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 ÖZET 

Bir evliliğin mecburi ve karĢılıklı isteğe dayanan aynı zamanda gönüllü nitelik-

lerinin orta noktada birleĢmesi olayına evlilik uyumu adı verilmektedir. Cinsel doyum 

ise, kiĢinin cinsel yaĢantısından memnuniyetinin ve aldığı hazzın düzeyi olarak ifade 

edilmektedir. AraĢtırmamızın amacı evli çiftlerde evlilik uyumu ile cinsel doyum ara-

sındaki iliĢkinin incelenmesidir. Bununla beraber sosyo-demografik bazı özelliklerin 

evlilik uyumu ve cinsel doyum ile iliĢkili olup olmadığının araĢtırılması da amaçlan-

maktadır. 

 AraĢtırmamızda KiĢisel Bilgi Formu, Çift Uyum Ölçeği ve Arizona Cinsel Ya-

Ģantılar Ölçeği kullanılmıĢtır. Ölçeklerden elde edilen veriler SPSS.21 istatistik prog-

ramı ile analiz edilmiĢtir. Analiz aĢamasında, iki grup arasındaki farkların incelenme-

sinde Mann Whitney U Testi ve ikiden fazla grup halinde parametrelerin gruplar ara-

sı karĢılaĢtırılmasında Kruskal Wallis H testi kullanılmıĢtır. Kruskal Wallis H testinde 

anlamlı çıkan bulgular arasındaki farkları incelemek için Mann Whitney U testi ya-

pılmıĢtır.  Bağımlı ve bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢkiye ise Spearman Kore-

lasyon Analizi ile bakılmıĢtır. 

AraĢtırma kapsamında kiĢisel bilgi formu ve ölçekleri yanıtlayan çiftlerin 50‟si 

(%50,0) erkek katılımcılardan ve 50‟si (%50,0) kadın katılımcılardan oluĢmaktadır. 

AraĢtırmamızdan elde edilen sonuçlarda, çiftlerin cinsel yaĢantılar ölçeğinden aldık-

ları puanlar ile çiftlerin memnuniyet /doyum, bağlılık, fikir birliği, duygusal ifade ve çift 

uyumu ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında ters yönlü iliĢki olduğu görülmüĢtür. 

EĢlerinin fiziksel özelliklerini az beğenen bireylerin cinsel yaĢantılar ölçeğinden al-

dıkları puanların, eĢlerinin fiziksel özelliklerini çok beğenen bireylerden anlamlı de-

recede daha yüksek; memnuniyet/doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift 

uyumu ölçeklerinden aldıkları puanlarının ise eĢlerinin fiziksel özelliklerini çok beğe-

nen bireylerden anlamlı derecede düĢük olduğu görülmüĢtür. Ek olarak, cinsel ya-

Ģantılardaki baĢarısızlık çift uyumunu olumsuz etkilemektedir. EĢlerinin fiziksel özel-

liklerini çok beğenen bireylerin eĢlerinin fiziksel özelliklerini az beğenenlere göre 

cinsel yaĢantıları ve çift uyumu daha baĢarılıdır. 

Anahtar Kelimeler: Evlilik, Evlilik Uyumu, Cinsellik, Cinsel Doyum



II 
 

SUMMARY 

The case that the features of the marriage, which are obligatory, based on mu-

tual will and willful, meet in the middle is called marital adjustment. The sexual satis-

faction is described as the level of satisfaction and pleasure the individual has in 

her/his sex life. The aim of our research is to investigate the relationship between 

marital adjustment and sexual satiety in married couples. However, sociodemograp-

hic some features it is also aimed to investigate whether it is related to marital ad-

justment and sexual satiety. 

At our research, Personal Information Form, Couple Adjustment Scale, and 

Arizona Sexual Experiences Scale were used. The data obtained from the scales 

were analyzed with the SPSS.21 statistical package program. In the analysis phase, 

the Mann Whitney U Test was used in examining the differences between two gro-

ups and the Kruskal Wallis H test was used in the inter-group comparisons of the 

parameters in more than two groups.The Mann Whitney U test was conducted to 

examine the differences between the statistically significant findings found in the 

Kruskal Wallis H test. The relation between the dependent and independent variab-

les was examined using the 'Spearman Correlation Analysis'. 

