter 

anne baba tutumuyla büyüyen çocuklar, ergenlik dönemine 

geldiklerinde ise, iletişim sorunları yaşamakta ve kaygı duymaktadırlar. 

Baskıcı tutumdan dolayı, bu döneme gelen ergenler zarar görebileceği 

dış ortamlara yönelebilmekte, farklı bir otorite figürü ile 

karşılaştıklarında otoriteye itaat etmekte fakat kendi güçlerini 

gösterebilecekleri bir ortamda ise antisosyal bir davranış olan saldırgan 

davranışları göstermektedirler. Bu durumda, ergenlerin daha çok suça 

yönelmelerine sebep olmaktadır. Ergenlerin göstermiş oldukları bu tarz 



AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER 2| 169 

 

saldırgan ve antisosyal davranışları kendileriyle, aileleriyle ve sosyal 

çevresiyle çatışma yaşamalarına sebep olmaktadır (Güven, 2011; 

Kabasakal ve Arslan, 2014; Karabulut Demir, 2007; Ünal, 2018). 

Otoriter ebeveyn tutumlarının uygulandığı ergenlerde uyum 

problemleri, yetersizlikler, düşmanlık, psikolojik zayıflık 

görülebilmektedir. Otoriter ebeveynlik tutumunda ergene karşı 

zorlayıcı bir davranış sergilenmektedir (Baumrind, Larzelere, Owens, 

2010). 

Anne Baba Tutumlarında Kübik Model 

Bu modele göre ise; katı- kontrollü tutum gösteren anne babaların 

çocukları genellikle suçlu ve kaçak rolünde olurlar. Otorite olarak 

gördükleri ebeveynlerinin kendilerini reddetmesinden korkarlar. Bu 

durum çocuk ve ergenlerin, farklı olumsuz davranışlara yönelmesine ve 

suç davranışını göstermesine neden olabilmektedir. Bu tarz tutumla 

yetişen çocuklar evden, okuldan kaçma ve saldırgan davranışlar 

gösterirler. Müsamahakâr (hoşgörülü) tutumda ise, çocuklar şımarık, 

itaatsiz davranışlar gösterdikleri için ergenlik dönemine doğru 

antisosyal davranışlar sergileyebilirler. Otoriter, saldırgan nörotik 

tutum gösteren anne babaların çocuklarında ise, öfkeli ve saldırgan 

davranışlar görülür. Toplum içinde kabul görmeyen suç işleme, evden 

ve okuldan kaçma gibi antisosyal davranışlar görülmektedir (Whirter 

ve Voltan Acar, 2000). 
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Problem Davranış Teorisi   

Problem davranış teorisi Richard Jessor ve Shirley Jessor tarafından 

ortaya atılan, temel olarak problemli davranışların sebepleri üzerinde 

çalışılan bir teoridir. Bu teoriye göre, problemli davranışlara; madde 

kullanımı, alkol kullanma, antisosyal davranışlar örnek verilebilir. 

Problemli ve riskli olarak kabul edilen bu davranışlar; çocukların ve 

ergenlerin kişilik gelişimini, çevre ile olan iletişimlerini etkilemektedir. 

Özellikle ergenlik döneminde, ergenin bağımsız davranma isteği ve 

ebeveyn tutumları çatışmaya ve antisosyal davranışlarda dâhil olmak 

üzere birçok problemli davranışların ortaya çıkmasına sebep 

olabilmektedir (Siyez, 2006). Anne baba tutumlarından özellikle 

otoriter tutumu uygulayan ebeveynlerin ergen çocuklarında, anti sosyal 

davranış görülme oranı fazlayken; demokratik ve sağlıklı tutum 

benimseyen ebeveynlerin çocuklarında problemli davranış görülme 

riskinin daha az olduğu görülmüştür (Karaman, 2013; Siyez ve Aysan, 

2007). 

Davranış Problemleri 

 Ebeveynlerin çocuk yetiştirme davranış ve tutumları, çocuğun 

davranışlarının belirlenmesinde etkili faktörlerdendir. Her çocuğun bu 

tutumlara yaklaşma şekli farklıdır. Çocuğun kendi özelliklerinden de 

kaynaklı olarak bu problemler; içsel ya da dışsal davranış problemleri 

olarak farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Literatürde çocukta davranış 

problemlerinin ortaya çıkmasında ebeveyn tutumlarının önemli etkisi 

olduğunu gösteren araştırmalar vardır. Bu araştırmaların genelinde 
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sonuç olarak, demokratik anne baba tutumu, çocuk ve ergenlerde 

içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış davranış sorunlarında olumlu 

düzeyde kendisini gösterirken; otoriter tutumda ise, tam tersi olarak 

içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış davranışların arttığı görülmektedir. 

(Kahraman ve Yılmaz Irmak, 2019; Kızılpınar, Çolak, Atak ve Öncü, 

2019; Seven, 2007).  

Ergenlerde davranışsal sorunların oluşmasındaki, risk etkenlerinin 

arasında ebeveynlerin rolü büyüktür. Aile içi şiddet, otoriter ya da aşırı 

hoşgörülü aile tutumu, ailenin ihmalkâr davranması, ailesel risk 

etkenlerindendir. Aynı zamanda ebeveyn tutumlarının bu risk 

etkenlerinin oluşmasına engel olduğu da söylenebilir. Aile içi iletişimin 

sağlıklı olması, ergenlerde madde kullanımında risk faktörüne karşı 

koruyucudur (Alikaşifoğlu, 2008). 

Ebeveyn tutumları, çocuk ve ergenlerde anti sosyal davranış 

problemlerine neden olmaktadır. İçselleştirilmiş davranış 

problemlerine kıyasla dışsallaştırılmış davranış problemleriyle daha 

çok karşılaşılmaktadır. En çok karşımıza çıkan dışsallaştırılmış 

davranış problemi ise, saldırganlık olarak görülmüştür (Pereira, 

Canavarro, Cardaso ve Mendonça, 2009). 

Ebeveyn tutumlarından kaynaklı davranış problemlerinden birisi de 

ergenin kendisine ve çevresine karşı duyarsızlaşmasıdır. 

Duyarsızlaşma, ergenin çevresiyle olan uyum problemi olarak da 

nitelendirilir. Ergenin duyarsızlaşması kişilik gelişimini de olumsuz 

olarak etkilemekte ve bu tutumlar davranış problemlerine neden 
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olmaktadır. Otoriter ve izin verici anne baba tutumunda duyarsızlaşma 

daha yüksek görülürken; demokratik ebeveyn tutumunda daha düşük 

olduğu görülmüştür (Wolfradt, Hempel ve Miles, 2003).  

İçselleştirilmiş Davranış Problemleri  

Ebeveyn tutumlarının, çocuk ve ergenlerde neden olduğu davranış 

problemlerinden birisi de içselleştirilmiş davranış problemidir. 

İçselleştirilmiş davranış problemlerinin içerisinde kaygı, korku, endişe 

ve üzüntü yer almaktadır. İçe yönelik davranış problemleri, çocuğun 

daha çok kendi iç dünyasında yaşadığı, doğrudan gözlemlenmesi zor 

olan, içe dönük sorunlardır. Otoriter bir ailede, sert bir disiplin ile 

büyütülen çocuklar içe yönelik davranış problemi gösterebilmektedirler 

(Sümer ve Sakman, 2018). 

Dışsallaştırılmış Davranış Problemleri 

Dışsallaştırma davranış problemleri, karşı gelme, anti sosyal, saldırgan, 

zarar veren davranışlar olarak tanımlanabilir. Çocuklarda küçük 

yaşlarda kavga etme, yalan söyleme gibi davranışlar görülebilmektedir. 

Çocukların bu davranışlarına, ebeveynler tarafından tutarlı 

davranılmadığında ergenlik dönemine geçişle birlikte, anti sosyal 

kişiliğin oluşmasına ve suç işlemeye eğilim gösteren davranışlara sebep 

olabilmektedir. (Akçinar ve Baydar, 2018). 

Ebeveynlerin gösterdiği olumsuz tutumlar, zamanla çocuğun olumsuz 

davranış sergilemesine neden olmaktadır. Otoriter ve kısıtlayıcı anne 

baba tutumları, ceza faktörüyle birlikte olduğunda çocuklarda olumsuz 
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sosyal davranışlara yol açmakta, çocuk ve ergenlerde dışsallaştırma 

davranış problemleri görülmesine sebep olmaktadır (Akçinar ve 

Baydar, 2018; Akün, 2013; Kızılpınar, Çolak, Atak ve Öncü, 2019). 

Antisosyal Davranışlar 

Antisosyal davranışlar, toplum tarafından kabul görmeyen, genel olarak 

şiddet içeren davranışları ve suç işlemeye kadar uzanan birçok davranış 

şekillerini içermektedir. Ergenlerde, antisosyal davranışlara ilk başta 

anne baba tutumları olmak üzere pek çok faktör sebep olmaktadır 

(Balkaya ve Ceyhan, 2007; Yıldız ve Erci, 2011). 

 Antisosyal davranışlar içerisinde; sosyal kuralları ihlal etme, yasadışı 

davranışlarda bulunma, canlılara zarar vermek, sahtekârlık, yalan 

söyleme, saldırgan davranışlarda bulunma, istismar gibi çok geniş bir 

örüntüyü içeren olumsuz davranışları içermektedir (Atmaca, 2019; 

Certel, Bahadır, Varol ve Saracaloğlu, 2014; Gençtarım-Kuru, 2010). 

 Amerikan Psikiyatri Birliğinin tanı ölçütleri el kitabı olan DSM-V ‘de 

kişilik bozuklukları tanısal ölçütlerinin B kümesinde yer alan antisosyal 

(toplumdışı) kişilik bozukluğu olarak yer almaktadır. Bu bilgilere göre: 

1. Tutuklanmasına yol açan yineleyici eylemlerde bulunma, yasal 

yükümlülüklere uymama. 

2. Sık sık yalan söyleme, takma adlar kullanma, sahtekârlık 

3. Dürtüsellik 

4. Saldırganlık, sık sık kavga etme, sinirlilik 
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5. Kendisinin ve başkalarının güvenliğini umursanmaması  

6. Sürekli olarak devam eden sorumsuzluk davranışı, sürekli olarak 

bir işinin olmaması 

7. Başkalarına kötü davranma davranışları ve bu davranışlardan 

dolayı pişmanlık duymama görülebilmektedir (DSM-V, 2014). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayımlanan, uluslararası 

hastalık sınıflandırması olarak kullanılan ICD-10 hastalık tanı kitabında 

yer alan anti sosyal kişilik bozukluğu, ruhsal ve davranışsal bozukluklar 

sınıflandırmasında (F60) özel kişilik bozukluğunun bir alt maddesi 

olarak, (F60.2) kodu ile disosyal kişilik bozukluğu tanısıyla yer 

almaktadır. Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı konurken dikkat 

edilmesi gerekenler;   

 

• Sosyal yükümlülüklerden uzaklaşma  

• Diğerleri konusundaki hislerine ilgisizlik göstermek 

• Davranış ile sosyal normlar arasında uyumsuzluk görülür 

• Suçluluk duymama, cezalardan korkmamak 

• Başkalarını suçlamak ve toplum tarafından problemli görülen    

davranışları yapmak 

• Saldırganlığın dışa vurulması 

• Toplum kurallarına, değerlerine karşı duyulan sorumsuzluk 
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Bu tanıyı alan bireylerin ergenlik döneminde davranım bozukluğu 

belirtileri göstermesi ve genellikle öfkeli olmaları antisosyal kişilik 

bozukluğunu desteklemektedir (Alpay, 2006; ICD-10, (1992); Yetiş, 

2010).  

Antisosyal davranışlar gösteren ergenler, dürtülerini kontrol edemezler, 

aşırı hareket halindedirler, çevresiyle ilişkilerinde tutarsız davranırlar, 

ilişkilerinde süreklilik yoktur, sorumluluk almak istemezler ve böyle 

durumlarda sorumluluktan kaçarlar. Genel olarak başkalarını suçlamayı 

tercih ederler ve duygudaşlık (empati) kurmakta güçlük çekerler 

(Kaner, 2019; Yetiş, 2010).  

Ebeveynlerin yetiştirme tarzları ve tutumları; aşırı kontrol, yetersiz ilgi, 

disiplin problemleri, ebeveyn ve ergen arasındaki iletişim problemleri 

ve suça eğilim gibi davranışların görülmesinde etkili bir faktördür. 

Ebeveynlerin ergen olan çocuğa karşı gösterdikleri tutarsız disiplin 

davranışlarından dolayı, ergende görülen antisosyal davranışlar suça 

eğilime sebep olmaktadır (Acar, Demir, Görmez ve Keser, 2015; 

Atmaca, 2019; Duyguner, 2018).  

Anne baba tutumunda demokratik davranış tutumunu benimseyen 

ailelerin ergen çocuklarında, suç işleme davranışı daha düşük 

seviyedeyken; otoriter tutum gösteren ebeveynlerin çocuklarında suç 

davranışına eğilim daha fazladır (Balkaya ve Ceyhan, 2007; Yavuzer, 

1996). Ebeveynlerin benimsediği demokratik tutum ve davranışlar, 

ergenlerde sosyal desteği arttırdığı için suça meyilli olma ihtimalini de 

düşürdüğü görülmüştür (Menteş, 2016). Antisosyal davranış içerisinde 



176 | AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER 2 

 

söyleyebileceğimiz madde kullanımı, izin verici tutum uygulayan 

ebeveynlerin ergen bireylerinde, otoriter tutumu benimseyen anne 

babaların ergen bireylerine göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır 

(Önder ve Yılmaz, 2012). 

Ergenlerde suç davranışının ortaya çıkmasında anne babanın çocuğa 

karşı tutarsız davranması ve birbirinden farklı disiplin anlayışı 

benimsemeleri sebebiyle ergen kuralları öğrenmekte güçlük 

çekmektedir. Sonuç olarak da ergenin tutarsız ve suça meyilli 

davranışlarda bulunmasına sebep olmaktadır (Kulaksızoğlu, 2007). 

Anne Baba Tutumlarının Ergenlerde Antisosyal Davranışlar, 

Uyum Problemleri, Madde Bağımlılığı, Saldırganlık ve Suça 

Eğilimlerine Etkileri ile İlgili Araştırmaların Değerlendirilmesi 

Bu çalışma ile anne baba tutumlarının, ergenler üzerindeki antisosyal 

davranışları, uyum problemleri, madde bağımlılıkları, saldırganlık 

davranışları, suça eğilimleri ile ilişkisi ve etkileri araştırmanın bulgularıyla 

belirtilmiştir. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre, anne ve baba 

tutumlarının ergenlerdeki antisosyal davranışlar üzerinde etkisinin olduğu 

bulunmuştur. Olumlu tutumların benimsendiği, sevginin ve güvenli bir 

ortamın sağlandığı, bireysel olarak ergenin duygu ve düşüncelerinin 

önemsendiği, disiplinin belli oranda olduğu, sorumlukların verildiği, en 

önemlisi çocuğa karşı davranışlarda tutarlılığın olduğu demokratik anne baba 

tutumunda antisosyal davranışların, uyum problemlerinin negatif yönde ve 

daha az olduğu görülmüştür. Aynı şekilde anne baba tutumunda güvenin 

olmadığı, ergene bireysel olarak söz hakkının tanınmadığı, cezanın 

uygulandığı, katı bir disiplinin uygulandığı otoriter anne baba tutumunda ise 



AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER 2| 177 

 

ergenlerde anti sosyal davranışlar olan, saldırganlık, uyum problemleri, 

madde bağımlılığı ve suç işleme olasılığını arttırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Ergenlerde anne baba tutumlarından kaynaklanan uyum problemleri 

görülmektedir. Yapılmış olan birçok araştırmanın bulguları da bunu 

göstermektedir.  Yapılan bir çalışmada, 80 kişiden oluşan deney grubu uyum 

sorunu olan çocukların anneleri, 40 kişi de kontrol grubu olan ve uyum sorunu 

olmayan çocukların anneleri olmak üzere 120 kişiye yapılmıştır. Aile 

Değerlendirme Ölçeği sonuçlarına göre, sağlıksız iletişim probleminin olduğu 

ailelerde uyum probleminin de olduğu görülmüştür. Sağlıklı iletişim 

probleminin olmadığı ailelerde ise, uyum probleminin görülmediği 

saptanmıştır (Kabasakal, 2001).  

Bir başka araştırmada ise, 2010 yılında yapılan 275 lise öğrencisinin örneklem 

grubunu oluşturduğu ve ergenlerde aile işlevi algılarına göre uyum 

düzeylerinin incelendiği araştırmanın bulgularına göre de ergenlerde sosyal 

uyumun belirlenmesinde aile işlevlerinin ve tutumlarının etkisinin olduğu 

görülmüştür. Bu araştırmaya göre, izin verici tutumla yetiştirilen ergenler, 

uyum problemleri yaşamaktadır. Ayrıca ergenlerin saldırgan ve itaatsiz 

davranışlar gösterdikleri görülmüştür (Kalyencioğlu ve Kutlu, 2010). Anne 

baba tutumunun çocuğun sosyal uyum sürecini nasıl etkilendiği de 

incelenmiştir. Ceylan (2017), 852 ebeveynin katılımıyla yaptığı 

araştırmasında, ebeveynlerin demokratik tutumları uyguladıklarında, 

çocukların sosyal uyumlarının arttığını, ebeveynlerin otoriter tutumları 

uyguladıklarında ise çocuktaki sosyal uyumun azaldığını gözlemlemiştir. 

Wolfradt, Hempel ve Miles (2003) ‘de ebeveyn yetiştirme tutumlarının sebep 

olduğu, ergenin kendisine ve çevresine karşı geliştirdiği uyum problemleri, 

duyarsızlaştırma ve bundan kaynaklı kaygı problemlerinin etkisini 
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inceledikleri araştırmalarında, 14- 17 yaş arasındaki 150 kız ve 126 erkek 

öğrenciyle çalışmışlardır. Bu araştırmanın sonucuna göre de yine çalışmalarla 

uyumlu olarak otoriter tutum benimseyen ebeveynlerin yetiştirdiği ergenlerde, 

uyum, kaygı ve duyarsızlaşma problemleri daha yüksek bulunmuştur. Aynı 

şekilde, demokratik ebeveyn tutumlarını benimseyen ebeveynlerde ise bu 

problemlerin görülme ihtimali daha düşük olarak bulunmuştur. 

Literatürde yer alan yabancı kaynaklı farklı bir araştırmada ise, ergen ve 

çocuklarda koruyucu bakıcıların ebeveynlik tarzları incelenmiştir. Koruyucu 

bakıcıların uyguladığı otoriter ebeveynlik tutumlarının çocuklarda 

içselleştirme davranış problemlerine neden olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca, otoriter ebeveynlikle birlikte müsamahakâr ebeveyn tutumunun da 

dışsallaştırma davranış problemlerine sebep olduğu bulunmuştur (Fuentes, 

Salas, Bernedo ve Garcia- Martın, 2014). 

Ergenlik dönemi, çocuğun kimlik arayışı içinde olduğu ve ergenin 

davranışlarının belirlenmesinde aile, çevre, arkadaş gibi faktörlerin belirleyici 

olduğu bir dönemdir. Ericson’nun da sözünü ettiği rol karmaşasının yaşandığı 

dönemdir. Bazı ergenler bu karmaşa içerisinde kimlik bunalımı yaşamaktadır. 

Kimlik bunalımından kurtulmak için farklı yolları denerler. Ergenlerin farklı 

olarak yöneldikleri yollarda ebeveynlerin tutumları etkilidir (Yavuzer, 2005).  

Suça yönelik anti sosyal davranışların ortaya çıkmasında, anne baba 

tutumlarının etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Güler, 2010). 

 Anne baba tutumunun ergenlerde suça eğilimine sebep olduğunu gösteren bir 

çalışmada, demokratik tutumu benimseyen ebeveynlerin çocuklarında suç 

davranışı gösterme eğilimi düşük bulunmuştur. Otoriter tutum gösteren 

ebeveynlerde ise, suç davranışının gösterilme oranı ilgisiz ebeveyn tutumuna 

göre daha düşük bulunmuştur (Balkaya ve Ceyhan, 2007).  
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’na 

gönderilen 13-15 yaş arasındaki 40 erkek ile Çocuk Hastalıkları Polikliniğine 

geçici bir yangı hastalığı nedeniyle başvuran başka 40 erkek çocukla yapılan 

bir araştırmada ergenlerin suça yönelme ile çocukluk döneminde yaşanan 

dissosiyatif yaşantılar arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın 

sonucunda, suça yönelen ergenlerde babanın sert, baskıcı, aşırı otoriter tutum 

gösterdiği görülmüştür (Özdemir ve diğerleri, 2011). Yapılan diğer bir 

araştırmada ise, anne baba tutumlarının ergenlerin suça karışma ve suça 

karışmama durumlarına etkisi incelenmiştir. 2009-2011 yılları arasında 

Osmaniye ilinde yaşayan suça karışmış ve suça karışmamış 12- 18 yaşları 

arasındaki ergenlerden oluşan örneklem grubunda, sonuç olarak suça karışmış 

ergenlerin, suça karışmamış ergenlere göre babaları tarafından daha fazla 

fiziksel cezaya ve baskıcı ebeveyn tutumuna maruz kaldığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca, bu araştırmanın sonucuna göre, anne tutumundan 

kaynaklı anlamlı bir fark bulunmamıştır (Güven, 2011). 

 Ergenlerin suça yöneliminin sebebi ile ilgili diğer bir araştırmada ise, Yılmaz 

(2009) suçlu ve suçlu olmayan ergenlerin ana baba tutumları ile ilişkisini 

incelemiştir. Bu araştırmada, 2007-2008 yıllarında Bursa 1. ve 2. Çocuk 

Mahkemesinde ve diğer mahkemelerde yargılanan 83 suçlu ve ilköğretim ve 

liseye devam eden 100 suçsuz, 14-18 yaş arası toplam 183 ergen ile araştırma 

yapılmıştır. Bulgularına göre ise, demokratik- koruyucu-otoriter ana baba 

tutumları ile suça yönelme arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

Anne ve baba için, demokratik-koruyucu tutum ve suça yönelme arasında 

anlamlı fark görülürken, otoriter tutum ve suça yönelme arasında ise anlamlı 

fark görülmemiştir.  

