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ÖZET 

GiriĢ: Günümüz dünyasında otizm kavramı hala tam anlamıyla açıklanamamaktadır 

fakat her otizm tanılı bireyin diğerinden değiĢik olan bir niteliği barındırdığı 

söylenmektedir. Otizm kavramı incelendiğinde idrak ve algı bozukluğuna yol açan 

organik bir bozukluktur. Otizm tanılı çocuğa sahip ebeveynlerin karĢılaĢtıkları 

problemlerden biriside evlilik uyumudur. Ġnsanın dünyada var olması kadar uzun ve 

köklü bir geçmiĢe sahip olan evlilik kurumu, kiĢilerin hayatlarına yön veren bir süreci 

temsil etmektedir. Evlilikle birlikte kiĢilerin kazandıkları toplumsal ve duygusal güçler 

partnerlerin, bedensel, psikolojik ve toplumsal iyiliklerini de olumlu bir Ģekilde 

etkilemektedir. Bununla birlikte, partnerlerin evliliklerindeki neĢe ve uyum sayesinde 

birbirlerinden farklı iki insan bir bütün haline gelecektir. Duygu düzenleme, bireyin 

maksadı yönünde duygularını kontrol altına alabilmesi ve yönetebilmesini ve 

denetim kurabilmeyi açıklamaktadır. Ġçsel ve dıĢsal süreçler sonucunda form 

değiĢtirebilen bilinçli veya bilinçsiz Ģekilde meydana gelen bir beceri Ģeklidir. 

Amaç: Yaptığımız araĢtırmanın amacı otizm tanılı çocuğu olan anne-babaların 

evlilik uyumu ve duygu düzenleme güçlükleri arasındaki iliĢkinin incelenmesidir. 

Metod: ÇalıĢmada basit-rastgele örneklemler seçilmiĢ olup, çalıĢma evreni 

Ġstanbul‘da ikamet eden ebeveynlerden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini ise 

40 otizm tanısı almıĢ çocuğu olan anne-babalar ile 40 otizm tanısı almamıĢ anne-

babalardan meydana gelmektedir.  

Bulgular: Otizm tanılı çocuğa sahip olan bireylerin duyguları düzenleme 

güçlüklerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Duygu düzenleme güçlüğü alt 

boyutu olan farkındalığın otizm tanılı çocuğa sahip olmayan bireylerde daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Duygu düzenleme güçlüğü alt boyutu olan açıklığın otizm 

tanılı çocuğa sahip olmayanlarda daha yüksek olduğu görülmektedir.  Duygu 

düzenleme güçlüğü olan kabul etmemenin otizm tanılı çocuğa sahip olan bireylerde 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Duygu düzenleme güçlüğünün alt boyutu olan 

dürtünün otizm tanılı çocuğa sahip olan katılımcılarda daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Duygu düzenleme güçlüğünün alt boyutu olan amaçların otizm tanılı 

çocuğa sahip olan katılımcılarda daha yüksek olduğu görülmektedir. Otizm tanılı 

çocuğa sahip olmayan bireylerin evlilik uyumunun daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Evlilik uyumu alt boyutu olan genel uyumun otizm tanılı çocuğa sahip 

olmayan bireylerde daha yüksek olduğu görülmektedir. Evlilik uyumu alt boyutu olan 

iliĢki tarzının otizm tanılı çocuğa sahip olmayan bireylerde daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Duyguları düzenleme güçlüğü ile iliĢki tarzı alt boyutu  arasında 
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olumsuz bir anlamlı iliĢki olduğu görülmüĢtür. Duyguları düzenleme güçlüğü puanları 

yükseldikçe, iliĢki tarzı alt boyutu puanları düĢmektedir. Farkındalık alt boyutu ile 

evlilik uyumu arasında olumlu bir anlamlı iliĢki olduğu görülmüĢtür. Farkındalık 

puanları yükseldikçe, evlilik uyumu puanları yükselmektedir. Farkındalık alt boyutu 

ile genel uyum alt boyutu arasında olumlu bir anlamlı iliĢki olduğu görülmüĢtür.  

Farkındalık alt boyutunun puanları arttıkça, genel uyum puanları da yükselmektedir. 

Amaçlar alt boyutu ile evlilik uyumu arasında olumsuz bir anlamlı iliĢki olduğu 

görülmüĢtür.   Amaçlar alt boyutu puanları yükseldikçe, evlilik uyumu puanları 

düĢmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Otizm, Evlilik Uyumu, Duygu Düzenleme Güçlüğü 
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SUMMARY 

Introduction: In today's world, the concept of autism is still not fully explained, but it 

is said that each individual with autism disorder has a different quality from the 

other. When the concept of autism is examined, it is an organic disorder that causes 

perception and perception disorder. One of the problems faced by parents who have 

children with autism is marital adjustment. The marriage institution, which has a long 

and long-established history as long as human beings exist in the world, represents 

a process that guides the lives of individuals. Together with the marriage, the social 

and emotional powers that people gain have a positive impact on the physical, 

psychological and social well-being of the partners.  Thanks to the joy and harmony 

of partners' marriages, two different people will become a whole. Emotion regulation 

describes the ability of an individual to control and manage his emotions in the 

direction of his or her purpose and to establish control. It is a form of skill that can be 

changed consciously or unconsciously as a result of internal and external 

processes. 

Aim: The aim of this study is to investigate the relationship between the marital 

adjustment and emotion regulation difficulties of parents who have children with 

autism. 

Method: Sample selection was made by simple - random sample selection. The 

universe of the research consists of parents living in Istanbul. The sample of the 

study consisted of  40 parenst whose children  autism-diagnosed and 40 parenst 

whose children non-autism-diagnosed parents. 

Results: Individuals with autism were found to have higher difficulty in regulating 

emotions. It is seen that the awareness with difficulty in emotion regulation is higher 

in individuals who do not have autism. It is seen that the aperture, which is the sub-

dimension of difficulty in regulating emotion, is higher in those who do not have 

autism. It is observed that the inability to accept emotion regulation is higher in 

individuals with autism. It is seen that the impulse, which is the sub-dimension of the 

difficulty in regulating emotion, is higher in the participants with autism. It is seen 

that the goals which are the sub-dimension of the difficulty in regulating emotion are 

higher in the participants with autism. It is seen that the marital adjustment of 

individuals who do not have a child with autism is higher. It is observed that the 

general harmony which is the sub-dimension of marital adjustment is higher in 

individuals without autism. It is observed that the relationship style, which is the sub-

dimension of marital adjustment, is higher in individuals without autism. A negative 
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correlation was found between the difficulty of regulating emotions and relationship 

style sub-dimension. As the difficulty of regulating emotions increases, the 

relationship style decreases. A positive correlation was found between the 

awareness subscale and marital adjustment. As awareness scores increase, marital 

adjustment scores increase. A significant positive correlation was found between the 

awareness sub-dimension and the general fit subscale. As awareness increases, 

overall compliance is increasing. A significant negative correlation was found 

between marital adjustment and goals sub-dimension. As the goals increased, 

marital adjustment was reduced. 

       Key Words: Autism, Marital Adjustment, Emotion Regulation Difficulty 
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ÖNSÖZ 

Bu çalıĢmanın amacı otizm tanılı çocuğa sahip olan ebeveynlerin evlilik uyumları ve 

duygu düzenleme güçlüklerinin incelenmesidir. Otizm spektrum bozukluğu günden 

güne yaygınlaĢmaktadır. Bu süreçte farkındalık geliĢtirmek hem toplum, hem 

ebeveynler hem de alanda çalıĢanlar için önem arz etmektedir. Bu süreçte otizm 

tanılı çocuklarla çalıĢmam da bana iĢ ve araĢtırma imkanı sağlamıĢ PERA Psikoloji 

Eğitim ve Rehabilitasyon Akademisi kurucularına en içten teĢekkürlerimi sunarım. 

Bu çalıĢmamı gerçekleĢtirmemde, kıymetli vaktini ve bilgilerini benimle paylaĢan, 

danıĢmaya ihtiyacım olduğu her an da ulaĢabildiğim, detaylı bir Ģekilde bana 

açıklama yapan, sabırla her soruma cevap vererek, tıkandığım her noktada bana 

çözüm önerisi sunan, güler yüzü ve samimiyetini hiçbir zaman sakınmayan, hem 

tezimle ilgili sorunlarımda hem de mesleki sorunlarımda yanımda olan, ilerlemem 

için gereken bütün bilgilerini benimle paylaĢan ve bundan sonra ki süreçte de hiçbir 

zaman benden desteğini esirgemeyeceğine emin olduğum kıymetli danıĢman 

hocam Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yulaf‘a teĢekkürü bir borç bilir ve Ģükranlarımı 

sunarım. 

Bütün eğitim hayatım boyunca maddi ve manevi desteğini benden esirgemeyen, 

psikolojik ve fizyolojik olarak geliĢimim de ellerinden gelenin en iyisini yapan kıymetli 

annem Nazan Naz‘a ve babam Mustafa Naz‘a en içten minnet duygularımı sunarım. 

Bunların yanı sıra bu süreçte motivasyonumun düĢtüğü her an yanımda olan, 

desteklerini her zaman hissettiğim ve yüzümü güldüren canım kardeĢim Hazar 

Naz‘a, kuzenim Senanur Yalçın‘a ve teyzem Hatice Yalçın‘a teĢekkürü bir borç 

bilirim. 

Ayrıca bu süreçte benden yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen, her anımda 

desteklerini hissettiğim ve hep yanımda olan çok kıymetli arkadaĢlarım Psikolog 

Betül Tivriz ve Psikolog Merve Çelik‘e sonsuz teĢekkürler sunarım. Ek olarak, ismini 

burada belirtmediğim maddi ya da manevi hiçbir karĢılık beklemeksizin bu bilimsel 

çalıĢmama katkı sağlayan katılımcılara ayrıca teĢekkür ederim. 
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GĠRĠġ 

Otizm kavramı karĢımıza ilk kez 1700‘li senelerde Fransa‘da Jan Itard ve Ġngiltere‘de 

John Halsam tarafından dile getirilmiĢtir. Bu bilim insanlarının katkılarıyla otizm 

kavramı incelenmiĢ ve otizmli bireylerin herhangi bir teĢhis almadan diğerlerine göre 

farklı olan kiĢiler olarak adlandırılması yapılmıĢtır. Otizm kelimesinin, ilk kez 1911 

senesinde, Ġsviçreli psikiyatr Eugen Bleulerce tarafından kullanıldığı görülmüĢtür. 

ĠletiĢim reddi ile gerçeklik kavramına iliĢkin algıda bozulma Ģeklinde tanımlanan 

―otizm‖ kavramı, bu çağda Ģizofrenisi bulunan hasta kimselerde karĢımıza çıkan 

semptomları kapsamaktaydı. 1943 senesinde, çocuk psikiyatrı Leo Kanner, on bir 

çocuk bireyin üstünde gerçekleĢtirdiği gözlem ve yaptığı inceleme çalıĢmaları 

neticesinde otizm kavramını sendrom Ģeklinde açıklamıĢtır.1 

Günümüz de teĢhis koyma anlamında standart olan ve olmayan testler 

geliĢtirilmiĢtir. Fakat son dönemlerde, otizm teĢhisi, 1994 senesinde ―Amerikan 

Psikiyatrlar Birliği‖ tarafınca yapılmıĢ olan bir sınıflandırmayı içeren ―Mental 

Hastalıkların Tanısal ve Ġstatistiksel olarak Sınıflandırılması (DSM-IV)‖ ve 1999 

senesinde ―Dünya Sağlık Örgütü‖ tarafınca geliĢtirilerek güncellenen ―Hastalıkların 

Uluslararası Sınıflandırılması (ICD-10)‖ temelinde ele alınarak teĢhis 

oluĢturulmaktadır.2 

Annelerin, doğum öncesi ve esnasında maruz kaldığı durumların da (rubella, 

herpes, ensefalit, alınan ilaçlar, Rh uyuĢmazlığı) otizm oluĢumuna sebebiyet 

verebileceği düĢünülmektedir. Hamilelik esnasında doğuma uygun Ģartların 

azalması gibi etmenler de otizm ile alakalı bulunabilmektedir.3  

Nörologlar ise, otizm tanılı kiĢilerde beynin merkezi sinir sisteminde normal geliĢimin 

olmayabileceği ihtimalini düĢünmektedirler. Bu durumun neticesinde, beynin farklı 

bölgelerinde (cerebellum, hippokampüs, sol medialfrontal korteks, limbik sistem, 

amigdala, fronto- limbik bağlantı) hücre hacminde azalma görülmesi, yoğunluğunda 

artıĢa rastlanılması Ģeklinde anormalliklerin varlığına bağlı olarak da fonksiyon 

farklılıklarının oluĢabileceğini öne sürmektedirler.4  

                                                
1
 YeĢim Fazlıoğlu vd., Otizm-Otizmde Görsel İletişim Tekniklerinin Kullanımı,  Morpa Yayınları, 

2
 Barbara T Doyle and Emily Doyle Iland,  Autism Spectrum Disorders From A To Z,  Assessment, 

Diagnosis-& More!. Future Horizons, 2004, s.38.  
3
 Anthony M. Graziano, Developmental Disabilities: Introduction To A Diverse Field, Allyn & 

Bacon, 2002, s.112 
4
 Simon Baron-Cohen,  Autism, Research İnto Causes and İntervention, Pediatric rehabilitation, 7, 

2, 2004, s.73-78. 
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Toplumsal yaĢamın sürmesi ve insanların hayatını devam ettirebilmesi için aile 

oldukça önemlidir. KiĢiler sevgi ihtiyacı, beslenme, duygusal geliĢim, bakım, 

psikolojik geliĢim, kültürel değerleri kazanma, eğitim, zihinsel geliĢimi sürdürme gibi 

temel ihtiyaçlarını aile de karĢılarlar. Bunlarla birlikte ailede kurulan iliĢkiler, kiĢilerin 

sosyal becerilerinin ve kiĢiliğinin geliĢmesini sağlayıp, onları topluma hazırlar ve 

kiĢilerin topluma uyumunu kolaylaĢtırır. 

Ġnsanın dünyada var olması kadar uzun ve köklü bir geçmiĢe sahip olan evlilik 

kurumu, kiĢilerin hayatlarına yön veren bir süreci temsil etmektedir. Evlilikle birlikte 

kiĢilerin kazandıkları toplumsal ve duygusal güçler partnerlerin bedensel, psikolojik 

ve toplumsal iyi olurluklarını da olumlu bir Ģekilde etkilemektedir. Bununla birlikte, 

partnerlerin evliliklerindeki neĢe ve uyumları sayesinde birbirlerinden farklı iki insan 

bir bütün haline gelecektir.5  

Evlilik uyumu, evlilikteki canlılığı ifade eden bir kavramdır. 6  Partnerlerin günlük 

hayata ve farklılaĢan Ģartlara alıĢabilmesi ve tüm bu değiĢimin yaĢandığı süreçte 

birbirlerine de uyum sağlayabilmeleri Ģeklinde açıklanabilir. Aynı zamanda 

partnerlerin birbirlerinin isteklerini, hedeflerini, inançlarını, hayata karĢı takındıkları 

perspektifleri anlamalarını ve birlikteliklerinden aldıkları hazzı tanımlamaları ve 

yorumlamalarıdır.7  

Duygu düzenleme, bireyin hedefe yönelik duygularını kontrol altına alabilmesi ve 

yönetebilmesini ve denetim kurabilmesini açıklamaktadır. Ġçsel ve dıĢsal süreçler 

sonucunda form değiĢtirebilen bilinçli veya bilinçsiz Ģekilde meydana gelen bir 

beceri Ģeklidir. Bu beceri aracılığıyla verilen duygusal yanıtlar sayesinde kiĢinin 

kendisini izleme, değerlendirme ve yönetme becerilerinde düzenlemeler meydana 

gelmektedir. Duygusal düzenleme sadece olumsuz ve negatif duygu ve duygu 

durumlarının düzene konulması anlamına denk gelmez. Olumlu ve pozitif 

düzenleme de bu süreci kapsamaktadır.8  

                                                
5

 Dorie Giles Williams, Gender, Marriage, and Psychosocial Well-Being,  Journal of Family 

Issues,  9,4, 1988, s. 452-468. 
6
 Hürol FıĢıloğlu, Lisansüstü Öğrencilerin Evlilik Uyumu, Psikoloji Dergisi, 7,28, 1992, s.16-22. 

7
 Binnur YeĢilyaprak, Çalışan Anne ve Çocuk,  Morpa Kültür Yayınları,  Ġstanbul, 2003, s.78-79 

8
 James J.Gross,  Handbook of Emotion Regulation. Guilford publications, 2013, s.24 
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Duygu düzenleme bireyin duygularını, deneyimledikleri zamanları, biçimi (yoğunluk, 

uzunluk, çeĢitlilik vb.) ve duygu bağlantılı tepkilerini düzenleme giriĢimleri olarak 

tanımlanmaktadır.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 James Gross, The emerging field of emotion regulation: An integrative review, Review of 

general psychology, 2(3), 1998, s.271-299. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ 

1.1. AraĢtırmanın Problemleri 

1.Otizm tanılı çocuğa sahip olan ve olmayan ailelerin duygularını düzenleme 

güçlüğü arasında anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 

2.Otizm tanılı çocuğa sahip olan ve olmayan ailelerin duygularını düzenleme 

güçlüğü alt boyutu farkındalık arasında anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 

3.Otizm tanılı çocuğa sahip olan ve olmayan ailelerin duygularını düzenleme 

güçlüğü alt boyutu dürtü arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

4.Otizm tanılı çocuğa sahip olan ve olmayan ailelerin duygularını düzenleme 

güçlüğü alt boyutu kabul etmeme arasında anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 

5.Otizm tanılı çocuğa sahip olan ve olmayan ailelerin duygularını düzenleme 

güçlüğü alt boyutu açıklık arasında anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 

6.Otizm tanılı çocuğa sahip olan ve olmayan ailelerin duygularını düzenleme 

güçlüğü alt boyutu amaç arasında anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 

7.Otizm tanılı çocuğa sahip olan ve olmayan ailelerin evlilik uyumları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 

8.Duygularını düzenleme güçlüğü ve alt boyutları ile evlilik uyumu alt boyutları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 

1.2. AraĢtırmanın Hipotezleri 

1.Otizm tanılı çocuğa sahip olan ve olmayan ailelerin duygularını düzenleme 

güçlüğü arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

2. Otizm tanılı çocuğa sahip olan ve olmayan ailelerin duygularını düzenleme 

güçlüğü alt boyutu farkındalık arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 
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3.Otizm tanılı çocuğa sahip olan ve olmayan ailelerin duygularını düzenleme 

güçlüğü alt boyutu dürtü arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

4.Otizm tanılı çocuğa sahip olan ve olmayan ailelerin duygularını düzenleme 

güçlüğü alt boyutu kabul etmeme arasında anlamlı  bir farklılık bulunmaktadır. 

5.Otizm tanılı çocuğa sahip olan ve olmayan ailelerin duygularını düzenleme 

güçlüğü alt boyutu açıklık arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

6.Otizm tanılı çocuğa sahip olan ve olmayan ailelerin duygularını düzenleme 

güçlüğü alt boyutu amaç arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

7.Otizm tanılı çocuğa sahip olan ve olmayan ailelerin evlilik uyumları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

8.Duygularını düzenleme güçlüğü ve alt boyutları ile evlilik uyumu alt boyutları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

1.3. AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırma otizm tanılı çocuğu olan anne-babaların evlilik uyumu ve duygu 

düzenleme güçlükleri arasındaki iliĢkinin incelenmesini amaçlamıĢtır. Otizm tanılı 

çocuğu olan anne-babaların evlilik uyumu ve duygu düzenleme güçlükleri bazı 

demografik yönlerden incelenecektir. 

1.4. AraĢtırmanın Önemi 

YetiĢkinlik süreciyle birlikte yeni bir kimlik oluĢumu ve buna bağlı olarak cinsiyet 

rolleri oluĢmaktadır. Bu cinsiyet rollerinin oluĢumunda ebeveynlerden görülen 

tutumlarda etkilidir. Cinsiyet rolleri oluĢurken bireylerin duyguları, duygu kontrolleri 

ya da iliĢkilere bakıĢ açıları da Ģekillenmektedir. Bu bağlamda otizm tanılı çocuğa 

sahip olmanın evlilik uyumunu ve ebeveynlerin duygu durum düzenlemelerini ne 

düzeyde etkilediğini inceleyeceğiz. Yapacağımız bu araĢtırma bireylerin evliliklerinde 

ki uyum sürecini ve duygu düzenleme güçlüklerini incelemesi ve sürecin otizm tanılı 

bir çocuğa sahip olunup olunmaması ile değiĢip değiĢmediğini incelemesi açısından 

önem taĢımaktadır. Ek olarak, bu değiĢkenleri etkileyen sosyo-demografik 

değiĢkenlerin etkisini incelemek açısından da yaptığımız çalıĢma önem 

taĢımaktadır. Yapacağımız araĢtırma diğer yapılacak araĢtırmalar için yol gösterici 

bir etki taĢıyacağı düĢünülmektedir. 
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1.5. AraĢtırmanın Sayıltıları 

ÇalıĢmanın varsayımları; 

1. AraĢtırmanın katılımcılarının soruları doğru biçimde cevaplayacakları 

düĢünülmektedir. 

2. AraĢtırmamızın evreni Ġstanbul Ģehrindeki çocuğu otizm tanısı almıĢ ve almamıĢ 

ebeveynlerden oluĢmaktadır. 

3. AraĢtırma da kullandığımız ölçekler kiĢisel bilgi formu, evlilik uyumu ölçeği, duygu 

düzenleme güçlüğü ölçeği geçerli ve güvenilir ölçmektedir. 

1.6. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

1. Bu araĢtırmanın evreni Ġstanbul Ģehrindeki çocuğu otizm tanısı almıĢ ve almamıĢ 

ebeveynler ile sınırlıdır. 

2.AraĢtırmada kullandığımız ölçekler, kiĢisel bilgi formu, evlilik uyumu ölçeği, duygu 

düzenleme güçlüğü ölçeği ile sınırlıdır. 

3.AraĢtırmaya katılan ebeveynlerde cinsiyet dağılımı eĢit değildir. 

4. AraĢtırmaya katılan ebeveynlerin patolojileri olup olmadığı incelenmemiĢtir. 

5.Duygu düzenleme güçlüğü ölçeği alt boyutları olan açıklık ve amaç  için yapılan 

literatür taramasında özgün bir çalıĢma bulunamamıĢtır. Bu kapsam yaptığım güncel 

çalıĢmanın kısıtlılıkları arasındadır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. OTĠZMĠN TANIMI  

Günümüz dünyasında otizm kavramı hala tam anlamıyla açıklanamamaktadır fakat 

her otizm tanılı bireyin diğerinden değiĢik olan bir niteliği barındırdığı 

söylenmektedir.10 Otizm kavramı incelendiğinde idrak ve algı bozukluğuna yol açan 

organik bir bozukluktur. Yunanca  ben anlamına da gelen ―Autos‖ manasındadır.11  

Otizm kavramı ilk kez Leo Kanner tarafınca 1943 senesinde tanımlanarak 

açıklanmıĢtır. Otizm kavramı, davranıma iliĢkin nitelikleri de kapsayan nöro-

geliĢimsel yönden hasar olmakla beraber, karĢı karĢıya sosyal etkileĢimsel 

alanlarda, sözel iletiĢimsel bozukluklarda ve stereo tipik davranımlarının etkisiyle 

meydana gelebilmektedir.12  

Otizm kavramı hayatın ilk üç senesi içerisinde meydana gelen ve hayat boyu süren 

bir özür olgusudur. Toplumsal ve sosyal iliĢkilerin ilerletilmesinde hasara sebebiyet 

veren, sözel iletiĢim ve sözel olmayan iletiĢimde hasara yol açan, hayal gücü 

eksikliği, zorlayıcı ve takıntı boyutuna varan tekrar edici davranım ve tavırlar, ilgi ve 

alakadar oldukları alanların dar ve kısıtlı bulunması, sembolik oyun yahut soyut 

anlamlı, mecazi konuları anlamakta zorlanma gibi ana nitelikleri bulunmaktadır.13 

Yaygın geliĢimsel bozukluklar arasında en çok tanınan ve bilinen rahatsızlık otizm 

bozukluğu bulunmuĢtur. Otizm kavramı, davranımla alakalı nitelikleri içeren nöro-

geliĢimsel bir özür Ģekli olmakla beraber, iki taraflı sosyal etkileĢim içerisinde ve 

sözel iletiĢimde bozulmalar ile ayrıca stereo tipik davranıĢ tarzlarıyla karakterize 

olan bir kavramdır.14  

Otizm; belirtileri erken çocuklukta baĢlayan, karĢılıklı sosyal etkileĢim ve iletiĢim 

becerilerinde yetersizlik, basmakalıp ve yineleyici (stereotipik) davranıĢlar, sınırlı ilgi 

                                                
10

 Elvan ġahin Zeteroğlu, 25-72 Aylar Arasındaki Otistik Çocukların Gelişimlerinin İncelenmesi, 

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 45, 2006,  s.45-47 (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi) 
11

 Ahmet GüneĢ, Otizm ve Otistik Çocukların Eğitimi,  Ġlya Yayıncılık,  Ġzmir,  2005, s.13. 
12

 Kanner, a.g.e., s.217-250. 
13

 BarıĢ Korkmaz, Yağmur Çocuklar: Otizm Nedir?,  8. Gün Özel Eğitim Rehabilitasyon ve Psikolojik 

DanıĢma Merkezi, 2005, s.28 
14

 Mary Alhage Kientz ve Winnie Dunn, A Comparison of The Performance of Children With And 

Without Autism On The Sensory Profile, American Journal of Occupational Therapy,  51,7, 1997, 

s.530-537. 
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alanları ve kısıtlı iĢlevsellik ile kendini gösteren, etkileri yaĢam boyu devam eden 

nöro-geliĢimsel bir bozukluktur.15 

Otizm, hayatın erken döneminde karĢımıza çıkarak ve hayat boyu sürerek; sosyal 

açıdan iliĢki kurmada, iletiĢim becerileri, davranım ve zihinsel geliĢimde geç kalmaya 

sebebiyet veren nöro-biyolojik temelli olduğu varsayılan bir bozukluk türüdür.16  

Otizm tanılı olan çocuk bireyler tıpatıp birbirinin aynısıdır denilemez, klinik yönden 

bakıldığında ise heterojen bir rahatsızlık olduğu söylenmektedir. Zaman geçtikçe, bu 

bireylerde gözlemlenen kendine has ve özgün davranımlarda bile bir takım 

değiĢimler oluĢabilir. 17  

Otizm, hayatın oldukça erken zamanlarında baĢlangıç gösterebilen ve hayat boyu 

süregelen nöro-psikiyatrik hastalık olarak açıklanmaktadır. Sözcük yönünden 

―kendine dönük‖ manasını içermektedir. Erken çocukluk çağı psikozu, atipik geliĢim 

grafiği çizen çocuk bireyler yahut çocukluk Ģizofrenisi Ģeklinde de tanımlanmakta 

olan sendrom; ―infantil otizm‖ olarak açıklanmıĢ olan bir yaygın geliĢimsel bozukluk 

türüdür. 18  

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ifadesi; ilk kez Wing ve Gould (1979) tarafından, 

üç temel alanda (sosyal karĢılıklılık, iletiĢim ve sınırlı ilgi alanı veya tekrarlayıcı 

davranıĢlar) yer alan otizm belirtilerinin değiĢen Ģiddette ve farklı Ģekillerde ortaya 

çıkabilecek heterojen bir tablo olarak tanımlanmıĢtır. 19  Bleuler‘in ―Otistik 

Psikopatoloji‖ terimi ile baĢlayan nozolojik süreç otizmin heterojen klinik tablosunun 

ve ayrıcı tanısının görece netleĢtirilmesi ile günümüzde Otizm Spektrum Bozukluğu 

kavramına evirilmesiyle sonlanmıĢtır. 

