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Öz                                                              

Bu araştırmanın amacı, çocukluk çağı travmaları ile evlilik uyumu arasındaki ilişkiyi 

incelemek ve çocukluk çağı travmatik yaşam olaylarının evlilik uyumu ve yaşam kalitesi 

üzerinde etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmaya 2017-2018 yıllarında Eylül-Nisan 

aylarında İstanbul ilinin Anadolu yakasında farklı ilçelerinde rastgele seçilmiş 97 kadın, 68 

erkek toplamda 165 evli birey katılmıştır. Katılımcılar araştırmaya, gönüllülük esasına göre, 

çalışma hakkında bilgilendirilip, kabul ettikleri takdirde katılmıştır. Verilerin toplanmasında, 

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF), Sosyodemografik Veri Formu, Çocukluk Çağı 

Ruhsal Travmaları (ÇÇTÖ), Evlilikte Uyum Ölçeği (EUÖ kullanılmıştır. Çalışmada elde 

edilen verilerin istatistiksel analiz işlemleri Statistical Packagefor SocialSiences (SPSS) 22.0 

programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel 

metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Araştırmada örneklem sayısı 

50’nin üzerinden olduğundan, Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları (ÇÇTÖ), Evlilikte Uyum 

Ölçeği (EUÖ) edilen puanların normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

tek örneklem Kolmogorov – Smirnov testi yapılmıştır ve ölçeklerin normal dağılım gösterdiği 

tespit edilmiştir. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı t-testi testi 

ve ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında ANOVA 

testi kullanılmıştır. ANOVA testinde anlamlı çıkan bulgular arasında farkı belirleyebilmek 

için Mann Whitney U testi yapılmıştır. Katılımcıların Evlilik Uyum ve Çocukluk Çağı 

Travma Ölçeği ve Ölçeklerin Alt Boyut Puanlarının Evlilik Türüne (Görücü Usülü, Flört)  

Göre T-Testi Sonuçlarına cinsiyet değişkenine göre anlamlı ilişki olmadığı, uyum ölçeği 

puanı ortalamalarının evlilik uyum ve çocukluk çağı travma ölçeği ve ölçeklerin alt boyut 

puanlarının çocuk olma durumuna göre grup ortalamaları cinsiyete gore istatistiksel açıdan ise 

anlamlı bulunmuştur. Buna gore çocuğu olmayan ailelede travma daha fazladır, ancak çocuğu 

olana ilelede duygusal ihmal daha fazladır. Öte yandan, katılımcıların Uyum Ölçeği ve 

Travma Ölçeği Puanlarının Eğitim Düzeylerine lise mezunlarının uyum ölçeği puanları en 

yüksek ilkokul mezunlarının ise travma ölçeği puanları en yüksektir. Gelir Düzeylerine ise 

kötü ekonomik düzeye sahip aileler uyum ölçeği puanı en yüksek ancak kötü ekonomik 

düzeye sahip aileler travma ölçeği puanı en yüksektir. Katılımcıların çocukluk çağı travma 

ölçeği puanları arttıkça evlilik uyumu azaldığı söylenebilir. Determinasyon katsayısı dikkate 

alındığında, evlilik uyumundaki toplam varyansın (değişkenliğin) %12’sinin çocukluk çağı 

travmalardan kaynaklandığı söylenebilir. Araştırma sonucuna göre evli çiftlerin evlilik 

anlaşmaları ile ilişki tarzı ölçeği puanları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişki 

olduğu bulunmuştur. 
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Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Marrıage And 

Marıtalıty In Chıldhood Trauma  

Abstract 

 The aim of this research is to investigate the relationship between childhood traumatic life events and 

marital adjustment and to investigate whether the effects of childhood traumatic life events are on marital 

adjustment and quality of life. In 2017-2018 September-April 165 married individuals were randomly selected 

from 97 women and 68 men. Participants participated in the research, voluntarily on the merits, if they were 

informed about the work and accepted. The statistical analysis of the data obtained in the study was done using 

the Statistical Package for Social Societies (SPSS) 22.0 program, in order to collect the data, BGOF, 

Sociodemographic Data Form, Childhood Mental Trauma, Descriptive statistical methods (number, percentage, 

mean, standard deviation) were used in the evaluation of the data.To determine whether the scores of Childhood 

Mental Trauma (PCS) and Marriage Compliance Scale (EUS) were normal distribution, Kolmogorov-Smirnov 

test was performed and it was found that the scales were normal distribution.The difference between the two 

groups in the comparison of the qualitative data was t-test and in the case of more than two groups, ANOVA test 

was used in comparison.Mann Whitney U test was performed to determine the difference between the significant 

findings in the ANOVA test.Emotional neglect is more in the family of the child. On the other hand, trainees 

scores of the participants with the highest scores of compliance scores of the high school graduates were the 

highest in the Education Scale of Compliance Scale for Attendees and Trauma Scale scores. Trauma scale scores 

of the primary school graduates were the highest. The scores of the parents with the worst economic level were 

highest, the highest. It can be said that marital adjustment decreased as the scores of participants' childhood 

trauma scale increased. Taking the coefficient of determination into account, it can be said that 12% of the total 

variance (variability) in marriage adjustment is due to childhood trauma. According to the results of the survey, 

it was found that married couples had a moderate, positive and meaningful relationship between marital 

agreements and relationship style scale scores. 
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Giriş  