Anne baba tutumundan kaynaklı çocukluk çağında yaşanan travmalar 

sonucunda ergenlerin suça yönelme eğilimi gösterdikleri görülmüştür. 
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Yapılan bir araştırmada, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniğine ebeveyniyle 

gelen, suça sürüklenmiş 13-18 yaş arası 45 ergende ebeveynlerin tutumu ve 

çocukluk çağı travmaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın 

bulgularına göre, baskıcı ve ilgisiz ebeveyn tutumu, baba ile iletişimin kötü 

olması, çocukluk çağı travmalarının sebebidir. Çocuk ve ergenlerin suça 

sürüklenmelerinin engellenmesi için demokratik ebeveyn tutumunun 

geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (Gördeles Beşer, Baysan 

Arabacı, Uzunoğlu, Bilaç ve Ozan, 2019). 

Ergenlerde, antisosyal bir davranış olan madde bağımlılığı da görülmektedir. 

Madde bağımlılığı hem bireyin kendisine hem de topluma zarar veren 

olumsuz bir davranıştır. Anti sosyal davranışlarda görülen dürtüsellik 

sorununun da madde bağımlılığıyla ilişkili olduğu görülmüştür (Durmaz, 

2017). Anne baba tutumlarının, ergenlerde madde kullanımında etkisinin 

olduğu yapılan araştırmalarda bulunmuştur. 

Literatürde yer alan, 1980-2010 yıllarını içeren ve bu 30 yıl içerisinde 

yayınlanan çalışmaları kapsayan derleme bir araştırma yapılmıştır. Bu 

araştırmada anne baba tutumları ile çocuk ve ergenlerdeki madde kullanımı 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre ilk olarak, 

çocukların madde kullanımında ebeveynlerin etkisinin olduğu görülmüştür. 

İkinci bir diğer sonuç olarak, kaynaklardan farklı bir sonuç olarak otoriter 

ebeveyn tutumunun, çocukları madde kullanımına karşı en çok koruyan tutum 

olduğu, ihmalkâr ebeveyn tutumunun ise, madde kullanım riskini arttırdığı 

sonuç olarak bulunmuştur (Becona ve diğerleri, 2012). 

 Madde kullanım bozukluğu nedeniyle tedavi görmekte olan 14-18 yaş 

aralığında 9 ‘u kız, 41’ i erkek olan toplamda 50 ergen çocuk ve ebeveynleri 

ile herhangi bir psikopatolojisi ve madde kullanım bozukluğu olmayan 50 
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ergen ve ebeveynleriyle bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda, 

madde kullanım bozukluğu olan ergen grubunda ihmalkâr anne baba 

tutumunun, kontrol grubunda ise, demokratik anne baba tutumunun daha çok 

uygulandığı bulunmuştur. Demokratik ebeveyn tutumunu benimseyen 

ailelerde madde kullanım riski daha az bulunmuştur (Öngel Atar, Yalçın, 

Uygun, Çiftçi Demirci ve Erdoğan, 2016).  

Yapılan diğer bir araştırmada ise, 1095 erkek ve 1045 kız öğrenciden oluşan 

örneklem grubu incelenmiştir. Bu araştırma sonucunda ise, olumsuz anne 

baba tutumunun, ergenlerde madde kullanma açısından risk oluşturduğu 

bulunmuştur (Tarı Cömert ve Ögel, 2014). 

Türker (2016)’ da 14 madde kullanıcısı ergenle yaptığı araştırma sonucunda 

demokratik tutum benimseyen ebeveynlerin çocuklarında madde kullanım 

riskinin düşük olduğu görülmüştür. 

 Madde bağımlısı olan ve madde bağımlısı olmayan ergenlerde, ebeveyn 

tutumlarını inceleyen başka bir araştırmada, 52 madde bağımlısı ergen ile 57 

madde bağımlısı olmayan ergenin oluşturduğu örneklem grubu incelenmiştir. 

Araştırmanın sonucunda ise, ergende madde kullanımının anne babanın 

eğitim düzeyi ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Ebeveynlerde eğitim düzeyi 

yükseldikçe demokratik tutumun benimsendiği ve madde bağımlılığı 

düzeyinin düştüğü görülmüştür (Gürçay, 2008).  

Antisosyal davranışlar içinde yer alan suç işleme, madde bağımlılığı gibi 

davranışların dışında yer alan diğer bir davranışta saldırganlık davranışıdır. 

Saldırganlık davranışı, diğer gelişim dönemlerine göre, ergenlik döneminde 

daha fazla görülmektedir. Saldırganlık davranışının görülmesine sebep olarak, 
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ergenlikte yaşanan kimlik sorunu, hormonların değişmesi, arkadaşlar, aile 

davranış ve tutumlarını söylemek mümkündür (Kaplan ve Aksel, 2013). 

 Literatürde yapılan araştırmalarda saldırganlık ile ilgili farklı sonuçlar 

bulunmuştur. Yapılan araştırmalarda anne baba tutumunun saldırganlık ile 

ilişkisi incelendiğinde, Gökbuzoğlu (2008) araştırmasında, 158 kız, 146 erkek 

olmak üzere 304 sekizinci sınıf öğrencisinden oluşan örneklem grubunda, 

ergenlerde saldırgan davranışlar ile anne baba tutumunun etkisini incelemiştir. 

Araştırmanın sonucuna göre, ergenlerin saldırganlık düzeyleri ile anne baba 

tutum değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Diğer bir araştırmada ise, anne baba tutumlarının ergenlerdeki saldırganlık ve 

sosyal beceriye etkisi incelenmiştir. 260 öğrencinin katıldığı araştırmanın 

sonucunda, anne baba tutumları ile saldırganlık puanları arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur (Deniz ve diğerleri, 2018). 

Anne baba tutumları ile ergen saldırganlığı arasındaki ilişkinin 15-18 yaşları 

arasındaki 525 ergen örneklem grubuyla incelendiği araştırmanın sonucunda 

ise, erkek ergenlerin anne baba tutumlarını kız ergenlere göre daha çok 

demokratik algıladığı görülmüştür. Yine aynı araştırmanın sonucuna göre, 

otoriter anne baba tutumunun benimsendiği ailelerde ergenlerin saldırganlık 

eğilimi yüksek bulunmuştur. Anne babası demokratik tutuma sahip olan 

ergenlerde ise saldırganlık eğilimi düşük bulunmuştur (Yıldız ve Erci, 2011).  

Saldırganlık konusundaki diğer araştırmalardan farklı bir sonuç ortaya çıkaran 

başka bir araştırmada ise, Akdeniz (2019) algılanan anne baba tutumlarının 

lise öğrencilerinin saldırgan davranışları üzerindeki etkisini, 426 ergen 

üzerinde incelemiştir. Araştırmanın sonucunda koruyucu anne baba 

tutumunun saldırganlık üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip 
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olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmanın diğer bir sonucuna göre ise, anne 

babadan algılanan demokratik tutum düzeyi yüksek olan ergenlerin 

saldırganlık düzeyi de yüksek bulunmuştur.  

 9. sınıf öğrencilerinden oluşan ve 1230 öğrencinin yer aldığı örneklem 

grubunun olduğu ve saldırganlık düzeyinin incelendiği bir araştırmanın 

bulgusu olarak, otoriter anne-baba tutumuna sahip olan öğrencilerin, 

demokratik anne baba tutumuna sahip olanlara göre saldırganlık düzeylerinin 

daha fazla olduğu görülmüştür (Öztürk, 2008). 

İlköğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin anne baba tutumları ile 

ilişkisinin incelendiği diğer bir araştırma sonucunda, otoriter ebeveyni olan 

öğrencilerin saldırganlık puanları, demokratik olanlardan yüksek bulunmuştur 

(Sezer, Kolaç ve Erol, 2013).  

Ergenlik dönemindeki bireylerde saldırganlık davranışları ve anne baba 

tutumlarını, 289 öğrenci örnekleminde inceleyen Kekeç (2019), 

araştırmasının sonucunda anne babaların demokratik tutumunun çocuklardaki 

saldırganlık davranışlarında azalmaya neden olduğunu, otoriter tutumun ise, 

çocuklarda saldırganlık davranışında artışa sebep olduğunu bulmuştur.  

Ergenlerde saldırganlık ve anne baba tutumuyla ilgili diğer bir araştırma ise, 

disiplin cezası alan ve almayan lise öğrencilerinin saldırganlık, empati ve 

algılanan anne baba tutumları açısından, 2016-2017 eğitim öğretim yılında 

İstanbul’ da 101 öğrenciden oluşan bir örneklemi incelemiştir. Araştırmanın 

sonucuna göre, disiplin cezası alan öğrencilerin ebeveynlerinin otoriter anne 

baba tutumunun saldırganlık davranışını arttırdığı görülmüştür. Disiplin 

cezası almayan öğrencilerde ise, koruyucu anne baba tutumunun uygulanması 

sonucunda, saldırganlık düzeyinin arttığı görülmüştür (Eren, 2018). 
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Saldırganlık ile ilgili yabancı kaynaklı bir araştırmada ise, 5-9 yaş aralığındaki 

çocuklar, anne baba tutumları cinsiyet açısından incelenmiştir. Bu 

araştırmanın sonucuna göre ise, ebeveynlik ilişkilerinde daha çok anne ön 

planda olmuştur. Çünkü çocukların bakımında babanın anneye göre daha az 

sorumluluk aldığından ve aynı şekilde yetiştirme konusunda da annenin daha 

çok söz sahibi olduğundan bahsedilmiştir. Araştırma sonucuna göre kızlarda 

erkeklere oranla daha fazla fiziksel saldırgan davranışların olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Otoriter bir annede her iki cinsiyet için de içselleştirme davranış 

sorunları görülmüştür, dışsallaştırma davranış sorunları ise sadece erkek 

çocuklarında görülmüştür (Braza ve diğerleri, 2013). 

Ebeveyn tutumlarının çocuklardaki, bir dışsallaştırma davranış problemi olan 

saldırganlık ile ilişkisini inceleyen bir araştırmada 175 ebeveyn ve 36 

öğretmen incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, otoriter ebeveynlik 

tutumunun çocuklardaki saldırganlık davranışını arttırdığı, ihmalkâr anne 

baba tutumunun ise gelişim geriliğine sebep olup, olumsuz davranışları 

arttırdığı bulunmuştur.  (Vuckovic, Rucevic ve Ajdukovic, 2020). 

Anne baba tutumlarının ergenlerdeki içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış 

davranış problemlerinin incelendiği bir araştırma bulgusunda, demokratik 

ebeveyn tutumunun bu problemleri azalttığı, otoriter tutumun ise 

dışsallaştırılmış davranış problemlerini arttırdığı görülmüştür. İzin verici 

ebeveyn tutumunda ise, içselleştirilmiş davranış problemleri görüldüğü 

sonucuna varılmıştır (Shafipour, Sheikhi, Mirzaei ve KazemnezhadLeili, 

2013). 

Ergenlerdeki saldırganlık, içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış davranış 

problemlerinin ortaya çıkmasına daha çok otoriter ebeveyn tutumunun sebep 

olduğu görülmektedir. İlgili kaynaklar incelendiğinde, ergenlerdeki davranış 
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problemlerinin ortaya çıkmasına, sadece tek bir tarzdaki ebeveynlik 

tutumlarının sebep olmadığı görülmektedir. Ebeveynlerin tutumları ve 

ergenlerin davranış problemleri ile ilgili bir meta analiz çalışmasında, bu 

problemlerin görülmesinde sadece otoriter ebeveyn tutumunun etkili 

olmadığını, müsamahakâr ve ihmalkâr ebeveyn tutumlarının da özellikle 

dışsallaştırma davranış problemlerine neden olduğu söylenebilir. Bu da sonuç 

olarak sadece tek bir ebeveynlik tutumunun saldırganlık davranışına sebep 

olmayacağını göstermektedir (Pinquart, 2017). 

Bu çalışma ile ergenlerin anti sosyal davranışları ve bu davranışların içerisinde 

yer alan saldırganlık, madde kullanımı, uyum problemleri, suça eğilimlerinin 

anne ve baba tutumları ile arasındaki ilişkiler araştırma bulgularında 

belirtilmiştir. Bulgulardan ortaya çıkan sonuçlara göre, anne baba 

tutumlarının, ergenlerin antisosyal davranışları üzerinde etkisinin olduğu, 

demokratik, hoşgörülü tutum benimseyen ebeveynlerin çocuk ve ergenlerinde 

davranış problemlerinin daha az görüldüğü; empati kurma becerisinin arttığı 

ve bunun sonucunda ergenin saldırgan davranışlarının azaldığı; otoriter, 

ihmalkâr ve müsamahakâr tutum benimseyen ebeveynlerin ergen ve 

çocuklarında ise, anti sosyal davranışların, saldırganlık, madde kullanımı, suç 

işleme gibi problemli davranışların arttığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Yapılan araştırmanın bulgularına göre, anne baba tutumları ile ergenlerin 

uyum sağlama ve uyum problemleriyle ilgili sonuçlar literatürle de 

uyumludur. Demokratik tutumda çocuk ve ergene, arkadaş ve sosyal 

çevresiyle uyum sağlanmasında güven duyulması, ergene ölçülü bir şekilde 

müdahale edilmesi ve bu tutumu böyle algılayan ergenlerde genel olarak 

uyum problemleri daha az görülmektedir. Anne baba tutumu demokratik olan 

ebeveynlerin ergen ve genç bireyleri, otoriter tutum benimseyen ve uygulayan 

ebeveynlerin ergenlerine göre daha uyumludur (Biricik, 2011).  
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İlgili kaynakların taraması incelendiğinde, birçoğunda anne baba tutumları ile 

madde kullanan ergenler arasında ilişki bulunmuştur. Literatür sonuçlarında 

tutarlılık görülmemektedir. Sonuçlara göre, daha çok demokratik anne baba 

tutumunda ergenlerde madde kullanımı negatif yönde olmasına rağmen, 

otoriter tutumda farklılıklar görülmüştür. Müsamahakâr tutumda ise pozitif 

yönlü bir ilişki görülmüştür. Madde kullanan ergenlerin, ebeveyn 

tutumlarında bireysel olarak daha çok anneden mi yoksa babadan mı 

kaynaklandığı ile ilgili literatürde yeterli kaynak yer almamaktadır. 2000 ile 

2017 yıllarını kapsayan bir araştırmada ise ergenlerin madde kullanım 

nedenleri ve özellikleri ile ilişkili farklı sonuçlar bulunmuştur. Demokratik 

tutum, ergenlerin madde kullanımını azaltırken, otoriter ve koruyucu tutumun, 

madde kullanımını daha olumsuz düzeyde etkilediği bulunmuştur. Aynı 

araştırmada yer alan diğer bir çalışmanın sonucunda ise, ihmalkâr ve tutarsız 

ebeveynlerin tutumlarından kaynaklı olarak ergenlerde, madde kullanım 

düzeyi daha yüksek bulunmuştur (Arkan ve Kara, 2018).  

İncelenen literatürlerin sonucunda ergenlerde suça eğilim gösterilmesinde 

anne baba tutumlarının etkili olduğu görülmüştür. Genel olarak araştırmanın 

sonuçlarında demokratik anne baba tutumunun suç davranışını azalttığı 

görülürken, otoriter ve ihmalkâr tutumun ise ergenlerin daha çok suça eğilim 

göstermelerine sebep olduğu görülmüştür. Her ne kadar otoriter tutum 

ergenlerin suça yönelmesine sebep olsa da aşırı hoşgörülü olmak ve çocuğa 

karşı aşırı korumacı tutum davranışı göstermek, çocuğun ve ergenin suç 

davranışı göstermesine neden olabilmektedir. Bir yandan da çocuğu istekleri 

doğrultusunda aşırı bir şekilde serbest bırakmak, çocuğun antisosyal davranış 

bozukluğunun bir belirtisi olan, dürtülerini kontrol edememesine neden 

olmaktadır. Dürtüsellikle birlikte, çocuk ve ergende olumsuz ve zarar verici 

davranışlar ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak çocuk antisosyal bir davranış 
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olan, suç işleme davranışı göstermektedir (Yavuzer, 1996). Anne baba 

tutumlarının etkili olduğunu gösteren ve bulguları da destekleyen, ergenlerin 

suç davranışı ile ilgili olarak literatürde yer alan diğer bir bilgi de Glueck ‘in 

belirttiği gibi ergenlik döneminde bireyi suçlu davranışa iten sebep; aile ve 

aile tutumlarıdır. Glueck’ e göre ebeveynlerin disiplin uygulamaları, 

tutumları, çocuk ile olan iletişimleri, bağlarının çok esnek ya da çok katı 

olması, suç işleme davranışını arttırmaktadır (Laub ve Sampson, 1991). 

Glueck’lar, 500’ü suçlu olan, 500’ü suçlu olmayan iki grup ile yaptıkları bir 

araştırmanın bulgusu olarak, suçlu olan ergen grubun suça eğilimlerinin 

ebeveynlerinin çok katı veya çok esnek davranışlarından kaynaklandığı 

sonucunu bulmuşlardır (aktaran Yavuzer, 1996 s.138).  

Ergenlerde suç davranışına neden olan ebeveyn tutumlarının aşırı katı veya 

aşırı esnek olmasını destekleyen diğer bir araştırmada ise, Hircshi’ nin sosyal 

bağ kuramı da bireyin suç işleme ile aile ve sosyal çevresiyle olan ilişkisinden 

söz etmektedir. Bu kurama göre, çocuğun ailesiyle kuracağı sağlıklı bağ ile 

suç işleme eğiliminin azalacağı belirtilmiştir (Bağış, 2019). Aynı kuram başka 

bir araştırmada ise, Gottfredson ve Hirsch ‘nin suçun genel bir teorisi olarak 

geçmektedir. Bu teoriye göre, ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarından 

kaynaklı olarak ergenin suç işlemeye eğilim gösterdiği savunulmuştur 

(Kızmaz, 2005). 

Genel olarak literatür incelendiğinde anne baba tutumlarının ergenlerin 

davranışlarını etkilediği yönünde pek çok araştırma olduğu görülmektedir. 

Yapılan araştırmaların birçoğunda, anne baba tutumları incelenirken daha 

genel kapsamda araştırmalar yapılmıştır. Demokratik, otoriter ve izin verici 

tutumlar incelenirken ergenlerin cinsiyet faktörünün anne veya baba 

tarafından ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Literatür taramasında, 

ebeveynlik tutumları açıklanırken, genelde anne ve baba bir arada alınmıştır. 
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Genel olarak ergenlerin, anne ve babalarıyla paylaşımları farklı olmaktadır. 

Ergen tarafından anneye yaklaşım daha çok duygusal yönde olabilmekte iken, 

babaya yaklaşım ise daha sınırlayıcı olup daha otoriter yönde olmaktadır. 

Ergenlerin ve ebeveynlerinin yaşadığı kültürel ortam da bunu etkilemektedir. 

Her toplumda anne ve babanın ergen çocuğa yaklaşımının dengesi aynı 

değildir. Aile içinde anne ve babanın rollerinden kaynaklanan farklılıklar 

vardır. Anne konumu gereği daha çok içsel sebeplerle yaklaşırken, baba ise 

dışsal sebeplerle yaklaşır. Bu da bize ergenlerin davranışlarında, ebeveynlik 

tutumlarının tutarlı olmasının güç bir durum olduğunu gösterir. Ergen ile ilgili 

çalışmalar yapılırken benimsenen bu rollerin farklılıklarını da göz önünde 

bulundurmak gerekir (Akar ve Aksoy, 2018; Ozensel, 2004; Tezel Şahin, 

2007). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ebeveynlerin, çocuklarının doğumuyla başlayan sorumlulukları ergenliğe 

geçişle artmaktadır. Ergenlik dönemi, ebeveynin benimsediği tutum ve 

davranışlar nedeniyle çoğu zaman ergenle karşı karşıya geldiği bir dönemdir. 

Bu dönem, gelişim dönemleri içinde ergenin bireysel olarak kişilik, bilişsel ve 

duygusal olarak önemli değişimler olduğu için anne baba tutumları önemli bir 

faktör olmaktadır (Sayıl ve Yağmurlu, 2012). Bir çocuk ergenliğe gelinceye 

kadar, anne ve babayı rol model aldığı için, ebeveynlerinin tutum ve 

davranışlarını yansıtabilirler ama ergenliğe geçişle davranışlarında farklılıklar 

görülebilmektedir. Anne ve babanın benimsediği tutumlar, ergenin 

davranışlarını yönlendirmekte olup, olumlu ya da olumsuz davranışlara sebep 

olmaktadır. Genel olarak da olumsuz tutumlar benimsendiğinde ergenlerde 

davranış sorunları oluşmaktadır (Yavuzer, 2005). 
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Anne babaların benimsediği tutumlar ile ilgili bir araştırmada çalışan anne 

babaların çocuklarının üzerindeki tutumların etkisi incelenmiş olup, özellikle 

gelişimleri üzerindeki etkisine bakılmıştır. Çocukların en çok davranışları, 

bilişsel gelişimleri ve akademik başarı yönünden etkilediği sonucuna 

varılmıştır. Ayrıca babaların uyguladığı otoriter tutumun, annelerin 

benimsediği otoriter tutuma göre, çocuklar üzerinde daha etkili olduğu 

görülmüştür. Bu araştırmada anne ve babaların erkek çocuklarına, kız 

çocuklarından daha çok otoriter davrandıkları ve otoriter tutumun olumsuz 

sonuçlarının olduğu bulunmuştur (Johari ve Mamat, 2011). 