Within the scope of the research, the participants comprised 50 (50,0%) men 

and 50 (50,0%) women, who filled out the personal information form and answered 

the scales. Results obtained of our  research, it was found that there was a inverse 

correlation between the scores of the couples in the Sexual Experiences Sca-

le and in the pleasure, satisfaction, commitment, consensus, emotional expres-

sion, and couple adjustment scales. It was also found that the Sexual Experiences 

Scale scores of the individuals, who liked the physical characteristics of their spou-

ses less, were significantly higher than that of those who liked the physical characte-

ristics of their spouses much; where as their scores in the pleasure, satisfaction, 

commitment, consensus, emotional expression, and couple adjustment scales were 

significantly lower than that of those who liked the physical characteristics of their 

spouses much. In addition, the failure in the sex life adversely affects the couple 

adjustment. The sex life and couple adjustment of the individuals, who likes the phy-

sical characteristics of their spouses much, are more successful than that of those 

who likes the physical characteristics of their spouses less. 

Keywords: Marriage, Married Adjustment, Sex, Sexual Satisfaction. 
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GĠRĠġ 

 

      Evlilik iki bireyin ortak bir hayatı paylaĢmak için birlikte yaĢama kararı aldı-

ğı, birbirlerine güçlü bağlarla bağlandığı evrensel bir olaydır. Bununla birlikte kadın 

ve erkek arasındaki iliĢkiyi sosyal, ekonomik, cinsel ve yasal açılardan da kapsayan 

bir beraberlik olma özelliği taĢımaktadır. Evlilik bireylerin fizyolojik ve duygusal ihti-

yaçlarını karĢılayan toplumsal bir kavramdır.1 

 Evlilik yakın iliĢkiler kapsamında değerlendirilen bir kavramdır. Yakın iliĢkilerin 

toplumda önemli bir yere sahip olmasından dolayı, evlilik ile ilgili çalıĢmalar hızla 

artmaktadır. Ġki kiĢinin birlikte olma kararı vererek bir arada olma, aile kurma duru-

muna, evlenme; bu bağın ismine de evlilik adı verilmektedir. Ancak evliliği bu kadar 

kısa Ģekilde tarif etmek yetersiz kalacaktır. Ġki bireyin hayatlarını birleĢtirerek izdivaç 

hali psikolojinin alt dallarına da konu olmaktadır. Ayrıca toplum bilimcilerin, insan 

bilimcilerinin, tıp doktorlarının, felsefecilerin, hukukçuların ve edebiyatçıların merak 

ettikleri ve çalıĢmalar yaptıkları bir konu haline gelmiĢtir. Tıp, felsefe, hukuk ve ede-

biyat gibi alanların tümünde evliliğin farklı bir özelliğine vurgu yapan tanımlara rast-

lamak mümkündür.2 

Psikoloji Sözlüğüne göre evlilik, iki kiĢinin aile kurmak üzere, kanunlara uygun 

Ģekilde bir araya gelmesidir. Toplum tarafından onaylanan, kiĢilere bir takım hak ve 

görevler veren cinselliği de kapsayan iliĢki çeĢididir. Sosyal yapı olma niteliği taĢıyan 

ve toplumun yeniden üretimini hedef alan evlilik, ailenin çekirdeği olarak kabul edil-

mektedir.3 

Günümüz toplumunda yaĢanan ekonomik sorunlar, değiĢimler ve farklılaĢan 

değerler, uzmanlar tarafından evliliği, üzerinde çalıĢmalar yapılması gereken bir 

konu haline getirmiĢtir. Bunun nedeni kiĢilerin ve sosyal yapının iĢlevinde ailenin 

önemli kurumlardan biri olmasıdır. 

 Evlilik, bireylerin hayatlarının birçok alanına etki eden önemli bir müessese 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu sebeple kiĢilerin evlilik uyumları ya da iliĢkileri, 

hayatlarındaki mutluluğu etkileyen önemli bir faktördür. Yapısal ve iyileĢtirici hedefler   

                                                           
1
 Haluk Yavuzer, Anne Baba Okulu, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 2011, s.80 

2
 Zeynep Ġdiz, Evlilik Uyumu, Evlilik Yatırımı, Aile Ġçi ġiddet ve Ġntihar GiriĢimi Arasındaki Bağlantıların 

Sosyal Psikolojik Açıdan Ġncelenmesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2009, 
s.9 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 
3
 Selçuk Budak, Psikoloji Sözlüğü, Bilim Ve Sanat Yayınları, Ankara, 2009, s. 63 
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açısından evlilik iliĢkilerinin araĢtırılması bir hayli önemlidir. EĢler arasında or-

taya çıkan anlaĢmazlıklar, sadece o evliliğin sona ermesine neden olmakla kalmayıp 

aynı zamanda tüm toplumu ilgilendiren sosyal bir karmaĢa haline gelmektedir. 