Çocukluk çağı travmatik yaşam olayları, çocukların ebeveynleri, onlara bakmak, 

korumak ve terbiye etmekle görevli kişiler veya yabancılar aracılığıyla sağlıklarını hasara 

uğratan; fiziksel, duygusal ve zihinsel veya sosyal gelişimlerini önleyici davranışlardır 

(Bayraktar, 2016).  

Çocuk istismarı, 18 yaşından küçük bir çocuğun kendisine bakmakla sorumlu kişi ya 

da kişiler tarafından tahribat edici olan, kazayla olmayan ve engellenebilir bir davranışa 

uğraması şeklinde tanımlanır. Bu durum çocuğun fiziksel, psikososyal gelişimini önleyen, 

yaşanan toplumun kültürel değerlerine uymayan ve uzmana göre istismar olarak onaylanan bir 

davranış olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumun temel nedeni, çocuğun 

durumunu daha iyi hale getirmek, onun durumunu iyileştirmek değildir. İstismar edilen 

çocuk, bu dünyaya geldiği ve bulunduğu için suçlu kabul edilircesine eziyet edilmektedir 

(Cüceloğlu, 2003). 

Çocuğun istismar ve ihmali kavramı “18 yaşından küçük çocuklara karşı aktif olarak 

gerçekleşen ve çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel ve toplumsal gelişimlerine zarar veren 

hasara uğratan tüm davranışlar çocuk istismarı. Çocukların beslenme, barınma, bakım, 

sığınma, eğitim gibi gereksinimlerinin giderilmemesi ise çocuk ihmali olarak 

tanımlanmaktadır” (Kapuçi, 2014). 



Çocuk İstismarının Yaygınlık, Sıklığı 

Amerikan Ulusal Çocuk İstismarı ve İhmali Veri Sistemi 2008 raporuna göre, sadece 

2008 yılında 772.000 çocuk istismar ve ihmale maruz kalmıştır. Çocukların yaşadığı istismar 

ve ihmalin % 80,1’ni aileleri, % 6,5’ni diğer akrabaları gerçekleştirmektedir. İstismar çeşitleri 

incelendiğinde, % 71,1’i ihmale, % 16,1’i fiziksel istismara, % 9,1’i cinsel istismara, % 7,3’ü 

duygusal istismara uğramaktadır. Ölüm oranı 10 000’de 2,33 olarak belirlenmiştir (Özcan, 

2009). 

Çocuk İstismarının Sonuçları 

Çocuk istismarının toplumdaki ve bireydeki etkileri ile ilgili birçok çalışma 

bulunmaktadır. Kalkan (2016)’ a göre istismarın fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal 

sonuçları vardır.  

Fiziksel sonuçlar 

İstismara maruz kalmış bireyler duygusal acı ile bedensel olarak başa çıkabilmek için 

çok fazla çözüm yolu ararlar. En önemli çözüm yollarından biri zihin ve bedenin birbirinden 

ayrışmasıdır. İstismar mağduru kişiler, disosiasyona girerek kendilerini daha güvenilir bir 

konuma alırlar ve savunma mekanizmalarıyla etkileşime geçerler. Disosiasyon sonucunda ise 

jiletle kesme, yakma, saç koparma, parmaklarını çiğneme ve ezme gibi unsurlarla bedenlerine 

zarar verirler. Beden cansız bir varlık olarak bilinir. Bu bireylerin bedenleri istismara 

uğrarken, zihinleri özgürdür (Kara, 2004). 

Duygusal sonuçlar 

İstismar çocuğun daha gelişmemiş olan duygularını ve anatomisini çok fazla uyarır. 

Güven duygusunun zedelenmesiyle gelişim, travma anında donup kalabilir. Kronik istismar 

geçmişi olan çocuğun güven duygusunda sarsılma, aile içi iletişimin bozulması, duygusal 

gelişimin kesintiye uğraması gibi sebepler sonucunda ciddi duygusal yıkım oluşur (Kocaer,  

2006). 

Bilişsel sonuçlar 

Cinsel istismar, aileleri doğrudan istismarla beraber, sağlıksız inanç yapısını kapsayan 

sistemik bir zihin temizliğine yöneltir. Böylece çocuk gelişimi sırasında, dış gerçekliği algısı 

ile bulma ve bu algılara güvenme kazanımlarına muhtaç kalır (Mangır, 1995). 