Literatürde yer alan bir araştırma da ebeveyn tutum ve davranışlarının çocuk 

ve ergen davranış problemleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yapılan 

araştırmada ABD, Kanada, İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda, Finlandiya, 

Hırvatistan, İran, Çin, Tayvan ve Pakistan gibi on iki ülkenin yer aldığı yirmi 

bir çalışma incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre anne baba tutumlarının, 

çocuk ve ergenlerin gelişim ve davranışlarını etkilediği bulunmuştur. Katı, 

olumsuz, ihmalkâr, destek olmayan ve ceza uygulayan ebeveynlerin 

çocuklarında davranış problemleri olduğu görülmüştür. Bu tarz olumsuz 

yetişen çocukların okulda sorun yaşadıkları, arkadaşlarına tokat atmak, zarar 

vermek gibi problemli davranışlar sergiledikleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca, 

bu araştırma sonucuna göre, anne baba tutumlarında kültürler arası 

farklılıkların da olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, ebeveynlik tutumlarının 

çocuk üzerindeki etkilerini genellemenin doğru olmadığı da araştırmanın 

farklı bir sonucudur (Sangawi, Adams ve Reissland, 2015).  

 Anne ve babanın ergenle çatışma içine girmesiyle de bu davranış problemleri, 

bireysel ve toplumsal olarak daha büyük sorunlara yol açarak, toplum içinde 

kabul görmeyecek anti sosyal davranışlara sebep olmaktadır. Bu antisosyal 

davranışlar, temel olarak yasalar tarafından suç teşkil eden davranışlardır. 



190 | AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER 2 

 

Antisosyal davranış gösteren bireylerde saldırganlık, hırsızlık, madde 

kullanımı, okuldan ve evden kaçma, otoriteye karşı gelme gibi davranışlar 

bulunmaktadır (Çöpür, Elmas ve Can, 1995). Bu davranışların görülmesine 

birçok faktörün neden olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda anti 

sosyal davranışların ortaya çıkmasına neden olan faktörlerden birisinin de 

anne baba tutumları olduğu görülmüştür (Ersinoğlu ve Dinçer, 2015). 

Bu çalışma ile anne baba tutumlarının, ergenler üzerindeki antisosyal 

davranışları, uyum problemleri, madde bağımlılıkları, saldırganlık 

davranışları, suça eğilimleri ile ilişkisi ve etkileri araştırmanın bulgularıyla 

belirtilmiştir. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre, anne ve baba 

tutumlarının ergenlerdeki antisosyal davranışlar üzerinde etkisinin olduğu 

bulunmuştur. Olumlu tutumların benimsendiği, sevginin ve güvenli bir 

ortamın sağlandığı, bireysel olarak ergenin duygu ve düşüncelerinin 

önemsendiği, disiplinin belli oranda olduğu, sorumlukların verildiği, en 

önemlisi çocuğa karşı davranışlarda tutarlılığın olduğu demokratik anne baba 

tutumunda antisosyal davranışların, uyum problemlerinin negatif yönde ve 

daha az olduğu görülmüştür. Aynı şekilde anne baba tutumunda güvenin 

olmadığı, ergene bireysel olarak söz hakkının tanınmadığı, cezanın 

uygulandığı, katı bir disiplinin uygulandığı otoriter anne baba tutumunda ise 

ergenlerde anti sosyal davranışlar olan, saldırganlık, uyum problemleri, 

madde bağımlılığı ve suç işleme olasılığını arttırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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Öneriler 

Ebeveynler ile ergenler arasında daha sağlıklı ilişkiler kurulabilmesi için aile 

eğitimleri verilmelidir. Aynı şekilde ergenin hem aile içinde hem de sosyal 

çevresinde anti sosyal davranışlarda bulunmaması için ergene ve çocuğa da 

psikolojik ve sosyal eğitimler verilmelidir. 

Suç davranışı, madde kullanımı, saldırganlık gibi davranışları göstermemeleri 

için çeşitli sosyal faaliyetler düzenlenerek destekler sağlanabilir. 

Ebeveyn tutumlarının çocuk yetiştirmesiyle ilgili bilgilendirme ve farkındalık 

kazandırmak amacıyla konuyla ilgili alanında uzman kişiler tarafından kitle 

iletişim araçları aktif olarak kullanılmalıdır. 

Araştırmalar yapılırken anne baba tutumları hem anne babayı hem de ergen 

bireyi cinsiyet açısından farklı bir şekilde araştırmak, bulgular açısından daha 

çok katkı sağlayacaktır. 

Yapılan literatür taramasında anne baba tutumları ile ergenlerde anti sosyal 

davranışların ilişkisi yerli ve yabancı kaynaklardan faydalanılarak farklı 

bulguların bir arada kullanılmasıyla literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

Böylece, ileri de yapılabilecek araştırmalara faydası olup, literatüre katkı 

sağlayabilecektir.  
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1.GİRİŞ 

Çoğu çiftin çocuğu olması sebebiyle boşanma, sadece eşleri etkileyen bir süreç 

değildir. Boşanma sürecinde ve sonrasında potansiyel olarak çocuğu ciddi bir 

şekilde etkileyebilecek birçok değişikliği beraberinde getirdiği belirtilmektedir 

(Öngider , 2013). 

Boşanma nedeniyle çocuklar ebeveynlerinin yaşadığı birçok çatışmaya maruz 

kalabilmektedir. Ebeveynlerinin ilgi ve desteğine her yaşta ihtiyaç duyan 

çocuklar boşanma sürecinde ve sonrasında ihmal edilebilmektedir. Boşanma 

hakkındaki literatürde yer alan birçok araştırmada, hem ebeveynlerin hem de 

çocukların boşanma sonrasında yaşadıkları zorluklar ve ortaya çıkan sorunlar 

üzerinde durulmaktadır (Karakaya , 2018). 

Birçok sebeple boşanmalar meydana gelmektedir. Boşanmayla birlikte yaşanan 

sonuçlarda oldukça ciddi önem taşımaktadır. Toplum bilimciler ve eğitimciler 

boşanmayı, sadece ailenin dağılması olarak görmüyor, toplumun da temelini 

sarsan bir etkisi olduğunu kabul ediyor. Aile toplumun en küçük birimidir ve 

ailenin de en küçük birimi çocuktur. Çocuğun sarsılmasıyla toplumda 

sarsılacaktır (Akyüz,1978). 

Boşanma sonrası süreç ve etkileri göreli olarak bazıları için daha kolay bazıları 

için daha zorlu olup uyum sağlama süresi de değişmektedir. Aile dinamiğine, 

ilişkilerin niteliğine, sosyo-ekonomik koşullara ve bireysel özelliklere göre 

farklılık gösteren ailedeki her birey için uyum sağlanması gereken bir değişim 

sürecidir. Aile üyelerinin aralarındaki ilişkinin genel olarak boşanmadan olumsuz 

etkilendiği ortadadır ve boşanmalar arttıkça, boşanmış aile çocuklarının sayıları 

da artmaktadır (Akyüz,1978). 

Boşanma olgusu, çocuklu ailelerde yaşandığında tek ebeveynli bir aile sistemi 

oluşmaktadır. Tek ebeveynli aileye geçiş ile birlikte bireylerde, yalnızlık 
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,kötümserlik ,gelecek kaygısı ve başarısızlık gibi duyguların yoğun olarak 

yaşandığı gözlenmektedir. Sosyal hayatta buna bağlı olarak olumsuz 

etkilenmektedir (Aydıner ve Öztop, 2013). 

Boşanmanın aile içerisindeki tüm bireyleri etkilediği bir gerçekliktir. Fakat bu 

etkilenme karşılıklı etkileşim içerisinde anne-çocuk, anne-baba, baba-çocuk, 

çocukların birbirini etkilemesi şeklinde veya bu ikili etkileşimlerin birbirlerini 

etkileyerek ailedeki yeni oluşuma ayak uydurma şeklinde olabilir (Türkaslan, 

2007). 

Bu çalışmada, eşler arasında boşanmanın gerçekleşmesiyle birlikte çocukların 

hayatının birçok alanında meydana gelebilecek değişikliklerle birlikte yaşadıkları 

kısa  ve uzun süreli fiziksel ,duygusal ,psikolojik etkilerini ,psiko-sosyal 

gelişimlerini inceleyen çalışmaların ve alan yazılarının değerlendirilmesi ve 

derlenerek sunulması amaçlanmıştır. 

Çocuğun sağlıklı gelişimi, yetiştirilmesi, toplumsal yaşama katılması ve sosyal 

bilince sahip olması için aile birliği oldukça önemlidir. “Boşanmadan sonra 

çocukların yaşadığı farklı deneyim ve duyguların değişen hayatına uyum 

konusunda fiziksel , psikolojik ve sosyal farklılıklar var mıdır? Ne gibi etkilerini 

yaşamakta ve ne gibi tepkiler göstermektedir? “sorularına cevap aranmıştır. 

Çocuk üzerindeki etkileri ile ilgili yapılan araştırmaların incelenmesi yapılmıştır. 

2. BOŞANMANIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İLE 

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

2.1. Boşanma Sonrası Çocuk Açısından Ortaya Çıkan Değişiklikler 

Boşanma ailenin temelde istemediği fakat bazı durumlarda engellenemeyen 

ve aile parçalanmasına çocukların direkt olarak maruz kalabildiği bir 
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yaşantıdır. En başta çocuk için de ailesi için de ortam değişikliği meydana 

gelir (Altunkaya, 2010). 

Boşanmayla beraber çocuk ev, aile, okul ve arkadaşlarıyla problem 

yaşayabilecek ve bunlara uyumunu gerektirecek bir döneme girecektir. 

Alışmış olduğu ortamdan ayrılma, ebeveyni kaybetme yada istememe, 

gelecek kaygısı gibi korkular oluşabilir (Altunkaya, 2010). 

Boşanan çiftler, bir yandan sürecin psikolojik, sosyal, ekonomik etkileriyle 

baş etmeye bir yandan da çocukların sürece uyum sağlamaları için destek 

olmaya çalışacaklardır. Boşanmadan sonra çocuğun beraber yaşadığı 

ebeveyninden değişen düzenleri ve aile sistemiyle ilgili bilgi, duygusal destek 

ve öğüt almaya ihtiyacı olacaktır. Fakat bazı ebeveynler çocuklarına yardım 

edemeyecek kadar kendi sorunlarıyla ilgili olabilmektedirler (Öngider,2013). 

Aile sisteminin değişmesiyle anne-baba ve çocuk ilişkisinde de değişimler 

olmakta ve ebeveynler ile çocuk arasındaki duygusal bağlarda çözülme 

ihtimali artmaktadır. Bu sebeple artan duygusal uzaklık ile çocuk 

reddedilmişlik hislerine kapılabilmektedir (Çivitçi A.N.ve Fiyakalı, 2009). 

Çocuğun boşanmadan etkilenmesi birçok faktöre bağlıdır. Bunlar çocuğun 

kişiliğine, yaşına, boşanmaya neden olan ailesel soruna, çocuğun bu sorunun 

niteliğini algılama şekline, boşanma öncesi ve sonrasında bulunacağı ortama 

göre değişmektedir. Çocuk üzerindeki etkisi de bunlara bağlı olarak 

değişmektedir. Ayrıca bu sürecin ebeveynler tarafından nasıl yönetildiği, 

çocuğa ne şekilde kim tarafından öncesinde mi yoksa sonrasında mı 

söylendiği önemlidir. Boşanma sonrasında çocuğun hayatında nelerin 

değişeceği planlandı mı eğer planlandıysa bununla ilgili bilgi sağlıklı bir 

şekilde çocuğa anlatıldı mı hepsi önem arz etmektedir (Sürerbiçer,2008) . 
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Çocuğun velayeti ebeveynlerden birine verildiğinde , velayeti almayan 

ebeveynle çocuk arasında ilişki açıklığı meydana gelmektedir. Çoğunlukla 

annelerde bulunan velayet dolayısıyla baba-çocuk ilişkisi hassaslaşarak 

tahribata uğrar (Korkut, 2003).Fakat ebeveynlerden birinin yeni bir evlilik 

yapması durumu ise boşanmış ebeveynlere sahip olmaktan daha zorlayıcı ve 

yıpratıcı bir süreç olmaktadır (Emery ,2012). 

Çocuğun gelişim sürecini "potansiyel olarak” önemli ölçüde etkileyecek 

birçok değişikliğin yaşanmasının ihtimalinden bahsedilmektedir. Potansiyel 

olarak bahsedilmesinin sebebi , bu durumun kaçınılmaz bir şekilde çocuğa 

zarar verici olarak görülmemesindendir (Bryner ,2001). Çocuğun bakış 

açısından, boşanma sonrasındaki olası en iyi durum, ebeveynlerin çocuk için 

birbirleriyle ilişki kurabildikleri, açıkça birbirlerine düşmanlık 

göstermedikleri; ayrıca, çocukla ilişkilerini güçlü ve olumlu bir şekilde 

sürdürebildikleri bir durumdur (Gindes ,1998). 

Erkan (1986) ‘a göre boşanmanın etkileri ve geçen zamana uyum sürecinde 

çocuk beş safhadan geçmektedir. Bunlar; boşanmayı reddetme, bu durumu 

oluşturan nedene kızma, anne ve babayı bir araya getirme çabası, depresyon 

ve boşanmayı kabullenme çabasıdır. 

Ebeveynlerinin boşanmasını çocuklar tarafından kabul etmelerinde ortaya 

çıkan zaman farklılıkları, anne-babanın yaşadıkları strese ve çocuğa bunu 

aktarma durumlarına bağlıdır (Lengua,2000). Anne babanın ayrılması çocuk 

için stresli bir yaşantıyı getirmektedir. Bu stres kaynakları ile birlikte çocuk 

için duygusal ve fiziksel boyutta sağlığın bozulma riski de ortaya çıkmaktadır 

(Amato, 2000). 

Çocuklar, anne babalarının ayrılmaları durumunda her şeyin nedeninin 

kendileri olduğunu düşünebilmekte ve suçluluk duyabilmektedir. Çünkü 
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kendilerini dünyanın merkezi olduklarına inanmaları sebebiyle suçluluk 

duydukları gibi bu durumun düzelmesinin de kendilerine bağlı olduğunu 

düşünebilmektedirler (Sürerbiçer,2008). 

Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisini anlamayı zorlaştıran boşanma 

olgusunun karmaşık yapısından kaynaklıdır. Fakat ebeveynlerinin 

ayrılmasının çocuk üzerinde kısa ve uzun vadede farklı etkiler yaratması 

kaçınılmaz bir sonuçtur (Beardslee, Tracy, Gladstone, Ellen ve Cooper ,2003). 

Boşanmanın gerçekleştiği ilk dönemde özellikle ailenin parçalanmasıyla 

çocuk üzerindeki olumsuz etkileri daha fazla olmaktadır. Bu dönemde uygun 

olmayan sosyal şartların da etkisiyle çocuklar regresif belirtiler gösterip, 

ebeveynlerini kaybetme ve yalnız kalma korkusu yaşamaktadır (Walzcak ve 

Burns, 2004). 

Kriz dönemi sayılan bu dönemde ebeveynin çocuğun duygusal boşalımını 

sağlayacak çözümler bulması ve bu konuda çocuğa yardımcı olması gerekir. 

Boşanma süreci sonunda, çocuğa duygularını rahatça ifade etme imkanı 

verilmezse sonraki dönemlerde depresyon, ayrılma bunaltısı, kişilik sorunları 

ve dikkat eksikliği görülebilir. (Öztürk, 2014) 

 

2.2. Boşanmanın Çocukların Duygusal - Davranışsal Alanına Etkileri 

Boşanma durumunu çocukların yetişkin bireyler gibi algılaması, nedenlerini 

düşünerek mantıklı bir şekilde anlamlandırması beklenemez. Süreci 

yetişkinler gibi değerlendirmediği içinde boşanmanın nedenleriyle ilgilenmez 

fakat onun için önemli olan artık anne ve babasıyla beraber yaşayamayacağı 

konusudur (Öztürk,2014). 

Bebeklik dönemi ve okul öncesi dönemdeki çocuklar, anne-babalarının 

boşanmasını ve boşanma kavramını anlamlandıramamaktadır. Somut ve soyut 
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arasında net ayrım yapamadığından şanslı gibi gözükseler de aslında dünyanın 

kendi etraflarında döndüğü, her şeyin kaynağının kendisi olduğu gibi 

düşünceleri sebebiyle çocuklarda ebeveynlerin boşanmasının kendi suçu 

olduğu algısı oluşmaktadır. Bu durumda çocukta terk edilme ve evden giden 

ebeveyn ile bir daha görüşemeyeceği korkusu oluşabilmektedir (Cüceloğlu, 

1998). Çocuğun boşanma sonrasında sosyal ve duygusal uyumunun iyiliği 

açısından hem ayrılan ebeveynler arası ilişkinin hem de ayrı kalınan ebeveynle 

çocuk arasındaki ilişkinin iyi olmasının anlamlı bir rolü vardır (Hess ve 

Camara ,1979). 

Birçok araştırma çocukların boşanma sürecinden çok fazla etkilendiklerini 

konu edinmiştir. Aile çocuk için bir sığınaktır ve bu sığınağın dağılması, 

çocukta derin yaralar açmaktadır. Güven, bağlanma, birlik ve beraberlik 

duyguları sarsılan çocukta kendini güvende hissedemeyince kaygı 

başlayacaktır. Yaşanılan tüm kaygılar çocuğun psiko-sosyal hayatını olumsuz 

etkileyecektir (Bilici, 2014) .  

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın (2019) yaptığı çalışmaya 

göre boşanma sonrası tek ebeveynli ailelerde büyüyen çocukları bekleyen en 

önemli risk faktörlerinden birisi ayrılık anksiyetesidir. Çocuk hangi 

ebeveyninden ayrı yaşıyorsa ondan ayrılmanın verdiği kaygı oluşturan 

durumu yineleyici olarak yaşayabilmektedir. Çocuk birlikte yaşamadığı 

ebeveyni ile görüşmesi kısıtlandığında terk edildiği duygusuyla hayal kırıklığı 

da yaşayabilmektedir. Böyle bir durumda ebeveynine öfkelenen çocuk bu 

öfkeyi kendisine yöneltebilmektedir (Gençtan, 1993). 

Her ne kadar boşanma ,sarsıcı ve stres verici bir yaşam deneyimi olsa da 

çocukların hayatı boyunca problem yaşayacağı ya da kuracakları tüm 

romantik ilişkilerde boşanmanın olumsuz sonuçlarını taşıyacakları da bir 
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yanılgıdır (Öz,2005).Boşanma sonrası çocuğun yanlış duygulara kapılmaması 

için her iki ebeveynin de boşanma konusunda ortak bir tavır sergilemesi,  

bunun eş olmanın sonlandırılmasıyla ve kendi aralarındaki problemlerle ilgili 

olduğunu çocuğa anlatmaları büyük önem taşımaktadır (Gladding, 2018). 

Boşanmadan olumsuz etkilenen çocuklardan bahsedilmekle birlikte boşanma 

durumundan olgunlaşarak çıkan çocuklarda bulunmaktadır (Korkut,2003). 

Fakat bu olgunlaşma bahsinin çocuklar için olumlu olup olmayacağı 

tartışmaya açık bir durumdur (Emery ,2012). Çünkü çocuktan beklenilen 

sağlıklı gelişim, sıralı ilerlemektedir ve boşanma her zaman olumsuz değil 

olumlu etkilerde yaratabilmektedir. Çatışmalar bittiğinde ve bir ebeveynle 

yeni bir aile oluşturulduğunda, çocuğun refahı geliştirilebilir. Sorunlu 

ebeveynlerle temas azaltılmasının çocuk üzerinde olumlu etkisi olacağı gibi 

aile ortamındaki istikrar da , çocuğun uzun vadede mutlu olmasını olumlu 

yönde etkileyecektir. (Erdim ve Ergün 2016). 

Kunz (2001) ‘a göre boşanmış aile çocuklarının anne-çocuk, baba-çocuk, 

akran, aile ve duygusal ilişkilerinde boşanmamış aile çocuklarına göre olumlu 

ilişkileri daha az görülmektedir.  Küçük yaştaki çocuklar büyük yaştakilere 

göre anne- çocuk ilişkisinin kalitesini daha düşük düzeyde yaşarlarken büyük 

yaştaki çocuklarda ise baba-çocuk ilişki kalitesi daha düşük görülmektedir. 

Ayrıca boşanma, çocukların kişiler arası ilişkilerini de olumsuz yönde etkiler. 

Kasuto (2017), boşanmış aile çocuklarında, boşanmamış aile çocuklarına göre 

anksiyete/depresyon, sosyal olarak içe dönüklük, öz saygı problemleri, 

somatik yakınmalar, saldırgan davranışlar, dikkat problemleri, etkinliklere 

katılmama ve saldırgan davranışların daha çok görüldüğünü ifade etmiştir. 

Yaşanılanlar çocuk için sadece duygusal boyutta olmayıp, davranışsal 

anlamda da değişiklikler görülmektedir. Boşanma sonrası çocuklarda görülen 
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saldırgan davranışlarlardaki artış buna örnektir (Öngider, 2013). Çocukların 

geliştirdiği tepkiler incelendiğinde 5-6 yaş grubunda en çok uyku bozukluğu, 

gece alt ıslatma, konuşmada tutukluk, tırnak yeme, iştahsızlık veya çok yemek 

yeme davranışı, ayrılığı inkar gibi davranışlar görülmektedir. 8-10 yaş 

grubunda ise kusmalar, baş ve karın ağrısı gibi uyumsuzluk belirtileri en çok 

görülmektedir. Daha büyük yaşlardaki çocuklarda sosyal yönden daha 

gelişmiş olmaları ve daha fazla deneyim sahibi olmaları nedeniyle ebeveyn 

ayrılığını daha gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirebilmektedirler. Bu grupta 

ise çocuklarda akademik başarıda düşüş ve okula devamsızlıkla karşılaşılır 

(Sürerbiçer,2008). 

 Bulut’un çalışmasında ( aktaran Akyol,2013) ,boşanmış ve boşanmamış 

aileden gelen çocukların davranış özelliklerini karşılaştırdığında ; boşanmış 

aileden gelen çocukların anneye daha bağımlı ,çekingen , içine kapanık 

,oyunlarda ezilen ,yalnız kalan kavgacı çocukları oluşturduğunu bulmuştur. 

Liderlik özelliğini daha az göstermekte, büyük oranda okulu eve , öğretmenini 

de anneye tercih ettiğini belirtmiştir. Ayrıca kendilerini ya hayallerindeki anne 

baba ile özdeşleştirmekte, ya da hiç kimseyi benimsememektedirler . 