Evlilik uyumu kavramının literatürde belirgin bir Ģekilde sınırları çizilmemiĢtir. 

Evlilik uyumu ile ilgili ortaya atılan fikirler karmaĢık olmakla birlikte psikoloji alanın-

daki çoğu çalıĢmada değerlendirilmektedir. ĠliĢkinin olumlu olduğuna dair algıya sa-

hip olma, eĢlerin karĢılıklı olarak iyi yönde fikirlere ve hislere sahip olması, iletiĢim 

kurabilmede baĢarılı olması, çatıĢmaları çözebilme becerisi ve eĢlerin birlikte etkin 

olabilme hali evlilik uyumu olarak değerlendirilmektedir.4 Spanier ve Lewis evlilik 

uyumunu çiftlerin yakın iliĢkilerindeki gereksinimleri tatmin etmesine dair algı olarak 

açıklamaktadır. Bu açıklama yalnızca evlilik iliĢkisinde sağlanan doyumun giderilme-

si hali olmamakla beraber dostluk, yakın arkadaĢ iliĢkisi, cinsel hayat gibi iliĢkiyi özel 

kılan beklentileri de kapsamaktadır. Evlilik uyumunu oluĢturan kavramlar sıklıkla 

çalıĢılan konular olsa da evlilik uyumunu tanımlamak ve net bir Ģekilde ortaya koy-

mak kolay değildir.5 Collins ve Coltrane ise evliliğin en önemli bileĢenlerinin eĢlerin 

karĢılıklı olarak sadık olması, empati kurabilmeleri, cinsel hayatlarının iyi olması, 

çocuklar konusunda anlaĢmaya varma, ortak zevkler ve hobiler, gündelik ev iĢlerinin 

ortaklaĢa yapılması, hayatlarını idame edebilecek yeterlilikte maddi güce sahip ol-

mak ve birbirine benzeyen bir geçmiĢ yaĢantılarının olmasını söylemiĢlerdir.6 

Cinsel yaĢam içerisindeki paylaĢımlar evlilikte büyük öneme sahip diğer un-

surdur. Cinselliğin yaĢamsal faaliyet olması ve eĢler arasında iliĢkiyi güçlendirmesi 

ve paylaĢımı arttırması açısından cinsellik, eĢler arasında fazlaca önem arz eden bir 

durumdur. Kültürel anlamda evlilik ve cinsellik ayrılmaz Ģekilde ele alınır. Evlilik 

uyumu üzerinde çalıĢılan araĢtırmaların çoğundan çıkan sonuç cinsel hayatında 

mutlu olan kiĢilerin yaĢam memnuniyetlerinin diğer bireylere nazaran çok daha yük-

sek olduğudur.7 

 

                                                           
4
 Recep Koçak vd. “Okul Yöneticilerinin Mesleki TükenmiĢlikleri Ġle Evlilik doyumları Arasındaki ĠliĢkinin 

DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi” Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4 (3): 52-

60, s.56 
5
 G.B Spainer  ve R.A. Lewis, “Marital Quality: A review of the seventies,” Journay of Marriage and 

the family, 1980; 42 (4): 825-830 s.825 
6
 Randall Collins ve S.Coltrone, “Socioloogy of Marriage and the Family: Gender, Love and Pro-

perty,” 1991; aktaran Hatice Yalçın, “Evlilik Uyumu ve Sosydemografik Özellikler Arasında ĠliĢki”, 
Eğitim Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2014; 3 (1): 250-261, s.251 
7
 Afife Uzel, Evlilik ĠliĢkisi Ġçerisindeki Çiftler Arasında Cinsel Doyumun, Evlilik Uyumu Ve Benlik Saygı-

sı Üzerindeki Etkilerinin Ġncelenmesi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2015, 
s.25 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 
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Hawton ve Catalan, cinsellikte yaĢanan sorunlar ile evlilik sorunları arasında 

bir iliĢkinin bulunduğunu, asıl önem arz eden durumun, hangisinin ana sorun hangi-

sinin ikincil olduğunun ayırt edilmesi olduğunu belirtmiĢtir. YapılmıĢ çalıĢmalardan 

yola çıkarak; erkeklerin eĢlerinin cinsel hayatlarında seçimlerine dikkat ederek dav-

ranmalarının ve her iki tarafında cinsel yaĢantıda uyumlu olmasının cinsel hayattaki 

mutlulukta güce sahip olduğunu ifade etmiĢtir. Ayrıca çift uyumunun, evlilikteki rol 

seçimlerini anlamlandırabilmelerine olumlu etki gösterdiğini dile getirmiĢtir.8 

 