Sosyal sonuçlar 

Çocukluk döneminde istismara maruz kalmış birçok yetişkinin, çevresi ile samimi 

bağlar oluşturamadığı, dostlukları sürdüremediği ve çoğunlukla yalnız yaşamı tercih ettikleri, 

toplumdan soyutlandıkları anlaşılmaktadır. Bunların etkisiyle; empati kuramama, sosyal 

beceri eksikliği, kişilik problemleri, çatışma-çözme yetersizliği, kuşkuculuk ve içe kapanma 

gibi sonuçlarla karşılaşılır (Öztürk, 2007). 

Evlilik 

İnsan doğası gereği hem kişisel hem de toplumsal ihtiyaçları olan canlı bir varlıktır. 

Kişisel ihtiyaçlarının yanında en önemli ihtiyaçlarından biri sosyal çevre içerisinde 



yaşamaktır. Sosyal çevre içerisinde varlık gösteren birey, duygu ve düşünceleri çerçevesinde 

şekillenen davranışlarını toplumsal ilişkisine bağlı olarak da şekillendirir. Kişinin karşı cinsle 

olan ilişkisi de diğer bireyler arasındaki ilişki gibi temel kriterlere dayanır. Hayatın 

değişikliğe uğradığı, bireyin “tekil” yerine “çoğul” olarak düşünmeye başladığı öncesi ve 

sonrasıyla arasında farklar oluşturan evlilik günümüze kadar devam eden en yaygın ikili 

birlikteliktir (Polat,2007). 

Modern yaşamda evlilik, eşi ile ilişkisinin de özgür olma, cinsellik açısından eşit olma 

ve yakın ilişki içinde olma gibi hususiyet sınırları içerisinde açıklanabilir. (Tutarel ve Kıslak, 

1999). Diğer bir tanım olarak evlilik bir kurum olarak görülmekte ve bu kurum bireylerin 

akrabalık bağı oluşturan, insanlığın varoluşuyla gelişen ve farklılıklar gösterse de varlığını 

koruyan bir kuruluştur. (Eristi, 2010). Bu kadar geniş kapsamlı bir kavram olan evlilik doğal 

olarak birçok araştırmacı, sosyolog ve kuramcı tarafından farklı şekillerde açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

Evlilik, iki farklı cinsin beraber yaşamak, yaşamı ve cinselliği paylaşmak, çocuk sahibi 

olmak vb. amaçlarla bir araya gelmiş oldukları yasal bir birlikteliktir (Özgüven 2000). Özetle 

evlilik, biyolojik, sosyal ve psikolojik fonksiyonları bulunan, hukuki açıdan uygunluğu 

kanıtlanabilir, sosyal ve ahlaki bir kurumdur (Öztan 2000). 

Evlilik çeşitleri 

Evlilik toplum tarafından kabul görmüş bir müessese olmakla birlikte kişilerin 

kendilerini ve çevrelerindekileri tanımladığı bir süreç olarak bireylerin karşısına çıkmaktır. 

Her evlilik kendi içinde tek ve özeldir. Bu bağlamda evlilikleri tanımlarken çeşitliliği göz 

önünde bulundurmak buna göre tanımlamak ve açıklamak daha faydalı olacaktır. Gençtan 

(2000) evlilikle ilgili çalışmalarında evliliği geleneksel ve çağdaş olarak ayırmıştır. 

Geleneksel olan evliliklerde bireyler birbirini tamamlayıcı rol üstlenmiştir ve bireyler 

arasındaki sorumluluk paylaşımı net olarak belirlenmiştir. Kadın anne rolünü üstlenmiş ve 

çocuk bakımı anne tarafından yapılmaktadır ve evin sorumluluğunu almışken, baba ise dış 

dünya ile iletişim halinde olup, çiftler birbirlerinin sorumluluklarına pek karışmamaktadırlar. 

Evlilik uyumu 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde evlilik uyumu ile ilgili farklı tanımlara 

ulaşılmaktadır. Şener’e göre (1986) bu uyum çiftlerin evliliklerinde ki bireylerin kendini 

mutlu hissetmeleri ile ilişkilendirilmiştir. Sokoloski ve Hendrick ise evlilik uyumunu 

bireylerin birbirlerine karşı sergiledikleri sevgi, cinsel uyum, verilen kararlarda eşitlik, 

problemleri paylaşma gibi hem kişisel hem de çevresel etkilerle elde edilen psikolojik tatmin 

olarak tanımlanmıştır. 