Emery, Waldron, Kitzmann ve Aaron (1999) ‘da yaptığı çalışmalarda 

boşanmış ebeveyn çocuklarının daha fazla davranış problemlerine ve sosyal 

uyumsuzluk potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymuştur. Salk (2002) ise 

ebeveyni ayrılmış çocukların zamanlarını nitelikli kullanmada zorlandığını, 

boş zamanlarını kötü alışkanlıklar edinerek geçirebildiklerini, fiziksel ve 

duygusal istismara daha açık olabildiklerini söylemiştir. Ayrıca yaşadıklarını 

kader olarak algılayıp, kaderci bir kişilik yapısı geliştirerek; yaşamları ile ilgili 

sorumluluk almaktan kaçınma, yönlendirilmeye açık olma ve özgüven 

eksikliği yaşama riski taşıdıklarını ifade etmiştir. 
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Demir ve Çelebi (2017)’nin yaptığı çalışmada boşanmış aile çocuklarında 

öfke kontrol problemi yaşandığı, okuldan kaçma davranışının daha çok 

görüldüğü, eğitimi bırakmaya daha yatkın oldukları, tütün veya teknoloji 

bağımlılığı geliştirdikleri, çalışılan işe devam etme sorunu gibi problemler 

belirlenmiştir. 

Aral ve Başar ‘ın yaptığı çalışma (aktaran Akyol,2013) , boşanmış aileye sahip 

70 ve boşanmamış aileye sahip 80 öğrenciyle yapılan ilköğretim çağındaki 

150 öğrenci ile yürütülmüştür. Sürekli kaygı puanı üzerinde boşanma 

durumunun, anlamlı farklılık yarattığı saptanmıştır. Boşanmış aileye sahip 

çocukların anneden ayrıldıkları yaş ile durumluk kaygı puanı arasındaki 

farklılığın da önemli olduğu bulunmuştur. 

Karakuş (2003)’un yaptığı çalışmaya anne babası boşanmış 117 , boşanmamış 

127 ilköğretim öğrencisi katılmış ve depresyon düzeyinin okul başarısına 

yansıyıp yansımadığı incelenmiştir. Araştırma sonucunda çocuğun yanında 

kalmadığı anne babasını ne sıklıkla gördüğüne bağlı olarak anne babası 

boşanmış çocukların depresyon puanlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Candan (2006), araştırmasında ,8-11 yaş aralığındaki boşanmış ve 

boşanmamış ebeveyne sahip çocukların ebeveyn kabulü ve ebeveyn reddi 

davranışı algılayışlarını karşılaştırmıştır. Araştırma sonucu, çatışmalı evliliği 

olan ebeveynlerin çocuklarının, ebeveynleri anlaşarak boşanan çocuklardan 

daha çok ebeveyn reddi algıladığı ve psikolojik açıdan daha çok yıprandığı 

bulunmuştur. Özetle çocukların psikolojik gelişimi için en uygun ortamın 

ebeveynler arası çatışmanın olmadığı evlilikler olacağı, diğer durumların 

(çatışmalı evlilik, çatışmalı boşanma veya çatışmasız boşanma) çocukların 

psikolojik olarak yıpranmasına neden olduğu ortaya konmuştur. 
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Çocukların aynı evde yaşayan ebeveynler ile parçalanmamış bir ailede 

yaşaması, anne veya babadan herhangi birinden ayrı kalmak zorunda olmadığı 

sıcak bir aile ortamında büyümesi, çocuğun ruhsal, duygusal ve sosyal 

gelişimi açısından toplumda sağlıklı bir kişi olarak yer alabilmesi için oldukça 

önemlidir. Fakat anne ve baba arasındaki ilişkilerin sürekli gergin olduğu ve 

evde huzursuzluğun bulunduğu durumlarda çocuğun olumsuz olarak 

etkilenmemesi mümkün olmayıp boşanma da kaçınılmaz olacaktır 

(Öztürk,2014). 

2.3. Boşanmanın Çocukların Eğitim Hayatına Etkileri 

Boşanma ile ortaya çıkan travmayla çocuk, yaşadığı birçok değişikliği ve içine 

düştüğü durumu, maddi-manevi sıkıntıları anlamlandırmaya çalışmaktadır. 

Bu durumun neden onların başına geldiğine cevaplar arar ve nasıl başa 

çıkacağını bilemez. Çocuğun psiko-sosyal hayatının zarar görmesiyle birlikte 

çocuğun eğitim ve okul hayatı da zarar görecektir. Çocuk okula kafası dalgın 

ve karışık, morali bozuk olarak gidecek ve başarısız olacaktır. Çocuğun kişilik 

gelişimi için ailenin bütünlüğü önemlidir. Bu bütünlük aynı şekilde eğitim 

hayatı için de önemlidir. Aile hayatındaki bütünlük kişilik gelişimini nasıl 

etkiliyorsa, eğitim hayatındaki parçalar da bir bütün oluşturarak çocuğun 

kişilik gelişimine fayda sağlar. Bu bütünlükten biri zarar görürse bütün sistem 

zarar görür. (Bilici, 2014). 

Tezcan, çalışmasında (aktaran Alkan, 2018) yapılan araştırmalarda boşanmış 

aile çocuklarının ruhsal uyumsuzluk oranının yüksek olduğunu ve en önemli 

uyumsuzluk problemlerinin ruhsal çöküntü ile başarısızlık olduğunu ifade 

etmiştir. Okul – aile birliğinin işlevsel olması için bütünlüğü dağılmamış aile 

katkısı çocuğun başarısı açısından çok önemlidir. 
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Ceylan ve Özşerbetçi (2016) ‘nin yaptığı araştırma çalışmasında boşanmış aile 

çocuklarının okula uyumlarının düşük olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 

öğrencilerin yaşamış olduğu okula uyum probleminde velinin tutumunun ve 

boşanma sürecinin nasıl geçtiğinin de önemi vardır. Ayrıca çocuğun anne 

babasından biriyle değil, üçüncü kuşaktan biriyle yaşaması da okula uyum 

problemini etkileyen durumdur. Ebeveynlerinin ikisinden de ayrı kalan 

çocukların terk edilmişlik duygusuyla birlikte öz saygı ve öz güven 

duygularının düşük olduğu, içine kapandığı, okul uyumlarının ve başarısının 

düşük olduğu anlaşılmıştır. Fakat boşanma sürecinin daha çatışmasız 

yaşandığı ailelerin çocuklarının, bu sürecin daha gergin ve çatışmalı geçtiği 

aile çocuklarına göre okula uyum konusunda daha az problemle karşılaştığı 

da görülmüştür. 

Boşanmış ve tam ailelerin çocukları kıyaslandığında; boşanmış aile 

çocuklarında okulda davranış sorunları, okuldan atılma ve problem 

yaratmanın daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ebeveyn çatışmasının çocuklar 

üzerindeki uzun vadeli etkileri üzerine yapılan bir araştırmada ise 

ebeveynlerin çekişmesinin çocukların bilişsel ve davranışsal yeteneklerini 

etkileyen önemli bir stres etkeni olduğu görülmüştür (Emery 2012). 

Şentürk (2006) ‘ün ailenin parçalanması ile çocuğun eğitimdeki başarısı 

arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasında anne babanın varlığı ve çocukla 

olan iyi iletişiminin çocuğun hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmakla 

beraber yaratıcılık için fırsat hazırladığını ifade etmiştir. Bunlar da hep birlikte 

çocuğun başarısını olumlu yönde etkiler. Aksine ölüm, boşanma ve ayrı 

yaşama gibi nedenlerle ailenin parçalanması çocuğun eğitimdeki başarısını 

düşürdüğü araştırmada bulgulanmıştır. 
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Çocuk, özellikle okul öncesi dönemde duygu, düşünce, tutum ve 

davranışlarında taklit ederek model alacak anne babaya ihtiyaç duyar. Hayatı, 

toplumu tanıma ve ona uyma konusunda bir rehber konumundaki ebeveyne 

çocuk büyük oranda ihtiyaç hisseder. AÇocuğun okula ve okuldaki 

arkadaşlarına uyumu ile okul başarısı doğrudan ilgilidir. Ebeveynin varlığı ve 

ilgisi; çocuğa güven duygusu vermekte, psikolojik destek sağlamakta ve 

çocuğu ders konusunda motive ederek akademik başarısını artırmaktadır 

(Yavuzer,1999). 

Garg, Melanson ve Levin (2007)’ in yaptığı çalışmada tek ebeveynli 

çocukların akademik öz kavramasının ve eğitsel amaçlarının daha düşük 

olmasının nedeni ebeveynin ev odaklı ve okul odaklı katılımının ve bu 

ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerinin daha düşük düzeyde olmasıyla 

açıklamıştır. Fakat tek ebeveynin çocuğun eğitim hayatında aktif rol alması 

da çocuğun akademik öz kavramını ve geleceğe yönelik hedeflerini 

yükseltmektedir. 

Downey, Darnell ve Dufur (1998) ‘e göre düşük okul başarısı ve okul terki ile 

ilgili konular ebeveynlerin okul aktivitelerini yönetme konusundaki düşük 

performansına bağlanabilmektedir. Ekonomik kaynakların sağlanması 

hususunda tek babalar daha iyi durumdayken kişilerarası kaynakların 

sağlanması hususunda tek annelerin daha iyi oldukları belirtilmektedir. Tek 

anneler maddi konularda daha çok sıkıntı yaşıyorken, tek babalar ise ifade 

etme becerilerinde daha çok sıkıntı yaşayabilmektedir. Bu durumda çocukları 

farklı şekillerde etkilemektedir. Pickhard ise çalışmasında (aktaran Yıldız, 

2017) ayrı kalınan ebeveynin nafaka ödememesi ya da düzensiz ödemesi, 

birlikte yaşanan ebeveynin çalışmaması yada ekonomik olarak yetersiz 

kalması, yeterli sosyal destek görememesi de hem ebeveynin okul ortamına 

yeterli zamanı ayıramamasına hem de okul için ayrılması gereken bütçenin 
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yetersiz kalmasına neden olduğunu ifade etmiştir. Bu durumda da çocuklar 

akademik başarısızlık yaşamakta ya da okul terki yaşanabilmektedir. 

Feyzioğlu ve Kuşçuoğlu (2011) ’nun yaptığı araştırmada da, tek anne veya 

babanın sıklıkla ekonomik zorluk yaşadığı ve buna bağlı olarak çocukların 

okul ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalma, dershaneye gönderememe, 

tatile çıkamama gibi problemler yaşadığını belirtmiştir. Özellikle tek 

annelerin çalışmama ve nafaka alamama gibi sorunlar sebebiyle daha fazla 

maddi zorluk yaşadığı buna bağlı olarak da çocuğun tek ebeveynli olduktan 

sonra okul, oyuncak, kıyafet ve sosyal aktivitelere katılmakta zorluk yaşadığı 

görülmüştür. 

Yıldız (2017) ‘a göre boşanma ve çocuğun eğitim hayatı arasındaki ilişkiye 

dair araştırmalar değerlendirildiğinde çocukların düşük akademik başarı 

göstermelerinde tek ebeveynliğin tek başına etken olarak gösterildiği 

araştırmalar olduğu görülmektedir. Bu yaklaşım hem toplumların hem alan 

çalışanlarının ve araştırmacıların önyargı geliştirmesinde etkili olmuştur. 

Oysaki yapılan bazı araştırmalarla ortaya konulmuştur ki tek ebeveynlik 

akademik başarıyı doğrudan olumlu veya olumsuz etkilememektedir. 

Boşanma sonrası özellikle sağlıklı bir şeklide ebeveynlik koordinasyonu 

sağlayan, yaşam standartları çok fazla değişmeyen, ihtiyaçları önemsenen ve 

akademik konularda desteklenen çocuklarda çocukların akademik 

başarılarının düşük olması beklenmemektedir. Hatta bu çocukların akademik 

başarılarının tartışmalı aile ortamında yaşayan çocuklardan daha yüksek 

olabileceği de düşünülmektedir. 
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3. BOŞANMA SONRASI ÇOCUĞA AİT BİREYSEL 

SÜREÇLERİ VE ÇOCUKTAKİ RUHSAL SONUÇLARINI 

ARAŞTIRAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ebeveynlerin boşanması sonrasında çocukların değişen hayatlarına uyum 

süreci, duygu ve davranış dünyalarında yaşadıklarını ve hayatının farklı 

alanlarının genel olarak nasıl etkilendiğini inceleyen araştırmalar taranarak 

araştırması yapılan konuların bulguları aşağıdaki gibidir. 

Demirci (2016), boşanmanın etkilerini, çocukların gözünden inceleyen bir 

yaklaşımla araştırmıştır. Yaptığı analizler sonucunda çocukların boşanma 

sonrası yaşadıkları deneyimleri dört ana kategoride toplamıştır. Bunlar; 

duygusal yaşam, aile yaşamı, sosyal yaşam ve okul yaşamıdır. Araştırmaya 

katılanların çoğu, okul hayatında, sosyal hayatında ve duygusal yaşamında 

olumsuz yönde yaşam düzeninde değişiklik yaşamıştır. Boşanma sorasında 

çocuklar, öfke, korku, değersizlik ve dışlanma korkusu yaşadıklarını ifade 

etmişlerdir. 

Ancak Shulman, Scharf, Lumer ve Maurer (2001) ise boşanma öncesinde aile 

içinde sürekli devam eden kavgaların ve huzursuzluğun içinde yaşamış gergin 

olan çocukların, boşanma sonrasında gerginliklerinde azalma olduğunu 

bulmuştur. Boşanmayla beraber çocuklarda olumlu gelişmeler de olabileceği 

bunun da evliliğin niteliğiyle ilgili olduğu, boşanmanın her durumda bireyler 

açısından olumsuz bir yaşantı olarak kabul edilmemesi gerektiği ifade 

edilmiştir. 

Johnston, Walters ve Olesen (2008) , boşanma sonrası çocuklardaki ebeveyn 

reddini araştırmıştır. Ulaşılan sonuçlarda ebeveyn reddinin %48 civarında 
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olduğu; %5.4 oranında annenin, %42.5 oranında babanın reddedildiği 

belirtilmiştir. 

Öngider (2013), boşanmanın çocuk üzerindeki etkilerini araştırdığı 

çalışmasında; tam ailelerde genel psikolojik uyum puanları hem anne hem de 

baba kabul-reddi puanları ile oldukça yüksek düzeyde ilişkili ve aile aidiyet 

duygusun daha yüksek olduğunu bulmuştur. Boşanmış ailelerde; anne kabul-

red puanları, baba kabul-red puanlarına göre psikolojik uyum ile daha fazla 

ilişkilidir. Ayrıca davranış sorunları daha fazla, akademik başarıları daha 

düşüktür. 

Pırtık (2013) , boşanmış ve tam aileden gelen  okul öncesi çocukların sosyal 

beceri ve akran tepkilerini karşılaştırmıştır. Boşanma durumu çocukların 

kişiler arası becerilerini, kızgınlık davranışlarını kontrol etme ve 

değişikliklere uyum sağlama becerilerini, akran baskısı ile başa çıkma 

becerilerini, kendini kontrol etme becerilerini, sözel açıklama becerilerini, 

sonuçları kabul etme becerilerini, dinleme becerilerini, amaç oluşturma 

becerilerini ve görevleri tamamlama becerileri puanını etkilemekte olup tam 

aileden gelen çocukların puanları daha yüksektir. Ayrıca boşanmış ve tam 

aileden gelme durumunda çocukların akranlarına gösterdikleri davranışsal 

tepki tercihlerinin etkilendiği sonucuna varılmıştır. 

Giddens (2000)’e göre ise çocukların ebeveynlerinin ayrılmasının üzerinde 

bıraktığı etkiyi tam olarak tanımlayabilmek güçtür. Bıraktığı etki boşanmadan 

önce ailede yaşanan çatışmanın, çatışmanın derecesinin, çocuğun boşanma 

sürecinde hangi yoğunlukta yer aldığına, çocuğun yaşına, kardeşinin olmasına 

ve ailedeki sosyal desteklerine göre değişmektedir. Bununla beraber duygusal 

boyutta sıkıntılı bir yaşamın içerisine girmektedirler. 
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Boşanmış aile çocuklarının psikososyal iyi oluşunun düşmesiyle birlikte 

akademik başarılarının ve okula uyumlarında da düşüş olduğu anlaşılmıştır. 

Ancak öğrencilerin yaşamış olduğu okula uyum probleminin velinin 

tutumundan ve boşanma sürecinin nasıl geçtiğiyle alakalı olduğu da ortaya 

konmuştur. Boşanma sürecinin daha az çatışmasız yaşandığı ailelerin 

çocuklarının, bu sürecin daha gergin ve çatışmalı geçtiği aile çocuklarına göre 

okula uyum konusunda daha az problemle karşılaştığı görülmektedir. 

Cohen (2002) ‘de ilkokula giden bir çocuğun ebeveynlerinin ayrılması 

gerçeğiyle birlikte huzursuzluk, öfke, karamsarlık ve sinirlilik yaşadığını ve 

bu yaş dönemindeki çocukların okul başarısının, boşanmadan olumsuz 

etkilendiğini ifade etmiştir. Boşanmış aileden gelen çocuklarla, tam aileden 

gelen çocukların kıyaslandığı başka bir çalışmada da akademik başarı, psiko-

sosyal uyum, kendine güven ve sosyal ilişki başarısının farklılaştığı ve 

boşanmış aileden gelen erkek çocukların, kız çocuklara göre daha fazla uyum 

problemi yaşadığı ortaya çıkmıştır (Amato, 2001). 

Boşanma sonrası, çocukların ruh sağlığının nasıl etkilendiğine dair ulaşılan 

çalışmalar incelendiğinde ve literatürdeki karşılaştırmalar ele alındığında  

Sarper (2001)’ a göre aile, çocuğun kişilik gelişimi için hem ruh hem de beden 

sağlığı açısından oldukça önemlidir. Sağlıklı bir aile ilişkisinden mahrum 

kalan çocuk ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak da olumsuz etkilenmektedir. 

Simons (1989), ebeveynlerin boşanmasının çocuk için hiçbir zaman tek başına 

depresyon için temel sebep görülemeyeceğini fakat, boşanma sonrası 

çocuklarda oluşan aileyi kaybetme sezgisinin çoğunlukla depresyonla 

birleştiğini ifade etmiştir. 
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Amato (2001), son on yılda Amerika’da yapılan çalışmaları analiz ettiğinde 

ebeveyni boşanmış çocukların; okul başarısında, olumlu davranışlarında, 

psikolojik iyi oluşlarında, sosyal ilişkilerinde ve kendilerine yönelik 

farkındalık konusunda düşüş yaşadığını saptamıştır. 

Lauman, Billings ve Emery (2000), boşanmış ebeveyn çocuklarıyla yaptığı 

çalışmasında görüşmeleri sonucunda, çocukların boşanmayı kabullendiklerini 

fakat anne- babanın olumsuz ilişkileri ve babayı görme sıklığıyla ilişkili olarak 

çocukların psikolojik semptomlara sahip olduğunu belirtmiştir. 

Kasuto (2017) , boşanmış ailelerin çocuklarının boşanmamış ailelerin 

çocuklarına göre öz saygı ve ruh sağlığı değişkenlerini incelemiştir. Yapılan 

analizler sonucunda; anksiyete/ depresyon, sosyal içe dönüklük, somatik 

yakınmalar, saldırgan davranışlar, sosyal sorunlar ve dikkat sorunları alt 

ölçeklerinden elde edilen puanların ebeveynlerin boşanma durumlarına göre 

anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Kurallara karşı gelme ve düşünce 

sorunları alt ölçeklerinden elde edilen puanların anlamlı bir farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. Sosyal etkinlik, sosyal işlevsellik ve okul 

işlevselliği puanları ile öz saygı envanterinden elde edilen puanlar, 

ebeveynleri boşanmış çocuklarda daha düşük çıkarak anlamlı bir farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

Türkgüzeli (2019) , Anne ve babası boşanmış ve boşanmamış çocukların 

psikolojik ihtiyaçlarının karşılanma düzeylerini ve iyimserliklerini 

incelediğinde şu sonuçlara ulaşmıştır ; Anne babası ayrı ve birlikte olan 

çocukların ait olma, güç, eğlence, temel ihtiyaçlarının karşılanma düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. İyimserlik ölçeğinden elde 

edilen veriler incelendiğinde de anne ve babası ayrı ve birlikte olan çocukların 

iyimserlik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Tespit 
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edilen tüm farklılıklarda anne ve babası birlikte olan öğrencilerin lehine 

farklılıklar olduğu görülmüştür. Anne ve babası birlikte ve ayrı olan 

öğrencilerin özgürlük temel ihtiyaçlarının karşılanma düzeylerinde ise anlamlı 

bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Kuru (2018) , Boşanma faktörüne göre ebeveynlerin anne baba tutumlarının 

çocukluk çağı depresyonuna etkisini incelemiştir. Boşanmış ailelerin 

boşanmamış ailelere göre demokratik tutum ortalamaları düşük, otoriter ve 

koruyucu tutum ortalamaları yüksek çıkmıştır. Ayrıca boşanmanın çocuklarda 

depresyon düzeyini arttırdığı bulunmuştur. Otoriter anne-baba tutum 

ortalamaları artıkça depresyon ortalamasının arttığı gözlenmiştir. Boşanmış 

aile çocuklarının boşanma süreci ile ilgili psikolojik destek alıp almaması ve 

depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Literatürdeki benzer araştırmaların sonuçları incelenip derlendiğinde, 

çocukların boşanmayla birlikte; değişen aile sistemi, ev düzeni, okul hayatları, 

sosyal hayatı sonrası yaşamının bir çok alanında değişiklikler görülmektedir. 