DSM-IV‘te OB tanısı için, 3 alandaki (sosyal etkileĢim alanında en az iki, iletiĢim 

becerileri alanında en az bir, tekrarlayıcı davranıĢlar ve kısıtlı ilgi alanında en az bir) 

                                                
15

 Association, A.P., Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®), American 

Psychiatric Pub, 2013. 
16

 Özgür Yorbık, vd., Asperger Sendromu ve Yüksek Fonksiyonlu Otizmin Tanısal Ayırımı, Klinik 

Psikiyatri Dergisi, 3.2, 2000, s.102-110. 
17

 Catherine Lord,  and James P. McGee, Educating Children With Autism: Committee On 

Educational İnterventions For Children With Autism,  Division of behavioral and social sciences 

and education, 2001, s. 211-231. 
18

 Aydan Aydın, Otizmde İlk Adım, Epsilon Yayıncılık, 2003, s.87-88 
19

 Lorna Wing ve Judith Gould, Severe impairments of social interaction and associated 

abnormalities in children: Epidemiology and classification, Journal of autism and developmental 

disorders, 9(1), 1979, s.11-29. 
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12 belirtiden en az 6 tanesinin olması ve belirtilerin 3 yaĢından önce baĢlaması 

öngörülmüĢtür.20 

DSM-5 ile otizm spektrum bozukluğu belirtilerinin kümelendiği alanların sayısı üçten 

ikiye indirilmiĢtir. ―Sınırlı ve yineleyici ilgi, davranıĢ ve etkinlikler‖ alanı varlığını 

korurken, toplumsal etkileĢim ve dil alanları ―sosyal etkileĢim/iletiĢim eksiklikleri‖ adı 

altında birleĢtirilmiĢtir. DSM-5‘e göre otizm spektrum bozukluğu tanısı için ―sosyal 

etkileĢim/iletiĢim eksiklikleri‖ alanındaki üç ölçütten üçünün; ―sınırlı ve yineleyici ilgi, 

davranıĢ ve etkinlikler‖ alanındaki dört ölçütten en az ikisinin karĢılanması 

gerekmektedir. ―Sınırlı ve yineleyici ilgi, davranıĢ ve etkinlikler‖ alanına duyusal 

uyaranlara karĢı aĢırı ya da yetersiz tepki gösterme ve duyusal uyaranlarla 

olağandıĢı biçimlerde ilgilenme ölçütü eklenmiĢtir. Belirtilerin erken çocukluk 

döneminde ortaya çıkma zorunluluğu hala geçerli olmasına karĢın, çevreden gelen 

sosyal taleplerin kiĢinin sınırlı kapasitesini aĢtığı, daha geç dönemlere kadar 

belirtilerin tam anlamıyla fark edilememe ihtimalinin de not düĢülmesi 

gerekmektedir.21 

1.1.1 Otizm’ in Tarihçesi 

Otizm kavramı karĢımıza ilk kez 1700‘li senelerde Fransa‘da Jan Itard ve Ġngiltere‘de 

John Halsam tarafından dile getirilmiĢtir. Bu bilim insanlarının katkılarıyla otizm 

kavramı incelenmiĢ ve otizmli bireylerin herhangi bir teĢhis almadan diğerlerine göre 

farklı olan kiĢiler olarak adlandırılması yapılmıĢtır. Otizm kelimesini, ilk kez 1911 

senesinde, Ġsviçreli psikiyatr Eugen Bleulerce kullanıldığı görülmüĢtür. ĠletiĢim reddi 

ile gerçeklik kavramına iliĢkin algıda bozulma Ģeklinde tanımlanan bu ―otizm‖ 

kavramı, bu çağda Ģizofrenisi bulunan hasta kimselerde karĢımıza çıkan 

semptomları kapsamaktaydı. 1943 senesinde, çocuk psikiyatrı Leo Kanner, on bir 

çocuk bireyin üstünde gerçekleĢtirdiği gözlem ve yaptığı inceleme çalıĢmaları 

neticesinde otizm kavramını sendrom Ģeklinde açıklamıĢtır.22 Yakın bir zamanda  

Avusturyalı bir diğer çocuk hekimi olan Hans Asperger de aynı Ģekilde bu benzeyen 

özelliklerin ve problemlerin farkına varmıĢ, araĢtırmaları alman dergilerince 

basılmıĢtır. Bu zaman diliminin ilerleyen sürecinde, otizm konusu binleri aĢan 

araĢtırmalarda tartıĢılmıĢ, bu alandaki bilim insanlarınca bu durumla alakalı pek çok 

                                                
20

 Association, A.P., Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4rd edn, Washington, 

DC. Deutsche Ausgabe: Diagnosti, 1996. 
21

 Lorna Wing vd.,Autism spectrum disorders in the DSM-V: better or worse than the DSM-IV?, 

Research in developmental disabilities, 32(2), 2011, s.768-773. 
22

 Fazlıoğlu vd., a.g.e.,  s.15 
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soruya cevap aranmıĢ ve bir takım tedavi edici yöntem ve teknikler geliĢtirilmeye 

çalıĢılmıĢtır.23  

―Otizm‖ kavramına ilk kez Ġsviçreli psikiyatr Eugen Bluer 1911 de değinmiĢ ve 

normalde bu kavramı içe kapanmıĢ Ģizofreni hastalarını tanımlamak için 

kullanmıĢtır. Leo Kanner 1943 senesinde bu kavramı Bluer‘dan ödünç alarak yaĢı 2 

ve 8 arasında değiĢkenlik gösteren, sosyal yönden izole (yalıtım) olmuĢ, yineleyici 

davranıĢlarda bulunan, söylenilen sözcükleri tekrar etmek ve yalnız kalmayı istemek 

gibi isteklerde bulunan ve bu yönde davranım gösteren 11 çocuk birey hakkında  

―Otistik Bozukluk‖ kavramını kullandı. Kannerla aynı çağ ve zamanda ama birbiriyle 

bağıntılı olarak değil tamamen bağımsız biçimde Hans Asperger, bu durumu 

―Asperger Sendromu‖ Ģeklinde açıklamıĢtır.24 25 

Tarihte otizmi çağrıĢtıran davranıĢlar ve tedavisi üzerine tanımlamalara ilk olarak 18. 

yüzyılda karĢılaĢılmaktadır. Martin Luther‘in eserlerinde Ģiddetli derecede otizm 

belirtileri taĢıyan 12 yaĢında bir erkek çocuğunun öyküsü vardır. Luther‘in yazıcısı 

Johannes Mathesius‘a göre, Luther çocuğun Ģeytan tarafından ruhuna girilmiĢ, 

ruhsuz bir et parçası olduğunu düĢünmüĢ ve boğulmasını önermiĢtir. 1798‘de 12 

yaĢına dek ormanın yaban yaĢamı içinde kalmıĢ ve otizmin çeĢitli belirtilerini 

göstermiĢ Aveyron‘lu Victor hakkında, yakalandıktan sonra Fransız yetkililer 

tarafından ağır zekâ geriliği olduğu ve eğitilemez olduğu kararı verilmiĢtir. Buna 

karĢın bir iĢitme engelliler okulunda danıĢman olan Jean Itard çocuğun eğitilebilir 

olduğuna inanmıĢ ve öz bakım becerileri kazanma, sosyal iliĢkiler kurma ve taklit 

yoluyla konuĢmayı sağlamaya yönelik davranıĢsal bir tedavi programı 

uygulamıĢtır:26 

Yunanca ‗ben‘ anlamına gelen ‗autos‘ kelimesinden köken alan ‗otizm‘ terimi, ilk 

defa Bleuler (1911) tarafından, Ģizofreninin temel belirtilerinden biri olarak 

gözlemlediği egosantrik–ben merkezcil düĢünmeyi tanımlamak için kullanılmıĢtır ve 

dıĢarıdan gelen herhangi bir uyaranın yarattığı dayanılmaz rahatsızlık duygusuna 

karĢılık bireyin fantezilerine otistik çekilmesi olarak ifade edilmiĢtir. 

                                                
23

 BarıĢ Korkmaz, Yağmur Çocuklar, Otizm Nedir?,  Ġkinci Baskı, Doğan Kitapçılık,  Ġstanbul, 2000, 

s.36. 
24

 Lynn Kern Koegel  vd., Overcoming Autism, Vikiing Penguin Group, London, 2004, s.93. 
25

 Jane Smith Case, and Heather Miller, Occupational Therapy With Children With Pervasive 

Developmental Disorders,  American Journal of Occupational Therapy, 53,5, 1999, s.506-513. 
26

 Sula Wolff, The history of autism. Eur Child Adolesc Psychiatry, 13(4), 2004, s.201-208 
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Türkiye‘ye bakıldığındaysa Çocuk Psikiyatrisi 1955-56 senelerinde Ankara 

Üniversitesinde Prof .Dr. Mualla Öztürk tarafınca oluĢturulmuĢ ve otizmle alakalı 

araĢtırmalar kurucu olan aynı kiĢi tarafınca, o yıllarda araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır, Bu 

yapılan araĢtırmalar ilerleyen zamanlarda da sürdürülerek, 1989 senesinde ―Otistik 

Çocuklar Tedavi, Eğitim ve AraĢtırma Merkezi‖ kurularak, oluĢturulmuĢtur. Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Ģekilde kurulmuĢ olan bu merkez amaç olarak 

tedavi etme, eğitim, bilgi ve araĢtırma sağlamak maksadıyla oluĢturulmasına 

rağmen ilerleyen zamanda otizm için en doğru tedavi Ģeklinin eğitmek ile olması 

gerektiği olgusunu saptayarak OÇEM‘lerin ne kadar gerekli olduğunun anlaĢılmasını 

bir kez daha kanıtlamıĢtır. Eğitim sağlamak maksadıyla Ankara‘da 1988 senesinde 

―Özel Uyum Özel Eğitim Merkezi‖ otizm tanılı çocuk bireylerin eğitilmesi için 

baĢlatılmıĢtır. 1989 senesinde ―Otistik Çocukları Koruma Derneği‖ kurulmuĢ ve 1992 

senesinde ise ―Özel Ġlgi Özel Eğitim Merkezi‖ adlı kurum eğitim çalıĢmalarına hız 

vermiĢtir. Ġstanbul‘da ise ―Kadıköy-Moda Hayriye Kemal Kusun Anaokulu Eğitim-

Uygulama Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi‖ bünyesince yalnızca bir sınıf otizm 

tanılı çocuk bireylere tahsis edilmiĢtir. ―Saadet Anaokulu, Eğitim-Uygulama Okulu ve 

Mesleki Eğitim Merkezi‖ ise yine otizm tanılı çocuk bireylere eğitim sağlamak 

maksadıyla bir sınıf açmıĢtır.27  

1960‗lara gelindiğinde Çocukluk Çağı ġizofrenisi ve Otistik Bozukluk arasındaki 

tanısal ve kavramsal karıĢıklık belirgin hissedilmekte, otizmin doğası ve nedenleri 

hakkında daha fazla karmaĢa gözlenmektedir. Ancak elde edilen bilgiler ve biriken 

kanıtlar hastalığın nöro-patolojik bir süreç olduğu hakkında ipuçları vermektedir.28 

Wing ve Gould tanımlamayı geniĢleterek ―Otizm Spektrum Bozuklukları‖ ifadesini 

kullanmıĢ, üç temel alanda yer alan belirtilerin her birinin değiĢen Ģiddette ve birçok 

farklı Ģekillerde ortaya çıkabileceğini belirtmiĢlerdir. Örneğin, sosyal alanda 

bozulmanın sadece Kanner‘in tarif ettiği ‗uzak durma‘ seklinde değil, ‗pasiflik‘ veya 

‗aktif ancak uygunsuz‘ ile de olabileceğini ifade etmiĢ ve buna göre ‗soğuk, pasif ve 

aktif fakat tuhaf‘ Ģeklinde üç alt grup önermiĢtir.29 

Otizm, Rutter‘ın tanı sınıflandırması doğrultusunda uluslararası sınıflandırma 

sistemlerinde ilk ICD-8‘de (International Classification of Diseases – 8th edition) 

(1967) Ģizofreninin alt gruplarından biri olarak yer almıĢtır. ICD-9‘da bebeklik otizmi; 

                                                
27

 Murat Aksüt, Yeni Bin Yılın Yeni Eğitim Merkezleri (Oçem’ler) ve Otistik Bireylerin Eğitimi,  

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,  Afyon,  3, 2,  2001, s.57-71.  
28

 Seçil ĠncekaĢ, Çocukluk otizmini derecelendirme ölçeği türkçe formu geçerlik ve güvenirlik 

çalışması, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009. 
29

 Wing ve Gould, a.g.e., s.11-29 



12 
 

eriĢkin Ģizofrenik bozukluğun öncülü olarak, çocuklukta baĢlayan psikozlar grubu 

içinde yer almaktaydı. 1992 yılında yayınlanan ICD-10‗da Otistik Bozukluk, YGB 

baĢlığı adı altında diğer bozukluklarla beraber yerini almıĢtır.30 

1.1.2. Otizm Spektrum Bozukluğu Ġçin Tanı Kriterleri  

Günümüz de teĢhis koyma anlamında standart olan ve olmayan pek çok test 

geliĢtirilerek oluĢturulmuĢtur. Fakat son dönemlerde, otizm teĢhisi, 1994 

senesinde―Amerikan Psikiyatrlar Birliği‖ tarafınca yapılmıĢ olan bir sınıflandırmayı 

içeren ―Mental Hastalıkların Tanısal ve Ġstatistiksel olarak Sınıflandırılması (DSM-

IV)‖ ve 1999 senesinde―Dünya Sağlık Örgütü‖ tarafınca geliĢtirilerek güncellenen 

―Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması (ICD-10)‖ temelde ele alınarak teĢhis 

oluĢturulmaktadır.31 

1.1.3. Otizm Spektrum Bozukluğu DSM-V Tanı Kriterleri 

A. ġimdi veya geçmiĢte farklı Ģekillerde görülen toplumsal iletiĢim ve toplumsal 

etkileĢimde sürekli yetersizliğin olması.  

1) Sosyal-duygusal karĢılık vermede yetersizlik (örn. sıradıĢı toplumsal yakınlaĢma, 

karĢılıklı konuĢmada güçlük; ilgilerini, duygularını veya duygulanımını paylaĢmada 

yetersizlik, sosyal etkileĢime cevap vermeme gibi yetersizlikler.)  

2) Sosyal etkileĢim için kullanılan sözel olmayan iletiĢimsel davranıĢlarda yetersizlik 

(örn. sözel ve sözel olmayan iletiĢimde yetersizlikler, sıra dıĢı göz kontağı, beden dili 

veya jestleri anlamakta ve kullanmakta yetersizlik; yüz ifadesi ve beden dilinde bariz 

eksikler.) 

3) ĠliĢkileri geliĢtirmekte, devam ettirmekte ve anlamakta güçlük (örn. farklı toplumsal 

ortamlara uygun davranamamak, hayali oyunda yetersizlik, arkadaĢ edinememe ve 

arkadaĢa ilgi duymama gibi.)  

ġu anki Ģiddeti: ġiddet sosyal iletiĢimsel alanda yetersizlikler ve kısıtlı, tekrarlayıcı 

davranıĢlara göre belirlenir.  

                                                
30

 Fred Volkmar vd., Handbook of autism and pervasive developmental disorders, diagnosis, 

development, neurobiology, and behavior, John Wiley & Sons, 2005. 
31

 Doyle ve Doyle, a.g.e., s.38.  
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B. AĢağıdakilerden en az ikisinin varlığı ile kendini gösteren, Ģu an veya geçmiĢte 

sınırlı, tekrarlayıcı davranıĢlar, ilgiler ya da etkinlikler. 

 1) Basmakalıp veya tekrarlayıcı motor hareketler, nesne kullanımı veya konuĢma 

(Basit motor stereotipiler, oyuncakları dizme veya çevirme, ekolali, kendine özgü 

cümleler)  

2) Aynılıkta ısrarcılık, rutinlere sıkı sıkıya bağlı olma veya ritüelleĢmiĢ sözel ve sözel 

olmayan davranıĢlar, (örn. önemsiz değiĢikliklerde aĢırı kaygı, geçiĢlerde zorlanma, 

katı düĢünce tarzı, selamlaĢma ritüelleri, her gün aynı yolu veya aynı yemeği tercih 

etme gibi.)  

3) Konu veya yoğunluk açısından sıra dıĢı sınırlı, sabit ilgiler (sıra dıĢı nesnelere 

anormal aĢırı bağlılık, aĢırı tekrarlayıcı veya sınırlı ilgiler.) 

4) Duyusal olarak aĢırı ya da az duyarlılık veya uyaranların duyusal boyutuna aĢırı 

ilgi (acıya/sıcağa aĢırı duyarsızlık, belirli ses veya dokunuĢlara karĢı beklenmeyen 

tepki, nesneleri aĢırı koklama veya onlara aĢırı dokunma, ıĢık veya hareketle görsel 

olarak çok meĢgul olma.)  

ġu anki Ģiddeti: ġiddet sosyal iletiĢimsel alandaki yetersizlikler ve kısıtlı, tekrarlayıcı 

davranıĢlara göre belirlenir. 

C. Belirtiler erken geliĢim dönemlerinde mevcut olmalı (toplumsal beklenti sınırlarını 

aĢıncaya dek fark edilmemiĢ veya daha sonra öğrendiği yollarla gölgelenmiĢ 

olabilir.)  

D. Belirtiler sosyal, mesleki ve baĢka önemli alanlarda klinik olarak anlamlı düzeyde 

bozukluğa yol açmalıdır.  

E. Bu bozukluk zihinsel yetersizlik veya genel geliĢimsel gerilik sebebi ile 

olmamalıdır. Gerçi zihinsel yetersizlik ve OSB sıklıkla bir arada görülür, ancak OSB 

ve zihinsel engellilik tanısı konması için sosyal iletiĢimsel düzeyin genel geliĢimin 

altında olması gerekir. 

Not: DSM-IV‘e göre Otistik Bozukluk, Asperger bozukluğu ve YGB-BTA tanısı almıĢ 

olanlara OSB tanısı verilmelidir. Sosyal iletiĢimsel alanda problem olan ancak OSB 

tanısı almayanlar sosyal (pragmatik) iletiĢimsel bozukluk açısından 

değerlendirilmelidir. 
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- Zihinsel yetersizliğin eĢlik edip etmediğini,  

- Dil yetersizliğinin eĢlik edip etmediğini  

- Bilinen bir tıbbi, genetik veya çevresel faktörün eĢlik edip etmediğini,  

- BaĢka nörogeliĢimsel, ruhsal veya davranıĢsal durumların olup olmadığını, 

- Katatoninin eĢlik edip etmediğini belirtiniz 

DSM-5 taslağına göre, klinisyenlerin YGB içinde yer alan ayrı tanı kategorileri 

arasındaki farkı ayırt etmek yerine kiĢiyi otizm spektrumu tanısının içine daha 

güvenilir bir Ģekilde yerleĢtirebileceği ve kiĢinin sahip olduğu durumun Ģiddetini 

belirleyebileceği öngörülmüĢtür. 32  DSM-5‘te kategorik bir ayrım yapmaktan 

vazgeçilmesi ve belirtilerin Ģiddetinin derecelendirilmesi gibi değiĢikliklerin, otizmde 

gözlenen heterojen görünümleri daha güvenilir, geçerli ve geliĢimsel açıdan duyarlı 

bir Ģekilde tanımlamaya olanak sağlayacağı düĢünülmektedir.33 ġiddeti belirlenmiĢ 

tek bir otizm tanısının yer alması, otizm spektrumundaki bireylere sunulacak 

müdahale yöntemlerinin bireysel özellikler ve ihtiyaçlar üzerine Ģekillenmesini 

kolaylaĢtıracak olumlu bir adım olarak görülmektedir.34 

1.1.4. Otizm Spektrum Bozukluğuna Neden Olan Faktörler  

DeğiĢik alanlar da pek çok uzman tarafından yapılan çalıĢmalar sonucu, otizmin 

çocukluk çağında baĢlangıç gösteren ve ilerleyen yetiĢkinlik çağı boyunca da 

sürerek, tek bir sebebe dayanmayan ruhsal, biyolojik, heterojen etmenlerin etkisiyle 

oluĢturduğu bir geliĢimsel rahatsızlık durumu Ģeklinde açıklanması yapılmıĢtır.35  

Annelerin, doğum sürecinin öncesinde ve sırasında maruz kaldığı durumların da 

(rubella, herpes, ensefalit, alınan ilaçlar, Rh uyuĢmazlığı) otizm oluĢumuna 

                                                
32

 Banu Tortamis Ozkaya, Yaygin Gelisimsel Bozukluklardan Otizm Spektrum Bozukluguna 

Gecis: DSM-5'te Karsimiza Cikacak Degisiklikler, Psikiyatride Guncel Yaklasimlar/Current 

Approaches to Psychiatry, 5(2), 2013, s.127-140. 
33

 Hiroshi Kurita, How to deal with the transition from Pervasive Developmental Disorders in 

DSM‐IV to Autism Spectrum Disorder in DSM‐V, Psychiatry and clinical neurosciences, 65(7), 2011, 

s.609-610. 
34

 M. Borden,, Treating individuals who have autism: DSM-V, ABA, and beyond, Brown University 

Child & Adolescent Behavior Letter, 27(8), 2011, s.1-6. 
35

  Orhan Öztürk, Ruh  Sağlığı  ve  Bozuklukları, Nobel  Tıp  Kitapevleri, Ankara, 11, 2004, s.342-355. 
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sebebiyet verebileceği düĢünülmektedir. Hamilelik süresince ve doğuma uygun 

Ģartların azalması gibi etmenler de otizm ile alakalı bulunabilmektedir.36  

Nörologlar ise, otizm tanılı kiĢilerde beynin merkezi sinir sisteminde normal geliĢimin 

olmayabileceği ihtimalini düĢünmektedirler. Bu durumun neticesinde, beynin farklı 

bölgelerinde (cerebellum, hippokampüs, sol medialfrontal korteks, limbik sistem, 

amigdala, fronto- limbik bağlantı) hücre hacminde azalma görülmesi, yoğunluğunda 

artıĢa rastlanılması Ģeklinde anormalliklerin varlığı ile buna bağlı olarak da fonksiyon 

farklılıklarının oluĢabileceğini öne sürmektedirler.37  

Otizmin baĢlamasına sebep olan etkenlerin birisinin de genler olabileceği 

düĢünülmektedir. BağıĢıklık sistemi düzenlenmesinde ve fonksiyonlarının kontrol 

edilmesinde C4B geninin eksikliği sonucunda otizm, disleksi ve dikkat eksikliği, 

hiperaktivite bozukluğu ortaya çıkabileceği söylenmektedir.38  

Otizm teriminin açığa çıkartılmasında yapılmıĢ ilk araĢtırmalarda, ebeveynlerin 

ilgisizliği ve çocuğa karĢı olan yaklaĢım stilinin otizme neden oluĢturabileceği 

söylenmektedir. Ġlerleyen süreçteyse otizmin ebeveyn tutumundan, ekonomik 

etkenlerden kaynaklanmadığı, her sınıf ya da her maddi durumda açığa çıkabileceği 

söylenmektedir. Otizm sebeplerinin genetik etmenlerde yoğunlaĢtığı bilinse de 

çevresel etmenlerinde etki ettiği söylenmektedir.39   

1.1.5. Otizmin Görülme Sıklığı  

Her on bin kiĢi içerisinde, dört-beĢ kiĢinin otizme sahip olduğu öngörülürken, on beĢ-

yirmi kiĢide de otistik davranıĢlar görüldüğü düĢünülmektedir. Otizm, erkekler ile 

kadınlar kıyaslandığında erkekler de 3-4 kez daha sık olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Otistik çocuklarda kardeĢlerinin otistik olma ihtimali yüzde 3 olduğu söylenmekte ve 

bu riskin normale göre yüzde 10 oranında daha fazla risk barındırdığı 

söylenmektedir. Tek yumurta ikizlerindeyse bir tanesi otizm tanılı olduğu zaman 

                                                
36

 Anthony M. Graziano, Developmental Disabilities: Introduction To A Diverse Field, Allyn & 

Bacon, 2002, s.112 
37

 Simon Baron-Cohen,  Autism, Research İnto Causes and İntervention, Pediatric rehabilitation, 7, 

2, 2004, s.73-78. 
38

 James McCandless, Otizmi Şimdi Yen, Açlık Çeken Beyinler, Prestij Yayınları, Ġstanbul, 2000, 

s.94 
39

 Pauline A.Filipek vd., The Screening And Diagnosis of Autistic Spectrum Disorders,  Journal of 

autism and developmental disorders, 29.6, 1999, s.439-484. 
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diğerinin de otizm tanılı olma ihtimali çalıĢmalara göre farklılık gösterebilmektedir, 

oran olarak %36-91 aralığı içerisinde bulunmaktadır. 40 

Yapılan son çalıĢmalar gösteriyor ki; toplumda ―otizm spektrum bozukluğu‖ görülme 

prevalansı 10.000‘de 60, yani hemen hemen 156 çocukta 1 Ģeklinde 

gösterilmektedir. 41 Son zamanlarda görülmekte olan bu büyük artıĢın sebepleri 

olarak; kavramsal bakımdan yapılan değiĢimler, teĢhis kıstas alımlarındaki 

değiĢimler, otizm araĢtırma sistemlerinin geliĢim göstermesi, otizme sebep olduğu 

öngörülen çevresel risk etmenlerindeki artıĢ düzeyi, belli genetik-sosyal 

değiĢimlerdeki olması muhtemel bağıntılar, toplumdaki farkındalık seviyesinin artıĢ 

göstermesi ve erken dönemde tanı, teĢhis ve müdahale söylenebilmektedir.42  

Hem klinik alanda hem de epidemiyolojik araĢtırmalarda, erkek bireylerde otizm 

oranının kadınlara oranla 3,5 ya da 4 kat daha sık bulunduğu söylenmektedir. 