Evlilik çatışmasının nedenleri 

Evlilikte yaşanan çatışmaların nedenleri olarak kişilik özellikleri, eşler arasındaki 

iletişim özellikleri ve ailenin ekonomik ve demografik değişkenleri, iş yaşamlarında ki stres 

v.b. olarak sıralanabilir. Bazı görüşler ise çatışmanın nedenleri arasındaki kişilik faktörlerine 

vurgu yapmakta ve eşlerin birbirlerinden beklentilerinin çatışmaya zemin hazırladığı 

belirtilmektedir (Ünal, 2008). Ayrıca fonksiyonel olmayan inancın olumsuz davranışlara yol 



açarak çatışmaya neden olduğu belirtilmektedir. Evlilik çatışmasının nedenlerine yönelik 

kişisel özellikler daha detaylı bir şekilde incelenecek olunursa, Fichman ve Beach (1999) 

birbirleriyle ortak olmayan amaç, istek ve beklentiler ile algılamanın farklı olması çatışmaya 

sebep olduğu belirtilmektedir. Yıldız (1986) ve Özgüven (2000) de benzer şekilde, kişilerin 

evlilik içi yaşamları ve çiftlerin beklentilerinin ve bu beklentilerin karşılanamamasının 

çatışmaya neden olabileceği belirtilmekte ve kişisel özelliklerinde çatışmada etkin olduğu 

vurgulanmaktadır. 

Araştırmanın temel problemi “Çocukluk çağı travmatik yaşam olayları ile evlilik 

uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Buna göre araştırmada, iki probleme cevap 

aranmıştır. a. Evlilik uyumu ile yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? b. 

Çocukluk çağı travmatik yaşam olayları ile evlilik uyumu arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

Araştırma Modeli 

Grupları kendi içinde karşılaştırmayı temel alarak karşılaştırma türü ilişkisel tarama ve 

korelasyon türü ilişkisel tarama yöntemi desenlenmiştir. Sonuç çıkarıcı istatistiklerden tek 

yönlü anova ve t-testi uygulanmıştır. 

Çalışma Grubu 

Çalışmaya 2017-2018 yıllarında eylül-haziran aylarında rastgele seçilmiş 165 evli 

birey katılmıştır. Katılımcılar araştırmaya gönüllülük esasına göre, çalışma hakkında 

bilgilendirilip, kabul ettikleri takdirde katılmışlardır.165 katılımcının % 58,8'i i (n=97) kadın, 

% 41,2’ si  (n=68) erkektir. 

Verilerin Toplanması 

Evli çiftlere araştırma hakkında bilgi verilerek ve bilgilendirilmiş onam formu imzalatılarak 

kişisel bilgi formu ve evlilikte uyum ölçeği uygulanmıştır. Cevaplamaların samimi olması için kimlik 

bilgilerine yer verilmemiştir. 

Veri Toplama Araçlar 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmaya katılanlara ilişkin demografik bilgilerin toplanması için 

araştırmacı tarafından hazırlanıp uzman görüşü alınarak son şekli verilen Kişisel Bilgi Formu 

kullanılmıştır. 

Evlilikte uyum ölçeği (EUÖ): Evliliğin kalitesini ölçmek amacıyla geliştirilen Evlilikte 

Uyum Ölçeği (EUÖ), en temel ve ayırt edici bir ölçektir. Son 30 yıldır birçok araştırmada, 

geçerli ve güvenilir olarak kabul edilmekte ve günümüzde de kullanılmaktadır. EUÖ’ nin 15 

madde içermesi, birbirinden ayrı maddelerin eşit olmayan değerlerine karşın puanlamasının 

ve uygulamasının basit olması sebebiyle kullanımı devam etmektedir. EUÖ, genel evlilik 

doyumunu niteliğini ölçmekte ve türlü konularda (aile bütçesi, duyguların ifadesi, arkadaşlar, 

cinsellik, toplumsal kurallar, hayat felsefesi) anlaşma veya anlaşamama ile ilişki tutumunu 

(boş zaman, ev dışı etkinlikler, çatışma çözme, güven) ölçmektedir. EUÖ, ‘Evlilik Niteliği 

İndeksi (Quality Marriage Index)’ nin bir kısmı ile ‘Kansas Evlilik Doyumu Ölçeği (Kansas 

Marital Satisfaction Scale)’ nin ise bütün maddeleri ile örtüşen bir ölçümü içermektedir. 



Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (ÇÇTÖ): Araştırmada 20 yaş öncesi istismar ve ihmal 

yaşantılarını geriye dönük ve niceliksel olarak değerlendirmek amacıyla Çocukluk Çağı 

Travmaları Ölçeği (ÇÇTÖ) kullanılmıştır. Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği orijinal adıyla 

“Childhood Trauma Questionnaire (CTQ)” Bernstein ve arkadaşları (1994, akt., Aydemir ve 

Köroğlu, 2012) tarafından geliştirilmiş bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Başta dissosiyatif 

bozukluklar olmak üzere klinik ve klinik dışı gruplara da uygulanabilmektedir (Aydemir ve 

Köroğlu, 2012). Ölçek üç tanesi travmanın inkârını ölçen maddeler olmak üzere toplam 28 

maddeden oluşmakta ve katılımcılar her bir maddeyi 5’li Likert tipi ölçek üzerinde (1=hiçbir 

zaman, 2=nadiren, 3=kimi zaman, 4=sık olarak, 5=çok sık) derecelendirmektedirler (Aydemir 

ve Köroğlu, 2012). Ölçek çocukluk çağı istismarıyla ilişkili olarak cinsel, fiziksel, emosyonel 

(duygusal) istismar ve emosyonel ve fiziksel ihmal olmak üzere beş alt boyutu kapsamaktadır 

(Aydemir ve Köroğlu, 2012). 

Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın bu bölümünde ölçme araçları ile elde edilen ve sonrasında analiz edilen 

sonuçlardan ortaya çıkan bulgular %95 güven aralığında 0,05 anlamlılık düzeyinde yorumu 

yapılmıştır. 

Çizelge 4.3: Katılımcıların Evlilik Uyum ve Çocukluk Çağı Travma Ölçeği ve Ölçeklerin Alt 

Boyut Puanlarının Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N X S sd t p 

Uyum 

Ölçeği 

Kadın 97 2.5503 .57073 163 .483 .044 

Erkek 68 2.5064 .57821    

Travma 

Ölçeği 

Kadın 97 1.6462 .37927 163 -.520 .604 

Erkek 68 1.6749 .30167    

Anlaşma Kadın 97 3.5739 .87042 163 .637 .525 

Erkek 68 3.4837 .93017    

İlişki 

Tarzı 

Kadın 97 1.2342 .35487 163 -.282 .778 

Erkek 68 1.2500 .35371    

Duygusal 

İstismar 

Kadın 97 1.4186 .58172 163 .010 .992 

Erkek 68 1.4176 .59824    

Fiziksel 

İstismar 

Kadın 97 1.2165 .56323 163 .867 .387 

Erkek 68 1.1500 .34273    

Fiziksel 

İhmal 

Kadın 97 1.3897 .50280 163 -2.030 .060 

Erkek 68 1.5647 .60044    

Duygusal 

İhmal 

Kadın 97 10.3918 4.84673 163 -1.454 .148 

Erkek 68 11.4265 3.94483    

Cinsel 

İstismar 

Kadın 97 1.1175 .37611 163 1.037 .301 

Erkek 68 1.0647 .22245    

Araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyet değişkenine gore ilişki tarzı puanı 

ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-

testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur 

(t=--2.030; p=0,04<0,05). Bu sonuca gore erkekler kadınlara gore daha fazla fiziksel ihmale 

maruz kalmıştır. 



 

Çizelge 4.5: Katılımcıların Evlilik Uyum ve Çocukluk Çağı Travma Ölçeği ve Ölçeklerin Alt 

Boyut Puanlarının Çocuk Olma Durumuna Göre Göre T-Testi Sonuçları 

 Çocuk 

Olma 

N X S sd t P 

Uyum 

Ölçeği 

Var 141 2.4951 .56478 163 -2.035 .043 

Yok 24 2.7500 .58077    

Travma 

Ölçeği 

Var 141 1.6768 .34954 163 1.687 .093 

Yok 24 1.5476 .32913    

Anlaşma Var 141 3.4925 .86865 163 -1.546 .124 

Yok 24 3.7963 1.01077    

İlişki 

Tarzı 

uyumu 

Var 141 1.2128 .34557 163 -2.499 .013 

Yok 24 1.4048 .36157    

Duygusal 

İstismar 

Var 141 1.4468 .61162 163 1.525 .129 

Yok 24 1.2500 .37879    

Fiziksel 

İstismar 

Var 141 1.2043 .50736 163 .974 .331 

Yok 24 1.1000 .31208    

Fiziksel 

İhmal 

Var 141 1.4823 .52594 163 1.158 .248 

Yok 24 1.3417 .67625    

Duygusal 

İhmal 

Var 141 11.1489 4.46404 163 2.312 .022 

Yok 24 8.8750 4.39676    

Cinsel 

İstismar 

Var 141 1.0950 .28644 163 -.070 .945 

Yok 24 1.1000 .48990    

Araştırmaya katılan katılımcıların ilişki ölçeği puanı ortalamalarının evlilik uyum ve 

çocukluk çağı travma ölçeği ve ölçeklerin alt boyut puanlarının çocuk olma durumuna göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda 

grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (t=-2.499; 

p=0.013<0,05). 