Duygularının ve davranışlarının olumsuz yönde etkilendiği ve bununla paralel 

olarak kişiler arası ilişkilerinin ve kendisiyle ilgili algılarının da 

olumsuzlaştığı yargısına varılmıştır. Çocuğun psikolojik iyi oluşunun düşüşü 

ve ruh sağlığıyla ilgili yaşaması olası semptomlarla birlikte okul hayatının ve 

akademik başarısınında da olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Boşanma öncelikle çocuklar için ciddi bir stres yaşantısı olmakla birlikte 

boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri ; öncesinde ciddi bir şekilde ebeveyn 

çatışmasının olup olmaması , boşanma sonrası çocuğun ebeveynleriyle 

ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilme durumu , çocuğun değişen 

hayatında şartların ona en uygun şekilde ayarlanabilmesi, boşanma öncesi 
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daha çok olumsuzluğa maruz kalıp kalmaması ve boşanmanın çocuk açısından 

sonuçlarını etkileyen bir çok sosyo-demografik özelliğe göre  

farklılaşabilmektedir. Boşanmanın çocuk üzerindeki etkilerini çeşitli 

değişkenler açısından inceleyen bazı araştırmalarda ulaşılan sonuçlar 

birbiriyle çelişse de bu derleme çalışmasında ulaşılan araştırmalar 

incelendiğinde yapılan çalışmaların bulguları ve literatürde ulaşılan bilgilerin 

çoğunlukla örtüştüğü görülmüştür. 

Boşanma sürecinde ve sonrasında ailedeki tüm bireylerin ve en önemlisi 

boşanmanın çocuklar üzerinde birçok olumsuz etkisi olduğu anlaşılmıştır. 

Olumsuz etkileri en aza indirmek ve çocukların ruhsal ve bedensel iyi oluşuna 

yardımcı olabilmek için bazı öneriler şöyledir: 

1.Çocuklu ebeveyn boşanmasını yaşayan tüm ailelerin boşanma sürecinde aile 

mahkemelerinde sosyal çalışma görevlileri ile karşılaşmaları sebebiyle, 

görevli sosyal çalışmacıların ailenin yeni yaşam düzenlerine daha sağlıklı 

uyum sağlanabilmesi, velayet süreci ve yaşanılan çeşitli anlaşmazlıkların aile 

içi müzakere edilebilmesi gibi konularda eğitim almaları gerçekleştirilerek, 

ailelere rehberlik yapmaları sağlanabilir. 

2.Çocukların psikolojik sağlamlığının önemli bir kavram olduğu ve 

hayatlarındaki bir çok alana etki ettiğini düşünürsek, olumsuz yaşam olayları 

ile başa çıkabilmeleri ve yetiştirecekleri düşünülen kuşağı dayanıklı 

yetiştirebilmeleri amacıyla okullarında rehberlik servisleri aracılığı ile 

psikolojik sağlamlık geliştirici, önleyici ve destekleyici erken müdahale 

programlarına yer verilebilir. 

3.Yine okullarda boşanma süreciyle başlayıp sonrasında da çocuklara 

psikolojik danışmanlık vermek konusunda rehberlik servisi daha etkin rol 
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almalıdır. Aile ile yapılan görüşmeler ile çocuğun yaşayabileceği potansiyel 

etkiler konusunda bilgilendirilmeli ve rehberlik edilmelidir.  

4.Tüm bulgular değerlendirildiğinde ise boşanma süreci ve sonrasında devam 

eden birçok araştırma olmakla beraber, ebeveyn boşanmasının giderek artan 

bir durum olması sebebiyle ve günümüz koşullarının hızla değiştiği 

düşünülerek gelecek çalışmaların ruh sağlığı değişkenlerini çeşitlendirerek ele 

alması önemlidir. 
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SİSTEMATİK AİLE DİZİMİ ÇALIŞMALARININ 

İNCELENMESİ VE VAKA ÖRNEKLERİ1 
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1 Bu çalışma Reyhan Atak’ın tezsiz yüksek lisans projesinin bir kısmını 

içermektedir. 
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GİRİŞ  

 Aile; tarihsel, coğrafi, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi dış etkiler 

ile içsel yapısı ve işleyişinde üyelerin birbirlerini döngüsel olarak 

etkilediği iç etkilerin dinamiklerinde, değişen ve gelişen bir sistem 

olarak tanımlanmaktadır (Gladding, 2018). Ailenin işlevsel yönü ise 

insanlığın sürdürülmesi, cinsel davranışların düzenlenmesi, bireylerin 

sosyalleşmesi, ekonomik işbirliği, aile üyelerinin sevgi ve şefkat 

kaynağı olarakbelirtilmektedir (Demirbilek, 2016). 

Ailede, bireyler varlığıyla aidiyet hakkına sahip olup, aile kuralları ile 

sistem iç dengesini korumakta ve bireyin aile içindeki hiyerarşiye 

uygun konumu ile sıra düzeni anlayışıyla yapılanmaktadır. Aileye özgü 

iç dinamikler, aile üyelerince duygu, düşünce ve davranışlar aracılığıyla 

nesilden nesile kalıtımla aktarılan aile sisteminin tarihini 

yapılandırmaktadır. Ailede aidiyet, denge ve düzenin işlevselliğinde 

oluşabilecek sağlıksız yapılanma ailenin tüm üyelerinde etkisini 

göstermektedir (Cihan ve Karakaya, 2017).  

Her ailenin iletişim şekli, kuralları ve toplumsal bağları ile kendine 

özgü yapısı bulunmaktadır (Ölmez, 2015). Sağlıklı ailede bireylerin 

duygu ve etkileşimleri desteklenmekte iken sağlıksız ailelerde ise 

bireyler duygusal paylaşımlardan yoksun olarak birbirlerine karşı katı 

tutumlar sergilemektedirler (Gladding, 2018). Ailelerin yapısal 

sorunları olması durumlarında, ebeveynlerin çocuklarına direktiflerle 

ve eleştirel yaklaşımlarla iletişim kurdukları belirtilmektedir. Aile 
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bireylerinin beden dili, yüz ifadeleri ortak özellikte olup yaşamsal 

sorunları bulunduğunu belirtilmektedir (Cihan, Karakaya,2017).  

Ailenin işlevlerini yerine getirip getirmemesi üzerinden sağlıklı ve 

sağlıksız aile tanımları yapılmaktadır. Sağlıklı ailelerde öncelikle temel 

gereksinimlerin karşılandığı, ilgi ve sevgi duygusunun iletilebildiği 

ifade edilmektedir. Aile üyelerinin, duyguları paylaşma ve anlamada 

açık iletişimler kurdukları belirtilmektedir. Bireylerin aileye bağlılığını 

yakınlık ve birlikte zaman geçirmeye istekli olmaları belirlediği 

açıklanırken etkili iletişim örüntülerine sahip olduklarından 

bahsedilmektedir. Sağlıklı aile yapılanmasında bireylerin mizah 

duygusunun geliştiği, işbirliğinin bulunduğu, bireylerin sorunlarla baş 

etme yeteneklerinin geliştiği anlatılmaktadır. Aile içinde rol 

dağılımının açıkça gözlenebildiği, üyelerinin desteklendiği aile 

yapılanması sağlıklı olarak nitelendirilmektedir. Aile yapısındaki bu 

koşulların olumsuz durumları ise sağlıksız aileyi tanımlamaktadır. 

Sağlıksız aile tanımlaması işlevsiz aile olarak belirtilmektedir. 

Günümüz teknolojik dünyası ile yaşantılar değişmekle birlikte ailede 

yapılar ve roller farklılaşmakta iken, bu durum aile sistemindeki 

bireylerin tümünü etkilemektedir. Bu etkileşim, ailenin varlığını 

korumasında yaşanan zorluklar ve aile üyelerinde ruhsal bozulmalar ile 

açıklanmaktadır (Demirbilek, 2016). 

Aile sisteminin sağlıklı yapılanması ve beraberinde sağlıksız yapılanma 

örüntülerinin yeniden düzeninin ve dengesinin yapılandırılması 

yönünde uygulanan terapötik yaklaşımlarve yöntemler aile 

danışmanlığının kapsamında yer almaktadır. Küresel boyutta aile 
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dizimi yöntemini tanı ve tedavide araç olarak kullanma yönünde 

çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışma, bir yöntem olarak aile dizimi 

çalışmalarının içeriğini ve bu konuda yapılmış olan çalışmaların 

incelenmesini içermektedir. 

Sistemik Aile Dizimi, Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımı 

Sistemik Aile Dizimi (Family Constellatıon) 

Hellinger tarafından 1990’lı yıllarda kendi yöntemi ile oluşturulan 

“Famillien-Stellen” ilk olarak Almanca adlandırıldığı, uluslararası 

alanda “Family Constellatıon” ismi ile aile konstelasyon çalışmaları 

olarak bilindiği açıklanmaktadır ( Cohen,2006 ). 

Uluslararası Sistem Dizimleri Birliği (International Systemic 

Constellations Association) kurucu üyelerinden Mehmet Zararsızoğlu, 

aile dizimini, temelinde insanın yapısal problemlerin üzerine çalışmak 

için geliştirilmiş bir teknik olduğunu, çalışma konusunun odağını aile 

sistemi kaynaklı problemler olarak belirtilmektedir. Aile dizimini, 

bireyin probleminin çözümünde, güncel ve köken ailesinin veya ait 

olduğu sisteminde konu ile ilgili aile üyelerinin temsili olarak dizilmesi 

yöntemiyle görselleştirilen grup çalışması olarak tarif etmektedir. Bu 

yöntemde, nesiller öncesinde aile üyelerinin yaşadığı ağır travmaların 

kader olarak gelecek nesillere miras kaldığı, dolayısıyla aile içinde 

çözülememiş her problemin, bir sonraki kuşağa yansımakta olduğunu 

ifade etmektedir. Kuşaklar arasındaki kör sevgiye dayalı bilinçdışı 

aktarımın, kişinin hayatının çeşitli alanlarında kilitlenmeler 
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yaşamasına, kaynağının ise geçmiş kuşaklarda yaşanan travmalar ile 

yaşam zorlukları olabileceği ifade edilmektedir (Zararsızoğlu, 2014).  

 Her ailenin bir sistemi oluşturduğu, aile üyelerinin bu sistemin parçası 

olarak eşit olduğu belirtilirken sistemde oluşabilecek travmanın sonraki 

nesilleri etkileyerek psikolojik sorunlar olarak ifade bulduğu 

belirtilmektedir (Ruppert, 2014). Aile sisteminde aidiyet, denge ve 

düzen konuları, ihmal ve ihlal olaylarından olumsuz yönde 

etkilenmekte, kazalara, yabancılaşmalara, hastalıklara ve her türlü 

işlevsiz, sapkın davranışa katkısı olduğu belirtilmektedir. Ayrıca etnik 

ve dini çatışmalarda bu tür etkilerin görülebildiği ifade edilmektedir 

(Cohen, 2005). 

Aile dizim çalışmalarında ilk adımın, sorunun dinamiklerinin neler 

olduğunu tespit etmek olduğu, sonraki adımda ise iyi bir çözüm 

imajının gerekliği belirtilmektedir. Bu bağlamda, eski gerçeklikler ile 

yeni olasılıkların görünür kılınması gerektiği vurgulanmaktadır. Birey 

açısından, daha kapsayıcı değişimin imajla algılamasının öncelikle 

rahatlatıcı etkisi oluşmakta, aile üyeleri hakkındaki içsel görüşünün 

değiştiği belirtilmektedir. Ayrıca, hafızada resim dilinin etkisi olduğu 

ve ruhun imgelerle düşündüğü açıklanmaktadır (Torres, 2018). Bireyde 

oluşan değişimin, aile içinde etkileşim döngülerinin değişmesini 

sağlayarak sistem içinde değişime katkısı olduğu açıklanmaktadır 

(Hunger, Schweıtzer, Weinhold, 2014).  
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Kuramsal Yaklaşımlar 

Aile terapisinde yaşamın kaygı ile birlikte bulunduğu, fiziksel ve 

duygusal olarak ailenin her üyesini etkilediği ancak bazı kişilerin daha 

fazla kaygılı olma nedeni önceki kuşaklardan devir alınan duygu olarak 

açıklanmaktadır. Aile sistemik teorisinin bu özelliklerinin 

psikodinamik yönelimli yaklaşımlar arasında köprü olarak 

değerlendirme yapılabileceği ifade edilmektedir (Özburun, 2018).  

Psikodinamik ve Bowen aile terapileri 1950’li yıllarda gelişme 

göstermeye başlamakta, Nattan Ackerman, Ivan Boszormemyi-Nagy 

ve James Framo psikodinamik aile terapisinin öncüleri olarak 

açıklanmaktadır. Tedavi temel düşüncesi, aile ile aile üyelerinde 

değişim gerçekleşmesi için aile geçmişi ve gelişimi bağlamında ele 

alınması gerektiği şeklindedir. Psikodinamik ve Murray Bowen aile 

terapilerinde birçok ortak noktalar olduğu, her iki kuramında kapsamlı 

kavramsal modellere dayandırıldığı belirtilmektedir. Psikodinamik 

yaklaşımda, aile kuramcıları Ackerman, Nagy, Heinz Kohut ve James 

Framo’nun birey odaklı olan Freud’un yaklaşımına aileler ile 

uygulanması yönünde katkı sundukları açıklanmaktadır 

(Gladding,2018). 

 Psikoanalitik aile danışması eşler ile birlikte çalışmakta olup sorun 

eşler arasında ise ruhsal ve kişiler arası psikodinamiklerle açıklandığı, 

eşlerin duygusal reaksiyonlarının terapide önemi belirtilmektedir. 

Psikoanalitik kuramları çalışmalarında kullanan Ackerman’ın aile 

yaşamının psikodinamikleri üzerinde katkısı olduğu, çalışmalarında iç 
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çatışmaları giderme, değişimi ilerletme, iletişim kalıplarını geliştirme 

ve aile üyelerine kendi rollerini bulmaları için yardım etme amacında 

olduğu kanaati bildirilmektedir (Nazlı, 2018). 

 Ackerman, aile ve bilinçdışını, bir arada tutucu patoloji (interlocking 

pathology) kavramı ile aynı bağlamda değerlendirmekte, aile üyelerinin 

bazılarında sağlıksız gelişen durumların nasıl sürdürüldüğü konusunu 

açıklamaktadır. Ailenin bilinçdışı kurallarını üyelerinden birinin ihlal 

etmesi durumunda, aileden ayrılma ve sağlıklı olma yolu veya diğer aile 

üyeleri tarafından sağlıksız aile örüntülerinin içine çekilerek sağlıksız 

yapılanmanın sürdürüldüğü belirtilmektedir.  

Psikodinamik yaklaşımda ortaya konan nesne ilişkileri kuramı ile aile 

etkileşim örüntüleri, eş seçimleri, nesiller arasındaki ilişkilerin 

açıklanabileceği değerlendirilmektedir. Bu kuram ile ilişkileri algılama 

sürecinde bilinçdışı gerçekleşen bölme/ ayırma savunma mekanizması 

açıklanmaktadır. Psikodinamik aile terapistleri, tedavi tekniklerinde 

aile geçmişi ve şimdiki örüntüleri bağlamlarında önem vermektedirler 

(Gladding, 2018). 

 Ailelerle sistemik temelli yaklaşımı ortaya koyan Bowen, Aile 

Sistemleri Kuramını geliştirdiği belirtilmektedir. Bu kuram, ailedeki 

ilişkiler sistemi, kişilerin sistemdeki pozisyonlarına göre işlevsellik 

düzeyi ve nesiller arası geçiş konularını önemsemektedir. Kuram 

yaklaşımında, aile sistemin tarihi önemsenmekte ve eşzamanlı olarak 

şimdiye odaklanmaktadır. Aile üyelerinin nesil geçişli davranış ve 

tutumları düzenlemediği durumlarda bu kalıpların tekrar 
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edileceğikanaatleri bildirilmektedir (Özburun, 2018). Aile sistemler 

kuramında, iletişim kalıplarının öğrenilerek nesilden nesile aktarıldığı, 

ailenin ve üyelerinin davranışlarının bu kalıplar ile oluştuğu ve aile 

sisteminin homeostatik olduğu açıklanmaktadır (Nazlı, 2018). 

Ailede ilişkilerini inceleyen Nagy’nin çalışmalarının ilişkisel 

gerçeklerin temel sıralamasının; gerçekler, bireysel psikopatoloji, işlem 

kalıplarında ve stratejilerinde ilişkisel etik boyut ile bağlamsal terapi 

modeli olarak belirtildiği kanaati ifade edilmektedir (Evwijk, 2017). 

Varoluşçu düşünür Martin Buber’in felsefi görüşünün odağının ilişki 

üzerinde olduğu belirtilmektedir. Buber, iki temel varoluşu Ben-Sen ve 

Ben-O tarzında tanımlamakta olduğu belirtilmektedir (Tüzer, 2009). 

Buber’in düşüncelerini Nagy’nin genişlettiği, insan ilişkilerinde verme-

alma arasındaki denge konusunu açıkladığı ifade edilmektedir 

(Zararsızoğlu, 2014). İnsanların karşılıklı bağımlılık ve ihtiyaçlarla 

gelişen ilişkileri vermeve teslim almada etik yükümlülükle açıklayan 

Nagy, kişiler arası adaletin ihlali durumunda ilişkisel dengenin 

bozulacağını belirtmektedir (Evwijk, 2017).  

Aile içindeki denge unsurlarına vurgulama yapan kişinin aile terapisti 

Virginia Satir olduğu belirtilmektedir. Satir’in, aileyi üç nesil olarak bir 

bütün olarak değerlendirmekte, terapi öncesi aile haritasını çıkartarak 

aile içi iletişim ve etkileşimi belirlediği bildirilmektedir. Sistem modelli 

yaklaşımında, her ailenin bir sistem olduğu ve diğer sistemlerle ilişki 

içinde bulunduğunu düşüncesi belirtilmektedir. Satir’in modelini 

genellikle iletişim modeli olarak değerlendirildiği açıklanırken iletişim 
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sorunlarını kişinin yetiştiği aile ortamına dayandırdığı ifade 

edilmektedir (Cihan, Karakaya, 2017).  

Aile Dizimi yönteminin gelişimi  

Bert Hellinger’in Güney Afrika’da Katolik rahip ve okul müdürü olarak 

çalışmakta iken grup dinamiğini öğrendiğini, bu dönemde Anglo- 

Amerikan eğitmenlerin bireylere gösterdiği saygıdan etkilendiği 

belirtmektedir. Almanya’ya döndükten sonra, Ruth Cohn’un Gestalt 

terapi seminerlerine katıldığı ve Viyana’da psikanaliz eğitimi aldığı 

açıklamaktadır. Bu süreçte, Atrhur Janov’dan doğrudan hedefe ulaşma 

konusunda öğrendiklerini grup dinamiğinde kullandığını ifade 

etmektedir. Los Angeles’ta dokuz ay Janov ile çalışan Hellinger’in 

sonrasında eşiyle Denver/Colarado’da başka bir primer terapi eğitimi 

daha aldıkları ve kendilerinin primer terapi uyguladıkları 

belirtilmektedir. Eric Berne’nin skript analizi yöntemi ile kurslarında 

çalıştığını anlatmaktadır. Hellinger, Transaksiyon analizinde skriptleri 

birine gelen mesajla ilişkilendirildiği, mesajlardan bağımsız sistemde 

yaşanmış olaylarla ilişki olduğu görüşünü belirtmektedir. Kişinin 

yaşadığı olaylarla ilgisi olmayan başka bir yer ve zamanda yaşananın 

skriptte ortaya çıktığı böylece sistemik olarak birçok kuşağın görünümü 

açıklığa kavuştuğu şeklinde ifade edilmektedir. 

Sistemle ilgili skrip analizi çalışarak, özdeşleşmelerin bir takım 

kurallara göre oluştuğunu, özdeşleşmeleri çözerek skriptlerin 

çözümünü kavradığını açıklamaktadır. Skrip çalışmasını tamamlayıcı 

faktör olarak değerlendirdiği ifade edilmektedir. Hellinger’in, Ivan 
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Boszormenyi-Nagy’nin görünmez bağlar konusunda denge kurma 

görüşü ile kuşaklar üzerinde gelişen durumları daha özenli 

gözlemlediği açıklanmaktadır (Weber, 2018). 

Hellinger’in, Ruth McClendon ve Leslie Kadis’ten aile terapi eğitimi 

aldığı süreçte aile dizimi çalışmasını ilk defa gördüğü, Jay Halley’in 

makalesi ile köken düzenini keşfettiği ve farklı çözümler bulduğu 

belirtilmektedir. Thea Schönfelder’in ile aile dizim çalışmalarından ve 

Milton Erickson’dan ve Nörolunguistik (NLP) proglamlamadan 

etkilendiği belirtilmektedir. NLP çözüm odaklı yaklaşım, Erickson’un 

terapi tarzı, ve hikayelerle çalışması ayrıca Frank Farelly’nin provakatif 

terapisinin Hellinger’de etkili olduğu belirtilmektedir (Weber, 2018). 

 Virginia Satir’in aile heykeli yöntemini geliştirdiğini açıklamaktadır. 

Satir, aile haritasında bireyin dışında eşine ve çocuklarına, 

ebeveynlerine ait demografik bilgiler yanında ebeveynlerin aile içi 

kuralları, özellikleri, mitleri gibi konularını aile haritasında yer 

vermektedir. Satir,’in terapi tekniği olan heykelleştirmede terapi 

esnasında aile üyelerinden yaşadıklarını duruş, jest ve mimiklerle 

hareketsiz olarak canlandırmaları sağlayarak aile içi iletişimi 

değerlendirdiği belirtilmektedir (Durak ve Fışıloğlu, 2007). 

Hellinger alan çalışmalarında, temsilcilerin gerçek kişiler gibi 

hissettiklerini buluşunun olduğunu, Thea Schönfelder’in 

çalışmalarında bu durumu gösterdiğini belirtmektedir. Aile terapisinde 

uygulamaları ve grup dinamikleri çalışmalarına kendisinin vicdan ve 

suçun dinamiklerine yönelik içgörü yaklaşımını ilave etmesi ile aile 
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sisteminin bağlılık, denge ve düzen dinamiklerinin görünür kılındığını 

ifade etmektedir. Aile dizimi çalışmalarında, önceki nesilleri ve 

kaderlerini, bir sonraki nesillere miras olan etkileri anlamayı bu 

bağlamda ailenin sistem dinamiklerini düzenleme olanağının sağlandığı 

belirtilmektedir (Hövel, 2017).  