Evli bireyler arasında var olan iliĢki, cinsel yaĢamın kalitesini oldukça etkile-

mektedir.  EĢlerin birbirlerine karĢı olan cinsel istek durumu ya da isteksizlik durumu 

eĢlerin birbirleri üzerindeki etkisiyle meydana gelebilmektedir. Michetti ve arkadaĢla-

rına göre balayında ya da evliliğin ilk zamanlarında, iyi bir cinsel iliĢki yaĢayamamak, 

bu konuda arzu edilen düzeyde hazza ulaĢamamak baĢarısız evlilik olarak adlandı-

rılmaktadır.9 

Evlilik, kadın ve erkek arasında olan iliĢkiyi içeren bütündür ve maddi, cinsel 

toplumsal boyutu ve kanuni taraflarını içinde tutmaktadır.  McCarty (1997)‟ye göre 

evlilikte cinselliğin en önemli görevi duyulan hazzın birlikte paylaĢılması, samimiyetin 

kuvvetlenmesi ve yoğunlaĢması, hayatın ve evliliğin güçlükleriyle mücadele etmede 

gerginliğin en düĢük seviyeye ulaĢmasıdır. Cinsel hayatın sorunsuz olması halinde 

evliliğe olumlu etkisinin olduğu ancak cinsel fonksiyonlarda sorun görüldüğünde bu-

nun evlilik üzerinde oldukça sarsıcı ve olumsuz bir etkisinin bulunduğu, iyi hisleri ve 

evlilikte eĢler arasındaki yakınlığı olumsuz yönde etkilediğini belirtmiĢtir.10 

Kudiaki‟ ye göre cinsellik evlenmenin en önemli nedenidir. Evlenen insanların 

cinsel boyutta birbirleri ile bütünlük sağlamaları gerekmektedir. Evlilik sadece cinsel-

liği ifade etmemekle birlikte ortaya çıkan cinsel sorunlar nedeniyle, eĢlerin evliliği 

bitirmelerine kanuni olarak onay verilmektedir.  Ayrıca cinsel yaĢam sorunları toplu-

mun çoğunda oldukça yaygın olarak görülmekte ve bunun kiĢilerin toplumsal iĢlevle-

ri, ruhsal durumları ve fizyolojik sağlıkları ile bağlantısının bulunduğu düĢünülmekte-

                                                           
8
 Keith Hawton vd., Long- Term Outcome of Sex Therapy Behaviour Research Therapy 1986; 24 

(6): 665-675, s.673. 
9
 P.M Michetti,vd., “Unconsummated Marriage, Can It Still Be Considered A Consequence of Vaginis-

mus?,” International Journal Of Impotence Research, 2014; 26 (1):28-30 s.29. 
10

  Barry W. McCarthy, “Strategies And Techniques For Revitalizing a Nonsexual Marriage,” Journal 
of Sex Theraphy,1997; 23 (3): 231-240 s.236. 
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dir.11 Kayır‟ a göre bireylerin sorun olarak algıladığı pek çok durum, çoğunlukla psi-

kolojik yardımlarla olumlu sonuçlanan ya da cinsellik konusundaki bilgi düzeyindeki 

düĢüklüğe bağlı olarak değiĢik beklentilerden oluĢan durumlardır. Toplumlarda cin-

sel bilgi eksikliğine dayanan sorunlar, cinsel iĢlev bozukluğu durumundan çok daha 

fazla görülmektedir. Bunun en önemli nedeni, cinsellik konusunda zayıf bilgi sahibi 

olma daha da önemlisi doğru olmayan bilgiler ve yanlıĢ inanıĢlardır.12 

Görüldüğü gibi evlilik ve aile kavramı açısından büyük yer tutabilen cinsel 

paylaĢımın evlilik içerisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Cinsel doyum ve evlilik 

uyumu arasındaki iliĢki de bu anlamda önem kazanmaktadır. Bu çalıĢmamızda evli-

lik uyumu ve cinsel doyum arasındaki iliĢkinin sosyo-demografik verilerle beraber 

araĢtırılması amaçlanmaktadır. 