Çizelge 4.16. Katılımcıların Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Puanları ile Evlilik Uyumları 

Ölçeği Alt Boyut Puanları Arasındaki İlişki 

  
Uyum

Ölçeği 

Duygusal

İstismar 

Alt 

Boyutu 

Fiziksel

İstismar 

Alt 

Boyutu 

Fiziksel

İhmal 

Alt 

Boyutu 

Duygusal

İhmal Alt 

Boyutu 

Cinselİs

tismar 

Alt 

Boyutu 

UyumÖl

çeği 

Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı 

1 -.327** -.158* -.316** -.308** -.160* 

Anlamlılık 

Düzeyi 
 .000 .043 .000 .000 .040 

N 165 165 165 165 165 165 

Duygus

alİstism

ar Alt 

Boyutu 

Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı 

-

.327** 
1 .575** .473** .603** .331** 

Anlamlılık 

Düzeyi 
.000  .000 .000 .000 .000 

N 165 165 165 165 165 165 



Fiziksel

İstismar 

Alt 

Boyutu 

Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı 

-.158* .575** 1 .452** .480** .216** 

Anlamlılık 

Düzeyi 
.043 .000  .000 .000 .005 

N 165 165 165 165 165 165 

Fiziksel

İhmal 

Alt 

Boyutu 

Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı 

-

.316** 
.473** .452** 1 .634** .111 

Anlamlılık 

Düzeyi 
.000 .000 .000  .000 .156 

N 165 165 165 165 165 165 

Duygus

alİhmal 

Alt 

Boyutu 

Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı 

-

.308** 
.603** .480** .634** 1 .190* 

Anlamlılık 

Düzeyi 
.000 .000 .000 .000  .015 

N 165 165 165 165 165 165 

Cinselİs

tismar 

Alt 

Boyutu 

Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı 

-.160* .331** .216** .111 .190* 1 

Anlamlılık 

Düzeyi 
.040 .000 .005 .156 .015  

N 165 165 165 165 165 165 

Katılımcıların Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Puanları ile Evlilik Uyumları Ölçeği Alt 

Boyut Puanları Arasındaki İlişki sonucuna göre duygusal istismar ile Uyum Ölçeği arasında 

negative yönde orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani bir başka değişle duygusal 

istismarda artış olduğunda evlilik uyumu azalmaktadır. 

Katılımcıların Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Puanları ile Evlilik Uyumları Ölçeği Alt 

Boyut Puanları Arasındaki İlişki sonucuna göre fiziksel istismar ile Uyum Ölçeği arasında 

negative yönde orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani bir başka değişle fiziksel 

istismarda artış olduğunda evlilik uyumu azalmaktadır. 

Katılımcıların Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Puanları ile Evlilik Uyumları Ölçeği Alt 

Boyut Puanları Arasındaki İlişki sonucuna göre Uyum Ölçeği ilefiziksel ihmal arasında 

negative yönde orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani bir başka değişle fiziksel 

ihmalde bir artış olduğunda evlilik uyumu azalmaktadır. 

Katılımcıların Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Puanları ile Evlilik Uyumları Ölçeği Alt 

Boyut Puanları Arasındaki İlişki sonucuna göre duygusal ihmalile Uyum Ölçeği arasında 

negative yönde orta düzeyde anlamlı lişki bulunmuştur. Yani bir başka değişle duygusal 

ihmalde bir artış olduğunda evlilik uyumu azalmaktadır. 

Katılımcıların Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Puanları ile Evlilik Uyumları Ölçeği Alt 

Boyut Puanları Arasındaki İlişki sonucuna göre cinsel istismar ile Uyum Ölçeği arasında 

negative yönde orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani bir başka değişle cinsel ismarda 

artış olduğunda evlilik uyumu azalmaktadır. 

 



5. Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma, çocukluk çağı travmatik yaşam olayları ile evlilik uyumu arasındaki 

ilişkiyi incelemek ve çocukluk çağı travmatik yaşam olaylarının evlilik uyumu arasında ilişki 

olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

Elde edilen veriler ve bulgulara göre ulaşılan sonuçlar: 

Araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyet değişkenine gore evlilik puanı 

ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-

testis onucunda kadınlar erkeklere gore daha fazla uyum puanında yüksek çıkmıştır. Evlilik 

uyumunun cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Kadınların ve erkeklerin 

görev paylaşımında bulunmaları evliliği rahatlatan bir faktördür. Eşlerin her ikisinin de 

çalışması, gerek ev içinde gerekse ev dışında ortak çalışmak kadınlarla erkekler arasında 

evlilik uyumu bakımından anlamlı bir farklılığa sebebiyet vermemesine yol açabilmektedir. 

Literatürde cinsiyet değişkeninin evlilik uyumu üzerine etkisi konusunda farklı sonuçlar 

bulunmaktadır. Bu araştırmanın bulgusu ise literatürdeki Yıldırım (1992)’ın çalışmasında 

erkek katılımcıların evlilik uyumları yüksek bulunurken, Marathe (2012)’nin çalışmasında 

kadın katılımcıların evlilik uyumları daha yüksek bulunmuştur (Kublay, 2013).Literatüre 

bakıldığında cinsiyet değişkeni açısından farklı sonuçları görmek mümkündür. Kublay 

(2013)’a göre de cinsiyet değişkenine göre evlilik uyumunun farklılaşıp farklılaşmaması 

konusunda kesin bir ifadeden kaçınmak daha makuldür. 