Satir’in terapide heykelleştirme yönteminde katılımcı olarak ailenin 

üyeleriyle çalıştığını, aile üyelerinin terapiye katılamadığı bir zamanda, 

kendisinin seçtiği temsilcilerin de aile bireylerinin duygularını aynı 

şekilde hissettiklerini ve bireylerin mesafe ve duruşlar ile ilişkilerine 

ayna tuttuğunu ilk gözlemleyen kişi olarak anlatılmaktadır. Hellinger’in 

bu yöntemde temsilciler yoluyla ve temsilcilere hareket serbestliği 

getirerek Satir’in yöntemini farklılaştırdığı yönünde yorumlamaktadır. 

Klasik psikanaliz eğitimi, psikolojik gözlem, aile sistemi teorisi ile 

beraberinde Güney Afrika’da misyonerlik yıllarında Zulu Kabilelerinin 

aile ilişkileri kültürünü yaşamış olmanın katkısıyla aile dizimi terapi 

yöntemini geliştirdiği yönünde görüşlerini bildirmektedir 

(Liebermeister, 2009). Bu konuda, Hellinger ise, Güney Afrika’da 

Hristiyan katedraline bağlı köy papazı olarak çalıştığı dönemde, 

Marianhill’in yerli halkından grup dinamiğini öğrendiğini ve gelişimine 

inanılmaz katkısı olduğunu ifade etmektedir (Hövel, 2017).  

Hellinger’in Janov’dan primer terapi eğitimi aldığı dönemde Satir’in 

grup çalışmalarını gözlemlediği belirtilmektedir (Büyükata, 2019). Aile 

Dizimi, aile sistemleri terapisini, varoluşsal fenomenolojiyi ve Güney 

Afrika Zulu kabilesinin ata saygısını birleştiren terapötik bir müdahale 
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olarak tanımlanmaktadır. Aile diziminin kökeni, psikoterapötik 

geleneğe dayanmasına rağmen, bu yöntemde neredeyse hiç 

konuşulmaması ve birincil amacı olan, aile sistemi içinde gizlenmiş, 

nesiller arası kalıpları tanımlama ve özgür bırakma yönelimiyle 

geleneksel psikoterapiden ayrılığı belirtilmektedir. Bu yöntemde, 

bilişsel veya duygusal içeriği keşfetme ve işleme olmadığı 

bildirilmektedir (Cohen, 2006).  

Aile dizim çalışmalarına katkıların gelişimi konusunda açıklamalarda, 

Hellinger tarafından geliştirilen aile diziminin, Gregory Bateson’ın 

1930’lı yıllarda başlattığı belirtilirken, Bateson’ın çalışmalarında 

kişinin ait olduğu sistemi terapiye dahil eden ilk kişi olduğu ifade 

edilmektedir. Jakob Moreno’nun psikodrama tekniği ile kişinin sosyal 

bağlarının önemini ortaya koyduğu, kişilik problemleri ve ruhsal 

bozukluklarının çevresi ile ilintisini ortaya koyduğu belirtilmektedir. 

Satir’in, aile heykeli ile bu konuda ilerleme sağladığı ifade 

edilmektedir. Ivan Boszormenyı- Nagy’nin, Martin Buber’in 

düşüncesini genişleterek, insan ilişkilerinde verme-alma dengesini 

vurguladığı belirtilmektedir. Yaşanan bu gelişmelerin paralelinde 

Hellinger’in, fenomolojik bir terapi yaklaşımı olarak kişinin ailesinin 

içsel resimleri ile çalıştığı anlatılmaktadır (Zararsızoğlu, 2010).  

Aile dizimi çalışma yönteminin kuramsal yaklaşımının açıklamaları, 

aile sistemleri terapisi ve varoluşsal fenomolojik yaklaşımla 

açıklanmaktadır. Bu bağlamda, bu yaklaşımlar çalışma konusunda yer 

verilmektedir. 
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 Edmund Husserl, önceleri fenomolojiyi, bilgi kuramsal indirgeme 

olarak adlandırmaktadır. Saf olan özlere ulaşabilmek için doğal tavır 

almanın genel savı ile açıklamaktadır. Bu sav, bireyin içinde yaşadığı 

dünyanın, bireyin dışında ve buna ilişkin söylemlerden bağımsız bir 

gerçeklik olarak var olduğunu belirtmekte ve bu indirgemeden geriye 

kalan varlık alanının saf bilinç alanı olduğunu açıklamaktadır. Varlık-

bilme arasındaki bağlantıların anlamı, nesne ve edim arasındaki ilişki 

ile açıklanabileceği ve felsefenin konusu olduğunu belirtmektedir. 

Fenomolojinin bu konuyu, görerek, aydınlatarak, anlam belirleme ve 

anlam ayrımı yaparak saf görme ile gerçekleştirdiği belirtilmektedir 

(Öktem, 2005). 

Fenomolojik yöntem, fenomon ve deneyim ile açıklanmakta, 

gözlemcinin deneyimini anlama çabası belirtilmektedir. Husserl’in 

aşkın fenomolojisi tanımlamasından farklı olarak, varoluşçu-hümanist 

terapistlerin fenomolojiyi, psikolojik fenomoloji kavramına 

dayandırdıkları ifade edilmektedir (Jonquera, Arroyo, 2006). 

Fenomolojik yaklaşıma göre, ancak olgularla kanıtlanabilen şeylerin 

geçerli olduğu ve araştırma nesnesi doğadaki fenomonler olarak 

açıklanmaktadır. Psikolojide önemli fenomonlerden birinin özellikle 

ifadenin biçim ve içeriği olduğu, psike’nin özü bakımından ise içerik 

daha önemli olarak belirtilmektedir (Jung,2017). 
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Aile Dizim Çalışmalarındaki Kavramlar 

 Genogram 

Geçmişten gelen bağlar ile aile haritasını çıkarma amaçlı kullanılan 

teknik “genogram” olarak tanımlanmakta olup Bowen tarafından 

geliştirildiği belirtilmektedir. Aile soy ağacı, gen haritası ve genetik 

çizelge genogram için kullanılan diğer tanımları oluşturmaktadır. Bu 

teknik, aile içindeki ilişkilerin oluşumu ve sağlıklı gelişimi hakkında 

bilgi edinmede kullanılan klinik bir araç olarak değerlendirme ve 

tedavide bireyler ve aileler üzerinde kullanıldığı böylelikle aile 

hakkında sağlıklı veriler toplanarak, aile geçmişinin, potansiyel sağlık 

sorunlarının gerçekçi bir şekilde gözden geçirilebilmesi sağlanabildiği 

belirtilmektedir. Genogram bilgisi, ailenin geriye dönük üç kuşağı ve 

aile üyelerinin birbirleri ile olan ilişkileri hakkındaki bilgileri 

içermektedir. ( Karakuş ve Erkan, 2019).  

Akrabalık sisteminin kapsamı konusunda Weber, ailede ölmüş ve 

yaşayan olmak üzere sırasıyla çocuk ve kardeşler, anne-baba ile 

kardeşlerini, büyük ebeveynleri ve onların ebeveynlerini ve sistemde 

diğerleri için yer açmış herkesi (örn; evlilik dışı çocuk ile gelen bağ 

gibi) kapsamakta olduğunu ve aynı sistemi oluşturduklarını 

belirtmektedir. (Weber,2018).  

Genogram bilgisi, ailede göç, miras haksızlıkları (hak yiyen/hakkı 

yenilen), büyük sırlar, şehitler, savaşa gidip gelmeyen nesiller, cinayet 

işleyenler/ cinayete kurban gidenler, terk edenler, aldatanlar, 

dışlananlar, önceki eşler, istenmeyen çocuklar, evlatlık verilen/alınan 
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çocuklar, erken ölenler, dramatik ölümler (kaza, intihar gibi), 

hastalıklar, cinsel istismarlar eşcinseller, ittifak ve koalisyonlar, 

hastalıklar, engelliler, sevgisiz ilişkiler gibi aile geçmişine yönelik 

sorulardan oluşturmaktır (Wolynn, 2020). 

Mark Wolynn, ayrıca erken dönem çocukluk travmalarına yönelik 

genogram bilgisinde, annenin hamilelik dönemini kapsayacak içerikle 

sunmuştur. Annenin hamilelikte travma yaşaması, doğum sonu 

depresyonu, anne çocuk arasında bu dönemdeki zorunlu ayrılıklar, 

evlatlık olma durumu, bu dönemde annenin veya çocuğun yaşamın ilk 

üç yılında travma oluşması, annenin öncesinde çocuk kaybı, ölü doğum 

ve kürtaj durumlarına kişinin hikayesine bağlanma ve travma 

konularına bakılarak yer verilmektedir. 

Genogramda üç kuşak bilgisi ile ailedeki suçluluk duygusundaki denge 

ihtiyacını, vicdanın yaptırım gücü, anneye yönelimin kesintiye 

uğramasıyla oluşan bağlanma travmalarını, ailede yaşanan travmaları, 

hastalıkların arkasındaki aile dinamikleri ve aile sisteminin işleyişi 

hakkında bilgi verdiğini açıklamaktadır. (Wolynn, 2020). 

Genogramlar sayesinde bazı ailelerde karmaşık ilişkilerin kolay bir 

şekilde çözülebildiği, şema içerisinde yer alan bilgiler, aile sisteminin 

genetik, tıbbi, davranışsal, kültürel ve sosyal yönlerini kapsadığı 

belirtilmektedir. Klinik bir problemin, aile ilişkilerinin aile öyküsü ile 

bağlantısının ne olduğu ve zaman içerisinde nasıl ilerleyeceği ile ilgili, 

hipotezler sağladığı bildirilmektedir. Genogramlar, aile yaşam döngüsü 

olaylarının beklenen doğrultuda gerçekleşip gerçekleşmediği, ailede 
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olan önemli değişiklikleri ve kayıplarla ilgili dikkat edilmesi gereken 

yıldönümlerini, olaylarla arasında bilinçli bir bağlantı kurulmasa bile, 

bir hastalık, ailedeki bir ölüm veya intihar durumuyla ilişkili olabildiği 

açıklanmaktadır (Karakuş ve Erkan, 2019). 

 Kolaylaştırıcı 

 Kolaylaştırıcı aile dizimi çalışmalarını gerçekleştiren, uygulayan kişi 

anlamında kullanılmaktadır. Bu tanım, sistemik dizim çalışmaları ile 

uğraşan kişilerin uzman ya da otorite konumunda olmadığı anlamında 

kullanmaktadır. Çalışmalarda rolü, kişinin gelişimini destekleme ve 

kolaylaştırma niteliği ile belirtilmektedir. Aile dizim çalışmalarının 

farklı alan ve ortamlarda gerçekleştirilmesi nedeniyle terapist terimini 

uygun bulunmadığı açıklamaktadır (Broughton, 2013). Bu çalışmada, 

anlam karışıklığı yaratmamak amacıyla yaygın olarak kullanılan 

kolaylaştırıcı tanımı kullanılmaktadır. 

Aile dizimleri çalışmalarında kolaylaştırıcının, sistemlerde etkili 

düzenleri tanıması gerektiği ve gerçeğe bakma cesaretinin 

bağımsızlığıyla hareket etme sorumluluğu belirtilmektedir. 

Dizim çalışmalarında kolaylaştırıcının, bütün tarafları göz önünde 

bulundurulması, özellikle sistemde yükü taşıyan üyeye saygı ile 

bakması beraberinde sorundaki çözümü görebileceği vurgulanmaktadır 

(Hellinger, 2003). 

 Aile bir bütün olarak alındığında, sistemde ailenin duygusal bağının 

önemli bir dinamik olarak gözlemlendiği belirtilmektedir. Birkaç kuşak 
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önceki aile yaşantılarının şimdiki aile yaşantılarını belirlemede etkili 

olduğuna belirtilmektedir. (Acar ve Acar V. 2013). Bu bağlamda, 

birincil ve ikincil duyguların ayırt edilmesinin önemli olduğu 

belirtilmektedir. Birincil duygular genellikle zaman olarak kısa 

sürmekte, güç verici ve gelişen durumla bağlantılı tepkiler şeklinde 

oluşmaktadır. Hellinger, ikincil duyguların farkını duyguların 

sürekliliği ile belirtmektedir. İkincil duyguların, derin bir duyguyu 

kapatarak böylelikle kişiye acı veren gerçek ile yüzleşmesini 

engellediği ifade edilmektedir (Liebermeister, 2009). 

 Aile dizimi çalışmalarında, danışanın gerçek ile yüzleşmek yerine öfke 

göstermesi veya öfke göstermeyerek ağlamayı seçmesi ikincil duygular 

şeklinde ifadesinin gözlemlendiği açıklanmaktadır. Kişinin diğer aile 

üyelerinden bir şeyi almak için, manipülasyon amaçlı olarak da ikincil 

duyguların kullanıldığı belirtilmektedir. Danışanın, birincil duyguların 

akmasına izin vermesi durumunda hemen toparlanarak öncesine oranla 

güçlendiği, rahatladığı ve yapması gerekene odaklanabildiği şeklinde 

belirtilmektedir. Kolaylaştırıcının bu konuda, danışanının ikincil 

duygularına izin vermemesi ve iki duyguyu ayırt etmesi gerektiği 

bildirilmektedir (Liebermeister, 2009). Bu konuda kolaylaştırıcının iyi 

bir gözlemci olmasının danışanın faydasına olacağını belirtmekte, 

kişinin kendisine yardım eden duyguları ayırt etmesinde kolaylaştırıcı 

desteğinin önemini belirtmektedir. Kişilerin gerçekleri görmezden 

gelmeleri ve kurban rolleri ile ikincil duyguların gözlemlenebildiği 

aktarılmaktadır. Ayrıca öfke, intikam, aşırı kırılma ve abartılıbiçimde 
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adaleti sağlama yönünde davranışlar miras duygular olarak 

tanımlanmaktadır (Büyükata, 2019). 

 Danışan 

 Danışan terimi, kendisi veya aile sistemi ile ilgili bir konuyu, 

problemini gündeme taşıyan ve çözüm arayan kişi anlamında 

kullanılmaktadır. Hellinger’in bu konuda, danışanın kendi sisteminde 

dolaşık olması nedeni ile dizim çalışmasında danışan yerine temsilcisi 

seçilmesi yönünde yaklaşımı olduğu bildirilmektedir. Dizim 

çalışmasında danışan, kolaylaştırıcının yanında gözlemci olarak 

bulunmakla birlikte kolaylaştırıcının kişisel yaklaşımları ile dizim 

süreci gereği kendi temsilciliğini yapabilmekte olduğunu veya çalışma 

sonunda temsilcisinin yerine geçerek çözüm süreci anını içselleştirmesi 

amaçlı çalışmada bulunabileceği ifade edilmektedir. Danışanın dizim 

çalışmasının dışında olması durumunda olayları gözlemleyebilmesi ile 

daha az travmatize eden bakış açısı geliştirmesine yardımcı olabileceği 

belirtilmektedir (Broughton, 2013).  

Kişinin kendi duygusunu fark edebilmesi, kendini daha iyi tanımasına 

ve kişilerarası ilişkilerini buna uygun olarak düzenlemesine yardımcı 

olması beraberinde başkalarının duygularının farkında olarak 

ilişkilerinde daha sağlıklı iletişim kurabildiği anlatılmaktadır. (Karakuş, 

2020). 
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Temsilci Deneyimi 

 Algı tanımı, psikoloji ve bilişimi inceleyen bilimlerde duyusal bilginin 

alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına 

gelmektedir. Algı, çevreden bilgi edinme yoluyla bireyin bu bilgileri 

yorumlanması, değerlendirmesi ve eyleme dönüştürmesinde etkin 

olmaktadır (Öztürk, 2009). Geleneksel algı teorisinde, nesne üzerindeki 

algısal alanın kişinin dışında yaşandığı, halüsinasyon, hipnotizma gibi 

örneklem konularında kişi algısının içe dönük olduğu ifade 

edilmektedir. Telepatik görsel etki deneyleri ile mesafenin algı 

üzerindeki çalışmaları sonucunu algısal alanların sınırsız olabileceği 

açıklanmaktadır (Sheldrake, 1987). 

Aile dizimi çalışmaları süreci, temsilci algısı yolu ile yürütülmektedir. 

Hellinger, algı konusunu temsilci ve grup yöneticisi yönlerinden, 

gözlem ile algıyı ayırarak ele almaktadır. İnsan davranışlarının 

gözlemlenmesinde detayların önemli olduğu ve sınırlı bilgi verdiği 

Açıklanmaktadır. Kişiyi algılamanın ise niyet içermemesi ile ilişkiye 

katılımının saygı ve mesafe oluşturduğunu, böylelikle yaratıcı ve 

çözüm odaklı yaklaşım oluşabildiği ifade edilmektedir. Algıda, 

düşünce olmaması ve yargılama içermemesi ile uygulamaya yönelik 

olmasının sezgilere alan açtığı anlatılmaktadır (Weber, 2018). 

Grup çalışmasına katılan kişilerden aile üyelerinden birini veya bir 

kavramı çalışma alanında temsil etmesi amaçlı, konu hakkında bilgi 

sahibi olmayan, genellikle danışan tarafından seçilen kişi temsilci 

olarak tanımlanmaktadır. Temsilci deneyimini temsil ettiği kişinin 
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özellikleri, davranışları, duygularını ile düşüncelerini, fiziksel ve 

duygulanım olarak ifadesini, konuyla bağlantılı olarak hisleri 

doğrultusunda içinden geldiği gibi, beden hareketlerini kullanarak, iş 

birliği içinde çalışmaya katkı sunan deneyim olarak anlatılmaktadır 

(Broughton, 2013). Temsilcilerin içsel duygulara yoğunlaşarak 

algılamalarını, oluşan duyguları kişinin kendi değerleriyle süzmeden, 

sansür uygulamadan ifade etmesi beklenmektedir (Weber, 2018). 

Temsilci deneyiminde, travma konulu çalışmalarda şeffaf, açık alanda 

güvenli bir grup olmasının önemi vurgulanmakta, grup katılımcılarına 

temsilci sorumlulukları ve sınırları konuları önemsenerek 

tanımlanmaktadır (Ruppert, 2014). Bireysel terapi dizim 

çalışmalarında, danışanın kendisinin ve imleç olarak kullanılan kişi 

veya kavramların temsilciliğini yapması durumunun bulunduğu ifade 

edilirken bu konu, dizim çalışmasında bireysel terapinin avantajları ve 

dezavantajları çerçevesiyle açıklanmaktadır (Broughton, 2013). 

Bilen Alan (Morfik Alan) 

Rupert Sheldrake, zihin, hafıza, arketip, morfik rezonans ve kolektif 

bilinçdışı başlıklarında oluşturduğu deneme çalışmasını, Carl Jung’un 

kolektif bilinçdışı kavramının anlaşılmasını kolektif hafıza bağlamında 

anlamlandırılması gerekliliğini tartışma konusu olarak oluşturmaktadır. 

Hafızanın doğası ve ilkesini insan, hayvan, yaşam alanı, evren 

bütününde değerlendirmekte, bu konuda tarihsel bilimsel yaklaşımları 

ve biyolojide morfogenes konusunda değinmektedir. Bu bağlamda, 

benzer alanların benzerleri üzerinde morfik rezonans süreci ile etkisi 

bulunduğu açıklanmaktadır. Morfik rezonans, uzay ve zaman 
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düzlemlerinde benzerlerin benzerlerini etkilediği şeklinde ifade 

edilmektedir. Sheldrake, “morfik alan” olarak tanımladığı alanın 

yapısını; protein, atom yapısı dahil olmak üzere tüm canlı 

organizmaların, geçmiş türlerin birikimli hafızasına sahip olduğunu, 

biçim, davranış kapsamıyla belirtmektedir. Bu çalışmada, genetik 

kalıtım ve DNA’nın protein sentezi kontrolü yoluyla proteinlerin 

kalıtımı olarak iki tür kalıtımdan bahsedilmektedir. 

Morfik rezonans ve morfik alan düşüncesi temelinde protein 

kalıtımının, türün geçmiş üyelerinden miras alındığı, biçim ve davranış 

organizasyonu ile ilgili olduğu ifade edilmektedir (Sheldrake, 1987). 

 Psikodramanın geliştiricisi olarak JL Moreno’nun klınik 

çalışmalarında başka bir kişinin gerçekliğini hissetme ve önceki 

deneyimlerin bozulmadan şimdiki zamanda deneyimlemesi konusunu 

ölçümlemede sosyometriyi geliştirdiği ancak mantıksal çerçevenin 

bulunamadığından bahsedilmektedir. Bu konuda, kuantum fiziğinin 

gelişmesi sonucu biyolog olan Sheldrake’nin morfik alan ve morfik 

rezonans teorisini geliştirmesi konusu ve içsel hafıza ile yaşayan ve 

gelişen evren vizyonuna değinilmekte, sosyal gruplarda da üyeler 

arasında morfik rezonans bulunduğu teorisi belirtilmektedir. Systemik 

aile diziminde “bilgi alanı” olarak adlandırıldığı Ulsamer’in 

açıklamaları ile belirtilmektedir. (Anderson ve Carnabucci, 2009). 
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Aidiyet 

Aile sisteminde sağlıklı ilişkileri ebeveynler ve çocuklar arasında 

bağlılık, verme ve alma arasındaki denge ve düzenin belirlediği 

açıklanmaktadır. Bu bağlamda bağlılığın aidiyet hissini geliştirdiği, 

verme ve alma arasında dengenin adaleti sağlama ihtiyacı ile 

düzenlendiği belirtilmektedir (Weber, 2018) Aidiyet yasasının aile 

sisteminde tüm üyelerin ailede aidiyet hakkı kişisel vicdan kapsamında 

bulunmakta ve hiçbir üyenin dışlanmasına ve unutulmasına izin 

vermediği şeklinde açıklanmaktadır. Aile üyelerinden dışlanan, 

unutulan üye arkaik vicdan ile telafi etme yolunun sonraki nesillerdeki 

bir üyenin yaşamında temsil edildiği yönünde açıklanmaktadır 

(Hellinger, 2010). 