 

                                                           
11

 Çiğdem Kuadiki, Cinsel Doyum Ġle Evlilik Uyumu Arasındaki ĠliĢki, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 
Üniversitesi, Ankara, 2002, s.23 (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). 
12

 ArĢaluys Kayır, Cinsellik Kavramı Ve Cinsel Mitler: Cinsel İşlev Bozuklukları, Monograf Serisi. 
Ġstanbul, Roche Müstehzarları Sanayi A.ġ,  2001, s.34-39 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ARAġTIRMANIN ÖZELLĠKLERĠ 

1.1. Problem 

Evli çiftlerde evlilik uyumu ile cinsel doyum arasında anlamlı bir iliĢki var mı-

dır? 

1.1.1. AraĢtırmanın Alt Problemleri 

1) Evli çiftlerde evlilik uyumu ile cinsel doyum arasında anlamlı bir iliĢki var mı-

dır? 

2) Evli çiftlerde yaĢ ile evlilik uyumu ve cinsel doyum arasında anlamlı bir iliĢki 

var mıdır? 

3) Evli çiftlerde eĢlerinin fiziksel özelliklerini beğenme ile evlilik uyumu ve cinsel 

doyum arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

4) Evli çiftlerde gelir durumu ile cinsel doyum ve evlilik uyumu arasında anlamlı 

bir iliĢki var mıdır? 

5) Evli çiftlerde eĢlerinin davranıĢ özelliklerini beğenme derecesi ile evlilik uyumu 

ve cinsel doyum arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

6) Evli çiftlerde evlilik biçimi ile evlilik uyumu ve cinsel doyum arasında anlamlı bir 

iliĢki var mıdır? 

7) Evli çiftlerde evlilik süresi ile evlilik uyumu ve cinsel doyum arasında anlamlı 

bir iliĢki var mıdır? 

8) Evli çiftlerde eğitim durumu ile evlilik uyumu ve cinsel doyum arasında anlamlı 

bir iliĢki var mıdır? 

1.2. Hipotezler 

1) Evli çiftlerde evlilik uyumu ile cinsel doyum arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

2) Evli çiftlerde yaĢ ile evlilik uyumu ve cinsel doyum arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır. 

3) Evli çiftlerde eĢlerinin fiziksel özelliklerini beğenme ile evlilik uyumu ve cinsel 

doyum arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

4) Evli çiftlerde eĢlerinin davranıĢ özelliklerini beğenme derecesi ile evlilik uyu-

mu ve cinsel doyum arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

5) Evli çiftlerde gelir durumu ile cinsel doyum ve evlilik uyumu arasında anlamlı 

bir iliĢki vardır. 
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6) Evli çiftlerde evlilik biçimi ile evlilik uyumu ve cinsel doyum arasında anlamlı 

bir iliĢki vardır. 

7) Evli çiftlerde evlilik süresi ile evlilik uyumu ve cinsel doyum arasında anlamlı 

bir iliĢki vardır. 

8) Evli çiftlerde eğitim durumu ile evlilik uyumu ve cinsel doyum arasında an-

lamlı bir iliĢki vardır. 

 

1.3. AraĢtırmanın Amacı 

Yapılan çalıĢmanın amacı evli çiftlerde evlilik uyumu ile cinsel doyum arasın-

daki iliĢkinin incelenmesidir. AraĢtırmada ayrıca evlilik uyumu ve cinsel doyumun 

bazı sosyo demografik faktörlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının incelenmesi he-

deflenmiĢtir. 

  

1.4. AraĢtırmanın Önemi 

Evlilik gerek toplumsal anlamda gerekse bireysel anlamda en temel yapı taĢla-

rından biri olarak ifade edilmektedir. Bireylerin yaĢamlarındaki mutluluğu evlilik ya-

Ģantısıyla iliĢkili olabilmektedir. Sağlıklı evliliklerin sadece birey değil toplum açısın-

dan da önem taĢıması nedeniyle evlilikteki uyum ve doyum psikolojinin önemli kav-

ramlarından biridir. Bu denli önemli olarak ifade edilen evlilik çiftin etkileĢim ve ileti-