Zihinsel değerlendirme ve ölçümlerdeyse otizm tanılı kız çocuk bireylerinin otizm 

tanılı erkek çocuk bireylere oranla ileri düzeyde biliĢsel fonksiyon geriliği 

bulundurduğu görülmektedir.  

1.1.6. Otizm Tanılı Çocukların Özellikleri 

1.1.6.1. Sosyal-Duygusal GeliĢim Özellikleri  

Hobson 1986, normal çocuk ve bebeklerin sosyal kabiliyetlerinin doğuĢtan mevcut 

olduğunu,  bu durumun baĢka kimselerle duygusal yönden dokunma vasıtasıyla 

yakın iliĢki sağlayarak meydana getirdiklerine dikkat çekmiĢtir. O halde otizm tanılı 

çocuk bireyler de doğuĢtan bu kabiliyetin olmadığı bu sebeple otizm tanılı çocuk 

bireylerin sosyal davranıĢ yönünden sınırlılıklarının(anormalliklerinin) nedenini 

açıklamaktadır. Otizm tanılı çocuk bireylerde, baĢka kiĢilerin duygusal durum ve 

hallerini anlamada sıkıntı ve güçlük yaĢadıkları söylenmektedir.43  

Otizm tanılı kiĢilerin, sosyal iliĢki anında maruz kaldığı zorluklar ve sapmalar bu 

bozukluğun en öne çıkan niteliği olmaktadır. Otizm tanılı çocuk bireyler, anne-

babaya yahut bakım veren kiĢiye karĢı bağlanma sorunu yaĢarlar. Ayrıca baĢka 

                                                
40

 BarıĢ Korkmaz, Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi,  Ġstanbul Üniversitesi, 

CerrahpaĢa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Ġstanbul, (42), 2005,  s.199-208. 
41

 Baird Gillian vd., Prevalence Of Disorders of The Autism Spectrum İn A Population Cohort Of 

Children İn South Thames, the Special Needs and Autism Project (SNAP), The lancet, 368, 9531, 

2006, s.210-215. 
42

 Mary Coleman, The Neurology of Autism, Oxford University Press, Colombo, 2005, s.78-83   
43

 Fred R.Volkmar  ve Catherine Lord, Diagnosis And Definition of Autism And Other Pervasive 

Developmental Disorders,  Autism and pervasive developmental disorders, 1998, s.1-31. 
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kimselerle de iletiĢime geçmek konusunda kendilerini bu duruma ihtiyaçları varmıĢ 

gibi hissetmezler ve gereksinim duymadıkları düĢünülmektedir. Bebeklik çağında ise 

genelde diğer bebekler gibi normal Ģekilde ağlayarak herhangi bir ihtiyaçlarını 

istemek yerine ağlamaz, kayıtsız kalır ve iyi huylu bebek Ģeklinde düĢünülerek fark 

edilmemektedirler. KucaklaĢmaya, öpmeye, sevilme durumlarında kalındığında 

kayıtsız ve umursamaz durabildikleri gibi aĢırı tepkide de bulunabilmektedirler. Göz 

teması kuramama sınırlı olabildiği gibi, yok denecek kadar az da olabilmekte yahut 

hiç bulunmadığı da görülmektedir.44  

1.2. EVLĠLĠK UYUMU  

1.2.1. Evlilik Tanımı  

Toplumsal yaĢamın sürmesi ve insanların hayatını devam ettirebilmesi için aile 

oldukça önemlidir. KiĢiler, sevgi ihtiyacı, beslenme, duygusal geliĢim, bakım, 

psikolojik geliĢim, kültürel değerleri kazanma, eğitim, zihinsel geliĢimi sürdürme gibi 

temel ihtiyaçlarını aile de karĢılarlar. Bunlarla birlikte ailede kurulan iliĢkiler, kiĢilerin 

sosyal becerilerinin ve kiĢiliğinin geliĢmesini sağlayıp, onları topluma hazırlar ve 

kiĢilerin topluma uyumunu gerçekleĢtirir. Dünyanın birçok yerinde ve çeĢitli 

geleneksel yapılarda evlilik kurumuyla karĢılaĢılmaktadır. Bu durum evlilik 

kurumunun, kiĢisel ve sosyal fonksiyonlardan sorumlu bir olgu olmasıyla alakalıdır. 

Bu fonksiyonlar ve görevler genel olarak, tatmin edici ve iyi bir cinsel birliktelik, 

toplulukların nereden geldiğinin öğrenilmesi, toplumsal cinsiyet rollerinin kadınlara 

ve erkeklere kazandırılması, üretim ve tüketim iĢleridir. Evlilik olgusu anlam itibariyle 

aile olgusundan daha nettir. Aile, bir topluluktur. Evlilik ise iki insanın ortak bir hayat 

sürdürmek, aynı yaĢamı paylaĢmak, evlat sahibi olmak ve bu evlatları büyütmek gibi 

farklı ideallerle birleĢmeleri ve bu birleĢmeyi yazılı bir anlaĢmayla sabit hale 

getirmeleridir. Evlilik kurumsal, iliĢki temelli, kadına ve erkeğe karı-koca sorumluluğu 

yükleyen, çocukların yer aldığı, devlet tarafından onaylanmıĢ, kiĢilere çeĢitli haklar 

ve güçler veren, kanunlar tarafından korunan ve kontrol edilen bir iliĢki türüdür. Bu 

haklar ve güçler kanunun yanı sıra sosyal normlar, kültür ve dini inanıĢlarla da 

sağlam bir hale getirilmiĢtir.45  

Psikoanalitik yaklaĢımda evlilik obje iliĢkileri kuramı üzerine kurulmuĢtur. Bu kurama 

göre evlilik kiĢilerin ilk obje(nesne) ile kurdukları iliĢkinin yaĢamları boyunca devam 

ettirmelerini üzerinedir. KiĢilerin eĢleriyle kurdukları iletiĢimleri, ilk nesne (bakım 

                                                
44

 Sedat Özusta, Otizim, Tanı ve Ayırıcı Tanı, Nobel Tıp Kitapevi, Ġstanbul,  1999, s.125-126.  
45

 Ġbrahim Ethem Ozguven, Evlilik ve Aile Terapisi PDREM Yayınları, Ankara, 2000, s.230-231 
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veren) ile kurdukları iliĢkinin devamı ve tekrarı olduğunu iddia etmektedir. 

Psikoanalitik evlilik yaklaĢımı evlilik iliĢkisinin küçük yaĢlardan itibaren kiĢinin 

geliĢtirdiği obje(nesne) iliĢkilerine göre Ģekillendiğini belirtmekte ve transferansın 

evlilik üzerindeki etkisi üzerinde durmaktadır.46 Analitik kuramdaki bir baĢka görüĢ 

ise eĢlerin birbirlerine karĢı bilinç düzeyinde ve bilinçdıĢı düzeydeki beklentilerinin 

evliliğin dengesini sağlamada etkili olduğu üzerinedir. EĢlerin yaĢadığı fanteziler ve 

savunma mekanizmaları, iliĢkinin niteliğini belirlemede önemli bir payı vardır. EĢlerin 

birbirlerinden beklentileri karĢılandığı zaman uyum gerçekleĢirken, karĢılanmadığı 

zaman uyum gerçekleĢmeyeceği düĢünülmektedir. 

Evlilik olgusunun daha iyi anlaĢılmasını sağlayan, birçok farklı kavram 

bulunmaktadır. Bu kavramlardan evlilik kalitesi kavramı en bütüncül ve kapsamlı 

olanıdır. Evlilik kalitesi kavramı, evlilik uyumu, doyum, mutluluk ve bütünlük 

kavramlarını içerir. Evlilik kalitesi genel olarak evli partnerlerin evliliklerini nasıl 

algıladıklarını anlamamıza yardımcı olur. Evlilik kalitesinin yüksek olması, uyumlu bir 

birlikteliğin, sağlıklı iletiĢime sahip olmanın, iliĢkiden tatmin ve mutlu olmanın da 

yüksek olmasıyla doğrudan iliĢkilidir. Evlilikle ilgili birbirlerinin yerine en sık kullanılan 

kavramlar evlilik uyumu ve doyum kavramlarıdır. Bunun sebebi iki kavram arasında 

anlamlı bir iliĢki olmasıdır. Kimi kaynaklara göre doyumlu bir evliliğe sahip olan 

partnerlerin, aralarında bir uyum vardır ve bu iki kavram aynı Ģeydir. Fakat kimi 

uzmanlar doyum ve uyum kavramlarının birbirlerinin yerine kullanılamayacağını 

belirtmektedirler. 

Evliliği anlamak için üç ana güdü üzerinde durulmaktadır; 

1. Biyolojik Güdü: Beraber bir hayat sürme, cinsel birliktelik isteği, cinsel 

iliĢkiden tatmin olma ve güvenlik ihtiyacı. 

2. PsiĢik Güdü: Sevilen ve arzulanan partner tarafından hoĢlanılmak, 

sevilmek, onaylanmak, aile üyeleri arasındaki güven duygusudur. 

3. Toplumsal Güdü: Toplumsal isteklere, normlara ve geleneklere uyarak 

kazanılan statüdür.47  

Evlilik üzerinde etkili olan değiĢkenlere bakıldığında Larson tarafından 2002 

senesinde oluĢturulan ―Evlilikte Üçgen Modeli‖ ‗ni konu alan yazında 3 kategoriye 

ayrılmaktadır. 

                                                
46

 Ahmet Akın ve Eyüp Çelik, Psikolojide güncel kavramlar III aile-evlilik, Nobel Akademik 

Yayıncılık, Ġstanbul, 2015, s.234. 
47

 Fahrunisa Boran, Aşk ve Evlilik, Epsilon Yayıncılık, Ġstanbul,  2003, s.121-123 
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Bireysel Özellikler 

Problemler, stres karĢısında dayanıksız olmak, mantık dıĢı inançlar, dürtüsellik, öfke 

ve agresyon, depresif duygu durum özellikleri, aĢırı duyarlılık ve çekimserlik evliliği 

etkileyen olumsuz özelliklerdir. Yüksek benlik saygısı, giriĢkenlik, uyumluluk ve 

dıĢadönüklük ise evliliği etkileyen olumlu bireysel özelliklerdendir. 

Çift Özellikleri  

Birliktelik yaĢayan partnerlerin birbirlerini tamamlamaları, sağlıklı bir etkileĢime sahip 

olmaları, güvenli bağlanmaları, iliĢki içerisinde paylaĢım yapmaya gönüllü olmaları, 

romantizmi koruyabilmeleri çift özellikleri olarak tanımlanmaktadır. Bu değiĢkenlerin 

kullanım Ģekilleri ve sıklıkları iliĢkiyi olumlu ya da olumsuz bir Ģekilde etkilemektedir. 

Çevresel Etmenler 

Ailenin iliĢki üzerindeki konumu ve rolü, ait olunan ailedeki yaĢantılar, aileden 

ayrıĢabilme, ebeveynlerin birliktelikleri, ailenin ve sosyal çevrenin iliĢkiyi 

desteklemeleri, iĢ yerinde yaĢanan sorunlar, anne baba olmanın getirdiği 

sorumluluklar, maddi koĢullar ve imkanlar, partnerin ailesi ve akrabaları gibi 

değiĢkenler çevresel etmenler olarak adlandırılırlar.48  

1.2.2.Evliliğin Fonksiyonları 

Evlilik kiĢisel ve sosyal yönden zaman zaman direkt zaman zaman da dolaylı 

Ģekillerle birçok görevin yerine getirilmesini sağlar. Bu görevler fizyolojik, ruhsal, 

ekonomik veya toplumsal temelli olabilir. Evliliğin görev ve fonksiyonları Ģu Ģekilde 

sıralanabilmektedir: 

 Evlilik cinsel ihtiyaçların uygun ve sağlıklı bir Ģekilde giderilmesine yardımcı 

olur. Aile ve sosyal ortamlarda kiĢilerin mutlu ve güvende olmalarını sağlar. 

 Ġleride dünyaya gelecek evlatlar için uygun Ģartları ve aileyi oluĢturur. 

 Yasal hak ve yükümlülüklere sahip olmaya yardımcı olur. Bu haklara miras 

ve sosyal güvenlik örnek olarak gösterilebilir. 

 Maddi açıdan bireylerin güçlenmelerini sağlar. 

 PaylaĢım ve iĢ birliği sayesinde ortak hayat daha kolay bir hale gelir.49  

                                                
48

 Akar, a.g.e., s.24-26 
49

 Sezer, a.g.e., s.47 
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1.2.3. Evlilik Uyumu 

Ġnsanın dünyada var olması kadar uzun ve köklü bir geçmiĢe sahip olan evlilik 

kurumu, kiĢilerin hayatlarına yön veren bir süreci temsil etmektedir. Evlilikle birlikte 

kiĢilerin kazandıkları toplumsal ve duygusal güçler partnerlerin, bedensel, psikolojik 

ve toplumsal iyiliklerini de olumlu bir Ģekilde etkilemektedir. Bununla birlikte, 

partnerlerin evliliklerindeki neĢe ve uyum sayesinde birbirlerinden farklı iki insan bir 

bütün haline gelecektir.50  

YaklaĢık olarak 4000 senedir var olduğu bilinen evlilik müessesi, sosyal düzenin ve 

geleneklerin devamlılığının koruyucusu olmuĢ, dinler ve hükümetlerce de onaylanıp 

desteklenmiĢtir. Topluluklar da normlarına uygun olan evlilik çeĢitlerini belirlemiĢler 

ve bu evlilik çeĢitlerini kendi gelenekleriyle paralel olan etkinliklerle 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. GeçmiĢten bugüne kadar olan süreçte evlilik, yasaların ve 

diğer toplumsal faktörlerin kabul ettiği bir birliktelik olmuĢtur.51  

Günümüzde insanlığa ulaĢan en eski evlilik dokümanı, Yahudilere ait olan ve 

milattan önce 5. asra tarihlenen Aramice yazılmıĢ bir kağıttır. Yahudi kültürlerine 

göre evlilik anlaĢmaları çoğunlukla erkeğin bir kalabalık önünde kadına söz verdiği 

bir seremoni Ģeklinde gerçekleĢtirilir. Yine Milattan önce 5. Asırda evlilik anlaĢmaları, 

düğün gününden daha önce yapılmaktaydı. Bunun yanında evlilik anlaĢmaları 

evlenecek erkek ile çoğunlukla gelin adayı olan kadının babası arasında konuĢarak 

yapılmaktaydı. Bu anlaĢma gelinin bilgisi dıĢında olmaktaydı. Yapılan anlaĢmanın 

kanuni ve maddi yükümlülükleri de bulunmaktaydı.52  

Evlilik, aile olmak için birlikte olan iki kiĢinin, bir yaĢama ortak olma isteğiyle, 

birbirleri ve gelecekteki çocukları için sorumluluk almaya karar verdikleri, her 

toplulukta ve gelenekte farklı gerçekleĢtirebilen, alt birimleri olan evrensel bir 

müessesedir. Evlilik aynı zamanda, sosyal yapıyı meydana getiren insanların 

iliĢkilerini, sosyal kurallarla uyumlu hale getirmesi ve sosyal yapının en önemli 

birimini yani aile birliğini oluĢturmasıdır. Sosyal yapının onaylaması ve takdir etmesi, 

iyi kuĢakların yetiĢtirilmesi, yetiĢtirilen kuĢakların da kendi soylarının devamlılıklarını 

sağlaması için evlilik kurumu sağlıklı temeller üzerinde kurulmalıdır. Evlilik üzerine 
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 Dorie Giles Williams, Gender, Marriage, and Psychosocial Well-Being,  Journal of Family 

Issues,  9,4, 1988, s. 452-468. 
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 Sezer, a.g.e., s.47 
52

 Marilyn Yalom, Antik Çağlardan Günümüze Evli Kadının Tarihi  (Z.Yelçe ve N. Domaniç Çev.), 

Çitlembik. Ġstanbul, 2002, s.34 
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gerçekleĢtirilmiĢ birçok araĢtırmada, çeĢitli faktörlerin evlilikle olan iliĢkisi ve bu 

faktörlerin evliliğe olan etkileri incelenmiĢtir. 53 

Evlilik uyumu, evlilikteki canlılığı ifade eden bir kavramdır. 54  Partnerlerin günlük 

hayata ve farklılaĢan Ģartlara alıĢabilmesi ve tüm bu değiĢimin yaĢandığı süreçte 

birbirlerine de uyum sağlayabilmeleri Ģeklinde açıklanabilir. Aynı zamanda 

partnerlerin birbirlerinin isteklerini, hedeflerini, inançlarını, hayata karĢı takındıkları 

perspektifleri anlamalarını ve birlikteliklerinden aldıkları hazzı tanımlamaları ve 

yorumlamalarıdır.55  

Evlilik uyumu kavramı, evliliği açıklarken baĢvurulan kavramların baĢında 

gelmektedir. Evliliğin niteliğini ifade etmek için evlilik uyumundan söz edilmektedir.56  

 Uyumlu bir beraberlik veya aile hayatı, partnerlerin iliĢkilerini ve bu süreci 

sağlıklı bir Ģekilde hazırlamaları ve emekleri sonucunda sakınmaları gereken bir 

olgu olarak görmeleriyle mümkün olacaktır. Bu yüzden bir iliĢki iĢ birliği, anlaĢma, 

bölüĢme, sorumluluk alma ve hoĢ görebilme davranıĢlarının kazanılmasını 

gerektirmektedir. Aile içinde birlik duygusunun ve uyumun oluĢabilmesi için, 

partnerlerin maddi konularda, psiko-sosyal konularda ve karar verme aĢamalarında 

uzlaĢabilmeleri önemlidir. Bu uzlaĢma sağlanamazsa aile sisteminde bütünlüğün 

oluĢturulması zorlaĢacaktır. Bütünlüğün sağlanamadığı ailelerde aile içi sorunlar, 

boĢanmalar ve duygusal çöküĢler yaĢanabilir.57  

 Mutlu bir aile için evlilik uyumu en temel olguların baĢında yer almaktadır. 

Aile içindeki yaĢantıların çoğunda ortak bir kanaate varmak, ortak bir kanaat 

oluĢmadığında ise çatıĢmadan kaçınmak için sorun çözme becerisi edinmek yapıcı 

bir çözümdür. Yapılan çalıĢmalara göre demografik özellikler, çocuk yetiĢtirme ve ev 

iĢlerindeki görev dağılımları, olumlu kiĢilerarası etkileĢim, hayata bakıĢ açısı, kaliteli 
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 Hatice Yalçın, Evlilik Uyumu ile Sosyo-demografik Özellikler Arasındaki İlişki, Eğitim ve Öğretim 

AraĢtırmaları Dergisi, 3,1, 2014, s. 250-261. 
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 FıĢıloğlu, a.g.e., s.16-22. 
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 Binnur YeĢilyaprak, Çalışan Anne ve Çocuk,  Morpa Kültür Yayınları,  Ġstanbul, 2003, s.78-79 
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 Graham B. Spanier, The Measurement Of Marital Quality, Journal of sex & marital therapy, 5.3, 

1979, s.288-300. 
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ve doyurucu zaman geçirmek için planlanan aktiviteler, ev ekonomisi gibi farklı 

olgularda uzlaĢabilmek evlilik uyumunu etkileyen önemli değiĢkenlerdendir.58  

Evlilik uyumu, çiftlerin uyumlu birlikteliklerinin sonucu olarak evlilik hayatındaki 

memnuniyeti ve mutluluğu da tanımlar. 59  Uyumlu evlilik; eĢlerin birbirleriyle iyi 

iletiĢim kurabildiği, hayatın önemli alanlarında uzlaĢma sağlanabildiği, 

anlaĢamadıklarında her iki tarafı da memnun eden ortak bir çözüm bulunabilen 

evliliktir. 60  Evlilikte uyum, eĢlerin günlük hayata ve hayat içinde değiĢen yaĢam 

koĢullarına uyum sağlaması ve eĢlerin birbirlerine uygun olarak değiĢmesi ve 

esneyebilmesi olarak tanımlamıĢtır.61 Evlilik uyumunun oluĢması için eĢlerin, evlilik 

süresince birlikte değiĢmelerinin gerekliliği kaçınılmazdır. Bu süreçte uyumu 

bozacak sağlıklı ve sağlıksız çatıĢmaların farkında olmak ve problemleri mantıksal 

olarak çözmeye çalıĢmak yararlı olmaktadır.62 

Evlilikte, eĢlerin akraba iliĢkileri, ev içi sorumlulukları paylaĢmaları, çocuklara iliĢkin 

sorunlar, boĢ zaman aktiviteleri, gelirin yönetimi, problem çözme, karar verme, 

duyguları ifade etme, beklentiler, değerler, amaçlar gibi Ģeylerle ilgili düĢüncelerinde 

ortak bir noktaya varmaları evli çiftlerin evliliklerinde uyumlu olduğunu gösterir ve 

boĢanma olasılığını azaltır.63 Evlilik uyumu yüksek olan çiftlerin birlikte daha çok 

zaman geçirdikleri, farklı aktiviteler yaptıkları ve birbirlerine anlayıĢlı davrandıkları 

görülmüĢtür. Birbirleri ile iyi anlaĢan eĢlerin evlilik uyumlarının da yüksek olması 

beklenmektedir.64 Uyumlu evlilikte çiftlerin birbirleri ile iliĢkilerinde sorun yaĢamadığı 

belirtilmiĢtir.65 
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Evlilikte uyumun en önemli belirleyicilerinden birisi de evlilikten ne beklendiğidir. 