Sıra Düzeni 

Aile sisteminde önce dünyaya gelenin sonra gelene göre kronolojik 

olarak üstünlüğü bulunmakta, hiyerarşi kurallarının işlemekte olduğu 

belirtilmektedir (Hellinger, 2010). Aile üyelerinin sıra düzeninin yanı 

sıra ilişkiler düzleminde, kişinin ilk evliliğinin sonraki evliliğe önceliği 

olması aynı sıra düzeni çerçevesinde konu ile ilgili 

örneklendirilmektedir. Sıra düzenini bozan iç ve dış faktörleri; aile 

içinde üyelerinin dışlama, kınama durumları ve aile dışında savaş, 

kadersel etkiler v.b olarak değinen Hellinger çalışmalarında aile 

üyelerinin sıra düzeninin bozulmasına tahammül göstermediğini 

gözlemlediğini, düzeninin bozulması ve etkilerini sonraki nesillere 

aktarıldığını ifade etmektedir (Duman, 2020). 



262 | AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER 2 

   

 

Ailede trajik bir olay yaşandığı durumlarda, sonradan gelenin 

kökendeki düzeni çiğnediği ve önceden gelenin hakkı konusunda 

haddini bilmezlik olarak bunun nesnel anlamda yaşandığı 

anlatılmaktadır. Bu konuda, çocuğun ana babasının kefaretini ödeme, 

ebeveynin işlediği suçu üstlenme yönlü davranışlar had aşımı olarak 

örneklenmektedir. Çocuğun iyi niyet ve kör sevgisi ile hareket ettiği 

ancak yetişkin birey olduktan sonra içgörü kazandığında hiyerarşik 

olarak ait olduğu yere çekilebileceği belirtilmektedir. Aile diziminde, 

öncelikle bir kişinin haddi olmayan davranışı bulunup bulunmadığına 

bakıldığı ve durumun düzene konduğu ifade edilmektedir (Hellinger, 

2003). 

 Verme Alma Dengesi 

 Denge, ilişkilerde verme ve alma sonucunda ortaya çıkan, hak ve 

yükümlülük arasındaki salınım olarak belirtilmektedir. Bu dinamiğin 

birincil ifadesi, ebeveynlerin verip çocukların alması yönüyle işaret 

edilmektedir. Ebeveynleri tarafından fiziksel, duygusal veya cinsel 

istismara uğramış kişiler için verileni kabul etme süreci 

engellenebilmektedir. Ebeveynleri reddeden insanlar, hata ve suçu 

değerlendirmelerinde tamamen haklı olabilmekte, ancak çoğu zaman 

bu tutumdan kaynaklanan ağır sonuçların farkında olamayacakları 

açıklanmaktadır. Bu düzenin aksamalarının sonuçları düşünülene kadar 

sıradan bir gözlem gibi görünebildiği belirtilmektedir. Kişinin anne 

konumunda iken, çocukken annesinden alamadığı sevgiyi kızına 
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vermek yerine almak istemesi durumunda kızının sevgiyi bu şekliyle 

almak için razı olması ile hiyerarşi düzenini ihlal etmekte olduğu ifade 

edilmektedir (Cohen, 2006). Ailedeki doğal akışın, ebeveynin vermesi 

çocuğun ise alması ve aldığını çocuğuna vermesi yönünde 

belirtilmektedir. Ayrıca eşler arasında, sevgide alma-verme dengesinin 

bozulması ilişkilerinin devamlılığı konusunda problemlere neden 

olarak gösterilmektedir (Duman, 2020). 

Sevgi Düzenleri 

Bert Hellinger sevginin beş halkası olduğundan bahsetmektedir. 

Sevginin ilk halkasının anne ve babanın birbirlerine duydukları sevgi 

ile başladığı ve çocuğun onların sevgisini sevgiyle alması olarak 

açıklamakta, diğer tüm sevgiler için ön şart olduğu belirtilmektedir. 

İkinci sevgi halkası, çocukluk ve ergenlik dönemi ilişkilerinde 

anlatılmaktadır. Bazı durumlarda çocukluk döneminde, anne ve 

babadan gelenin büyüklüğü karşısında, çocuğun bunun eşdeğerini 

veremeyeceği düşüncesi gelişebilmektedir. Bu durumda çocuk, daha az 

alma veya kendine ait olmayan bir sorumluluğu ebeveynlerinin yerine 

üstlenerek verme yoluna gidebileceğinden bahsedilmektedir. Anne ve 

babadan alınanı geri vermenin yolunun kendi çocuklarına vererek 

gerçekleştiği vurgulamaktadır. Böylelikle ailenin sonraki kuşaklarla 

dengeyi oluşturduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda, çocuğun 

ergenlik dönemine geldiğinde dengeyi sağlayamadığı duygusuyla anne 

babayı suçlaması, sevgilerini reddederek evden ayrılma dürtüsü 

gelişebileceği anlatılmaktadır (Hövel, 2017). 
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Bireylerin daha sonraki yaşam ilişkilerinde ortaya çıkan problemlerde, 

sevginin ilk ve ikinci halkasında eksikliğe dönülerek tamamlanma 

zorunluluğunu bulunduğunu belirtmektedir. Ayrıca, suçlanan her şeyin 

dışlandığını, ancak içine alma ve kabullenme yolu bulunduğu 

belirtilmektedir. Her bireyin, kendi yaşam yükümlülüklerinin farkında 

olması gerektiği vurgulanmaktadır. Sevginin üçüncü halkası vermek ve 

almak olarak belirtilmektedir. Vermenin alma ile başladığı ifade 

edilmektedir. Yetişkin ilişkilerinde, her iki tarafın aynı düzeyde 

birbirlerinden değerini bilerek almaları konusuna değinilmektedir. 

Yetişkin bireyin, karşılık beklemeden vermesi anne baba olma yolunda 

güç kazanma olarak değerlendirilmektedir. Böylelikle, nesiller arası el 

değiştirmenin başladığını ifade edilmektedir. Hellinger, sevginin 

dördüncü ve beşinci halkasını bütün insanları ve dünyayı kabul etmek 

olarak anlatırken, dördüncü halkada önemli olanı iç mükemmellikle 

tarif etmektedir. Bireyin, ailesindeki insanları dışlanma ve 

reddedilmeleri kabullenerek bütünüyle sevmenin önemine 

değinmektedir. İnsanların bu sevgiye ruhunda yer vermesi ile bütünlük 

ve tamlığın sağlanabileceğini belirtmektedir. Böylelikle bu hareketin, 

insanlığa yayılmasının olanağı bulunduğunu beşinci halkadaki sınırsız 

sevgi ile ilişkilendirerek anlatmaktadır(Hövel,2017). 
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Özdeşleşme 

Özdeşlemenin özünde “özdeşim duyguları” yer almaktadır. Bu 

duygular, hayatın akışını kesen dört bilinçaltı temasını kapsamaktadır. 

Bu temalar, ebeveynle birleşmek, onu reddetmek, anneyle kopan bağ 

ve ailede anne ve baba dışında bir bireyi ebeveyn yerine koymak olarak 

ayrılmaktadır. Bunlar, yaşam içerisinde başarıları ve hedef odaklı 

ilerleyişi etkileyebilmektedir. Özellikle, ebeveynler ile kopukluk, dört 

temanın üçünün özünü oluşturmaktadır (Wolyn 2020). 

Kayıp travması olarak kişinin genç yaşta ölen biri veya aile üyesinden 

birinin ölümü sonrasında ebeveyni ile bilinç dışı olarak bağ kurmanın 

yöntemini ölen kişi ile özdeşleşerek ebeveyninin gözünde görünür olma 

ve sevilme yolunu seçebileceği belirtilmektedir. Özdeşleşmede başka 

bir durum olarak, evli çiftlerde görülen eski partnerle olan 

çözümlenmemiş duygusal bağlarla ilgili olduğu dizim çalışmalarında 

gözlenmektedir. Evli çiftlerden birinin veya her ikisinin, evlilik öncesi 

nişanlıdan ayrılma, sevgilinin ölümü, sevgiliyle kavuşamama gibi trajik 

ve travmatik boyutlu duygusal ilişkisi sonucu kişinin ruhunda bölünme 

geliştiği ayrıca evlilikte doğan çocuğun çözümlenmemiş duygusal bağı 

hissettiği açıklanmaktadır. Çocuğun, bilinç dışı olarak ebeveynini 

mutlu etme amacı ile eski partnerle özdeşleşmesi ve ebeveynin 

çözümlenmemiş duygularını çocuğa yansıtması sonucu aralarında 

sembiyotik ilişki gelişmesi ve çocuğun diğer ebeveyninden 

uzaklaşması sürecini oluşturduğu belirtilmektedir. Bu süreçte çocuğun 

çocuk olamadığı gibi ileriki dönemlerde kendilerini sembiyotik 

ilişkiden özgürleştiremedikleri için yetişkinde olamadıkları böylelikle 
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ebeveyne yönelik gizli öfke ve nefret duyguları oluşabileceği 

açıklanmaktadır. Bu süreçte aynı cins ebeveynin değersizleştirilmesi ile 

erkek çocuğun feminen, kız çocuğun maskülen yapıya bürünebileceği 

belirtilmektedir. Dizim çalışmalarında sık görülen özdeşleşmenin anne- 

oğul arasında sembiyotik ilişkide fiziksel olmayan içsel bir birleşme 

gelişirken, baba- kız ilişkisinde anne yerine babaya bağlanmanın cinsel 

istismara açık olduğu açıklanmaktadır (Rupert, 2014). 

Aile Dizimi Uygulaması 

Aile sisteminin yapısındaki düzenin bozulması, var olan düzenin 

değişikliğe uğraması, düzendeki aidiyet ve hiyerarşi ilkelerinin 

gözetilmemesi, gelişen sağlıksız yapının örüntülerinin olduğu 

durumları ve etkilerini aile üyelerinin sistemik olarak sonraki nesillere 

aktardığı belirtilmektedir. Aile sisteminde var olan aidiyet, hiyerarşi ve 

düzenin ilkeleri dizim çalışmalarının yöntemini oluşturduğu 

açıklanmaktadır. Aile dizimi grup çalışması, danışan kendi aile 

sisteminin davranış, duygu ve ilişkisel düzlemlerinin temsilciler 

aracılığıyla alanda görünebilirliğinin sağlandığı, temsilcilerin geri 

bildirimlerini ifade ettiği ve kolaylaştırıcının liderliği yönetiminde 

konunun çözümlenmesi amacıyla yapılan çalışma süreçleri 

belirtilmektedir (Broughton, 2013).  

Bu çalışmalarda teorik kavramlar analiz edilmektedir. İki tür vicdan 

bulunmaktadır. Bireysel vicdan ve aile vicdanı olarak belirtilmektedir. 

Aile diziminin üç temel sevgi ilkesi ise; aidiyet, verme alma arasında 
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denge ve düzen olarak açıklanmaktadır. Ruh; bireysel, aile ve büyük 

ruh olarak belirtilmektedir (Hrncic, 2017). 

Klasik dizimlerden farklı yöntemle bağlanma, travma ve bölünme 

ilkelerine göre uygulanan travma dizimleri uygulamasında terapinin 

amacında ruhtaki bölünmüş olan travmatize parçalarla sağlıklı 

parçaların bütünleşmesine ve kişinin kendi içinde dengelenmesine 

odaklanıldığı açıklanmaktadır. Travma diziminde, danışana 

problemini, çözüm beklentisinin ne olduğu yönünde sorularla danışanın 

hangi parçasıyla temasta olunduğu konusuna açıklık getirilmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır. Danışanın, bölünmüş olan hayatta kalan 

parçasının belirtilen konuyu manipüle edebileceğini, bu parça 

üzerinden sağlıklı parçaya ulaşılamıyorsa tedavide çözüme 

gidilemeyeceğini dolayısıyla değişime açık olan tarafın sağlıklı parçası 

olduğu belirtilmektedir. Dizim uygulamasına bölünmüş iki parçanın 

temsilcileriyle ile başlanmakta olunduğu ifade edilmektedir (Ruppert, 

2011). 

Bireysel dizim çalışmalarında, temsilci yerine danışanın kendisi, 

kolaylaştırıcı, yer imleçleri ve masa üstü imleçleri kullanıldığı 

belirtilmektedir. Aile dizimi çalışmalarının farklı çalışma konuları ve 

ortamlarında uygulanmakta olduğu, bunun yanında çalışma sürecinin 

yapılandırılamayacağı belirtilmektedir (Broughton, 2013). 
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Tartışmalar 

Gestalt psikoterapisi yaklaşımı ve dizim yöntemi arasında benzerliklere 

değinilmekte bu konudaki görüşler bildirilmektedir. Bütüncül, deneysel 

yaklaşım, anda var olan gerçekliğin farkındalığı konuları ve 

fenomolojik varoluşçu yaklaşımlar vurgulanarak açıklanmaktadır. Aile 

dizimi yönteminde bilen alan, temsilci deneyimi kavramları ile Gestalt 

psikoterapisinde alan teorisi benzerliğini belirtilmektedir. Ayrıca iki 

sandalye yönteminde sadece danışanın kendi görüşünü yansıtmakla 

sınırlı olduğu yönünde açıklamada bulunmaktadır. Gestalt 

psikoterapisinde önemi olan yaşam deneyimi konusuna aile dizimi 

yöntemiyle danışan, kolaylaştırıcı, temsilci ve ‘an’ da var olan gerçeklik 

arasında iş birliğiyle sunulduğu yönünde görüşlerini bildirmektedir 

(Broughton, 2013). 

Aile dizimi metololojisi hakkında karşılaştırma niteliğinde olan bir 

başka çalışma ise, aile dizim çalışmaları, bu konuda psikodramanın 

yarattığı olasılıkların araştırılması kapsamında sunulmaktadır. Ronald 

Anderson ve Karen Carnabucci, psikodrama ve aile dizimi konularının 

gelişimlerini bütünleşik bakış açısıyla değerlendirmekte, yöntem ve 

süreç gelişimi olarak karşılaştırılmaktadır. Psikodramada, kişisel veya 

temsili bir konu üzerinde, rol alma yolu ile dramanın gerçekleştirilmesi 

ve süreç sonunda grubun deneyimlerini, duygularını paylaştıkları 

vurgulanmaktadır. Aile diziminde farklı olarak, danışanın kişisel ve 

kuşaklararası aile sistemi konu olabilmekte, temsilcilerin hissettiği 

duygularla doğaçlama gelişen, bilinçsiz şekilde bir enerji matriksi ile 

etkileşimde olunan sürecin yürütüldüğünden bahsedilmektedir. Dizim 
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sürecinin, sorun ortaya çıktıktan sonra temsilcileri yeniden 

konumlandırarak basit iyileştirme cümleleri ve ritüeller eklenerek 

sonlandırıldığı, gruptaki herkes kendini iyi hissettiğinde çözüm 

bulunduğu ifade edilmektedir. Aile diziminin sonunda, danışan ve 

gruba barışın etkisinin sürdüğü bu nedenle deneyim, duygu paylaşımı 

yapılmaması istenmekte, sessizlikte saygı ve takdir bulunduğu 

belirtilmektedir (Anderson ve Carnabucci, 2009). 

Aile dizimi ve psikodramanın farklılıklarını gösterilirken pek çok 

benzerlik olduğu açıklanmaktadırlar. Bu bağlamda beş temel farklılık 

üzerinde durulmaktadır. Bu farklar Anderson ve Carnobucci tarafından 

şu şekilde ortaya konmaktadır: 

1. Psikodrama, rol geliştirme sürecine yardım eden çalışma iken, aile 

dizimi temsilcilerle ortaya çıkan sistemik konfigürasyona 

dayanmaktadır. 

2. Psikodramada gerçeğe ulaşmak için yardımcı bir dokunma 

sağlamaktadır. Aile dizimi çalışmasında, kolaylaştırıcının danışan 

tarafından söylenenler dışında görülmeyenin temsil edilmesi ile 

temsilcide etkisi ve sistemde yankısını görme amacı bulunmaktadır. 

3. Psikodramada, kahramanın algısal gerçekliği ile drama 

başlamaktadır. Aile dizimi, bilinçsizce ortaya çıkan gerçekler, 

kuşaklararası aile sistemi ve bilen alanda gelişen drama olarak 

belirtilmektedir. 
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4. Psikodrama, kahramanın konumu ve statüsüne dönmektedir. Aile 

dizimi çalışması, danışanın kişisel sorununun kuşaklararası geçmişte 

yeri ve durumunu anlama yönelimiyle zamana geri dönmektedir. 

5. Psikodrama, grup terapisi özelliği taşımaktadır. Terapide kahramanın 

kendini eylemle açıklaması ardından çözüm sürecinde paylaşımlar 

grubu duygusal olarak birbirine bağlamakta ve terapötik kazanç 

sağlanmaktadır. Aile diziminde, grup enerjisinin avantajıyla rezonans 

deneyiminde ruhun hareketleri hissedilmekte, barışa ulaşmada 

birleşilmekte ve çözüme ulaşmada herkesin payı bulunmakta iken 

danışanla aynı mücadele içinde olunmadığı için grup bağlanmasının 

geçici olduğu açıklanmaktadır. 

Psikodrama ve aile dizimi çalışması, Moreno ve Hellinger’in bakış 

açılarının farklılığıyla ilgili olarak açıklanmaktadır. Araştırmacılar, 

Moreno’nun kişilerarası ilişkilerin önemine vurgu yaptığını dolayısıyla 

psikodramada kişi odağında duygusal onarım ve rol eğitimi ile yaşam 

etkinliğini en üst düzeye çıkarma amacı bulunduğu ifade edilmektedir. 

Hellinger, aile dizimi çalışma odağında, bireyin atalardan gelen 

yüklerinin enerji bağı aracılığıyla sistemde üyelerin bilinçsizce sadakati 

ve yaşam zorlukları bulunmaktadır. Sistem aracılığıyla sevgi akışının 

düzenlenerek canlanması, sistemin onarılması yaklaşımını bulunduğu 

belirtilmektedir. Psikodramatist olan araştırmacılar, aile dizimi 

çalışmasının psikodramaya uyarlanması konusunda vaka 

çalışmalarında bu entegrasyonun olumlu sonuçlar verdiğini ifade 

etmektedirler (Anderson ve Carnabucci, 2009). 
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Aile Dizimi Çalışmalarının Uygulama Alanları 

Hellinger klasik aile dizimlerini grup oturumlarında 

gerçekleştirmektedir.  Aile dizimleri zamanla farklı alanlarda 

kullanılmaya devam etmektedir. Dizimlerin içerik konularına göre belli 

başlı uygulamaları bulunmaktadır. İç ruhsal aile dizim çalışmasında 

yapılacak vurgu, dizim açılan kişinin içsel yönlerini kurmayı hedef 

almaktadır. Danışan, kişisel sınırlarının ötesinde derin duygularla 

bağlantı kurmaktadır. Danışanın kök ailesi, kendi ailesi ve iki ailenin 

konusuna da odaklanabilmekte olduğu belirtilmektedir. Aile dizimi, 

bölünmüş ruhsal parçalar, ruhsal işlevler gibi danışanın ruhsal yönlerini 

konu olarak alabilmektedir. Beden üzerine odaklanan, danışanın 

fiziksel problemi ya da rahatsızlığını hedef alan bir aile dizimi türü 

fiziksel aile dizimi olarak tanımlanmaktadır. Bu dizimdeki amaç, 

danışanın içgörüsünü arttırmak ve beden içi bağlantıları arasındaki 

iletişimi iyi bir şekle getirmektir (Broughton 2013). 

Aile dizimi, problem çözme ve çözüm odaklılık olarak iki farklı yoldan 

aynı amaca hizmet etmekte bu dizimlerde problem çözme yaklaşımı 

geçmişe dönük işlemektedir. Geçmişteki problemin kök kaynağı 

belirlenerek çözüm sağlanmaktadır. Çözüm odaklı yaklaşım ise 

geleceğe dönüktür. 

İnceleme dizim çalışmaları çevresel, ekolojik, toplumsal politik 

konularda bilgilenme amaçlı çalışmaları oluşturmaktadır. Bu aile 

dizimi çalışmasında, problemin altında yatan dinamikler ile konu ilgili 

anlayışın artmasının getirdiği yararlar ve beraberinde gelen bilgi ön 
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plandadır. Aile dizimi çalışmaları zaman içinde yapılandırılmış olup, 

yapısal aile dizimleri olarak belirtilmektedir. Herkesin ilgi duyduğu 

konu çerçevesinde, kişilerin bileşeni seçerek temsilciliğini yaptığı, 

kolaylaştırıcının temsilciden deneyimini aldığı, araştırma amaçlı 

serbest dizim yöntemleri bulunmaktadır (Broughton 2013). 

Aile dizim çalışmalarının, bağlanma ve travma arasındaki ilişkiyi 

ortaya koyduğu açıklanmaktadır. Bu konudaki açıklamada, kimi 

durumlarda bağlanmanın aşırı dolaşık olduğu ifade edilmektedir. 

Ailenin sembiyotik ihtiyaçlarının duygusal kaosu içinde saldırgan 

yaklaşımlarla sınır oluşturma çabası bulunduğu belirtilmektedir. 

Ruppert, bağlanma ve travma teorilerini birleştirerek, travma yaşamış 

annenin kaçınılmaz olarak travmasını bir şekilde çocuğunu 

yansıtacağını, bunun genel ilke olduğunu ifade etmektedir. Annenin 

travması ile yaşadığı acı, keder duygularını çocuğunun bilinçdışı 

hissettiğini, depressif ebeveynlerin çocuklarında depresyon 

gelişebileceği anlatmaktadır. Travma teorisinde, kişinin travmalarıyla 

yüzleşebilmesi için, önce sahip olduğu iç kaynaklarını 

sağlamlaştırılması fikri benimsenmektedir. Kişiliğin bölünmüş 

parçalarının bütünleştirilmesi, iç dengenin yeniden kurulması ve 

yapılanmasının önemsenmektedir. Aile dizimi çalışmalarında 

danışanın, genellikle kaynaklarını temsilci olarak alana yerleştirirken 

içindeki bölünmeleri derinleştirecek şekilde davrandığı 

açıklanmaktadır. Dolayısıyla hayatta kalan parçanın kontrolünde 

iyileşme sağlanamayacağı belirtilmektedir. Travma dizimlerinde, 

terapötik uygulamada iyileşmeye giden dönüşümün, travma parçası ile 



AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER 2| 273 

  

  

hayatta kalma parçasının keşfedilmesi ile başladığını anlatılmaktadır. 