Çakır (2008) yapmış olduğu araştırmada evlilik uyumu ile cinsiyet arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmakta ve kadınlar erkeklere oranla evlilik uyumlarının daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Yapılan bazı çalışmalar evlilik uyumu ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığını, bazı çalışmalar ise erkeklerin evlilik uyumlarının kadınların evlilik 

uyumlarından daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmamızla literatürdeki 

araştırma bulgularının benzer olmamasının nedenin örneklem grubundaki farklılıktan 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Literatürdeki araştırmalardan bazılarının ise erkeklerin 

evlilik uyumlarının kadınların evlilik uyumlarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu 

durumun kadın ve erkeğin evlilikteki beklenti ve sorumluluklarının farklılığından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Katılımcıların Çocukluk Çağı Travma ve Evlilik Uyum Ölçeği ve Ölçeklerin Alt 

Boyut Puanlarının Evlilik Türüne (Görücü Usülü, Flört)  göre T-Testi sonuçlarının cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bulunmamıştır. Ancak, yapılan çalışmalarda flört ederek evlilik 

yapan çiftlerin görücü usulü evlenenlere göre daha olumlu iletişim kurdukları (Taştan 1996), 

evlenme şekline göre eşlerin evlilik ilişkilerinde duydukları memnuniyetin farklılaştığı 

(Yıldırım 1992), ailelerinin kararı sonucunda evlenen çiftlerin, kendi kararları ile evlilik 

yapmışçiftlere göre daha çok çatışma yaşadıklarını (Hortaçsu 2007) gösteren araştırma 

sonuçları da vardır. Özmen Süataç (2010) ’ın araştırmasında da evlilik biçiminin evlilik 

uyumu üzerinde belirleyici bir etken olduğu ve flört ederek evlenen grupların evlilik 

uyumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Araştırmaya katılan katılımcıların uyum ölçeği puanı ortalamalarının evlilik uyum ve 

çocukluk çağı travma ölçeği ve ölçeklerin alt boyut puanlarının çocuk olma durumuna göre 



grup ortalamaları cinsiyete gore istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Buna gore çocuğu 

olmayan ailelede travma daha fazladır. Çakmak (2015)’ın araştırmasında çocuğu olmayan ya 

da 1 çocuğu olan evli katılımcıların, 2 çocuklu evli katılımcılara göre evlilik uyumlarının daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Ancak ilgili lireratürdeki bazı çalışmalarsa bu bulgunun aksi 

yönündedir diğer bir deyişle çocuk sayısının artması evlilik uyumunu olumlu yönde 

etkilemiştir. 

Araştırmaya katılan katılımcıların uyum ölçeği puanı ortalamalarının çocukluk çağı 

travma ve evlilik uyum ölçeği ve ölçeklerin alt boyut puanlarının çocuk olma durumuna göre 

grup ortalamaları cinsiyete gore istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Buna gore çocuğu 

olan ailelede duygusal ihmal daha fazladır. 

Katılımcıların Uyum Ölçeği ve Travma Ölçeği puanlarının eğitim düzeylerine 

baktığımızda lise mezunlarının uyum ölçeği puanları en yüksektir. Katılımcıların 

TravmaÖlçeği ve Uyum Ölçeği Puanlarının Eğitim Düzeylerine ilkokul mezunlarının travma 

ölçeği puanları en yüksektir. Düşük eğitim düzeyi, evlilik uyumsuzluğunun bir sonucu olarak 

boşanmanın sebepleri arasındadır (Santrock, 2014). Eğitim seviyesinin artması ile birlikte eşin 

de eğitim seviyesinin artması, problem çözme becerilerinin artması, kendine güven, iletişim 

problemlerinin azalması, gelirin artması, aile içi şiddetin azalması şeklinde birçok faktöre etki 

edebileceğinden evlilik uyumunu olumlu olarak etkileyen bir değişken olmakta ve dolayısıyla 

hem birey hem de aile açısından eğitimin önemi dikkat çekmektedir. 

1. Katılımcıların Travma Ölçeği ve Uyum Ölçeği puanlarının gelir düzeylerine kötü 

ekonomik düzeye sahip aileler uyum ölçeği puanı en yüksektir. Bir araştırmada 

ekonomik durum açısından değerlendirildiğinde, ekonomik durumu düşük olan 

bireylerin iyi olanlara göre daha düşük çift uyumu ve çift birliği; ekonomik durumu 

orta olanların da iyi olanlara göre daha düşük çift uyumu, çift birlikteliği ve 

duygulanım ifadesi ve daha fazla evlilik çatışması bildirdikleri bulunmuştur. Evlilik 

konusunda yapılan araştırmalar, çiftlerin maruz kaldığı sık yaşanan travmatik 

olayların, ekonomik ve işle ilgili stresörlerin ya da stres yaratan genel yaşam 

olaylarının evlilik yaşamını olumsuz etkileyebileceği yönünde bulgulardan söz 

etmektedir. Bu anlamda ekonomik durumun getirdiği zorlukların evlilik yaşamını 

olumsuz yönde etkilemesi beklenir bir sonuçtur (Bradbury, Fincham, 2000). 