Beklentilerin gerçekçi olup olmadığı, eĢlerin beklentilerin birbiriyle örtüĢüp 

örtüĢmemesi evlilikte uyumun kalitesini belirler. Beklentiler birbirlerine ne kadar 

yakınsa evlilik uyumları o kadar yüksektir.66 Evlilik uyumu, çiftlerin birbirlerine olan 

ilgilerini, hedeflerini, hayata bakıĢ açılarını, değerlerini paylaĢmaları ve iliĢkiden 

aldıkları doyumu kiĢisel değerlendirmeleridir.67 

1.2.4. Evlilikte ÇatıĢma 

Evlenen çiftler yaĢamlarını ortak bir paydada buluĢturduklarından ve partnerlerin 

bireysel hedefleri devam ettiğinden dolayı çatıĢmaların görülme olasılığı yüksek 

ihtimal olarak değerlendirilmektedir. Ġlk etapta yaĢanan bu çatıĢmaların iyi ya da kötü 

olarak değerlendirilmesi tercih edilmez. Partnerler arasındaki çatıĢma; negatif 

duygulara ve bunlara ek olarak fiziksel Ģiddete neden olabileceği gibi pozitif Ģekilde 

çözümlenmiĢ çatıĢmalar da partnerler arasındaki yakınlığın artmasına, var olan 

iletiĢimin duygusal boyutunun geliĢmesine ve daha fazla uyuma zemin 

hazırlamaktadır. 68 

Özgüven‘e göre evlilik sürecinde eĢler arasında çatıĢma yaĢanmasına ve buna bağlı 

huzurun olmamasına neden olan sorunlar Ģu Ģekilde sıralanabilir: iletiĢim ve 

etkileĢimde yaĢanan sorunlar, partnerlerin aĢkın anlamına iliĢkin düĢüncelerinin aynı 

olmaması, cinsel iliĢkiye dair yaĢanan anlaĢmazlıklar, eĢlerin cinsel rolleriyle ilgili 

sorunları, çocuk sahibi olamama, partnerlerin zararlı alıĢkanlıkları ve kiĢilik 

bozuklukları, maddi sıkıntılar, evlilik dıĢı yaĢanan iliĢkiler, çiftlerin ailelerinin sebep 

olduğu anlaĢmazlıklar ve eĢlerin bütünleĢmelerinde ve birbirlerini tamamlamalarında 

uyumlu olamamalarıdır.69 

Farklı etmenlerinde çiftler arasında uyumsuzluğa neden olduğu bilinmektedir. EriĢti 

(2010, s.16), iki farklı ailede büyüyen insanların birbiriyle aynı olmayan alıĢkanlıkları, 

dünyaya bakıĢ açıları, inançları ve değerleri, partnerlerin evliliğin uyumla iliĢkili 

hedeflerini belirlerken ortak bir paydada buluĢamamaları gibi etmenlerin eĢlerin 
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problemler yaĢamasına ve uyumlu olamamalarına neden olabileceği 

düĢünülmektedir.70 

Evliliklerinde mutlu olamadığını düĢünen eĢler çatıĢma anlarında sakin tutumlar 

sergilemek yerine çatıĢmayı artıran negatif tavırlar gösterdikleri için çözüme 

ulaĢmakta güçlük yaĢarlar. ĠliĢkilerde yaĢanan yoğun ve olumsuz çatıĢmalar ve bu 

çatıĢmalarda duyguların negatif Ģekilde ifade edilmesi, çiftlerin tartıĢmaktan ve 

etkileĢim halinde olmaktan kaçınması veya çatıĢma anlarında yüksek düzeyde 

kiĢinin kendisini savunma tutumu; evlilik yaĢantısından tatminin az olması, ayrılıklar 

ve boĢanmaya karar verme gibi risklerin görülmesi ihtimalini arttırır. ÇatıĢmalar 

çözüme ulaĢtığında ise eĢlerin yakınlığının ve iliĢkiden alınan doyumun daha fazla 

olduğu bilinmektedir.71 

1.2.5. Evliliği Etkileyen Faktörler  

ĠletiĢim çiftlerin evliliklerinin olumlu ilerlemesi için oldukça önemli ve belirleyici 

faktörlerden birdir. Temeli sağlam olan evlilik modellerinde görülen önemli iki unsur 

ise iletiĢim ve yakınlıktır. Beraberlikleri uzun zaman süren eĢlerin evliliklerini devam 

ettirilmesinde destek olan faktör, birbirleriyle kurdukları etkili iletiĢimdir.72 

Çiftler evlenmeden önce ‗‗sen ‘‘ ve ‗‗ben ‘‘ iken evlendikten sonra ‗‗biz‘‘ bilincini 

oluĢturmak isterler. Partnerler ‗‗biz‘‘ bilincini oluĢturmak istiyorlarsa bireysel 

üstlenmeleri gereken görevleri iyi bir Ģekilde sürdürmeleri ve farklı iletiĢim yolları 

deneyerek uygulamaya çalıĢmaları gerekmektedir. EĢlerin arasında oluĢan iletiĢimin 

sorunlu olmasının en belirgin nedeni kadın ve erkeğin ‗‗biz‘‘ algısını 

oluĢturamamaları, duruma uyan rolleri uygun Ģekilde benimseyememelerinden 

dolayı ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda da yaĢanan iletiĢim bozukluklarının 

bireylerin ruh sağlığı üzerinde neden olduğu negatif etkiler görülmektedir.73 

Batool ve Khalid , bir takım demografik değiĢkenlerin ve duygusal zekânın evlilikte 

uyuma nasıl etki ettiğini araĢtırmak için Pakistanlı çiftlerle bir çalıĢma yürütmüĢlerdir. 
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Bu çalıĢmanın sonuçlarına bakılarak, demografik faktörlerden yalnızca sahip olunan 

çocuk sayısının evlilik uyumuyla anlamlı bir iliĢkisi olduğu görülmüĢtür. Buna bağlı 

olarak sahip olunan çocuk sayısı arttığında, evlilik uyumunun azaldığı 

gözlemlenmiĢtir. Batool ve Khalid, bu sonucu değerlendirirken, çocuk sahibi olmanın 

anne baba üzerinde maddi açıdan güçlük yaratması, çiftlerin birbirlerine sevgi, 

Ģefkat göstermesi gereken zamanlara engel olması ve ev ortamını partnerlere daha 

kısıtlı hale getirmesi açısından evlilik sürecinden tatmin olmamaya sebep olan bir 

faktör olması Ģeklimde açıklamıĢlardır. ÇalıĢmanın baĢka bir sonucu, duygusal zekâ 

evlilik uyumunun açıklanmasında önemli bir değiĢken olarak saptanması olmuĢtur. 

Tüm bunlara bakılarak evliliğin kalitesine belirleyen faktörler bireylerin sahip olduğu 

kiĢilerarası yetenekler, empati kurma becerisi, iyimser olma, dürtü kontrolüdür. 

Benzer bir yolla, Gottman ve Krokoff da, çiftlerin evliliklerinde uyumu 

yakalamalarında savunmacı davranıĢın, inatçılığın ve etkileĢimden geri çekilme gibi 

iletiĢim davranıĢlarının belirleyici rol oynadığını vurgulamıĢlardır. 

Evli ve boĢanmıĢ çiftlerden oluĢan insanların katılımıyla sürdürdüğü çalıĢmada, 

evlilikten önce tanıĢıklığın olmasının evlilik uyumunda, daha çok kadınlar için güçlü 

bir rol üstlendiğini, buna bağlı olarak, daha düĢük evlilik uyumuna sahip eĢlerin 1 

yıldan daha kısa süre tanıĢık olan çiftler olduğunu bulmuĢtur. Stanley ve ark. ise, 

evlilik yaĢamındaki uyumu belirleyen faktörlerin hem evlilik öncesideki uyumun buna 

ek olarak evlilik öncesi iliĢki doyumunun olduğunu belirlemiĢlerdir. EĢ zamanlı 

olarak, bireyin yaĢam doyumunun da, yalnızca evlilik uyumuna bağlı olmayıp, evlilik 

uyumunun bir destekçisi olduğunu söylemiĢlerdir. Aminjafari, Padash, Baghban ve 

Abedi de, eĢlerin evliliklerinde uyum puanlarını anlamlı bir Ģekilde belirleyen 

değiĢkenlerin; cinsel aktivite, acı ve mutsuzluk, çalıĢma kapasitesi, sosyal destek, 

fiziksel çevre, pozitif duygular ve yeni beceri ve bilgiler edinme Ģansının olmasının 

olduğunu bulgulamıĢlardır. 

1.2.5.1. Spainer ve Lewis Modeli 

Uyumlu evlilik modeli Lewis ve Spainer‘in evlilikte uyumun ve devamlılığın 

sağlanmasını destekleyen değiĢkenler üzerinde yaptıkları çalıĢmalar ile 

oluĢturulmuĢtur. Modelde 3 faktörden bahsedilmektedir. Birinci faktör; bireysel ve 

sosyal kaynaklar (bireyin evlilik kurumuna getirdiği kaynaklar, mental ve fiziksel 

beceriler, sağlık, kendine güven), ikinci faktör; yaĢam stilindeki memnuniyet, üçüncü 

faktör ise evlilik iliĢkisinden kazanılan ödüller (etkili iletiĢim, uygun iletiĢim iletiĢimin 

miktarı) olarak sıralanmaktadır. 
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Spainer ve Lewis geliĢtiridikleri modelde birkaç temel öğeden de önemle 

bahsetmektedir. Bu öğeler evlilik için etkili iletiĢim, pozitif yaklaĢım, etkileĢim miktarı 

ve rol uyumudur. Evliliğin merkezinde yer alan bu değiĢkenlerin, çiftlerin gündelik 

hayatını Ģekillendirirken, aynı zamanda evlilik uyumlarını da anlamada yararlı 

olacağı varsayılmaktadır.74 

1.2.5.2. Larson’un Evlilikte Üçgen Modeli 

Evlilik uyumunu açıklamaya yönelik geliĢtirilen bir diğer model evlilikte üçgen 

modelidir. Evlilikte üçgen modeli evlilik uyumunu etkileyen farklı durumları 3 grupta 

ele alır ve inceler. Bunlar; bireysel faktörler, çift özellikleri ve çevresel faktörlerdir.75 

Bireysel faktörlerde kiĢinin sorun çözme becerileri, iĢlevsellik, öfke kontrolü, stresle 

baĢa çıkma güçlüğü, giriĢkenlik, yüklemeler, psikolojik dayanıklılık gibi kendine dair 

olumlu veya olumsuz özellikleri belirtilmektedir.76 

Evlilikte kiĢilerin, ihmal edilen ihtiyaçlarını ve beklentilerini partneriyle açıkça 

konuĢması kiĢilerin evlilik uyumu üzerinde etkilidir. 77  Evlilik uyumunda eĢlerin 

geçmiĢ birikimleri, aile geçmiĢleri, eğitim düzeyleri, kültürel farklılıkları, yetiĢtikleri 

çevresel ve toplumsal yapı önem taĢımaktadır. EĢlerin yetiĢtikleri toplumsal yapıların 

farklılığı, evlilik içerisinde yaĢanan sorunları çözmede ve ortak karar almada 

uyumsuzluklara neden olabilmektedir. Beraberliği sürdürebilmek için harcanacak 

çaba ve gündelik sorunlarda yaĢayacakları stres de aynı ölçüde artabilmektedir.78 

Evlilik uyumunu etkileyen faktörler arasında eĢler arasındaki eğitim durumu farklılığı 

da kendini göstermektedir. Eğitim düzeyinin farklılığı gibi gelir düzeyi farklılığı ya da 

yaĢ farkı da özellikle evliliğin ilk yıllarında ortak zevklerin, ortak sohbet konularının, 

ortak heyecanların varlığının ve bunların sürdürülebilirliğinin sağlanması için makul 

düzeyde olmalıdır. Makul yaĢ farkı, her eĢ için farklı olmakla birlikte çoğu zaman 10 

yaĢtan fazla değildir.79 
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Bireysel olarak yaĢanan psikolojik sorunlar ve bunlarla baĢa çıkabilme de evlilik 

uyumunda etkili olabilmektedir.80 Örneğin, depresyonda olan kiĢilerin diğer kiĢilere 

oranla evlilik uyumunun daha düĢük olduğu görülmüĢtür.81 Kim‘in 2012 yılında Koreli 

ve Amerikalı evli çiftler ile yaptığı bir çalıĢmada evlilik uyumu ve depresif belirtiler 

arasında negatif yönde bir iliĢki olduğu ortaya konmuĢtur. Kaygı bozuklukları için de 

benzer durum söz konusudur. Daha kaygılı olanların evliliklerinde uyumun düĢtüğü 

görülmektedir. Örneğin bir çalıĢmada kaygı bozukluğu olan kiĢilerin biliĢsel 

davranıĢçı terapi aldıktan sonra kaygı düzeylerinin azaldığı ve eĢleri ile daha iyi 

iletiĢim kurdukları görülmüĢtür. Ayrıca bu kiĢiler, evliliklerinde uyumun arttığını da 

belirtmiĢlerdir.82 

1.2.6. Evlilik Uyumu ve Psikolojik Belirtiler 

Bazı çalıĢmalar evlilik hayatının fizyolojik ve psikolojik açıdan sağlıklı olma 

durumuyla anlamlı iliĢkili olduğunu öne sürse de, son yıllarda doğu ve batı 

kültürlerinde yapılan çalıĢmalar, evli ya da evli olmamanın değil, yaĢanan evlilik 

iliĢkisinin ne kadar kaliteli olmasının sağlık durumu arasında bu Ģekilde bir iliĢki 

olduğunu öne sürmektedir. 83  84   Kiecolt-Glaser ve Newton tarafından yürütülen 

gözden geçirme araĢtırmasında, evliliğin iĢlevsel olmasının sağlıklı olmayla yakın 

iliĢkili olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bu araĢtırmanın sonuçlarına bakılarak, evliliğin 

negatif boyutları sağlık tutumları ve depresyon üzerinden kendini belli ederken, 

kardiovasküler, endokrin, bağıĢıklık, sinir sistemi, duyusal ve diğer fiziksel 

mekanizmalardaki problemlerle de doğrudan iliĢkilidir. 85  Thomsen ve Gilbert‘ de, 

benzer Ģekilde, evlilik iliĢkisiyle psikolojik ve fizyolojik sistemlerinin birbirleriyle 

yakından iliĢkili olduğunu göstermiĢlerdir. Otuz iki evli çiftin çatıĢma çözümündeki 

iletiĢim ve tutumlarının video görüntüsü ve fizyolojik ölçümlerle kayıt altında 

tutulduğu bu çalıĢma da, nörotizm ve olumsuz duygulanımın evlilikteki doyumla 

negatif bir iliĢkisinin olduğu, eĢ zamanlı olarak, evlilik doyumu yüksek olan eĢlerin, 
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düĢük evlilik doyumu olanlara kıyasla elektrodermal ve kalp atım sistemlerinin daha 

senkronize olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 86  Gottman ve Levenson ise, evlilik 

hayatının neden olduğu stresin, kanser, kalp hastalıkları ve kronik ağrı gibi 

problemlerle bağlantılı olduğunu ve bu negatif sonuçların daha çok kadınlarda 

görüldüğünü kaydetmiĢtir. 87  Bunun nedeni, kadınların evlilik yaĢantısına ve aile 

kavramına kendilerinden, partnerlerine göre daha fazla Ģey ortaya koymaları ve bu 

sebeple evlilik yaĢantısındaki problemlerden daha çok etkilenmeleri olabilir.88 

Evlilik yaĢantısının fizyolojik sağlık üzerine bu kadar önemli bir etkisi olduğu 

bilindiğinden, bireylerin psikolojik sağlığını da derinden etkilemektedir. Konuda iliĢkili 

literatürde birçok çalıĢma görmek mümkündür. Örneğin, Scorsolini- Comin ve 

Santos, öznel iyi hissetme ve evlilik iliĢkisinden alınan doyum ve uyumun bağlantılı 

olduğunu sonucunu bulmuĢlardır.89 Hawkins ve Booth da, sürdürdükleri büyük çaplı 

boylamsal çalıĢmanın sonucuna bakılarak , mutlu bir evliliği olmayan insanların, 

boĢanmıĢ kiĢilere göre daha fazla psikolojik semptom gösterdikleri, eĢ zamanlı 

olarak mutluluk, özsaygı ve genel sağlık düzeylerinin de daha az olduğunu ortaya 

koymuĢlardır.90  

Evlilik yaĢantısındaki problemlerle depresyon semptomları arasındaki iliĢkiye ek 

olarak, çok rastlanan bir baĢka psikolojik belirti kümesinin kaygı bozuklukları olduğu 

görülmektedir. Shahi, Ghaffari ve Ghasemi, Ġran‘lı çiftlerle yürüttükleri evlilik doyumu 

ve ruh sağlığı iliĢkisini araĢtırdıkları çalıĢmalarında, evlilik iliĢkisinin bireylerin ruh 

sağlığını önemli boyutta belirlediğini ve bu iliĢkinin daha çok depresyon ve kaygı 

semptomlarıyla kendini belli ettiğini söylemiĢlerdir. 91  Whisman, Uebelacker ve 

Weinstock tarafından yapılan geniĢ ölçekli çalıĢma da, insanın kaygı ve depresyon 
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düzeyi ile partnerin depresyon düzeyinin evlilik doyumunun derecesini belirlediği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.92 

1.3. DUYGU  

Hayatımız boyunca herhangi bir durum karĢısında hissettiğimiz öfke, mutluluk, 

üzüntü, ĢaĢkınlık vb. duyguların yanı sıra ayrıca kaygı, çaresizlik gibi duygulara 

yanıt vermeden öncesinde, nasıl bir durumun içerisinde yer aldığımıza göre 

kendimizi ‗düzenleyebilme‘ biçimimiz mevcuttur ve duyguları temsil etmektedir. 

Duygusal yönden yaĢanmıĢlık ve yaĢantılar, öncelikle öfke, kızgınlık gibi duygulara 

sebebiyet verirken daha sonrasında heyecansal uyarıma sebebiyet verebilir, diğer 

yandan ise engellenmiĢlik hissi ve birçok yaĢanmıĢ negatif ve olumsuz yöndeki 

duygular; saldırganlık davranıĢının meydana gelmesinde etki edebileceği 

düĢünülmektedir. 93  Duygular, bireylerin direkt neyi, ne Ģekilde ve nasıl idrak 

edebileceğini ve bilgiyi ne kadar hızlı bir biçimde iĢlemleyebileceğini, bir olgu veya 

durumla karĢılaĢma sırasında neyi düĢünüp ve nasıl bir yanıt verileceğine de etki 

etmektedir. Duyguların biliĢi ve bir olayla karĢılaĢıldığı zaman karĢısında verilen 

olumlu ve pozitif özellikteki eylem ve fiillerin harekete geçirilmesinin yahut kiĢilerin 

olumlu olmayan sonuç ve durumlarla karĢı karĢıya kalabileceği durumlarda o tarz 

eylem Ģekillerine yönelip yönelmediği konusunda birçok etmenin tesir ettiği 

düĢünülmektedir. 94 

1.3.1. Duygu Düzenleme Kavramı  

Duygu düzenleme, bireyin maksadı yönünde duygularını kontrol altına alabilmesi ve 

yönetebilmesini ve denetim kurabilmeyi açıklamaktadır. Ġçsel ve dıĢsal süreçler 

sonucunda form değiĢtirebilen bilinçli veya bilinçsiz Ģekilde meydana gelen bir 

beceri Ģeklidir. Bu beceri aracılığıyla verilen duygusal yanıtlar sayesinde kiĢinin 

kendisini izleme, değerlendirme ve yönetme becerilerinde düzenleme meydana 

gelmektedir. Duygusal düzenleme sadece olumsuz ve negatif duygu ve duygu 

durumlarının düzene konulması manasında kullanılmaz. Olumlu ve pozitif 

düzenleme bu gidiĢatta seyretmektedir.95 Duygusal düzenleme stratejilerinin pek çok 
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çeĢidi mevcuttur. Gross‗a göre duygusal düzenleme konusunda sebep ve sonuç 

odaklı olarak iki tür düzenleme stratejisi karĢımıza çıkmaktadır. Duygusal yanıtlar 

meydana gelmeden önce sebep odaklı, duygusal yanıt verildikten sonraki 

bölümdeyse sonuç odaklı olarak belirtilmektedir. Duygu düzenleme, düĢünce, fikir ile 

davranıĢ ve tavırla alakalı boyutları içerdiği düĢünülmektedir. DavranıĢ stratejilerinde 

kiĢi etkin bir biçimde duygusunda değiĢiklik sağlamak için çaba harcamaktadır.96 

DüĢünce stratejilerinde zihinsel boyut öne çıkmaktadır.97  

Psikolojinin temel konularından biri olarak ele alınan duygusal geliĢim ve duygunun 

pek çok açıdan incelendiği görülmektedir. ĠĢlevselci bakıĢ açısına göre duygular 

bireyin karĢılaĢtığı sorun ve fırsatlara uyum sağlayabilen tepkiler olarak evrilmiĢtir.98 

ÇağdaĢ duygu kuramlarının ise duygunun karar verme sürecini kolaylaĢtırıcı ve 

önemli durumlara iliĢkin hafızayı güçlendirici, kiĢiler arası etkileĢimleri düzenleyici 

rolleri bağlamında davranıĢsal, motor ve fizyolojik tepkileri hazırlayıcı özelliğine 

vurgu yaptığı görülmektedir.99  Sözü edilen olumlu iĢlevlere ek olarak duyguların 

davranıĢsal eğilimlere referans olma, bir durumun iyi ya da kötü olduğuna iliĢkin bilgi 

verme gibi baĢka sosyal iĢlevlerine de araĢtırmalarda yer verildiği görülmektedir.100 

Bununla birlikte modern duygu kuramlarının duyguların sözü edilen uyum sağlayıcı 

rolüne odaklanarak, duyguların iĢlevsel olmayan özellik ve etkilerini göz ardı ettiğine 

iliĢkin görüĢün yaygınlaĢması ile duygu ile ilgili çalıĢmaların odağının değiĢmeye 

baĢladığı görülmektedir. Bu doğrultuda duyguların iĢlevselliğinin yanı sıra zarar 

verici olabileceği de dikkate alınmaya baĢlanmıĢtır.101 YanlıĢ biçimde, uygunsuz bir 

bağlamda, çok yoğun, çok uzun ya da çok değiĢken yaĢandığı durumlarda 

duyguların sıkıntılı olabileceğine vurgu yapılmaktadır. 102  Bireylerin sözü edilen 

koĢullarda geliĢen duygusal tepkilerini değiĢtirebildiği, baĢka bir deyiĢle anlık 

duygusal tepkileri üzerinde etkileri olabildiği belirtilmektedir.103 Son yıllarda bireylerin 

duygularını çeĢitli yollarla ve duruma göre deneyimlemesi üzerinde duran 
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çalıĢmaların yoğunlaĢtığı ve duyguyu ―duygu düzenleme‖ bağlamında ele alan 

çalıĢmalara ilginin giderek arttığından söz edilmektedir.104 

Duygu düzenleme bireyin duygularını, deneyimledikleri zamanları, biçimi (yoğunluk, 

uzunluk, çeĢitlilik vb.) ve duygu bağlantılı tepkilerini deneyimleme yoluyla düzenleme 

giriĢimleri olarak tanımlanmaktadır.105 Bu tip giriĢimlerin otomatik ya da kontrollü 

olabildiği gibi, bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde gerçekleĢebileceğine vurgu 

yapılmaktadır. Thompson ise duygu düzenleme sürecini bireyin anlık ve özellikle 

yoğun duygusal tepkilerini izleme, yorumlama ve deneyimlemek için baĢvurduğu 

içsel ve/veya dıĢsal giriĢimler olarak tanımlamaktadır. Duygu düzenleme sürecinin, 

duygulanım düzenleme biçimlerinden biri olduğu düĢünülse de diğer duygulanım 

düzenleme biçimleri olan duygu durum düzenlemesi, baĢa çıkma ve savunma 

mekanizmalarından farklı olduğunun altı çizilmektedir. BaĢa çıkma, organizmanın 

tepkiye zorlayan bir ortamla bağlantılarını yönetme çabalarına iĢaret eder ve duygu 

düzenleme süreci herhangi bir bağlamda ortaya çıkan duygu ile ilgiliyken baĢa 

çıkma duygusal olmayan hedeflere yönelik duygusal olmayan eylemler de içerebilir. 

Duygu durum düzenlemesi ise daha uzun süreli, daha az yoğunluklu ve genelde 

belirli objelerle iliĢkili duygusal tepkilerle ilgili iken duygu düzenleme daha anlık 

geliĢen bir düzenleme sürecini içermektedir. 106  Bir diğer duygulanım düzenleme 

çeĢidi olarak ele alınan savunma mekanizmaları da duygu düzenleme süreci ile 

ortaklıklar barındırmakla birlikte bireyin deneyimlediği bilinçdıĢı anksiyete ya da 

olumsuz duygulanımı azaltmak üzere karakteristik bir biçimde verdiği düzenleme 

tepkilerine iĢaret etmektedir. 107  Sözü edilen tanım ve ayrımlar göz önünde 

bulundurulduğunda duygu düzenleme sürecinin iĢlevsel bir uyuma hizmet eden bir 

duygulanım düzenlemesi olduğu, anlık, geçici ve yoğun duygusal tepkilerin 

izlenmesi, yorumlanması ve duruma göre biçimlendirilmesi öğelerini içerdiği 

söylenebilir. Gökçe (2013) duygu düzenleme adımlarını Ģu Ģekilde özetlemektedir: 

1. Duyguların farkındalığı ve anlaĢılması  

2. Duyguların kabulü  
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3. Dürtüsel davranıĢları kontrol etme becerisi ve olumsuz duygular deneyimlenirken 

hedeflenen amaçlara uygun davranma  

4. Durumla uyumlu duygu düzenleme stratejilerinin kullanım108 

1.3.2. Duygu Düzenlemenin Tarihsel GeliĢimi 

Duygu düzenleme sürecine iliĢkin yazın incelendiğinde; duygu ve duygunun içsel ve 

dıĢsal psikolojik süreçleri düzenleyici rolü üzerine yapılan çalıĢmaların görece eskiye 

dayandığı ancak duygu düzenleme sürecini ele alan çalıĢmaların 1990larda öne 

çıkmaya baĢladığı söylenebilir. Bununla birlikte duygu düzenleme görüĢünün 

tohumları psikanaliz ve stres ve baĢa çıkma geleneklerine dayanmaktadır.109 

Duygu düzenleme çalıĢmalarının psikanalitik yaklaĢım ve stres ve baĢa çıkma 

geleneklerinden doğarak günümüze gittikçe artan bir ilgi ile geliĢerek ve değiĢerek 

ulaĢtığı söylenebilir. Psikanaliz, stres ve baĢa çıkma çalıĢmalarından köken alarak 

geliĢmesine karĢın günümüzde duygu düzenleme çalıĢmalarında bu alanlardan 

farklılaĢan yönlerinde ve yapısında göz önünde bulundurulması gereken önemli 

ayrımlar bulunmaktadır. Buna göre,  

 Duygu düzenleme süreçleri ile duygular tarafından düzenlenen süreçlerin,  

 Bireyin kendisiyle ilgili duygu düzenleme süreci ile diğerlerine iliĢkin duygularını 

düzenleme sürecinin,  

 Bilinç ve bilinçdıĢı duygu düzenleme süreçlerinin birbirinden ayrılması 

önerilmektedir.110 

Bu bağlamda Gross duygular tarafından düzenlenen süreçlerdense (duyguların 

baĢka süreçleri düzenlemesi), duyguların kendisini nasıl düzenlediğine 

odaklanmanın daha uygun olacağına iĢaret etmektedir. Merkezi iĢlevi duygu 

düzenleme olan süreçlere odaklanan bir yaklaĢımın aĢırı kapsayıcılığın önüne 

geçerek netlik sağlayacağına dikkat çekilmektedir. Duygu düzenleme konusunda 

dikkat edilmesi gereken bir diğer ayrım bireyin kendisiyle ilgili duygu düzenleme 

süreci ile diğerlerine iliĢkin duygularını düzenleme süreci arasındadır. Bu bağlamda; 
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bireylerin kendi duygularını nasıl etkiledikleri ve diğerlerinin duygularını nasıl 

etkiledikleri konularının her ikisinin de duygu düzenleme konusu olması 

gerektiğinden söz edilmekle birlikte, ayrı ayrı çalıĢılması gerektiğine vurgu 

yapılmaktadır. Gross‘a göre Her ikisi duygu düzenleme sürecinin bir parçası olmakla 

birlikte her ikisinin motivasyon, hedef ve stratejilerinin farklı olması göz önünde 

bulundurularak ayrı ayrı ele almak iĢlevsel olacaktır. Bilinçli, ve bilinçdıĢı duygu 

düzenleme süreçlerinin de ayırt edilmesine yapılan vurgu yine söz konusu iki süreç 

arasındaki strateji farkına dikkat çekmektedir. Bu bağlamda; bilinçli süreçlerin 

rahatsız edici temayı değiĢtirme motivasyonu ile ortaya çıktığı (Örn:çocuğun 

uygunsuz bir davranıĢında ebeveynin sesini yükseltmesi), bilinçsiz süreçlerin ise 

fazla deneyimlenerek rutin haline gelen stratejileri içerdiği (Örn: Kaygılıyken sigara 

içmek, gerginken Ģaka yapmak vb.) belirtilmektedir. Bilinçli ve bilinçsiz duygu 

düzenleme süreçlerindeki ayrımın odağının ―kontrol edilebilme düzeyi‖ olduğuna 

dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda bir ayrımın yapılmasının farklı bilinç 

düzeylerindeki farklı öncül ve sonuçları anlama açısından önemli olduğu 

düĢünülmektedir. Sözü edilen tüm bu ayrımlar göz önünde bulundurularak yapılan 

duygu düzenleme kavramsallaĢtırmasının, söz konusu kavramın içeriğini 

yansıtmada daha net ve sınırları belli bir anlayıĢ sağlayacağı belirtilmektedir.111  

Duygu düzenleme sürecinin hedefinin temelde psikolojik iyilik halini sürdürmek 

olduğundan söz edilmektedir. 112  Bu temel hedef çerçevesinde en belirgin yan 

hedeflerin ise kiĢiler arası uyumu sürdürmek, çatıĢmaları azaltmak yoluyla sosyal 

iliĢkileri sürdürmek ve kiĢilerarası durumlarda duygusal memnuniyeti muhafaza 

etmek olduğundan söz edilmektedir.113 Sözü edilen hedeflerin iĢleyiĢi kendini yoğun 

duygusal yaĢantılarda bireylerin duygu Ģiddet ve ifadesini azaltma ya da çoğaltmayı 

hedefleyen giriĢimlerle göstermektedir. 114  Gross‘a göre hedefin duyguların 

yoğunluğunu azaltma ya da yoğunlaĢtırma olduğu durumlar farklılık göstermektedir. 