Travmatik parçaların sağlıklı kalabildiği ve bilinç yüzeyinde sağlıklı 

parçalarla bağlantı kurabileceği belirtilmekte, bu durumun hayatta 

kalan parça üzerindeki baskıyı azaltacağı ifade edilmektedir (Ruppert, 

2011). 

Aile dizimi çalışmalarında geliştirilen bir yöntem Ericksonian 

yaklaşımlı aile dizimi yöntemidir. Bireysel veya grup bağlamında 

çalışılabilen Ericksonian yaklaşımın metaförik nesnelere 

dayandırılarak uygulanması ile bir başka yöntem olarak geliştirilmiştir. 

Bu yöntemin, Bert Hellinger, Milton H. Erickson ve Terasa Robles’in 

katkılarından etkilenerek Ericksonian aile dizim çalışmaları yönteminin 

geliştiği ifade edilmektedir. Ericksonian dilinin ve ilkelerinin, evrensel 

bilgelik kavramı çerçevesi ile kolaylaştırıcının hizmet eğilimi 

bağlamları bu yöntemin yapılanmasını anlatmaktadır. Metaforların 

öyküler, görevler, ritüeller, anekdotlar ve metaförik nesneler olarak 

terapide ortaya çıktığı belirtilmektedir (Robles,2020). 

Bu yöntemin diğer yöntemlere göre farklılığı, danışana ailesinde düzeni 

bozan olaylar ve travmatik konular hakkında hiçbir soru sorulmamakta, 

danışan mahremiyeti önemsenmektedir. Kişilerin aynı insanlık 

sisteminin parçası olduğu, evrensel temalarla çalışırken herkesin 

birbirinden öğrendiği, birinin konusunda diğerinin kendini anlamasına 

yardımcı olduğu düşüncesi ile derin saygı ve sevgi belirtilmektedir. 

 Kişinin geçmişine bakılması kaynakları araştırma amaçlı olmakta ve 

çözüme yönelik geleceğe bakış açısı ile başlangıç mülakatı, aşılması 
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gereken zorluklar ve olası hedefler olarak kısa tutulduğu ifade 

edilmektedir. Metaforik nesnelerin; bireysel, ailevi, sosyokültürel ve 

evrensel boyutları ile çok katmanlı olduğu belirtilmektedir. Süreç, 

kişiye özel işlemekte, kolaylaştırıcı kişinin ritmini ve tarzını takip 

etmekte, çözüm danışan tarafından yaratılmaktadır. Aile dizimi 

sürecinde, engel ve zorlukların gelişimi durumunda hipnoz egzersizi 

uygulanabildiği belirtilmektedir. Bu yöntemin, her katılımcıda güven 

hissettiren, dolaylı olarak kendisüreçleri hakkında bilgilendirici, 

öğrendiklerini pekiştirerek zenginleştiren ve çözüm için daha çok 

olasılıklar sunduğu açıklanmaktadır. Yapılandırmacı psikolojiye göre 

gerçekliğin değiştirilmesinde yeni bakış açısı, Ericksonian hipnozun 

sinerjisi, Hellinger aile dizim çalışmaları ve Robles’in evrensel 

bilgeliğinin terapistler tarafından danışanlarına yeni gerçeklik 

yaratmalarında yardımcı olabilecekleri açıklanmaktadır. (Robles, 

2020). 

Aile işletmelerinde, organizasyon dizimi yönteminin görüntüleme aracı 

olarak kullanılabileceğini belirtilmektedir. Bu konuda, aile içi 

çatışmalarının işletmeye olan olumsuz etkisinin azaltılması düşüncesi 

bulunmaktadır. Aile işletme yönetiminin kuşaklar arası aktarımı ile 

gelişebilen sorunlar bulunmaktadır. Bireylerin aile ve şirket ortamında 

bulunmasının getirdiği rol karmaşası, kardeşler ilişkileri, kardeş-yeğen-

kuzen ilişkileri, aileler arası ilişkiler, aile-iş ilişkisinde sınırlar, miras 

konuları ile gelişebilen kavga ve çatışmaları aile şirketlerinin dağılma 

nedenleri arasında gösterilmektedir (Porsuk, 2018). 
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Dizim çalışmalarının somut bir konu ile çalıştığı ve çözüm yolunu 

gösterdiğini, çözümün organizasyondaki karar mekanizmalarının 

sorumluluğunda olduğu belirtilmektedir (Zararsızoğlu, 2010,2014). 

Aile organizasyon dizimi yöntemiyle, aile şirketlerinin sorunlarına 

çözüm sağlanabilecek konular belirtilmektedir. Bu konulardan ilki, 

aile-işletme ilişkilerinde görünmeyen ilişki dinamiklerinin ve etkileri 

açısından görünür olması amacı taşımaktadır. 

Aile diziminin, kuşaklar arası düşünce ayrılıkları, çatışma nedenlerini, 

sorumlu aile bireylerinde farkındalık yaratması ve aile içi sınırların 

belirlenmesine yönelik katkısı olduğu açıklanmaktadır. Bu katkı, 

işletmeye yansıyan aile sorunlara alternatif çözümleri görselleştirme 

yönleri ile belirtilmektedir. Ailede denge, sıra düzeni ve kararlara 

uymayan, dışlanan aile üyelerine farklı açıdan bakma konusu ele 

alınabilmektedir. Aile işletmesinde, çalışan ve çalışmayan üyeler 

arasında dışlanma, kayırma ve hak yeme konularının ortaya çıkarılarak 

ilişkiler ve denge yönünde çalışma olanağı bildirilmektedir. Aile dizim 

çalışmalarının, işletmelerde devir, kuşak devri alternatifleri, ortaklıklar, 

satış konularında kararların gözlemlenmesi ve aile üzerinde etkilerinin 

deneyimlenmesi konuları olarak sıralanmaktadır. İşletmeyi kuran 

girişimcinin, bağlanma düzlemi ve aile öyküsünde geçmişteki ilişkileri 

bağlamının işletme dinamiklerine etkileri değerlendirilebilmektedir 

(Porsuk, 2018). 
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Vaka Örnekleri 

Travma ve Aile Dizimi Vakası 

Ruppert’in (2011), vaka 30 olarak belirttiği, kayıp travması olgusunun 

nesillere aktarımı dizim çalışması üzerinde anlatmaktadır. Bu vakada 

danışan, korku içinde olduğu, çaresiz hissettiği ve yaşama 

tutunamadığını iletmektedir. Eşinin kendisinden iki yıl önce ayrıldığını 

ve küçük kız çocukları olduğu belirtmektedir. Evlilik sürecinde 

ilişkilerinin iyi olduğu ancak kızlarının doğumuyla olayların 

farklılaştığını ifade etmektedir. Eşinin, tüm ilgisini kızlarına yönelttiği 

bu süreçte kendisinin dışlandığını açıklamaktadır. Danışan, yirmi 

yaşında iken katıldığı gezide umutsuz, yalnız hissettiğini, gezi 

dönüşünde depressif durumu ile ilgili yardım aldığını, bireysel ve grup 

terapisinin sorunlarını çözümlemediğini ifade ettiğini belirtmektedir. 

Çocukluk ve ergenlik döneminde, babasının sert tutumları, kardeş 

rekabeti belirtilmektedir. Danışan ancak okul başarısı ile onay 

gördüğünü, arkadaş çevresinin okul ile sınırlı olduğu aktarmaktadır. 

Annesi ile ilişkisinde yakınlık hissetmediği anlatılmaktadır. Danışanın, 

annesi evden uzaklaşma istemi ile babası ile tanışmalarından kısa süre 

sonra evlenmektedir. Baba tarafında büyükbabasını, sert biri olarak 

tanımlamakta ve büyükannesinin doğumda bebek kaybettiğini 

açıklamaktadır. Danışanın, anneannesinin annesini doğurduktan sonra 

öldüğünü ifade etmektedir. Büyükbabanın, annesini olasılıkla bakım 

zorluğu nedeniyle koruyucu aileye verdiği belirtilmektedir. Annesinin 

evlatlık olarak alındığını 14 yaşında öğrendiğini, biyolojik babası ile 

görüşmediği anlatılmaktadır (Ruppert,2011).  
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Danışanın ümitsiz, karamsar duygularının yanı sıra yaşamda sevgiye ve 

ait olma ihtiyacına yönelik beklentilerini dile getirdiği bildirilmektedir. 

Bu konuda, danışanın annesinin, kayıp travmasının etkisinde olmasının 

önemi vurgulanmaktadır. Anne ve çocuk arasında sağlıklı bağlanma 

gelişimi olmadığı yorumlanmaktadır. Dizim çalışmalarında, 

danışanının annesine yakınlaşma isteğinin beraberinde onun acılarına 

da yakınlaşma bağlantısını getirmesini istemediği yönünde çelişkilerini 

belirttiği anlatılmaktadır. Yapılan çalışmalarda annesinin temsilcisinin 

alanda yokmuş gibi davrandığı, eş ve çocuklar için erişilmez olduğu 

belirtilmektedir. Çalışmada, annenin temsilcisinin, yaşamın temsilcisi 

yerine ölümün temsilcisine yakınlığının gözlemlendiği belirtilmektedir. 

Danışanın kendi içindeki çocuğun anne sevgisine olan ihtiyacı ile 

annesi ve onun acısından uzaklaştırmaya ihtiyaç duyan daha büyük 

çocuğun yetişkin olma ihtiyacı belirtilmektedir. Bu durumun yarattığı 

çatışmanın, danışanın bunları fark etmesi ile çözümü getireceğini 

belirtmektedir (Ruppert, 2011). 

Danışanın, daha sonraki bireysel çalışmalarda, annesiyle olan 

sembiyotik ihtiyaçlarından kendisi ve annesini ayırabildiği ifade 

edilmektedir. Danışan, annesi tarafındaki ümitsizliği görmesiyle 

annesine anlayış geliştirmektedir. Bununla birlikte, kendisinin duygusal 

ihtiyaçları ile annesine bakabilmesinin farkındalığı gelişmektedir. 

Dizim çalışmasında, anne ve oğulun kucaklaşabildiği süreç gelişimi 

paylaşılmaktadır. Ruppert, danışanının araştırması sonucunda 

anneannesinin ölmediğini ve kızını evlatlık vermek istediğini öğrenmiş 

olduğu bilgisini aktarmaktadır. Bu yeni gelişen durumla danışanının 
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annesinin travması terk edilen evlat olarak daha anlamlı görüldüğü 

ifade edilmektedir. Danışan açısından, depresyon bulguları annesinin 

terk edilmiş duyguları olduğunu açıklamaktadır. Danışan annesinin 

çocukluk dönemini ile kendisinin depresif duygularının bağlantısını 

fark etmesinin önemi vurgulanmaktadır. Vakanın tanısının ağır 

depresyon olduğunu, asıl neden ve travma anlaşıldığında düzelebileceği 

yorumunda bulunulmaktadır. 

Vaka çalışmasında, annenin, ruhunda gelişen bölünme ile travmatik 

parçanın, olayın dehşetini, acıyı suçluluk ve utanç duygularını 

saklaması sayesinde hayatını devam ettirebildiğini açıklanmaktadır 

(Ruppert, 2011). 

Dizim çalışmalarında, bu vakalarda ruhun farklı parçalarının travmatik 

parça, hayatta kalan parça ve sağlıklı parça olarak temsilci aracılığı ile 

çalışılmakta olduğu bilgisi aktarılmaktadır. Kişide dizim sürecinde, 

bilinçaltı bölünmeye uğrayan travmatik parçanın, olayın dehşetini 

hissederek ağlarken, bir süre sonra gülme krizi, ardından gelen 

hareketsiz duruşu, atlayıp zıplama, kendi kendine konuşarak dolanma 

davranışının takip etmesi gibi öngörülemeyen davranışlarına 

aşağılanma ve cezalandırılma korkusunun eşlik ettiğini 

anlatılmaktadır.Hayatta kalan parçanın ise korku ve acıyı diğer 

parçalardan sakladığını, adaletsizlik yapıldığı ya da şuça ortak 

olunduğuna dair hiçbir belirti göstermediği ve sakin, kontrollü görüntü 

verdiği belirtilmektedir. Kişinin, hayatta kalan parçasının suçlanma, 

ahlaken yargılanmaktan korkma, tedbirli davranma ve aşırı güvensizlik 
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durumları sonucunda paronoya geliştirebileceğini ifade edilmektedir 

(Ruppert, 2011). 

Bulgular 

A. Bornhauser, C. Hunger, J. Schweitzer, j. Weinhold’un birlikte 

yürüttükleri çalışmalarını aile dizimi seminerlerinin bireylerin sosyal 

sistemlerinde aidiyet, özerklik, uzlaşı, uyum ve güven deneyimleri 

konularını araştırma amacı taşımaktadır. Çalışma 208 katılımcı ile 

gerçekleştirilmektedir. Aile dizimi çalışması 2-4 haftalık takip ve 3 gün 

seminer uygulaması ile gerçekleştirilmektedir. Randomize kontrollü 

nicel ölçüm yöntemi uygulanmaktadır. Bu çalışma ile aidiyet, otonomi, 

uzlaşma ve güven konularının sonuçları ile aile dizim seminerlerinin 

bireyin deneyimlerini iyileştirebileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Klinik 

populasyon, psikoterapi ve danışmanlıkta bu araştırma sonuçları 

sonraki araştırmalar için örnek kabul edilmektedir. 

A. Bornhauser, C.Hunger, J. Schweitzer, J. Weinhold aile dizimlerinin 

psikolojik sağlığın üzerinde etkinliğini araştırmasını 104 katılımcı ile 

gerçekleştirmektedirler. Dizim çalışmaları 8-16 haftalık takip ile 

sürmekte ve randomize kontrollü çalışma olarak yürütülmektedir. 

Araştırmacılar, çalışmalarının sonucunu aile dizimi çalışmalarının 

kontrollü çalışmalarda uygulanabilir olduğunu belirtmekte ve ruh 

sağlığı üzerinde araştırılmasını önermektedirler. Bu çalışmanın klinik 

olmayan örneklem sınıflamasında bulunmaktaolduğu belirtilmektedir.  

F. Ruppert aile dizimi çalışmasının işleyişi ve temsilci algısının 

güvenirliğini araştırma amacına yönelik çalışma gerçekleştirilmektedir. 
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Çalışmada 71 kişilik katılımcı bulunmakta ve çalışma yöntemi nitel 

ölçüm ile yapılandırılmaktadır. Çalışmanın sonucu ile temsilci algısı 

güvenilir ve tutarlı bulunmaktadır.  

C. Hunger aile dizimi seminerlerinde psikolojik sıkıntı ve motivasyon 

uyumsuzluğunu araştırma amaçlı 3 günlük dizim seminerlerini 

oluşturmaktadır. Çalışma 208 katılımcı ile gerçekleştirilmektedir. 

Çalışmanın sonucu klinik olmayan populasyonda aile dizimlerinin 

etkili olduğunun saptandığı bildirilmektedir. 

S. Ramos ve J.A. Ramos aile dizim çalışmalarını 3 ayda 3 günlük 

periyotlar ile seminerler şeklinde düzenlemekte ve nitel ölçüm metodu 

kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı deprosyon tanısı olan kişilerde aile 

dizimi çalışmasının etkisini araştırmak olarak belirtilmektedir. Dizim 

çalışmaları 10 kişi ile yürütülmekte olup depresyon vakalarında olumlu 

sonuç bildirilmektedir. 

C. H. Mayer ve A. Viviers’in sunduğu çalışma örneğinde amacın Güney 

Afrika’da aile dizimi inceleme çalışmaları ve kolaylaştırıcı gözlemi ile 

değerlendirme olarak belirtilmektedir. Bu çalışma 6 kolaylaştırıcı ile 

yürütülmektedir. Aile dizim çalışması 3 yıl sürecinde veri, teori ve 

yöntem üçgenlemesi ile 5 aşamalı içerik analizi şeklinde nitel ölçüm 

yöntemi ile çalışılmaktadır. Çalışma sonucu aile dizimi çalışmalarında 

seçilen konularda içgörü sağlandığı belirtilmekle birlikte araştırmada 

veri sınırlılığı ve cinsiyet açısından önyargı belirtilmektedir.   
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D. B. Cohen aile dizimi vaka çalışması etkililiğine katkıda bulunma 

amaçlı 1 kişi ile 5 dizim çalışma uygulaması gerçekleştirmektedir. 

Araştırma yöntemi nicel ölçüm, nitel ölçüm ve anket kullanılarak 

belirlenmektedir. Cohen çalışmasında depresyon tanısında 3 aylık takip 

sonucunda hastalık semptomlarının son testler ile şiddetli seviyeden 

normale döndüğü yönünde açıklama bildirmektedir. 

D. B. Cohen araştırma amacının konusunu zor duygular ile başa çıkma 

olarak açıklamakta ve çalışmasını 9 katılımcı ile nitel yöntem 

kullanarak gerçekleştirmektedir. Bu çalışma ile dizim çalışmalarında 

yer alan mahkumların zor duygular ile başa çıkmada olumlu sonuç elde 

edildiği ayrıca sürecin değişken kontrollü testlere uygun olamadığı 

belirtilmektedir.  

S. D. Edwards, C. Geils çalışmalarını sezgi ölçüsü ve deneyimi 

konularında 8 katılımcı ile araştırmaktadır. Aile dizimi çalışması 2 

uygulama olarak gerçekleştirilmekte ve nicel ölçüm kullanılmaktadır. 

Edwards ve Geils çalışmaları sonucunu aile dizim çalışmasının öznel 

sezgisel deneyimi desteklediği yönünde açıklamaktadırlar.  

S. Pritzker ve W. L. Duncan aile dizimlerinde çok nesilli benliği 

iyileştirme ve gizli olanı tanımlama amaçlı çalışmalarını 3 şehir 

merkezinde 25 seanslık bölümlerde gerçekleştirmektedirler. 

Araştırmacılar çalışmaları ile aile dizimi çalışmalarının katılımcıların 

bakış açılarında değişiklik yapma potansiyeline sahip olduğu sonucunu 

açıklamaktadırlar.  
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 V. Sas, çalışma konusunun amacını tıbbi açıdan yok olan intra uterin 

ex vakasında kayıp ikiz sendromunu aile dizim yöntemi ile araştırmak 

olarak açıklanmaktadır. 99 katılımcıdan oluşan 15 kişilik aile dizim 

grubu ve 15 kişilik kontrol grubu ile çalışma yürütmektedir. Anket, test-

tekrar test, madde analizi, faktör analizi ve ölçeklere göre karşılaştırma 

yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışma sonucunda 99 kişide 15 ikizsiz 

ikiz vakası tespiti bulunmakta olduğu belirtilmektedir. Gerçek yaşanan 

ile aile diziminde görülenin doğrulanmakta olduğu ifade edilmektedir. 

Kayıp ikiz olgusunda aile dizimi etkinliğini deneyimle gösterdiği 

açıklanmaktadır.   

SONUÇ 

Psikoterapi açısından aile dizim çalışmalarını ölçümleyecek kullanışlı 

ve güvenilir bir yöntem olduğu konusunda kapsamlı çalışmaların henüz 

yapılmadığını belirtmektedir. (Ruppert, 2014). Aile dizimi 

çalışmalarında araştırma kapsamındaki konular genel olarak, dizim 

çalışmalarının nasıl işlediği, temsilci konumunda kişilerin 

temsilciliklerinde kişinin ruhsal durumunu güvenilir ölçüde aynalama 

yapıp yapmadığı, olayların gerçekte yaşanıp yaşanmadığı gibi konuları 

kapsamaktadır. Araştırma çalışmalarında önemli diğer konu ise 

danışanın yeni bilgi ile ne yaptığını kapsamaktadır. Aile dizimi çalışma 

yöntemine yönelmede duygusal problemleri ve arka plandaki 

problemleri geniş bakış açısından görmenin uygun olduğu görüşü 

paylaşılmaktadır. Danışanların, yeni bilgilerle baş 
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etmede olumlu yaklaşım sergiledikleri belirtilmektedir. Aile dizimi 

çalışmalarında kişilerin aile içi stres yaratan ilişkileri anlamaları ile aile 

için sağlıklı kalıcı çözümler oluşturulduğu bildirilmektedir 

(Ruppert,2014). 

Aile dizimi çalışmalarında, nicel ölçüm kullanılan bir çalışma örneği, 

konu olarak fiziksel ve cinsel şiddet mağdurlarını ele alınmakta ve 

sosyal yaşantıda olumlu katkı sağladığı vurgulanmakta, Almanya ve 

Avrupa’da uygulamada dizim çalışmalarının yaygın kullanımına 

rağmen bu konu ile ilgili akademik çalışmaların az sayıda oldukları 

belirtilmektedir (Hrncic, 2017). 

 Aile dizimi çalışmalarından bu alana katkısı olan çalışma 

örneklerinden biri, aile dizimi çalışmalarında sezgi ölçüsü ve deneyimi 

üzerine yapılandırdıklarını, nicel ölçme yöntemi kullandıklarını 

belirtmekte ve kültürler arası alanda özellikle sezgi konusunda amprik 

araştırma bulunmadığını açıklamaktadır (Edwards, Gails, 2018). 

Sezgi konusu yanında konusuyla ilintili iç görünün aile dizimi 

çalışmalarında, araştırma konularında içgörü geliştiği belirtilmektedir 

(Mayer, Vivers, 2016).  

Aile dizimi çalışmalarında araştırmalar, dizim çalışmaları ve 

seminerlerin olumlu etkileri olduğu sonucunu belirtmekte, psikoterapi 

ve danışmanlıkta ilave çalışma olarak kullanılabilecek bir yöntem 

olduğunu belirtilmektedirler. Bununla beraber bu çalışmaların 

tekrarlanması gerektiğini vurgulamaktadırlar (Hunger, C. Vd. 2015).          
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