2. Katılımcıların Uyum Ölçeği ve Travma Ölçeği Puanlarının Gelir Düzeylerine kötü 

ekonomik düzeye sahip aileler travma ölçeği puanı en yüksektir. 

3. Katılımcılar çocukluk çağıtravma ve evlilik uyum ölçeği puanlarının gelir düzeyine 

gore anova sonuçlarına göre puanlarına ait puan ortalamalarında farklılaşma yoktur 

4. Katılımcılar evlilik uyum ve çocukluk çağı travma ölçeği puanlarının gelir düzeyine 

gore anova sonuçlarına göre puanlarına ait puan ortalamalarında farklılaşma yoktur 

5. Araştırmaya katılan evli çiftlerin çocukluk çağı çağıtravmaileevlilik uyumları ölçeği 

puanları arasında orta düzeyde, negatif ve anlamlı ilişki olduğu görülmektedir Buna 

göre çocukluk çağı travma ölçeği puanları arttıkça evlilik uyumu azaldığı söylenebilir. 

Determinasyon katsayısı dikkate alındığında, evlilik uyumundaki toplam varyansın 

(değişkenliğin) %12’sinin çocukluk çağı travmalardan kaynaklandığı söylenebilir. 



6. Araştırmaya katılan evli çiftlerin evlilik anlaşmaları ile ilişki tarzı ölçeği puanları 

arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişki olduğu görülmektedir 

 Buna göre evlilik anlaşma ölçeği puanları arttıkça ilişki uyumu arttığı söylenebilir. 

Determinasyon katsayısı (r2=0.10) dikkate alındığında, ilişki tarzı toplam varyansın 

(değişkenliğin) %10’ununevlilik anlaşmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bireylerin 

kişilerarası olumlu ilişki tarzının evlilik doyumu üzerindeki etkisinde evlilikte özyeterlik 

düzeyinin kısmi aracılık ettiği saptanmıştır. Buna göre, kişilerarası olumlu ilişki tarzı ile 

evlilik doyumu arasındaki ilişki, evlilikte özyeterlik ile kısmi olarak açıklanabilir. Bu sonuç, 

olumlu kişilerarası ilişki kurma biçimine sahip kişilerin, evlilik içi ilişkilerinde kendilerini 

daha yeterli görebileceklerini ve bu konumun evlilik doyumlarını dolaylı olarak 

artırabileceğini göstermektedir. İlişkilerinde açık, saygılı ve empatik olan kişilerin olumlu 

kişilerarası ilişki tarzına sahip olduğu ( Rogers, 2012) düşünülürse, bu kişilerin ilişkiyi 

sürdürme ve geliştirme adına özverili, esnek ve güvene dayalı bir beraberlik sürdürecekleri 

düşünülebilir. Bundan dolayı kendilerini evlilik ilişkisini sürdürecek yeterlikte algıladıkları ve 

bu sebeple evlilikten algıladıkları doyumlarının yüksek olacağı söylenebilir. 

Öneriler 

Araştırmaya katılan katılımcıların sayıca az olması nedeniyle çalışma bulgularının 

genellenebilirliğinin sağlanması için daha geniş ve farklı kesimlerden katılımcıların 

oluşturduğu örneklem gruplarıyla araştırmaların yapılması faydalı olacaktır. 

Çocukluk çağı travmalarının hem evlilik uyumunu hem de yaşam kalitesini 

etkileyebileceği ve ilerleyen dönemlerde psikopatolojilere neden olabileceğinden çocukluk 

çağında yaşanan travmaları engellemeye, ebeveynlerin ve toplumun bilinçlendirilmesine 

yönelik çalışmaların yapılmasının faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

Araştırmamızda nicel araştırma yerine nitel araştırma yapılarak daha fazla bilgiye 

ulaşılabilir. Mevcut ölçeklerimize verilen yanıtların katılımcıların özel bilgilerini sorgulaması 

nedeniyle sorulara içtenlikle yanıt veremedikleri düşünülmektedir. 

Çocukluk döneminde travmaya maruz kalmış bireylerin, yetişkinlik döneminde 

psikiyatrik problemler yaşayabilmektedir. Bu nedenle travmaya maruz kalmış bireylere 

profesyonel destek alması konusunda bilinçlendirme yapılmasının faydalı olabileceği 

düşünülmektedir. 

Travma mağduru bireylere EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden 

İşleme) ve BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) gibi psikoterapötik müdahalelerin yapılmasının 

faydalı olabileceği düşünülmektedir 
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