Duygu düzenleme sürecinin duyguların yoğunluğunu azaltma hedefiyle iĢlediği 

durumlar; (1) fiziksel saldırı ya da suç gibi iĢlevsel olmayan tepkilere sevk eden 

duygusal yaĢantılar, (2) hızlı değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan duygusal 

yaĢantılar, (3) diğer önemli hedeflerle çeliĢen eğilimlere tepki olan duygusal 

yaĢantılar olarak örneklenmektedir. Duygu düzenleme sürecinin duyguların 
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yoğunluğunu arttırma hedefiyle iĢlediği durumlara ise (1) Olumlu tepki gerektiren ya 

da olumlu tepki gösterilmek istenen durumlara odaklanılamayacak kadar zihnin 

meĢgul olduğu yaĢantılar, (2) Olumsuz duyguları olumlular ile değiĢtirme isteğinin 

yoğunlaĢtığı yaĢantılar örnek verilebilir.115 

1.3.2. Duygu Düzenleme Güçlükleri  

Bireyler duygusal yanıtlarının baĢlama ve yükseliĢe geçme anlarında, devam 

etmesinde, yoğunlaĢtığı zamanlarda düzenlenmesinde ve değiĢikliğinde bariz 

farklılık ve çeĢitlilik içermektedirler. Bu tarz duygusal dinamiklerin duygu düzenleme 

aĢamasında etki eden mühim cevap değiĢkenlerini kapsadığı söylenmektedir. Bu 

manada çeĢit çeĢit duygular bireyin, duygusal yanıtlarının ahengini sağlasa da 

duygu düzenleme aĢamasında bu tarz duygu yoğunlukları, duygu kalitesi ve 

zamanlaması ile dinamik niteliklere büyük oranda etki etmektedir. Duygu 

düzenlemenin gayesi bir hedefe varabilmek ve bireyin sosyal uyum ve düzenine 

hem kolaylaĢtırmak hem de duygusal yanıtlarını denetleyebilme, takip ve kontrol 

edebilme ve değiĢtirebilme becerisidir. Bir baĢka Ģekilde bireyin kendi duygusu 

hakkında anlamlandırma, tanımlama yapabilmesi ve elveriĢli bulunduğunda bu 

durumu kullanarak kendisini rahatlatmasıdır.116  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠ 

3.1.AraĢtırmanın Modeli 

Yaptığımız araĢtırma, ―iliĢkisel tarama modeli‖ doğrultusunda yapılmıĢtır. Bu model 

iki ya da daha fazla değiĢken arasındaki etkileĢim olup olmadığını ve miktarını 

ölçmektedir. 

3.2. AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi 

ÇalıĢmada basit-rastgele örneklemler seçilmiĢ olup, çalıĢma evreni Ġstanbul‘da 

ikamet eden ebeveynlerden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini ise 40 otizm 

tanısı almıĢ çocuğu olan anne-babalar ile 40 otizm tanısı almamıĢ anne-babalardan 

meydana gelmektedir.  

3.3. Veri Toplama Araçları 

3.3.1. KiĢisel Bilgi Formu 

AraĢtırmacı tarafından hazırlanan sosyodemografik bilgi formu ile katılımcılara 

maddi gelir, ailedeki psikiyatrik öykünün olup olmadığı vb. sorular yöneltilmiĢtir. 

3.3.2. Evlilik Uyumu Ölçeği  

Evlilikte Uyum Ölçeği (EUÖ). Locke ve Wallace (1959) tarafından geliĢtirilen EUÖ 

15 maddelik bir ölçektir. Hunt'ın (1978) ve Freeston ile Plechaty'nin (1997) 

puanlama sistemleri doğrultusunda, ölçeğin geçerlik ve güvenirliği Tutarel KıĢlak 

(1999) tarafından yapılmıĢtır. EUÖ bir genel uyum sorusu, olası anlaĢma alanlarını 

ölçen sekiz soru ile çatıĢma çözme, bağlılık ve iletiĢimi ölçen altı soruyu 

içermektedir. EUÖ'nin iç tutarlık güvenirliği .90, iki yarım test güvenirliği .84, test-

tekrar test güvenirliği .57'dir. Ölçüt bağımlı geçerlik korelasyon katsayısı ise -.54'dür. 

Ölçekte puanlar uyumsuzluktan uyumluluğa doğru artmaktadır.117 

                                                
117

 ġennur Tutarel-KıĢlak,  Evlilikte uyum ölçeğinin (EUÖ) güvenirlik ve geçerlik 

çalışması, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 7(1), 1999, s.50-57. 
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3.3.3. Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği 

Duygu düzenleme güçlüğü ölçeği Gratz ve Roemer tarafından geliĢtirilen 36 

maddesi olan bir ölçektir. 6 alt boyutu bulunmaktadır. Bunlar farkındalık (duygusal 

tepkiler ile ilgili farkındalığın bulunmaması), açıklık ( verilen duygusal tepkilerin 

anlaĢılır olmaması), kabul etmeme ( verilen duygusal tepkilerin kabul ediliyor 

olmaması), stratejiler (etkili olduğu düĢünülen duygu düzenleme stratejilerinin limitli 

olması), amaçlar (negatif duygular yaĢarken hedef ve amaca yönelik davranıĢlar 

sergilemede zorluk yaĢama) ve dürtü ( negatif duygular yaĢarken dürtüleri kontrol 

etmede zorluk yaĢama) olarak 6 alt boyuttan oluĢmaktadır. 118 36 maddesi olan bu 

ölçeği her maddesi 5‘li Likert tip ölçek (1=hemen hemen hiç…5=hemen hemen her 

zaman)  ile değerlendirilmiĢtir. Gratz ve Roemer ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik 

çalıĢmasını yapmıĢlardır. Ġç tutarlılık katsayısı .93‘tür. Alt boyutların iç tutarlılık 

katsayılarının .88-.89 aralığındadır Test-retest güvenirliği ise .88‘dir. Türkiye‘de 

geçerlilik güvenirlik çalıĢmalarını Rugancı yapmıĢtır. Sonrasında Rugancı ve 

Gençöz tekrar gözden geçirmiĢ ve son halini sunmuĢlardır. Ölçeğin Türkçe 

versiyonunun iç tutarlılık katsayısı .94‘tür. Alt boyutlarının iç tutarlılık kat sayılarının 

ise .90-.75 aralığındadır.Test-retest güvenirliği .83, iki yarım test güvenirliği ise .95 

olarak tespit edilmiĢtir.119 

3.4. Veri Analizi 

Veri toplama araçları ile edinilen veriler bilgisayara sayısal olarak girilmiĢ ve bu 

veriler sosyal bilimler için istatistik paket programı (Spss 25) kullanılarak istatistiksel 

analiz yapılmıĢtır. 

Analizlere baĢlamadan önce verile normal dağılım bakımından incelenmiĢtir. 

Normallik dağılımı analizi için yapılan analizde Evlilik Uyum Ölçeği (S-W= .959, Sd.= 

80, p=.012) normal dağılım göstermediği saptanmıĢtır. Duyguları Düzenleme 

Güçlüğü Ölçeğinin (S-W= .987, Sd.= 80, p=.600) normal dağılım gösterdiği 

saptanmıĢtır. 

Yapılan veri analizinde %95 güvenilirlik düzeyi olduğu varsayılmıĢtır. Niceliksel 

veriler, Non-Parametrik iki grup arasındaki farkı analiz etmek için Mann-Withney-U 

                                                
118

 Kim Gratz ve Lizabeth Roemer, Multidimensional assessment of emotion regulation and 

dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion 

regulation scale, Journal of psychopathology and behavioral assessment, 26(1), 2004, s.41-54. 
119

 Neslihan Rugancı ve Tülin Gençöz, Psychometric properties of a Turkish version of the 

Difficulties in Emotion Regulation Scale, Journal of Clinical Psychology, 66(4), 2010, s.442-455. 
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testi kullanılmıĢtır. Parametrik gruplar için ise bağımsız t testi kullanılmıĢtır. 

Ölçeklerin arasındaki iliĢkiyi saptamak için ise Spearman Korelasyon analizi 

kullanılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

BULGULAR 

 

Bulguların ilk kısmında araĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢ demografik bilgi formunun 

sonucunda ortaya çıkan veriler bulunmaktadır. 

Tablo 4.1. Örneklem Grubunun Demografik Ölçütlere Göre Dağılımı 

 

  

Normal GeliĢim 

Gösteren Çocuğa 

Sahip Grup 

Otizm Tanılı Çocuğa 

Sahip Grup 

  f  % f  % 

YaĢ 18-25 1 2,5 1 2,5 

26-30 11 27,5 7 17,5 

31-35 23 57,5 29 72,5 

35 yaĢ ve üzeri 5 12,5 3 7,5 

Toplam 40 100,0 40 100,0 

    
     

Cinsiyet Kadın 26 65,0 28 70,0 

Erkek 14 35,0 12 30,0 

Toplam 40 100,0 40 100,0 

ÇalıĢma Durumu ÇalıĢmıyorum 34 85,0 35 87,5 

ÇalıĢıyorum 6 15,0 5 12,5 

Toplam 40 100,0 40 100,0 

Maddi Doyum Evet 10 25,0 9 22,5 

Hayır 30 75,0 31 77,5 

Toplam 40 100,0 40 100,0 

Eğitim Durumu Ġlkokul Mezunu 19 47,5 17 42,5 

Orta Okul 

Mezunu 

12 30,0 13 32,5 
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Lise Mezunu 7 17,5 6 15,0 

Üniversite 

Mezunu 

2 5,0 4 10,0 

Toplam 40 100,0 40 100,0 

Medeni Durum Evli 40 100,0 40 100,0 

Evlilik Süresi 1-3 Yıl 2 5,0 1 2,5 

3-5 Yıl 4 10,0 2 5,0 

5 yıl ve üzeri 34 85,0 37 92,5 

Toplam 40 100,0 40 100,0 

Aile Ġçi ġiddet Evet 18 45,0 8 20,0 

Hayır 22 55,0 32 80,0 

Toplam 40 100,0 40 100,0 

Çocuk Sayısı 

 

 

 

 

 

 

1 Tane 3 7,5 10 25,0 

2 Tane 15 37,5 15 37,5 

3 ve daha fazla 22 55,0 15 37,5 

Toplam 40 100,0 40 100,0 

EĢ Eğitim Durumu 

Ġlkokul Mezunu 20 50,0 15 37,5 

Ortaokul 

Mezunu 

12 30,0 10 25,0 

Lise Mezunu 6 15,0 9 22,5 

     Üniversite  1 2,5 6 15,0 

 

Mezunu     

Toplam 39 97,5 40 100,0 

 

 

Tabloda görüldüğü  üzere, normal geliĢim gösteren çocuğu olan grubun %2.5‘i 18-

25 yaĢ arası,%27.5‘i 26-40 yaĢ arası ,%57.5‘i 31-35 yaĢ arası,%65.0‘ı kadın,%35.0‘ı 

erkek,%85.0‘ı çalıĢmıyor,%15.0‘ı çalıĢıyor,%25.0‘ı maddi durumu memnun,%75.0‘ı 

maddi durumundan memnun değil,%47.5‘i ilkokul eğitimini tamamlamıĢ,%30.0‘ı 
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ortaokul eğitimini tamamlamıĢ,%17.5‘i lise eğitimini tamamlamıĢ,%5.0‘ı üniversite 

eğitimini tamamlamıĢ,%100.0‘ı evli,%5.0‘ı 1-3 yıl arası evli,%10.0‘ı 3-5 yıl arası 

evli,%85.0‘ı 5 yıl ve üzeri yıldır evli,%45.0‘ı ailesinden Ģiddet görmüĢ,%55.0‘ı 

ailesinden Ģiddet görmemiĢ,%7.5‘inin 1 çocuğu var,%37.5‘inin 2 tane çocuğu 

var,%55.0‘ının 3ve daha fazla çocuğu var,eĢ eğitim durumunun %50.0‘ı ilkokul 

eğitimini tamamlamıĢ,%30.0‘ı ortaokul eğitimini tamamlamıĢ,%15.0‘ı lise eğitimini 

tamamlamıĢ,%2.5‘i üniversite eğitimini tamamlamıĢtır. Otizm tanılı  çocuğu olan 

grubun %2.5‘i 18-25 yaĢ arası ,%17.5‘i 26-30 yaĢ arası,%72.5‘i 31-35 yaĢ 

arası,%70.0‘ı kadın,%30.0‘ı erkek,%87.5‘i çalıĢmıyor,%12.5‘i çalıĢıyor,%22.5‘i 

maddi durumundan memnun,%77.5‘i maddi durumundan memnun değil,%42.5‘i 

ilkokul eğitimini tamamlamıĢ,%32.5‘i ortaokul eğitimini tamamlamıĢ,%15.0‘ı lise 

eğitimini tamamlamıĢ;%5.0‘ı üniversite eğitimini tamamlamıĢ,%100.0‘ı evli,%2.5‘Ġ 1-

3 yıldır evli,%5.0‘ı 3-5 yıldır evli,%92.5‘i 5 yıl ve üzeri yıldır evli,%20.0‘ı ailesinden 

Ģiddet görmüĢ,%80.0‘ı ailesinden Ģiddet görmemiĢ,%25.0‘ının 1 çocuğu 

var,%37.5‘inin 2 çocuğu var,%37.5‘i 3 ve daha fazla çocuğu var,eĢ eğitim 

durumunun %37.5‘i ilkokul eğitimini tamamlamıĢ,%25.0‘ı ortaokul eğitimini 

tamamlamıĢ,%22.5‘i lise eğitimini tamamlamıĢ,%15.0‘ı üniversite eğitimini 

tamamlamıĢtır. 

Tablo 4.2 Duyguları Düzenleme Güçlüğü Ölçeğinin Alt Boyutlarının Ġstatistikleri 

 

  N X  Ss. 

Duyguları Düzenleme Güçlüğü Ölçeği 80 3,4604 0,40391 

Farkındalık 80 3,1250 0,69380 

Açıklık 80 3,9325 0,68469 

Kabul Etmeme 80 3,1958 0,79855 

Stratejiler 80 3,5156 0,54663 

Dürtü 80 3,4917 0,81817 

Amaçlar 80 3,5800 0,85838 

    
 

Tabloda görüldüğü üzere, duyguları düzenleme güçlüğü ölçeğinin 

averajı3.46(ss=0.40)dır. Farkındalık alt boyutunun averajı 3.12(ss=0.69)dir. Açıklık 

alt boyutunun averajı 3.93(ss=0.68)dür. Kabul etmeme alt boyutu averajı 

3.19(ss=0.79)dur. Stratejiler alt boyutu averajı 3.51(ss=0.54)dir. Dürtü alt boyutunun 

averajı 3.49(ss=0.81)dir. Amaçlar alt boyutunun averajı 3.58(ss=0.85)dir. 
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Tablo 4.3 Evlilik Uyumu Ölçeğinin Alt Boyutlarının Ġstatistikler 

i 

  N X  Ss. 

Evlilik Uyumu Ölçeği 80 3,0400 0,93077 

Gene Uyum 80 3,6167 1,47086 

ĠliĢki Tarzı 80 2,1750 0,51823 

 

Tabloda görüldüğü gibi, evlilik uyumu ölçeği averajı 3.04(ss=0.93)dür. Genel uyum 

alt boyutunun averajı 3.61(ss=1.47)dir. ĠliĢki tarzı alt boyutu ortalaması 

2.17(ss=0.51)dir. 

Tablo 4.4 Duygularını Düzenleme Güçlüğü Ölçeği Puanlarının Grup Göre 

FarklılaĢıp FarklılaĢmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi 

Sonuçları 

 

N X  Ss. Shx t Sd. p 

Duyguları 

Düzenleme 

Güçlüğü 

Ölçeği 

Normal 

GeliĢim 

Göster

en 

Çocuğa 

Sahip 

40 3,3514 0,34726 0,05491 -2,493 78 0,015 

Otizm 

Tanılı 

Çocuğa 

Sahip 

40 3,5694 0,43070 0,06810 

    

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan örneklemin Duyguları Düzenleme 

Güçlüğü Ölçeği puanlarının grup değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen bağımsız grup t testi sonucunda, 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢtur (t=2,493; p<.05). Sonuç olarak otizm tanılı çocuk sahibi olan grubun 

ortalamasının daha fazla olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4.5 Farkındalık Alt Boyutu Puanlarının Grup Göre FarklılaĢıp 

FarklılaĢmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

 

Grup N X  Ss. Shx t Sd. p 

Farkındalık Normal 

GeliĢim 

Gösteren 

Çocuğa 

Sahip 

40 3,2958 0,62871 0,09941 2,259 78 0,027 

Otizm 

Tanılı 

Çocuğa 

Sahip 

40 2,9542 0,72106 0,11401 

    

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan örneklemin Farkındalık Alt Boyutu 

puanlarının grup değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen bağımsız grup t testi sonucunda, grupların 

aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur 

(t=2,259; p<.05). Sonuç olarak normal geliĢim gösteren çocuk sahibi olan grubun 

ortalamasının daha fazla olduğu görülmektedir.  

Tablo 4.6 Açıklık Alt Boyutu Puanlarının Grup Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığını 

Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

 

 

N X  Ss. Shx t Sd. p 

Açıklık Normal 

GeliĢim 

Gösteren 

Çocuğa 

Sahip 

40 4,0350 0,77643 0,12276 1,346 78 0,182 

Otizm Tanılı 

Çocuğa 

Sahip 

40 3,8300 0,57029 0,09017    
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 Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan örneklemin Açıklık Alt Boyutunun 

puanlarının grup değiĢkenine göre anlamlı bir farklılığa sahip olup olmadığını 

saptamak adına uygulanan bağımsız grup t testi sonucunda, grupların aritmetik 

averajları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olarak saptanmamıĢtır. (t=1,346; 

p>.05). 

 

Tablo 4.7 Kabul Etmeme Alt Boyutu Puanlarının Grup Göre FarklılaĢıp 

FarklılaĢmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

 

 

N X  Ss. Shx t Sd. p 

Kabul 

Etmeme 

Normal 

GeliĢim 

Gösteren 

Çocuğa 

Sahip 

40 2,8375 0,58651 0,09274 -4,470 78 0,000 

Otizm 

Tanılı 

Çocuğa 

S Sahip 

40 3,5542 0,82723 0,13080 

    

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan örneklemin Kabul Etmeme Alt Boyutu 

puanlarının grup değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen bağımsız grup t testi sonucunda, grupların 

aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (t=-

4,470; p<.01). Sonuç olarak otizm tanılı çocuk sahibi olan grubun ortalamasının 

daha fazla olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4.8 Stratejiler Alt Boyutu Puanlarının Grup Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığını 

Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

 

 

N X  Ss. Shx t Sd. p 

Stratejiler Normal 

GeliĢim 

Gösteren 

Çocuğa 

Sahip 

40 3,4125 0,53499 0,08459 -1,708 78 0,092 

Otizm 

Tanılı 

Çocuğa 

Sahip 

40 3,6188 0,54519 0,08620 

    

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan örneklemin Stratejier Alt Boyutunun  

puanlarının grup değiĢkenine göre anlamlı bir farklılığa sahip olup olmadığını 

saptamak adına uygulanan bağımsız grup t testi sonucunda, grupların aritmetik 

averajları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olarak saptanmamıĢtır. 

 (t=1,708; p>.05). 
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Tablo 4.9 Dürtü Alt Boyutu Puanlarının Grup Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığını 

Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

 

 

N X  Ss. Shx t Sd. p 

Dürtü Normal 

GeliĢim 

Gösteren 

Çocuğa 

Sahip 

40 3,2708 0,83945 0,13273 -2,493 78 0,015 

Otizm 

Tanılı 

Çocuğa 

Sahip 

40 3,7125 0,74247 0,11740 

    

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan örneklemin Dürtü Alt Boyutu 

puanlarının grup değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen bağımsız grup t testi sonucunda, grupların 

aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (t=-

2,493; p<.05). Sonuç olarak otizm tanılı çocuk sahibi olan grubun ortalamasının 

daha fazla olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.10 Amaçlar Alt Boyutu Puanlarının Grup Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığını 

Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

 

 

N X  Ss. Shx t Sd. p 

Amaçlar Normal 

GeliĢim 

Gösteren 

Çocuğa 

Sahip  

40 3,3450 0,82647 0,13068 -2,531 78 0,013 

Otizm 

Tanılı 

Çocuğa 

Sahip 

40 3,8150 0,83437 0,13193 
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Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan örneklemin Amaçlar Alt Boyutu 

puanlarının grup değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen bağımsız grup t testi sonucunda, grupların 

aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (t=-

2,493; p<.05). Sonuç olarak otizm tanılı çocuk sahibi olan grubun ortalamasının 

daha fazla olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.11  Örneklemlerin Grup DeğiĢkenine Göre Evlilik Uyumu Ölçeği Skoru 

Farkının Anlamlılığını Ölçmek Ġçin Yapılan Non-Parametrik Mann Whitney-U Testi 

Bulguları 

 

 

N S.O S.T U W Z P 

Evlilik 

Uyumu 

Ölçeği 

Normal 

GeliĢim 

Gösteren 

Çocuğa 

Sahip 

40 47,49 1899,50 520,500 1340,500 -2,692 0,007 

Otizm 

Tanılı 

Çocuğa 

Sahip 

40 33,51 1340,50 

    Toplam 80     

     

Tablodan görüldüğü üzere, örneklem grubunun Evlilik Uyumu Ölçeğinden aldıkları 

puanların grup değiĢkenine anlamlı bir farklılığa sahip olup olmadığını saptamak 

adına uygulanan  non-parametrik Mann Whitney-U testi sonucunda, gruplar 

arasında normal geliĢim gösteren çocuğa sahip olan grubun daha fazla puan 

aldığından dolayı istatistiksel açıdan p<0.01 seviyesinde anlamlı bir farklılık 

gösterdiği bulunmuĢtur. 
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Tablo 4.12 Örneklemlerin Grup DeğiĢkenine Göre Genel Uyum Alt Boyutu Skoru 

Farkının Anlamlılığını Ölçmek Ġçin Yapılan Non-Parametrik Mann Whitney-U Testi 

Bulguları 

 

 

N S.O S.T U W Z P 

 Normal 

GeliĢim 

Gösteren 

Çocuğa 

Sahip 

40 45,81 1832,50 587,500 1407,500 -2,047 0,041 

Otizm 

Tanılı 

Çocuğa 

Sahip 

40 35,19 1407,50 

    Toplam 80     

     

Tablodan da görüldüğü üzere, örneklem grubunun Genel Uyum Alt Boyutundan 

aldıkları puanların, grup değiĢkenine göre pozitif biçimde farklılığa sahip olup 

olmadığını saptamak adına uygulanan non-parametrik Mann Whitney-U testi 

sonucunda, gruplar arasında normal geliĢim gösteren çocuğa sahip olan grubun 

daha fazla puan aldığı için istatistiksel bakımdan p<0.05  seviyesinde anlamlı bir 

farklılık gösterdiği bulunmuĢtur. 
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Tablo 4.13 Örneklemlerin Grup DeğiĢkenine Göre ĠliĢki Tarzı Alt Boyutu Skoru 

Farkının Anlamlılığını Ölçmek Ġçin Yapılan Non-Parametrik Mann Whitney-U Testi 

Bulguları 

 

 

N S.O S.T U W Z p 

ĠliĢki 

Tarzı 

Normal 

GeliĢim 

Gösteren 

Çocuğa 

Sahip 

40 47,38 1895,00 525,000 1345,000 -2,663 0,008 

Otizm  

Tanılı 

Çocuğa 

Sahip 

40 33,63 1345,00 

Toplam 80     

     

Tablodan da görüldüğü üzere, örneklem grubunun ĠliĢki Tarzı Alt Boyutundan almıĢ 

oldukları puanların, grup değiĢkenine göre göre anlamlı bir farklılığa sahip olup 

olmadığını saptamak adına uygulanan non-parametrik Mann Whitney-U testi 

sonucunda, gruplar arasında normal geliĢim gösteren çocuğa sahip olan grubun 

puanı daha yüksek olduğu için istatistiksel bakımdan p<0.01 seviyesinde anlamlı bir 

farklılık gösterdiği bulunmuĢtur. 
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Tablo 4.14 Örneklem Grubunun Cinsiyet DeğiĢkeni Doğrultusunda Evlilik Uyumu 

Ölçeğinin Alt Boyutu Skoru Farklarının Anlamlılığını Ölçmek Ġçin Yapılan Non-

Parametrik Mann Whitney-U Testi Bulguları 

 

          Cinsiyet N S.O S.T U  W Z  p 

Evlilik 

Uyumu 

Ölçeği 

Kadın 54 44,38 2396,50 492,500 843,500 -2,153 0,031 

Erkek 26 32,44 843,50 

    Total 80     

    ĠliĢki 

Tarzı 

Kadın 54 41,27 2228,50 660,500 1011,500 -0,429 0,668 

Erkek 26 38,90 1011,50 

    Total 80     

    Genel 

Uyum 

Kadın 54 44,19 2386,50 502,500 853,500 -2,050 0,040 

Erkek 26 32,83 853,50 

Total 80     

     

Tablodan da görüldüğü gibi, örneklemlerin Evlilik Uyumu Ölçeğinden aldıkları 

puanların, cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılığa sahip olup olmadığını 

saptamak adına uygulanan non-parametrik Mann Whitney-U testi sonucunda, 

gruplar arasında kadın grubun puanı daha yüksek olduğu için  istatistiksel bakımdan 

p<0.05  seviyesinde anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuĢtur. 

Tablodan da görüldüğü gibi, örneklemlerin ĠliĢki Tarzı Alt Boyutundan aldıkları 

puanların cinsiyete göre pozitif bir farklılığı olup olmadığını saptamak adına 

uygulanan non-parametrik Mann Whitney-U testi sonucundan, istatistiksel bakımdan 

p>0.05 seviyesinde anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuĢtur. 

Tablodan da anlaĢılacağı gibi, örneklemlerin Genel Uyum Alt Boyutundan aldıkları 

puanların, cinsiyete göre anlamlı bir biçimde farklılaĢıp farklılaĢmadığını ölçmek 

üzere yapılan non-parametrik Mann Whitney-U testi bulgularında, gruplar arasın 

puanlamada kadın grubun puanı diğerine kıyasla daha yüksek olduğu için  

istatistiksel bakımdan p<0.05  seviyesinde anlamlı bir farklılık gösterdiği 

bulunmuĢtur. 
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Tablo 4.15 Örneklem Grubunun Maddi Doyum DeğiĢkeni Doğrultusunda Evlilik 

Uyumu Ölçeği‘nin Alt Boyutu Skorları Farklılığın Anlamlılığını Ölçmek Ġçin Yapılan 

Non-Parametrik Mann Whitney-U Testi Bulguları 

 

Maddi Doyum N S.O S.T U  W Z  p 

Evlilik Uyumu 

Ölçeği 

Evet 19 52,34 994,50 354,500 2245,500 -2,545 0,011 

Hayır 61 36,81 2245,50 

    Total 80     

    Genel Uyum Evet 19 53,26 1012,00 337,000 2228,000 -2,743 0,006 

Hayır 61 36,52 2228,00 

    Total 80     

    ĠliĢki Tarzı Evet 19 37,79 718,00 528,000 718,000 -0,586 0,558 

Hayır 61 41,34 2522,00 

Total 80     

     

Tablodan da görüldüğü gibi, örneklem grubunun Evlilik Uyumu Ölçeğinden aldıkları  

puanların, maddi doyum değiĢkenine göre anlamlı bir farklılığa sahip olup olmadığını 

saptamak adına uygulanan non-parametrik Mann Whitney-U testi sonucunda, 

gruplar arasında maddi doyumu iyi olan grubun puanı yüksek olduğu için istatistiksel 

olarak p<0.05  seviyesinde anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuĢtur. 

Tablodan da görüldüğü gibi, örneklem grubunun Genel Uyum Alt Boyutundan 

aldıkları puanların, maddi doyuma göre pozitif(anlamlı) bir farklılığa sahip olup 

olmadığını saptamak adına uygulanan non-parametrik Mann Whitney-U testi 

sonucunda, gruplar arasında maddi doyumu iyi olan grubun puanı yüksek olduğu 

için  istatistiksel olarak p<0.01  seviyesinde anlamlı bir farklılık gösterdiği 

bulunmuĢtur. 

Tablodan da görüldüğü gibi, örneklem grubunun ĠliĢki Tarzı Alt Boyutundan aldıkları 

puanların maddi durum memnuniyeti değiĢkenine göre pozitif (anlamlı) bir farklılığa 

sahip olup olmadığını saptamak adına uygulanan non-parametrik Mann Whitney-U 

testi sonucundan, istatistiksel olarak p>0.05 seviyesinde anlamlı bir farklılık 

göstermediği bulunmuĢtur. 



51 
 

Tablo 4.16 Duygularını Düzenleme Güçlüğü Ölçeği‘nin Alt Boyutları Skorlarıyla  

Evlilik Uyumu Ölçeği‘nin Alt Boyutları Skorları  Arasındaki ĠliĢkiyi Ölçmek Üzere 

Yapılan Spearman Sıra Farkları Korelasyon Analizi Bulguları 

 

  

Evlilik Uyumu 

Ölçeği Genel Uyum ĠliĢki Tarzı 

Duyguları 

Düzenleme 

Güçlüğü Ölçeği 

r 0,047 0,099 -,228* 

p 0,679 0,383 0,042 

N 80 80 80 

Farkındalık r ,382** ,418** -0,041 

p 0,000 0,000 0,716 

N 80 80 80 

Açıklık r 0,135 0,158 -0,057 

p 0,232 0,161 0,614 

N 80 80 80 

Kabul Etmeme r -0,123 -0,094 -0,177 

p 0,279 0,408 0,116 

N 80 80 80 

Stratejiler r -0,073 -0,031 -0,157 

p 0,522 0,782 0,164 

N 80 80 80 

Dürtü r 0,057 0,068 -0,098 

p 0,614 0,546 0,389 

N 80 80 80 

Amaçlar r -,241* -0,219 -0,188 

p 0,032 0,051 0,095 

N 80 80 80 

**p<.01,*p<.05  

 

Tabloda incelendiği gibi  Duyguları Düzenleme Güçlüğü  Ölçeğinin alt Boyutları ile 

Evlilik Uyumu Ölçeğinin alt Boyutları arasındaki iliĢkiyi saptamak için uygulanan  

Spearman Korelasyon analizine göre; 

Duyguları düzenleme güçlüğü ölçeğinin sonucunda görülen toplam puanı ile iliĢki 

tarzı alt boyutunun gösterdiği puan arasında olumsuz biçimde anlamlı iliĢki olduğu 
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saptanmıĢtır(r=- 228, p<.01). Duyguları düzenleme güçlüğü skorları yükseldikçe, 

iliĢki tarzı skorları düĢmektedir. 

Farkındalık alt boyutunun gösterdiği skor ile evlilik uyumu  ölçeği skoru arasında 

olumlu biçimde anlamlı iliĢki olduğu saptanmıĢtır.(r= 814, p<.01). Farkındalık skorları 

yükseldikçe, evlilik uyumu skorlarıda yükselmektedir. 

Farkındalık alt boyutunun gösterdiği skor ile genel uyum alt boyutu skoru arasında 

olumlu biçimde anlamlı iliĢki olduğu saptanmıĢtır (r= 814, p<.01). Farkındalık skorları 

yükseldikçe, genel uyum skorları da yükselmektedir. 

Amaçlar alt boyutunun gösterdiği skor ile evlilik uyumu ölçeği  skoru arasında 

anlamsız biçimde anlamlı iliĢki olduğu saptanmıĢtır (r=- 241, p<.05). Amaçlar skoru 

yükseldikçe, evlilik uyumu skor düĢmektedir.  
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

TARTIġMA VE YORUM 

Otizm Tanılı Çocuğa Sahip Olan ve Olmayan Ailelerin Duygularını Düzenleme 

Güçlüğü KarĢılaĢtırılması 

Otizm tanılı çocuğa sahip olan bireylerin duyguları düzenleme güçlüklerinin daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Duyguları düzenleme sürecinde diğer bireylerin 

vereceği tepkiler kiĢilerin duygu düzenleme stratejilerini etkiler çünkü bu aynı 

zamanda sosyal bir süreçtir. Duygu düzenleme süreci hem olumlu hem de olumsuz 

duyguları içerir. Bireyler bu duygularını yansıtırken duygu dalgalanmaları gösterebilir 

ve bu süreçte iniĢ ve çıkıĢlar olabilir. Duygulanımdaki değiĢiklikler her daim 

bireylerin ulaĢmak istediği düzeyde olmayabilir. Ayrıca, birey bazen kaçmak istediği 

duygulara daha fazla teslim olur. Otizm tanısı alan bireylerin karĢı karĢıya kaldığı 

sorunlardan biri de duygu regülasyonudur. Otizm tanılı bireyler duygularını 

düzenlemede güçlük yaĢarlar. Buradaki önemli etkenlerden birisi dil konuĢma 

becerilerinde ki geriliktir. Bu noktada otizm tanılı çocuğu olan ebeveynler bu durumu 

içselleĢtirebilir ve bu süreç duygularını düzenlemede güçlük yaĢamalarına sebebiyet 

verebilir. Yaman ebeveynlerle yaptığı çalıĢmada, ebeveyn davranıĢlarının çocukların 

duygu regülasyonu ile iliĢkisini incelemiĢtir. AraĢtırma sonuçları gösteriyor ki 

ebeveyn davranıĢlarının demokratikliği ile duygu regülasyonu arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır. 120 Jabeen ve Anil-ul-Haque çalıĢmalarında, ebeveyn tutumları ile duygu 

düzenleme becerisi arasındaki iliĢkiyi incelemiĢ ve anlamlı bir sonuç elde etmiĢlerdir. 

121  Sosyal destek eksikliği de otizm tanılı çocuğu olan ebeveynlerin karĢılaĢtıkları 

diğer problemlerdendir. Bu noktada ebeveynler hem çocukları ile fazladan 

ilgilenmeli, hem diğer insanların otizme karĢı bakıĢ açıları ile uğraĢmalı hem de 

kendileri ile ilgilenmeleri gerekmektedir ki bu da ebeveynlerin duygu düzenleme 

güçlüklerini etkileyen diğer faktörlerdendir. Saruhan çalıĢmasında sosyal ve 

duygusal yalnızlı ile duygu düzenleme güçlüğü arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. 

AraĢtırmanın sonucuna göre annenin eğitim düzeyi, ailenin maddi geliri, yaĢanılan 

bölgeye göre duygu düzenleme güçlüğünün puanlamasında farklılaĢma olmamasına 

karĢın babanın eğitim düzeyine göre farklılık gösterdiği görülmüĢtür. Sosyal ve 

duygusal yalnızlık ile duygu düzenleme güçlüğü ve duygu düzenleme güçlüğünün 

                                                
120

 Betül Yaman, Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Mizaç Özellikleri Ve Duygu Düzenleme 

Becerileri Üzerindeki Rolü, IĢık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, 

Ġstanbul, 2018, s.21-25 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 
121

 Farah Jabeen vd., Parenting styles as predictors of emotion regulation among adolescents, 

Pakistan Journal of Psychological Research, 28(1), 2013, s.85-105. 
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alt boyutları arasında pozitif bir iliĢki saptanmıĢtır. 122  Yıldız, yalnızlıkta duygu 

düzenleme yöntemlerinin aracılığını yaptığı çalıĢmada incelemiĢtir. Bu çalıĢmayı  

14-19 yaĢ arasındaki gençlerle yapmıĢtır. AraĢtırma bulgularına göre internal 

iĢlevsel duygu düzenleme, internal iĢlevsiz duygu düzenleme ve external iĢlevsel 

duygu düzenlemenin yalnızlığın anlamlı bir aracıdır. Bu bulgular ıĢığında, bireyin 

yalnızlık seviyesi arttıkça, internal ve external iĢlevsel olarak duygu düzenlemede 

zorluk yaĢadığı görülmüĢ; yalnızlığın da internal Ģekilde yaĢandığı düĢünüldüğünde 

duygu düzenlemenin yalnızlığa etki edebileceği dile getirilmiĢtir. 123 Ek olarak, duygu 

düzenleme güçlüğü psikolojik olarak da görülebilir. Akhun‘un üniversite öğrencileri 

ile yaptığı araĢtırmasında duygu düzenleme güçlüğünün, negatif duygularla karĢı 

karĢıya kalındığında hedefler(hedefe yönelik davranıĢlar), açıklık(duygusal tepkilerin 

belirgin olmaması) ve stratejiler( duygu düzenlemedeki sınırlılıklar) alt boyutlarının 

psikolojik belirtileri olumlu yönde anlamlı biçimde yordadığı gözlemlenmiĢtir. 

AraĢtırmanın bulguları erken dönem uyumsuz Ģemalar ile duygu düzenleme 

güçlüğünün bağlantılı olduğunu göstermiĢtir. 124 

 

Otizm Tanılı Çocuğa Sahip Olan ve Olmayan Ailelerin Duygularını Düzenleme 

Güçlüğü Alt Boyutu Olan Farkındalık Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması 

Duygu düzenleme güçlüğü alt boyutu olan farkındalık düzeyinin otizm tanılı çocuğa 

sahip olmayan bireylerde daha yüksek olduğu görülmektedir. Roemer ve arkadaĢları 

sosyal kaygı üzerinde farkındalık ve duygu düzenlemenin etkilerini 411 yetiĢkin birey 

ile yaptıkları çalıĢmada incelemiĢlerdir. AraĢtırma bulguları farkındalık ve duygu 

düzenleme güçlüğü arasında olumsuz bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir. 125 Vujanovic, 

Bonn-Miller, Bernstein, McKee ve Zvolensky, farkındalık ve duygu düzenleme 

güçlüğü arasındaki iliĢkiyi 193 genç birey ile yaptıkları çalıĢmada incelemiĢlerdir. 

AraĢtırma bulguları iki değiĢken arasında olumsuz yönde iliĢki ortaya koymuĢtur. 126 

                                                
 

 
123

 Mehmet Ali Yıldız, Ergenlerde yalnızlık ile pozitiflik arasındaki ilişkide duygu düzenleme 

yöntemlerinin çoklu aracılığı, Eğitim ve Bilim, 41(186), 2016, s.217-231. 
124

 Mehin Akhun, Üniversite öğrencilerinde, algılanan ebeveynlik biçimleri, erken dönem 

uyumsuz şemaları, benlik kurguları, ayrılma-bireyleşme ve duygu düzenleme güçlüğünün 

psikolojik belirtilerle ilişkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim 

Dalı, 2012, s.67 (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi). 
125

 Lizabeth Roemer vd., Mindfulness and emotion regulation difficulties in generalized anxiety 

disorder: preliminary evidence for independent and overlapping contributions, Behavior therapy 

 40(2), 2009, s.142-154. 
126

 Anka Vujanovic vd., Incremental validity of mindfulness skills in relation to emotional 

dysregulation among a young adult community sample, Cognitive Behaviour Therapy, 39(3), 2010, 

s.203-213. 
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Hill ve Updegraff farkındalık ve duygu düzenlemenin birbirleri ile iliĢkili olduğunu 

tespit etmek üzere 103 üniversite öğrencisi ile yaptıkları çalıĢmada bu iki değiĢken 

arasında olumsuz iliĢki olduğunu belirtmiĢlerdir. 127 Pepping, Davis ve O‘ Donovan, 

bağlanma ve farkındalık iliĢkisinde duygu düzenlemenin etkisine göz atmıĢlardır. 

Bulgular bağlanma ve farkındalık arasında iliĢki olduğunu ve duygu düzenlemenin 

bu bağlamda aracı olduğunu göstermektedir. Gregoiro ve Gouveio, farkındalık ve 

duygu düzenleme iliĢkisi arasındaki iliĢkiyi bulmak için 573 yetiĢkin ile yaptıkları 

araĢtırma sonucunda farkındalık ve duygu düzenleme güçlüğü arasında olumsuz bir 

iliĢkinin olduğunu belirtmiĢtir. Lutz ve arkadaĢları farkındalık ve duygu düzenleme 

iliĢkisini nörobiyolojik açıdan gözlemlemek için FMRI yöntemini kullandıkları 44 

yetiĢkin ile çalıĢmalarını yürütmüĢlerdir. ÇalıĢmanın bulgularına göre farkındalık ve 

duygu düzenlemenin nörobiyolojik açıdan iliĢkili olduğunu belirtmiĢlerdir. 128  Bu 

sonuçlara bakıldığında otizm tanılı çocuğu olan ebeveynlerin farkındalık düzeyinin 

daha güç olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki süreçte bireyin kendisine ve çocuğuna 

ayırdığı vakit dikkate alındığında beklenen bir sonuç olduğu yorumunda 

bulunabiliriz. Otizm tanılı bir çocuğu olan ebeveynler eĢlerine ve kendilerine 

harcamaları gereken enerjinin birçok kısmını çocuklarına harcarlar ve bu bireylerin 

kendilerinin ve eĢlerinin değil daha çok otizmin ve çocuklarının farkında olmalarına 

sebebiyet verebilir. Birey kendisinin ya da eĢinin duygularından çok çocuğunun 

ihtiyaç ve duygularını anlamaya daha fazla enerji harcayarak öz farkındalığını da 

minimum düzeye indirger. Yapılan bu araĢtırma sürecinde görüĢme yapılan 

ailelerden alınan geri bildirim uzun zamandır kendilerine vakit ayırmadıkları ve uzun 

zamandır onları neyin mutlu ettiğini gerçekten hatırlamadıklarından bahsetmiĢlerdir. 

Burada kendileriyle kalamayan bireyler duygularının ne olduğunu ya da dıĢa vurulan 

duygularıyla nasıl baĢa çıkmaları gerektiğini bilemediklerini; bu süreç içerisinde 

duygu odaklı değil daha çok mekanik bir robot gibi sadece çocukları ve çocukları ile 

ilgili geliĢim sürecini incelediklerinden bahsetmiĢlerdir. 

Otizm Tanılı Çocuğa Sahip Olan ve Olmayan Ailelerin Duygularını Düzenleme 

Güçlüğü Alt Boyutu Olan Açıklık Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması 

Duygu düzenleme güçlüğü alt boyutu olan açıklığın otizm tanılı çocuğa sahip 

olmayanlarda daha yüksek olduğu görülmektedir. Soykan araĢtırmasında borderline 

örüntüler görülen kiĢilerde bağlanma biçimleri, duyguları fark etme ve duygu 

düzenleme güçlüğü iliĢkisi arasındaki iliĢkileri araĢtırmıĢtır. Yapılan incelemelere 

                                                
127

 Christina Hill ve Updegraff, J. A., Mindfulness and its relationship to emotional regulation, 

Emotion, 12(1), 2012, s.81. 
128

 Jacqueline Lutz vd., Mindfulness and emotion regulation—an fMRI study, Social cognitive and 

affective neuroscience, 9(6), 2013, s.776-785. 
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göre bağlanma biçimleri ve duygu düzenleme güçlüğü alt boyutu olan açıklık 

arasında olumsuz yönde iliĢki gözlemlenmiĢtir. 

Sonuç olarak duygu düzenleme güçlüğünün alt boyutları yönünden  duyguların 

farkındalığı ile iliĢkisi incelendiğinde ,stratejiler , kabul etmeme , amaçlar  ve açıklık 

alt boyutlarının duygu farkındalığı ile olumlu yönde iliĢkinin olmadığı sonucuna 

varılmıĢtır. 129 

Elde edilen alt boyutu incelediğimizde gözlemlenen alanlarda  kiĢilerin karĢılıklı 

duygu aktarımında gösterdikleri davranıĢların fark edilir ve tepkisel olarak en doğru 

davranıĢı gösterip göstermedikleriyle ilgilidir. Otizm tanısı almıĢ çocukların duygu 

regülasyonunda sorun yaĢıyor olmaları önceden de bahsettiğimiz gibi anne ,baba 

veya bakım vereni mekanikleĢtirebiliyor. Bu süreçte mekanikleĢen birey 

davranıĢlarının yanı sıra duygularını da mekanikleĢtirebilmektedir. Bu nokta da 

çocuklarıyla daha fazla ilgilenen bireyler  daha çok davranıĢ odaklı yaklaĢmaktadır 

çünkü otizm tanılı çocuklar uygun duruma uygun tepki vermekte zorlandıkları için bir 

süre sonra ebeveynler de duygusal olarak ketlenme yaĢabilmektedirler. Çocuklarına 

verdikleri duygusal tepkiler zaman zaman çocukları tarafından durumla uyumlu 

anlaĢılamadığı için ebeveyn bir süre sonra duygu odaklı davranmayı bırakıp iletiĢimi 

davranıĢsal olarak kurmaya baĢlar. Bu süreci hayatının tümüne genelleyen ebeveyn 

kendi iliĢkisinde de duygu odaklı değil daha davranıĢ odaklı tutumlar göstermeye 

baĢlar. Duygu verilmeden sergilenen davranıĢın karĢı taraf açısından uygun 

algılanamaması bu alt boyutun otizmli çocuğu olan ailelerde neden daha düĢük 

çıktığını açıklamaktadır. 

 

Otizm Tanılı Çocuğa Sahip Olan ve Olmayan Ailelerin Duygularını Düzenleme 

Güçlüğü Alt Boyutu Olan Kabul Etmeme Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması 

Duygu düzenleme güçlüğü olan bireylerde bu durumu  kabul etmemenin otizm tanılı 

çocuğa sahip olan bireylerde daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu noktada 

ebeveynin dıĢ etkenlerden aldığı ‗sürekli yorum ve eleĢtiriler‘ bireylerde inkar 

mekanizmasını çalıĢtırır ve kabul etmeme sürecini arttırır. Ailelerle yapılan 

görüĢmelerden alınan geri bildirim üzerine ailelerin ilk red ve kabul etmeme süreci 

çocuklarına ilk tanı  konduğu anda baĢlamaktadır. Bu süreci kabul etmeye baĢlayan 

ailelerin bir kısmı bunu çevresine söylemekten çekinmemekte ancak diğer bir kısmı 
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kendi kabul süreçlerinde zorlandıkları için çevresine söylemekten kaçınmaktadır. 

Kabullenme sürecini atlayan aileler çocukları eğitime baĢladıklarında da ‗sürekli 

yorum ve eleĢtirilere‘ maruz kalmaktadırlar. Çocuğun içinde bulunduğu yaĢa göre 

anaokulu, kreĢ ve okul bulmakta zorlanan ebeveynlerin genel olarak aldıkları geri 

dönüt çocuklarının diğer çocukların sınıf uyumunu bozdukları üzerine olmaktadır ve 

bu süreçte aile karĢı taraftan kabul görememektedir. BaĢvurulan kurumlarda 

çocuğun kuruma kabul sürecinde kurumlar ailelerden gölge öğretmen veya bireysel 

ilgilenecek kiĢi talebinde bulunmakta ve  bu talep aileleri psikolojik olarak etkilediği 

kadar maddi yönden de olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklarında bir geliĢim 

geriliği olduğu için iletiĢim ve sosyal becerilerde geri olmasının ve hatta sınıf 

düzenine zaman zaman aykırı davranmasının onun otizm tanısı sebepli olduğunu 

karĢı tarafın kabul edip bu farkındalıkla eleĢtiri ve yorum yapmalarını 

beklemektedirler ancak birçok ebeveyn bu eleĢtirileri bile kabul etmemektedir. 

Çünkü okul bulma ve kayıt olma, kabul edilme süreci onlar için zorlu ve uzun bir 

süreçtir. DıĢ kaynaklarla yaĢadıkları bu olumsuz deneyimler zamanla ebeveynlerin 

dıĢ dünyada aldıkları tepkileri birbirlerine yansıtmalarına ve bu bağlamda 

karĢıdakinin duygu ve tutumlarını da kabul etme de zorluk yaĢamalarına sebebiyet 

verebilir. 

Aktif duygu düzenleme duyguları fark etme ve farkında olarak duyguyu tanımasını 

da ele alan duyguların özümsenmesini ele alan negatif duygunun yaĢantılanmasın 

da duyguyu düzenleyerek doğru bir Ģekilde devam ettirmeyi de içeren bir durumdur. 

Saruhan yaptığı çalıĢmada sosyal ve duygusal yalnızlık ile kabul etmeme arasında 

pozitif bir iliĢki bulmuĢtur.130  

Otizm Tanılı Çocuğa Sahip Olan ve Olmayan Ailelerin Duygularını Düzenleme 

Güçlüğü Alt Boyutu Olan Dürtü Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması 

Duygu düzenleme güçlüğünün alt boyutu olan dürtünün otizm tanılı çocuğa sahip 

olan bireylerde daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan araĢtırmada duygu 

boĢaltımının sağlıklı yapılamadığı durumlarda duygunun kontrolsüzce dıĢa 

vurumunu gerçekleĢtiğini dile getiren ebeveynler bunları kontrol etmekte 

zorlandıklarını dile getirmiĢlerdir. Özellikle olumsuz duygulardan muzdarip olan 

ebeveynler bunların baĢa çıkması daha zor duygular olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Olumsuz duygulara tahammülleri en aza düĢen ebeveynler bu duyguları 

yaĢadıklarında her Ģeyi yıkıp dökmek istediklerinden ve kontrolsüzce etrafa 

saldırmak istediklerinden bahsetmiĢlerdir. Burada olumsuz duygulara karĢı dürtü 
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kontrolü yapamayan ebeveynin duygu düzenlemede güçlük yaĢadıklarını 

gözlemleyebiliriz. Özellikle eĢiyle olan iliĢkisinde karĢılıklı tarafların birbirlerine 

destek olmaması, bireyleri duygu ve dürtü kontrolü yapmaları konusunda daha 

zorladığını ve bununla baĢa çıkamadıkları için daha yıkıcı davranıĢlar sergilediklerini 

dile getirmiĢlerdir. 

Negatif duyguların yaĢandığı sırada, dürtüler kontrol edilememektedir. Aydın yaptığı 

araĢtırmalarda öğrencilerin duygu düzenleme ile sosyal kaygı arasındaki iliĢkisini 

gözlemlemiĢtir. Gözlemleri sırasında elde ettiği sonuçlara göre Psikolojik olarak 

desteklenen grubun dürtü puanlarının almayanlara göre daha düĢük olduğu 

gözlemlenmiĢtir.131 

 

Otizm Tanılı Çocuğa Sahip Olan ve Olmayan Ailelerin Duygularını Düzenleme 

Güçlüğü Alt Boyutu Olan Amaç Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması 

Duygu düzenleme güçlüğünün alt boyutu olan amaçların otizm tanılı çocuğa sahip 

olan katılımcılarda daha yüksek olduğu görülmektedir. Karagöz kendini yaralamanın 

bireysel (duygu düzenleme güçlüğü) ve çevresel risk faktörleri (çocukluk örselenme 

yaĢantıları) açısından Amatem‘de yatan alkol bağımlılarıyla bir inceleme 

yürütmüĢtür.  

ÇalıĢmanın sonuçları gösteriyor ki, negatif duygularla karĢı karĢıya kalan kiĢiler 

duygu düzenleme biçimlerinde, hedefe yönelik tutumlarında ve davranıĢlarını kontrol 

etme de güçlük yaĢadıkları gözlemlenmiĢtir. 132Akdur ve Aslan tarafından yapılan 

çalıĢmada, duygusal zeka ile iliĢki doyumu ve duygu regülasyonu güçlüğü ile ilgili 

inceleme yapmıĢtır. Bu inceleme sonuçlarına göre duygusal zeka, iliĢki doyumları ile 

amaç arasında olumlu bir iliĢki bulunamamıĢtır. 133 Elde edilen bulgular 

doğrultusunda amaçlar alt ölçeğinin negatif duyguları yaĢantılayan bireylerin hedef 

odaklı tutumlar sergilemesi daha güç olabilir. Daha önceden de bahsedildiği gibi bu 

ölçekte  de kiĢi deneyimlediği negatif yaĢantılarda zaman zaman dürtü kontrolünde 

zorlanmakta ve normal dıĢı tutumlar gösterebilmektedir.  
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Sergilenen bu aĢırı davranıĢlar bireyin tutum ve hedef arasındaki sürecini sekteye 

uğratabilir ve sergilediği tutumda istediği geri dönüĢü alamayan birey hedef 

noktasını yani tutumdaki amacı göz ardı edebilir. Otizm tanılı çocukları olan 

ebeveynlerin duygu düzenlemede daha da zorluk yaĢadığı sonucuna baktığımızda, 

yaĢanan bu zorluk bireyleri tutarlılık ve süreklilik amaçlarından alıkoymaktadır. Bu 

dönüt özellikle çocuklarına yeni edinim kazandırmaya çalıĢan ailelerden edinilmiĢtir. 

Eğitimcilerinin belirlediği amaçları evde çalıĢan ve destekleyen ebeveynler, 

çocuklarından bekledikleri geri dönütü almadıklarında baĢta koydukları hedefi es 

geçebiliyorlar. Örneğin, çalıĢmanın baĢında amaç çocuğa al-ver yönergelerini 

kazandırmak olan ebeveyn bir süre sonra çocuğa ‗ver‘ yönergesini verdiğinde ve 

çocuk tarafından geri dönüt almadığında kendilerinin çocuğun elinden nesneyi 

aldıklarını söylemiĢlerdir. Bu durumda ebeveynin psikolojik destek alarak duygu 

kontrolünü güçlendirmesi sağlanabilir. 

 

Otizm Tanılı Çocuğa Sahip Olan ve Olmayan Ailelerin Evlilik Uyumlarının 

KarĢılaĢtırılması 

Otizm Tanılı çocuğa sahip olmayan bireylerin evlilik uyumunun daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Evlilik uyumu alt boyutu olan iliĢki tarzının otizmli çocuğa sahip 

olmayan bireylerde daha yüksek olduğu görülmektedir. Evlilik uyumu alt boyutu olan 

genel uyumun otizmli çocuğa sahip olmayan bireylerde daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  Ġki bireyin birbirlerini bir bütün olarak tamamlamaları evlilikteki uyum 

düzeyini arttırmaktadır. KiĢilerin birbirlerine karĢı uyumlu olmaları ile bir bütün olarak 

uyum sağlanması mümkün olur. Buradaki bir bütün olarak uyum ile kastedilen 

duygusal, cinsel, iliĢkisel ve sosyal olarak bireylerin birbirlerini tamamlamasıdır. 

Çiftlerin birbirleri tarafından beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karĢılanmaması ya da 

libidinal enerjilerinin farklı bir nesneye aktarımı bu bütüncül uyuma ket vurabilir. 

Bireyler birbirlerinin ihtiyaçlarını karĢılayabildikleri kadar uyumlu bir iliĢki elde 

edebilirler. ĠliĢki de uyumlu olabilmek, çiftler arasında ki iletiĢim, cinsel açıdan 

birbirlerine doyum sağlayabilme, birlikte karar verebilme, birbirlerine açık ve Ģeffaf 

olabilmeyi gerektirir.  

Çiftler birbirlerini ne kadar destekler ve yapıcı olurlarsa iliĢkilerinde ki problemler 

daha tolere edilebilir bir hal alır. ĠliĢkilerde ki kırılma, yıpranma, duygusal patlamalar 

(katarsis), incinme yaĢanabilir ancak burada önemli olan bu duygular karĢısında 

olabildiğince yapıcı ve Ģeffaf tutumlar sergileyebilmek evlilik uyumunu olumlu yönde 

güçlendirecektir. 
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ĠliĢkinin devamı için interaktif bir çaba hali gerekir. Bu çabadaki balans iliĢki 

uyumunu o denli olumlu etkileyecektir. Bu süreçte etkili diğer bir konu cinsel hayattır. 

Bu çalıĢma doğrultusunda yapılan görüĢmelerde, ebeveynlerin bir kısmının ilk 

çocukları otizm tanılı olduğunda ikinci çocuğu yapmakta daha çekinceli 

davrandıklarını belirtmiĢlerdir. Bazı bireyler bunun eĢleriyle cinsel hayatlarını da 

etkilediğini belirtmiĢlerdir. 

Evlilik uyumu için çiftlerin eĢit oranda enerji ve duygu paylaĢımı yapmaları da 

gerekir. Otizm tanılı çocuğu olan ailelerin bu duygu ve enerjilerini eĢlerinden çok 

çocuklarına harcadığını ve bu sebeple eĢlerinin onlara ya da onların eĢlerine 

yetemediklerini düĢündüklerini belirtmiĢlerdir. Çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesi 

ebeveynin her Ģeyden daha çok önceliği haline geldiği durumda bireyler sosyal, 

cinsel ve iliĢkisel anlamda ne kendilerine ne de partnerlerine yeterli zaman 

harcamadıklarını dile getirmiĢlerdir. Özellikle iliĢkilerinde ki problemleri gidermek 

adına çocuk yapmaya karar veren ve çocukları otizm tanılı olan bireyler, kurtarmak 

için uğraĢtıkları evliliklerinin daha uyumsuz bir sürece geçtiğini belirtmiĢlerdir. 

EĢler çocuk sahibi olduktan sonra, evlilik sürecinde yeni bir döngüye girerler ve 

üstlendikleri rollerde değiĢiklikler görüĢmeye baĢlar. Çocuklarının geliĢimsel bir 

geriliği olduğunu öğrenen ebeveynler, bu rollerine ek olarak daha fazla stres altına 

girmektedirler. Bu durumlarda genellikle anne evde çocukla ilgilenirken, baba 

zorlaĢan ekonomik koĢullar sebebiyle daha yoğun bir çalıĢma temposuna 

girmektedir. Bu yeni süreç aile içi geçimsizlik, huzursuzluk, çatıĢmalar, 

anlaĢılamama gibi süreçler yaĢanmasına sebebiyet verebilir. Bu süreçler baĢta 

çocuk olmak üzere bütün aile bireylerini negatif yönde etkiler. Bu sebepler çiftler 

arasındaki uyum ile çocuğun uyumu arasındaki iliĢki genellikle araĢtırılan 

konulardandır. Ġnci ve Tüfeki çalıĢmalarında evlilik uyumu ve yaĢam doyumu 

arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Bu çalıĢmanın örnekleminde engelli çocuğu olan 

ebeveynlerden oluĢmaktadır. Bulgular gösteriyor ki engelli çocuğu olan ebeveynlerin 

evlilik uyumu daha düĢük düzeydedir. 134  Longo ve Bond çalıĢmalarında engelli 

çocuğu olan ebeveynlerin evlilik iliĢkilerinin negatif yönde gittiği sonucunu 

bulmuĢlardır. 135 Florian ve Findler çalıĢmalarında serebral palsi tanısı almıĢ çocuğu 

olan anneler ile normal geliĢim gösteren çocuğa sahip anneler arasındaki özgüven 

ve evlilik uyumu arasında ki iliĢkiyi incelemiĢ ve sonucunda serebral palsi tanısı 
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almıĢ çocuğu olan annelerin evlilik uyumunun daha düĢük olduğunu belirtmiĢlerdir. 

136 Bolman yaptığı çalıĢmada yaygın geliĢimsel bozukluk tanısı almıĢ çocuğu olan 

ailelerin boĢanma oranının %80 olduğunu belirtmiĢtir. 137  Ancak bazı çalıĢmalar 

gösteriyor ki otizm tanısı almıĢ bir çocuğa sahip olmak bazı eĢlerin birbirlerine 

yakınlığını arttırmakta ve evlilik uyumunu pozitif yönde etkilemektedir.138 139  Yapılan 

bazı çalıĢmalar çocuğun evliliği pozitif yönde, bazıları ise nötr biçimde etkilediğini; 

bazı çalıĢmalar bunun bir boĢanma sebebi olduğunu bazıları ise tam zıttı yönünde 

evliliği daha da güçlendirdiğini göstermektedir. 140 

 

Duygularını Düzenleme Güçlüğü ve Alt Boyutları Ġle Evlilik Uyumu Alt 

Boyutları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi  

Duyguları düzenleme güçlüğü ile iliĢki tarzı alt boyutu arasında olumsuz biçimde 

anlamlı iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Duyguları düzenleme güçlüğü puanları 

yükseldikçe, iliĢki tarzı puanları düĢmektedir. Farkındalık alt boyutu ile evlilik uyumu 

arasında olumlu bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Farkındalık puanları artıkça, evlilik 

uyumu puanları artmaktadır. Farkındalık alt boyutunun en önemli noktası bireyin 

duygusal tepkilere karĢı farkındalığının olmamasıdır. Ölçekte kiĢilerin cevaplarında 

ki puanlamalar yükseldikçe evlilik uyum düzeyi de eĢdeğer olarak artmaktadır. 

KiĢilerin eĢlerinin duygularına karĢı olan tepkilerindeki uyum, iliĢkideki uyum 

düzeyini de olumlu ynde etkilemektedir. KiĢiler partnerine kendilerini ifade 

edebildiklerini ve anlaĢıldıklarını hissettiklerinde, partnerlerine olan tutumlarında ki 

farkındalık düzeyi de artmaktadır. KiĢi anlaĢılmadığını ve kendini yeterince ifade 

edemediğini düĢünüyorsa partnerine karĢı olan duygu yansıtması da aynı Ģekilde 

değiĢim gösterebilir. AnlaĢılmadığını, fark edilmediğini düĢünen birey; karĢı tarafa 

aynı yansıtmayı yapar. Buradaki sergilenen davranıĢlar uyumlu bir iliĢkiye ket vuran 

davranıĢlardır. Bu bağlamda bu boyutların arasındaki iliĢkinin neden pozitif olduğunu 

açıklamıĢ oluruz. Farkındalık alt boyutu ile genel uyum alt boyutu arasında olumlu 

bir anlamlı iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Farkındalık puanları yükseldikçe, genel uyum 
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puanları da yükselmektedir. Amaçlar alt boyutu ile evlilik uyumu arasında olumsuz 

yönde anlamlı bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Amaçlar puanı yükseldikçe, evlilik 

uyumu düĢmektedir. Bireyin duygularını düzenlerken ve davranıĢlarını kontrol 

ederken hedeflediği amaçlara uygun davranması, evlilikte ki uyumu arttırmaktadır. 

Ancak bu davranım tam tersi yönde olduğunda yani bireyin amaçlarına ulaĢmada 

güçlük çekme oranı arttıkça evliliğinde ki uyum da düĢüĢe geçmektedir. 

Rıza evli kiĢilerin biliĢsel duygu düzenleme ile evlilik doyumu arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢ ve araĢtırmanın bulgularına göre biliĢsel duygu düzenleme ve evlilik 

doyumu arasında olumsuz bir iliĢki bulmuĢtur. 141  Alipour ve arkadaĢları negatif 

biliĢsel duygu düzenleme stratejileri ve evlilik doyumu arasında olumsuz bir iliĢki 

tespit etmiĢtir. 142 Kraaiji ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada çocuk sahibi olamayan 

çiftlerin negatif biliĢsel duygu düzenleme biçimlerine daha çok baĢvurduğunu 

belirtmiĢlerdir. 143 Bloch ve arkadaĢları duygu düzenleme ve evlilik doyumu arasında 

pozitif bir iliĢki bulmuĢlardır. 144 Özgüven yaptığı çalıĢmada çiftlerin uyumlu bir evliliği 

olması için duygularını karĢı taraf ile paylaĢmanın, empatinin, kiĢilerarası farklılığı 

kabul etmenin sevgiyi karĢı tarafa aktarabilmekte gerekli olduğunu belirtmiĢtir. 145 
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ÖNERĠLER 

Otizm tanısı almıĢ çocukların ebeveynlerinin duygu düzenleme güçlüklerinin 

incelendiği bu çalıĢmanın bulguları ebeveynlere ve bu alanda araĢtırma yapacak kiĢi 

ve uzmanlara sunacağı çeĢitli öneriler aĢağıdaki Ģekildedir. 

Yapılan çalıĢmaların bulgularına göre, bu konuyla ilgili araĢtırma yapacak kiĢiler ve 

uzmanlar, otizm tanısını, otizm tanısı almıĢ çocuğu  olan ebeveynlerin ve normal 

geliĢim gösteren çocuğu olan ebeveynlerin evlilik, duygu düzenleme güçlükleri ve 

evlilik uyumu gibi çeĢitli değiĢkenlerin iliĢkilerini inceleyebilirler. Otizm tanılı çocuğu 

olan ebeveynlerin evlilik uyumlarının ve duygu düzenleme güçlüklerinin daha zor 

olduğu görülmüĢtür.  Ancak bu çalıĢmanın kısıtlılıkları Ġstanbul ili olduğu için, çeĢitli 

kırsal ve kentsel bölgelere göre de değerlendirilmesi yapılabilir. 

Otizm tanılı çocuğu olan ebeveynlerle çalıĢan uzmanların ebeveynlerin duygu 

düzenlemeleri ve evlilik uyumu ile ilgili yaptığı çalıĢmalarda bu bulguyu göz önünde 

bulundurarak terapi ve danıĢmanlık süreçlerine devam edebilir yahut seminerler 

düzenleyebilirler. Otizm tanılı çocuklar için okul öncesi eğitim konusunda da kurum 

sahipleri ve okul öncesi öğretmenlerinin daha duyarlı davranmaları ve bu süreçte 

çocuğa ve ebeveynlere tutumlarında iĢ birlikçi olmalarını tavsiye ederim.  

ÇalıĢmanın bulguları göstermektedir ki otizm spektrum bozukluğu günden güne 

yaygınlaĢmaktadır. Sebebi tam olarak henüz bilinemeyeceği için koruyucu önlemler 

almak pek mümkün olmasa da, yaĢamın ilk üç yılında ki gözlemler erken tanı ve 

müdahale için oldukça önemlidir. Eğitime ne kadar çabuk baĢlanırsa otizm tanısı 

almıĢ çocuğun geliĢimine o kadar çabuk müdahale edilmiĢ olur. 

Ayrıca araĢtırmanın bir diğer kısıtlılığı olarak ebeveynlerin evlilik uyumu ya da duygu 

düzenlemesinde güçlük yaĢarken burada ki etmeni otizm tanısı almıĢ çocuğu olan 

ebeveynler olarak değerlendirdik. Ancak bu noktada ebeveynlerin patolojileri de göz 

önüne alınarak çalıĢmaların daha geniĢ boyutta yapılması tavsiye edilir. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

KAYNAKÇA 

KĠTAPLAR 

AKIN Ahmet Çelik ve Eyüp, Psikolojide güncel kavramlar III aile-evlilik, Nobel 

Akademik Yayıncılık, Ġstanbul, 2015. 

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders (DSM-5®), American Psychiatric Pub,2013. 

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders, 4rd edn, Washington, DC. Deutsche Ausgabe: Diagnosti, 1996. 

AYDIN Aydan, Otizmde Ġlk Adım, Epsilon Yayıncılık, 2003. 

BALTAġ Zuhal ve BALTAġ Acar, Stres ve baĢa çıkma yolları, Remzi Kitabevi, 

Ġstanbul, 2008. 

BORAN Fahrunisa, AĢk ve Evlilik, Epsilon Yayıncılık, Ġstanbul,  2003. 

COLEMAN Mary, The Neurology of Autism, Oxford University Press, Colombo, 

2005 . 

FAZLIOĞLU YeĢim ve Yurdakul Meral, Otizm-Otizmde Görsel ĠletiĢim Tekniklerinin 

Kullanımı,  Morpa Yayınları, Ġstanbul, 2005. 

FIġILOĞLU Hürol, Lisansüstü Öğrencilerin Evlilik Uyumu, Psikoloji Dergisi, 7,28, 

1992. 

GRAZIANO M.ANTHONY. , Developmental Disabilities: Introduction To A Diverse 

Field, Allyn & Bacon, 2002. 

GRAZĠANO Anthony, Developmental Disabilities: Introduction To A Diverse Field, 

Allyn & Bacon, 2002. 

GROSS James ve ROSS Thompson, Emotion regulation: Conceptual foundations, 

Gross J.J. (Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press, 2007. 

GROSS James,  Handbook of Emotion Regulation. Guilford publications, 2013. 

GROSS James,  Handbook of Emotion Regulation. Guilford publications, 2013. 

GÜNEġ Ahmet, Otizm ve Otistik Çocukların Eğitimi,  Ġlya Yayıncılık,  Ġzmir,  2005. 

KOEGEL  Lynn Kern ve CLAĠRE Scovell LaZebnik, Overcoming Autism, Vikiing 

Penguin Group, London, 2004. 

KORKMAZ BarıĢ Yağmur, Çocuklar: Otizm Nedir?,  8. Gün Özel Eğitim 

Rehabilitasyon ve Psikolojik DanıĢma Merkezi,2005. 



65 
 

KÖKNEL Özcan, Ġnsanı Anlamak, 5. Baskı, Altın Kitaplar, Ġstanbul, 1994. 

OZGUVEN Ġbrahim Ethem, Evlilik ve Aile Terapisi PDREM Yayınları, Ankara, 2000. 

ÖZTÜRK Orhan, Ruh  Sağlığı  ve  Bozuklukları, Nobel  Tıp  Kitapevleri, Ankara, 11, 

2004. 

ÖZUSTA Sedat, Otizim, Tanı ve Ayırıcı Tanı, Nobel Tıp Kitapevi, Ġstanbul,  1999. 

ġENER Arzu ve TERZĠOĞLU Günsel, Ailede eĢler arası uyuma etki eden faktörlerin 

araĢtırılması, BaĢbakanlık Aile AraĢtırma Kurumu BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, 

2002. 

TARHAN Nevzat, Mutlu Evlilik Psikolojisi, TimaĢ yayınları, Ġstanbul, 2017. 

WĠNG Lorna, Otizm el rehberi, Çeviri: Semra Kunt, Tohum Türkiye Otizm Erken 

Tanı ve Eğitim Vakfı, Ġstanbul, 2005. 

YALOM Marilyn, Antik Çağlardan Günümüze Evli Kadının Tarihi  (Z.Yelçe ve N. 

Domaniç Çev.), Çitlembik. Ġstanbul, 2002. 

YEġĠLYAPRAK Binnur, ÇalıĢan Anne ve Çocuk,  Morpa Kültür Yayınları,  Ġstanbul, 

2003. 

MAKALELER 

AKAR Hülya,  Psikiyatrik Yardım Talebi Olanlar ile Yardım Talebi Olmayan ve 

BoĢanma AĢamasında Olan Çiftlerde  

AKDUR Serel ve ASLAN BüĢra, Duygusal Zekâ ile ĠliĢki Doyumu Arasında Duygu 

Düzenleme Güçlüğü ve Romantik Kıskançlığın Aracı Rolü, Nesne Psikoloji Dergisi 

(NPD), 5(9), 2017, s.71-88. 

AKSÜT Murat, Yeni Bin Yılın Yeni Eğitim Merkezleri (Oçem‘ler) ve Otistik Bireylerin 

Eğitimi,  Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,  Afyon,  3, 2,  2001, 

s.57-71.  

ALĠPOUR Osman, BĠSOTOON Azizi, RADPEY Loqman, Study of the Relationship 

between Social Capital and Urban Development (Case Study: Sardasht), 

International Journal of Zoological Research, 11(2), 2015, s.71. 

BARON-COHEN Simon,  Autism, Research Ġnto Causes and Ġntervention, Pediatric 

rehabilitation, 7, 2, 2004, s.73-78. 

BĠLEN Mürüvvet, Ailede, Kurumlarda ve Toplumda Sağlıklı Ġnsan ĠliĢkileri, Teknik 

Basım,  Ankara, 1983, s.67-69. 



66 
 

BĠRTCHNELL John ve KENNARD John, Does marital maladjustment lead to mental 

illness?, Social Psychiatry, 18(2), 1983, s.79-88. 

BLOCH Joan Rosen, BĠRMĠNGHAM Wendy ,and BRANDON Q. Jones, Beyond 

marital status: The quality of the mother–father relationship and its influence on 

reproductive health behaviors and outcomes among unmarried low income pregnant 

women, Maternal and child health journal, 14(5), 2010, s.726-734. 

BLOCH Lian, CLAUDĠA M. Haase, and LEVENSON Robert W., Emotion regulation 

predicts marital satisfaction: More than a wives‘ tale, Emotion, 14(1), 2014, s.130. 

BORDEN Christopher, Treating individuals who have autism: DSM-V, ABA, and 

beyond, Brown University Child & Adolescent Behavior Letter, 27(8), 2011, s.1-6. 

CASE Jane Smith, and HEATHER Miller, Occupational Therapy With Children With 

Pervasive Developmental Disorders,  American Journal of Occupational 

Therapy, 53,5, 1999, s.506-513. 

COATS Abby Heckman ve FREDDA Blanchard-Fields, Emotion regulation in 

interpersonal problems: The role of cognitive-emotional complexity, emotion 

regulation goals, and expressivity, Psychology and Aging, 23(1), 2008, s.39. 

CRĠCK Nicki ve DODGE Kenneth A., A Review And Reformulation Of Social 

Ġnformation-Processing Mechanisms Ġn Children's Social Adjustment,  Psychological 

bulletin, 115.1, 1994, s.74. 

DONALD Thomsen ve GĠLBERT G., Factors characterizing marital conflict states 

and traits: Physiological, affective, behavioral and neurotic variable contributions to 

marital conflict and satisfaction, Personality and Individual Differences, 25(5), 1998, 

s.833-855. 

DOYLE Barbara ve ILAND Emily Doyle,  Autism Spectrum Disorders From A To Z,  

Assessment, Diagnosis-& More!. Future Horizons, 2004, s.38.  

DOYLE Barbara ve ILAND Emily Doyle, Autism Spectrum Disorders From A To Z,  

Assessment, Diagnosis-& More!. Future Horizons, 2004, s.38.  

ERBEK Evrim, BEġTEPE Emrem, AKAR Hülya, ERADAMLAR Nezih, Evlilik 

uyumu, DüĢünen Adam, 18(1), 2005, s.39-47. 

FĠLĠPEK Pauline, ACCARDO Pasquale J. , BARANEK Grace T. , COOK Edwin H. , 

The Screening And Diagnosis of Autistic Spectrum Disorders,  Journal of autism and 

developmental disorders, 29.6, 1999, s.439-484. 



67 
 

FLORIAN Victor ve FĠNDLER Liora, Mental health and marital adaptation among 

mothers of children with cerebral palsy, American Journal of Orthopsychiatry, 71(3), 

2001, s.358-367. 

GĠLLĠAN Baird, SĠMĠNOFF Emily, PĠCKLES Andrew, CHANDLER Susie, Prevalence 

Of Disorders of The Autism Spectrum Ġn A Population Cohort Of Children Ġn South 

Thames, the Special Needs and Autism Project (SNAP), The lancet, 368, 9531, 

2006, s.210-215. 

GOTTMAN John ve LEVENSON Robert, Marital processes predictive of later 

dissolution: behavior, physiology, and health, Journal of personality and social 

psychology, 63(2), 1992, s.221. 

GRATZ Kim ve ROEMER Lizabeth, Multidimensional assessment of emotion 

regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of 

the difficulties in emotion regulation scale, Journal of psychopathology and 

behavioral assessment, 26(1), 2004, s.41-54. 

GREGÓRĠO Sónia ve JOSÉ Pinto-Gouveia, Mindful attention and awareness: 

relationships with psychopathology and emotion regulation, The Spanish journal of 

psychology, 16, 2013. 

GROSS James ve MUNOZ Rick,  Emotion regulation and mental health, Clinical 

Psychology: Science and Practice, 2(2), 1995, s.151-164 

GROSS James, RĠCHARDS Jane M., and OLĠVER P. John, Emotionregulation in 

everday life, Ed., D. K. Snyder, J.A. Simpson and J. H. Hughes, Emotion 

regulationin couples and families: Pathways to dysfunctionand health . Washington: 

American Psychological Association, 2006, s.54 

GROSS James, The emerging field of emotion regulation: An integrative review, 

Review of general psychology, 2(3), 1998, s.271-299. 

GROSS James, The emerging field of emotion regulation: An integrative review, 

Review of general psychology, 2(3), 1998, s.271-299. 

HAWKĠNS Daniel ve BOOTH Alan, Unhappily ever after: Effects of long-term, low-

quality marriages on well-being, Social Forces, 84(1), 2005, s.451-471. 

HĠLL Christina ve UPDEGRAFF, J. A., Mindfulness and its relationship to emotional 

regulation, Emotion, 12(1), 2012, s.81. 

HOLT- LUNSTAD Julianne, BĠRMĠNGHAM Wendy, and BRANDON Q. Jones, Is 

there something unique about marriage? The relative impact of marital status, 



68 
 

relationship quality, and network social support on ambulatory blood pressure and 

mental health, Annals of behavioral medicine, 35(2), 2008, s.239-244. 

ĠNCEKAġ Seçil, Çocukluk otizmini derecelendirme ölçeği türkçe formu geçerlik ve 

güvenirlik çalıĢması, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009. 

ĠNCĠ Zuhal Ende ve TÜFEKCĠ Fatma Güdücü, Engelli çocuğu olan ebeveynlerde 

evlilik uyumu ve yaĢam doyumunun değerlendirilmesi ve etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi, GümüĢhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 2015, s.102-

112. 

JABEEN Farah, M. Anis-ul-Haque, RĠAZ Muhammad Naveed, Parenting styles as 

predictors of emotion regulation among adolescents, Pakistan Journal of 

Psychological Research, 28(1), 2013, s.85-105. 

JAMES Gross ve THOMPSON Ross, Emotion regulation: Conceptual foundations, 

J. James Gross (Ed.), Handbook of Emotion Regulation New York: Guilford Press, 

2007, s.654. 

LARSON Jeffry ve HOLMAN Thomas, Premarital predictors of marital quality and 

stability, Family Relations, 1994, s.228-237. 

KAVĠTHA Chirumamilla, RANGAN Uma, and PRAVEEN Kumar Nirmalan, Quality of 

life and marital adjustment after cognitive behavioural therapy and behavioural 

marital therapy in couples with anxiety disorders, Journal of clinical and diagnostic 

research, 8(8), 2014, s.01-04. 

KELTNER Dacher ve GROSS James, Functional accounts of emotions, Cognition & 

Emotion, 13(5), 1999, s.467-480. 

KĠECOLT-GLASER Janice ve TAMARA Newton, Marriage and health: his and 

hers, Psychological bulletin, 127(4), 2001, s.472. 

KĠENTZ Mary Alhage  ve DUNN Winnie, A Comparison of The Performance of 

Children With And Without Autism On The Sensory Profile, American Journal of 

Occupational Therapy,  51,7, 1997, s.530-537. 

KORKMAZ BarıĢ, Nörolog Olmayanlar Ġçin Nöroloji Sempozyum Dizisi,  Ġstanbul 

Üniversitesi, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Ġstanbul, (42), 

2005,  s.199-208. 

KRAAĠJ Vivian, GARNEFSKĠ Nadia, Anne Vlietstra Cognitive coping and depressive 

symptoms in definitive infertility: a prospective study, Journal of Psychosomatic 

Obstetrics & Gynecology, 29(1), 2008, s.9-16. 



69 
 

KRĠNG Ann ve SLOAN Denise, Emotion regulation and psychopathology: A 

transdiagnostic approach to etiology and treatment, Guilford Press, 2009, s.98. 

KURĠTA Hiroshi, How to deal with the transition from Pervasive Developmental 

Disorders in DSM‐IV to Autism Spectrum Disorder in DSM‐V, Psychiatry and clinical 

neurosciences, 65(7), 2011, s.609-610. 

LARSON Jeffrey, The Great Marriage Tune-Up Book, San Francisco: Jossey- Bass, 

2002, s.101. 

LEVENSON Robert, Human emotion: A functional view, Edt: Ekman ve R. 

Davidson, The Nature of Emotion: Fundamental Questions, Oxford University Press, 

New York, 1994, s.123-126. 

LOEBER Rolf,  and HAY Dale, Key Ġssues Ġn The Development Of Aggression And 

Violence From Childhood To Early Adulthood,  Annual review of psychology, 48.1, 

1997, s. 371-410. 

LONGO Dianne ve BOND Linda, Families of the handicapped child: Research and 

practice, Family Relations, 1984, s.57-65. 

LORD Catherine, ve MCGEE James P., Educating Children With Autism: 

Committee On Educational Ġnterventions For Children With Autism,  Division of 

behavioral and social sciences and education, 2001, s. 211-231. 

LUTZ Jacqueline, UWE Herwing, OPĠALLA Sarah, Mindfulness and emotion 

regulation—an fMRI study, Social cognitive and affective neuroscience, 9(6), 2013, 

s.776-785. 

Manfred Holodynski, HERMANN,Sophia KROMM Helena, Entwick Lungs 

Psychologische Grundlagen Der Emotions Regulation,  Psychologische Rundschau,  

2013, s.196. 

MCCANDLESS James, Otizmi ġimdi Yen , Açlık Çeken Beyinler, Prestij Yayınları, 

Ġstanbul, 2000, s.94 

OZKAYA Banu Tortamis, Yaygin Gelisimsel Bozukluklardan Otizm Spektrum 

Bozukluguna Gecis: DSM-5'te Karsimiza Cikacak Degisiklikler, Psikiyatride Guncel 

Yaklasimlar/Current Approaches to Psychiatry, 5(2), 2013, s.127-140. 

ÖZEKES Mustafa, GĠRLĠ Alev, Yurdakul Arzu Evlilik ĠliĢkilerinde Engelli Çocuğa 

Sahip Olmanın Rolü, 10. Ulusal Psikoloji Kongresi, Sözlü Bildiri, Ankara, 1998. 



70 
 

PEPPĠNG Christopher,  PENELOPE J. Davis, and Analise O‘Donovan, Individual 

differences in attachment and dispositional mindfulness: The mediating role of 

emotion regulation, Personality and Individual Differences, 54(3), 2013, s.453-456. 

ROEMER Lizabeth, Lee Jonathan, Salters-Pedneault Kristalyn, Mindfulness and 

emotion regulation difficulties in generalized anxiety disorder: preliminary evidence 

for independent and overlapping contributions, Behavior therapy 40(2), 2009, s.142-

154. 

ROSEMAN Ira, Emotional Behaviors, Emotivational Goals, Emotion Strategies: 

Multiple Levels Of Organization Ġntegrate Variable And Consistent 

Responses,  Emotion Review ,3.4, 2011, s.434-443. 

RUGANCI Neslihan ve GENÇÖZ Tülin, Psychometric properties of a Turkish 

version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale, Journal of Clinical 

Psychology, 66(4), 2010, s.442-455. 

SCORSOLĠNĠ-COMĠN Fabio ve SANTOS Manoel Antônio dos, Correlations 

between subjective well-being, dyadic adjustment and marital satisfaction in 

Brazilian married people, The Spanish Journal of Psychology, 15(1), 2012, s.166-

176. 

SHAHĠ Abdolsattar, Relationship between mental health and marital satisfaction, 

2011, s.119-126. 

SĠMON Baron-Cohen,  Autism, Research Ġnto Causes and Ġntervention, Pediatric 

rehabilitation, 7, 2, 2004, s.73-78. 

SPANĠER Graham,  LEWĠS Robert A., and COLE Charles L., Marital adjustment 

over the family life cycle: The issue of curvilinearity, Journal of Marriage and the 

Family, 1975, s.263-275. 

SPANĠER Graham, The Measurement Of Marital Quality, Journal of sex & marital 

therapy, 5.3, 1979, s.288-300. 

THOMPSON Ross, Emotion Regulation: A Theme Ġn Search Of 

Definition,  Monographs of the society for research in child development, 59.2‐3, 

1994, s.25-52. 

HUMPHREYS Tony, Aile: Terk etmemiz gereken sevgili, (Çev., T. Anapa), Epsilon 

Yayınları, 3. Baskı, Ġstanbul, 2003, s.241. 

TUTAREL-KIġLAK ġennur,  Evlilikte uyum ölçeğinin (EUÖ) güvenirlik ve geçerlik 

çalıĢması, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 7(1), 1999, s.50-57. 



71 
 

TUTEREL-KIġLAK ġennur, ĠliĢkilerde Mutluluk Ölçeği (Ġmö): Güvenirlik Ve Geçerlik 

ÇalıĢması, Kriz Dergisi, 10(1), 2002, s.37-43. 

UEBELACKER Lisa ve WHĠSMAN Mark, Relationship beliefs, attributions, and 

partner behaviors among depressed married women, Cognitive Therapy and 

Research, 29(2), 2005, s.143-154. 

VOLKMAR Fred ve LORD Catherine, Diagnosis And Definition of Autism And Other 

Pervasive Developmental Disorders,  Autism and pervasive developmental 

disorders, 1998, s.1-31. 

VOLKMAR Fred, KOEĠNG Kathy, SATE Matthew, Handbook of autism and 

pervasive developmental disorders, diagnosis, development, neurobiology, and 

behavior, John Wiley & Sons, 2005. 

VOLKMAR Fred, LORD Catherine, Bailey Anthony, Autism and Pervasive 

Developmental Disorders,  Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45.1, 2004, 

s.135-170. 

VUJANOVIC Anka, BONN-MĠLLER Marcel, Bernstein Amit, Incremental validity of 

mindfulness skills in relation to emotional dysregulation among a young adult 

community sample, Cognitive Behaviour Therapy, 39(3), 2010, s.203-213. 

WHĠSMAN Mark,  UEBELACKER Lisa A., and WEĠNSTOCK, Lauren M. 

Psychopathology and marital satisfaction: The importance of evaluating both 

partners, Journal of consulting and clinical psychology, 72(5), 2004, s.830. 

WILLIAM Bolman, The autistic family life cycle: Family stress and divorce, Autism 

Society of America‘s 37th National Conference on Autism Spectrum Disorders, 

Providence, RI, 2006. 

WILLIAMS Dorie Giles, Gender, Marriage, and Psychosocial Well-Being,  Journal of 

Family Issues,  9,4, 1988, s. 452-468. 

WĠLLĠAMS Dorie Giles, Gender, Marriage, and Psychosocial Well-Being,  Journal of 

Family Issues,  9,4, 1988, s. 452-468. 

WĠNG Lorna ve GOULD Judith, Severe impairments of social interaction and 

associated abnormalities in children: Epidemiology and classification, Journal of 

autism and developmental disorders, 9(1), 1979, s.11-29. 

WĠNG Lorna, Judith Gould, and Christopher Gillberg, Autism spectrum disorders in 

the DSM-V: better or worse than the DSM-IV?, Research in developmental 

disabilities, 32(2), 2011, s.768-773. 



72 
 

WOLFF Sula, The history of autism. Eur Child Adolesc Psychiatry, 13(4), 2004, 

s.201-208 

YALÇIN Hatice, Evlilik Uyumu ile Sosyo-demografik Özellikler Arasındaki ĠliĢki, 

Eğitim ve Öğretim AraĢtırmaları Dergisi, 3,1, 2014 , s. 250-261. 

YILDIZ Mehmet Ali, Ergenlerde yalnızlık ile pozitiflik arasındaki iliĢkide duygu 

düzenleme yöntemlerinin çoklu aracılığı, Eğitim ve Bilim, 41(186), 2016, s.217-231. 

YORBIK Özgür, Hakan Erman, Teoman Söhmen, Asperger Sendromu ve Yüksek 

Fonksiyonlu Otizmin Tanısal Ayırımı, Klinik Psikiyatri Dergisi, 3.2, 2000, s.102-110. 

TEZLER 

AKHUN Mehin, Üniversite öğrencilerinde, algılanan ebeveynlik biçimleri, erken 

dönem uyumsuz Ģemaları, benlik kurguları, ayrılma-bireyleĢme ve duygu düzenleme 

güçlüğünün psikolojik belirtilerle iliĢkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, 2012, s.67 (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi). 

ALMAS GülĢen, Evlilikte Uyum ve Ġnanç GeliĢimi Arasındaki ĠliĢkiler, Cumhuriyet 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Sivas, 

2010, s.18 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 

AYDIN Merve, Üniversite Öğrencilerinde Duygu Düzenleme Güçlüğü Ve Sosyal 

Kaygı Arasındaki ĠliĢkinin AraĢtırılması, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul, 2018, s.45 (YayımlanmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi). 

CURUN Ferzan, Yüklemeler, iletiĢim çatıĢmaları, cinsiyet ve cinsiyet rolü yönelimi ile 

evlilik doyumu arasındaki iliĢki, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2006, s.34-36 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi). 

ÇELĠK Eyüp, Evli Öğretmenlerin Bağlanma Stili, Denetim Odağı ve Bazı Nitelikleri 

Açısından Evlilik Uyum Düzeylerinin Ġncelenmesi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, EskiĢehir, 2009, s.36 

(YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 

FĠDANOĞLU Oya, Evlilik uyumu ile eĢlerin somatizasyon düzeyleri arasındaki iliĢki 

ve diğer sosyodemografik değiĢkenler açısından karĢılaĢtırılması, Marmara 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ġstanbul, 2007, 

s.57 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 



73 
 

ERĠġTĠ Ali, Bağlanma Stilleri, KiĢilik Özellikleri ve Evlilik Uyumu Arasındaki ĠliĢki, 

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ġzmir, 2010, 

s.64 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 

GÖKÇE Gözde, Ebeveynin duygusal eriĢilebilirliği ve genel psikolojik sağlık: Duygu 

düzenleme, kiĢilerarası iliĢki tarzı ve sosyal desteğin rolü, Ankara Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2013, s.41 

(YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 

KANTARCI Didar, Evli Bireylerin Bağlanma Stillerine Göre Adatma Eğilimleri ve 

ÇatıĢma Yönetim Biçimlerinin Ġncelenmesi, Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul, 2009, s.17 (YayımlanmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi). 

KARAGÖZ BaĢak, Alkol Veya Madde Bağımlısı Bir Grupta Kendini Yaralama 

DavranıĢının Ġncelenmesi: Çocukluk Dönemi Ġstismarı ve Ġhmali Ġle Duygu 

Düzenleme Güçlüğü Faktörleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2010, s.87 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 

KÜÇÜKÇELĠK Zahide Merve, ĠliĢkiye Dair Ġnançlar ve BiliĢsel Çarpıtmaların Evlilik 

Uyumuna Etkisi, Ġstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul,  

2015, s.23-25 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi) 

ÖZAYDINLIK ġeyda, Evli çiftlerin evlilik uyumu bile kiĢilik özelleri ve romantik 

iliĢkilerindeki sosyal ilginin incelenmesi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ġstanbul, 2014, s.22 (YayımlanmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi). 

ÖZEN Rıza Sirem, Evli bireylerin biliĢsel duygu düzenleme stratejilerinin psikolojik 

iyi oluĢları ve evlilik doyumları ile iliĢkisinin incelenmesi, IĢık Üniversitesi, Sosyal 

Bilgiler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul, 2016, s.74 (YayımlanmamıĢ 

Yüksek LisansTezi). 

POLAT Demet, Evli bireylerin evlilik uyumları, aldatma eğilimleri ve çatıĢma 

eğilimleri arasındaki iliĢkilerin baz değiĢkenler açısından incelenmesi, T.C. Ankara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji (Sosyal) AD, Ankara, 2006, s. 77 

(YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi) 

SARISOY Murat, Otistik ve Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Evlilik 

Uyumları, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, 2000, 

s.61 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 



74 
 

SARUHAN Vildan, Genç YetiĢkinlikte Sosyal Ve Duygusal Yalnızlığın Duygu 

Düzenleme Güçlüğü Açısından Ġncelenmesi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Eğitim Anabilim Dalı, 2018, s.55-68 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi). 

SOYKAN AyĢenur, Sınır KiĢilik Özelliği Deneyimleyen Bireylerin Bağlanma Stilleri Ġle 

Duygu Farkındalığı Ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Düzeylerinin Ġncelenmesi, 

BaĢkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, 

2019, s.51 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 

YAMAN Betül, Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Mizaç Özellikleri Ve Duygu 

Düzenleme Becerileri Üzerindeki Rolü, IĢık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Psikoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul, 2018, s.21-25 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi). 

YÜKSEL Özge, Kadınlarda evlilik uyumu ve psikolojik belirtiler arasındaki iliĢki: 

stresle baĢ etme biçimleri ve toplumsal cinsiyet rolü tutumlarının aracı rolleri, 

Hacettepe üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, 

2013, s.3 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 

ZETEROĞLU Elvan ġahin, 25-72 Aylar Arasındaki Otistik Çocukların GeliĢimlerinin 

Ġncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, 

Ankara, 45, 2006,  s.45-47 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi) 



  EK-A 

A-1 
 

EKLER 

EK-A: KiĢisel Bilgi Formu 

Sayın katılımcılar;  

AĢağıda sizi tanımamıza yönelik bazı sorular bulunmaktadır. Sorulara içtenlikle 

cevap vermeniz araĢtırmanın güvenirliliği açısından önem taĢımaktadır. Her soru 

için mümkün olduğunca samimi bir Ģekilde size uyan cevabı iĢaretleyiniz. Lütfen her 

maddeyi cevaplandırdığınızdan emin olun.  

Katılımınız için teĢekkür ederim.  

ÇalıĢmaya katılmayı onaylıyorum. 

 Evet  (  ) 

 Hayır  (  ) 

1-Ġsminiz- Soy isminiz:  

2-YaĢınız: 

3-Cinsiyet: 

4-Medeni Durumunuz:  

 Evli ( )  

 Bekar ( ) 

 Dul ( ) 

5-Eğitim Durumunuz:  

 Ġlkokul mezunu ( )  

 Ortaokul mezunu ( )  

 Lise mezunu ( )  

 Üniversite mezunu ( ) 

6-ÇalıĢma Durumunuz:  

 ÇalıĢıyorum ( )  

 ÇalıĢmıyorum ( )  

7-Mesleğiniz: 
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8-Maddi kazancınız sizin için yeterli mi? 

 Evet ( )   

 Hayır ( ) 

9-Kaç yıldır evlisiniz ? 

 1-3 yıl (  ) 

 3-5 yıl (  ) 

 5 yıl ve üzer (  ) 

10-Aile içi Ģiddete maruz kaldınız mı ? 

 Evet (  )    

 Hayır (  ) 

11-Kaç çocuğunuz var ? 

 1 tane (  ) 

 2 tane (  ) 

 3 ve üzeri (  ) 

12-Çocuğunuzun konulmuĢ bir tanısı var mıdır? 

 Evet ( ) 

 Hayır ( ) 

Evet ise belirtiniz  ……………….. 

12-EĢinizin eğitim durumu nedir ? 

 Ġlkokul mezunu ( )  

 Ortaokul mezunu ( )  

 Lise mezunu ( )  

 Üniversite mezunu ( ) 
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EK-B Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ) 

Sayın katılımcı, 

 

 

                                        Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ) 

 

 

AĢağıdaki cümlelerin size ne sıklıkla uyduğunu altlarında belirtilen 5 

dereceli ölçek üzerinden değerlendiriniz. Her bir cümlenin altındaki 5 

noktalı ölçekten, size uygunluk yüzdesini de dikkate alarak, yalnızca bir tek 

rakamı yuvarlak içine alarak iĢaretleyiniz. 

 

  

 

 

 

Hemen hemen 
hiç %0-%10 

Bazen %11-
%35 

YaklaĢık yarı 
yarıya  %36-
%65 

Çoğu zaman 
 %66-%90 

Hemen hemen 
her zaman 
%91-%100 

              1                       2                           3                             4                              5 
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                                                                                               1       2       3       4        5 

1-Ne hissettiğim konusunda netimdir.      

2- Ne hissettiğimi dikkate alırım.      

3-Duygularım bana dayanılmaz ve kontrolsüz gelir.      

4- Ne hissettiğim konusunda hiçbir fikrim yoktur.      

5- Duygularıma bir anlam vermekte zorlanırım.      

6- Ne hissettiğime dikkat ederim.      

7- Ne hissettiğimi tam olarak bilirim.      

8- Ne hissettiğimi önemserim.      

9- Ne hissettiğim konusunda karmaĢa yaĢarım.      

10- Kendimi kötü hissetmeyi kabullenebilirim.      

11- Kendimi kötü hissettiğimde böyle hissettiğim için 
kendime kızarım. 

     

12- Kendimi kötü hissettiğim için utanırım.      

13- Kendimi kötü hissettiğime iĢlerimi bitirmekte 
zorlanırım. 

     

14- Kendimi kötü hissettiğimde kontrolden çıkarım.      

15- Kendimi kötü hissettiğimde uzun süre böyle 
kalacağıma inanırım. 

     

16- Kendimi kötü hissetmenin yoğun depresif duyguyla 
sonuçlanacağına inanırım. 
 

     

17- Kendimi kötü hissettiğimde duygularımın yerinde ve 
önemli olduğuna inanırım. 
 

     

18-Kendimi kötü hissederken baĢka Ģeylere 
odaklanmakta zorlanırım. 

     

19- Kendimi kötü hissederken kontrolden çıktığım 
duygusu yaĢarım. 

     

20- Kendimi kötü hissediyor olsam da çalıĢmayı 
sürdürebilirim. 

     

21- Kendimi kötü hissettiğimde bu duygumdan dolayı 
kendimden utanırım. 
 

     

22- Kendimi kötü hissettiğimde eninde sonunda kendimi 
daha iyi hissetmenin bir yolunu bulacağımı bilirim. 
 

     

23- Kendimi kötü hissettiğimde zayıf biri olduğum 
duygusuna kapılırım. 

     

24- Kendimi kötü hissettiğimde de davranıĢlarım 
kontrolüm altındadır. 

     

25- Kendimi kötü hissettiğim için suçluluk duyarım.      

26- Kendimi kötü hissettiğimde konsantre olmakta 
zorlanırım. 

     

27- Kendimi kötü hissettiğimde davranıĢlarımı kontrol 
etmekte zorlanırım. 

     

28- Kendimi kötü hissettiğimde daha iyi hissetmem için 
yapabileceğim hiçbir Ģey olmadığına inanırım. 
 

     

29- Kendimi kötü hissettiğimde böyle hissettiğim için 
kendimden rahatsız olurum. 
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30- Kendimi kötü hissettiğimde kendimle ilgili olarak çok 
fazla endiĢelenmeye baĢlarım. 
 

     

31- Kendimi kötü hissettiğimde kendimi bu duyguya 
bırakmaktan baĢka çıkar yol olmadığına inanırım. 
 

     

32- Kendimi kötü hissettiğimde davranıĢlarım üzerindeki 
kontrolümü kaybederim 
 

     

33- Kendimi kötü hissettiğimde baĢka bir Ģey düĢünmekte 
zorlanırım. 
 

     

34- Kendimi kötü hissettiğimde duygumun gerçekte ne 
olduğunu anlamak için zaman ayırırım. 
 

     

35- Kendimi kötü hissettiğimde kendimi daha iyi 
hissetmem zaman alır. 

     

36- Kendimi kötü hissettiğimde duygularım dayanılmaz 
olur. 
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EK-C : Evlilik Uyumu Ölçeği 

Sayın katılımcı, 

 

1.Ölçeğin bu maddesinde, evliliğinizdeki mutluluk düzeyini tüm yönleri ile en iyi 

tanımladığına inandığınız puanın yanına çarpı koyunuz. Ortadaki ' mutlu ' sözcüğü 

üzerindeki nokta, çoğu kiĢinin evlilikten duyduğu mutluluk derecesini temsil etmekte 

ve ölçek kademeli olarak sol ucunda evliliğinde çok mutsuz olan küçük bir azınlığı, 

sağ ucunda ise evliliğinden çok büyük bir doyum ve mutluluk duyan küçük bir 

azınlığı temsil ederek derecelenmiĢ bulunmaktadır. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

            Çok mutsuz                  Mutlu             Çok mutlu 
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AĢağıdaki maddelerde verilen konulara iliĢkin olarak,siz ve eĢiniz arasındaki 

anlaĢma ya da anlaĢmazlık derecesini yaklaĢık olarak belirtiniz. Lütfen her maddeyi 

değerlendiriniz. 

 Her 

zaman 

anlaĢırı

z 

Hemen 

her 

zaman 

anlaĢırı

z 

Ara sıra 

anlaĢamadığım

ız olur 

Sıklıkla 

anlaĢamayı

z 

Hemen her 

zaman 

anlaĢamayı

z 

Hiç 

anlaĢamayı

z 

2. Aile 

bütçesini 

idare etme 

      

3.BoĢ 

zaman 

etkinlikleri 

      

4. 

Duyguların 

ifadesi 

      

5.ArkadaĢl

ar 

      

6.Cinsel 

iliĢkiler 

      

7.Toplumsa

l Kurallara 

uymada 

(doğru, iyi 

veya uygun 

davranıĢ) 

      

8.YaĢam 

felsefesi ( 

hayata 

bakıĢınız) 

 

      

9. EĢin 

akrabalarıyl

a anlaĢma 
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Lütfen evliliğinizi en iyi ifade ettiğine inandığınız bir cevabı iĢaretleyiniz. 

10. Ortaya çıkan uyumsuzluklar genellikle, 

( ) Erkeğin susması ile 

( ) Kadının susması ile  

( ) KarĢılıklı anlaĢmaya varılarak 

 sonuçlanır. 

11. Ev dıĢı etkinliklerinizin ne kadarını eĢinizle yaparsınız? 

( ) Hepsini  

( ) Bazılarını  

( ) Çok azını 

( ) Hiçbirini 

 

12. BoĢ zamanlarınızda genellikle aĢağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? 

( ) DıĢarıda bir Ģeyler yapmayı  

( ) Evde oturmayı 

 

 

 

EĢiniz genellikle aĢağıdakilerden hangisini tercih eder 

( ) DıĢarıda bir Ģeyler yapmayı  

( ) Evde oturmayı 

 

13. Hiç evlenmemiĢ olmayı istediğiniz olur mu? 

( ) Sık sık  

( ) Arada sırada  
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( ) Çok seyrek 

( ) Hiçbir zaman 

 

14. Hayatınızı yeniden yaĢayabilseydiniz. 

(  )  Aynı  kiĢiyle  evlenirdiniz.  

(  )  Farklı  bir  kiĢiyle  evlenirdiniz.   

(  )  Hiç evlenmezdiniz 

 

15. EĢinize güvenir, sırlarınızı ona açar mısınız? 

( ) Hemen hemen hiçbir zaman  

( ) Nadiren  

( ) Çoğu konularda  

( ) Her konuda 

 