Ģim süreci olarak da değerlendirilebilir. Bundan dolayı evlilik yaĢantısında çiftin ara-

sındaki uyum ve etkileĢim de o derece önem kazanabilmektedir. Evlilik uyumunda 

yaĢanan sorunlar boĢanmanın en önemli belirleyicilerinden biridir. Özellikle boĢan-

ma oranlarının yükseldiği son zamanlarda, çiftler arası uyum daha fazla önem ka-

zanmıĢ bulunmakta ve daha fazla araĢtırma konusu haline gelmektedir. Türkiye Ġsta-

tistik Kurumu (TUĠK) sonuçlarına göre, en az bir kere boĢanmıĢ bireylerin boĢanma 

nedenleri incelendiğinde; ülkemizde en fazla boĢanma nedeni, sorumsuz ve ilgisiz 

davranıĢlar olarak bulunmuĢtur.13 BoĢanmaların hızla arttığı bu dönemde evlilik iliĢ-

kisini etkileyen evlilik uyumu ve cinsel doyumun araĢtırılması önemli görülmektedir. 

Bu Ģekilde önem atfeden; evlilikte çift uyumunda bireyin en doğal süreçlerden biri 

olan cinselliğin de önemli olduğu düĢünülmektedir. Zira evlilik aynı zamanda çiftler 

                                                           
13

 Türkiye Ġstatistik Kurumu, Evlenme ve BoĢanma Ġstatistikleri, 2016, http:// 
www.tuik.gov.tr/pdfGetir.do?id=24642 (eriĢim tarihi: 14.01.2019) 

http://www.tuik.gov.tr/pdfGetir.do?id=24642
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arası cinsel paylaĢımı da içerisinde barındıran önemli bir kavramdır. Ġnsan doğasının 

özünde var olan cinsellikten doyum sağlayabilmenin de çiftlerin uyumu üzerinde 

etkili olabileceği düĢünülmektedir. Literatürde, eĢlerin fiziksel özelliklerini beğenme 

derecesi ile evlilik uyumu ve cinsel doyum düzeylerini inceleyen herhangi bir araĢ-

tırmaya rastlanmamıĢtır. Bu çalıĢmada eĢlerin fiziksel özelliklerini beğenme derece-

leri ile evlilik uyumu ve cinsel doyum iliĢkileri detaylı olarak incelenecektir. Ayrıca 

literatürde eĢlerin kendilerine karĢı olan davranıĢ Ģekillerinin memnuniyet düzeyleri 

ile evlilik uyumu ve cinsel doyum arasındaki iliĢkinin incelendiği çalıĢmaya rastlan-

mamıĢtır. ÇalıĢmamızda eĢlerin kendilerine yönelik davranıĢlarını beğenme düzeyi 

ile evlilik uyumu ve cinsel doyum arasındaki iliĢki detaylı olarak incelenecektir. Bu 

çalıĢma, aile yaĢantısı ve evliliğin devamlılığı açısından kritik olarak değerlendirilebi-

lecek, çift uyumu ve cinsel doyum arasındaki iliĢkinin incelenecek olması açısından 

önem taĢımaktadır. Literatür incelendiğinde evlilik uyumu ve cinsel doyum ayrı ayrı 

olarak pek çok çalıĢmada araĢtırma konusu haline gelmiĢ olmasına karĢın bu iki 

değiĢkenin arasındaki iliĢkiyi inceleyen çalıĢma sayısının ise yetersiz olduğu görül-

müĢtür. Tüm bunlardan dolayı literatüre ayrı bir katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.  

 

1.5. AraĢtırmanın Sayıltıları 

AraĢtırmamızın sayıltıları aĢağıdaki gibidir: 

1) Evli çiftlerin kendilerine sorulan sorulara içtenlikle yanıt verdiği kabul edil-

mektedir. 

2) AraĢtırmaya katılan 100 kiĢilik örneklem grubunun evreni temsil ettiği varsa-

yılmaktadır. 

3) AraĢtırmada kullanılan KiĢisel Bilgi Formu, Çift Uyum Ölçeği ve Arizona Cin-

sel YaĢantılar Ölçeği ilgili değiĢkenleri geçerli ve güvenilir Ģekilde ölçmekte-

dir. 

 

1.6. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

Bu araĢtırma; 

1) Ġstanbul ilinin BaĢakĢehir ilçesinde bulunan evli çiftlerden elde edilen ve-

rilerle sınırlıdır. 

2) Elde edilen veriler 100 evli bireye uygulanmıĢtır. 
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3)  KiĢisel Bilgi Formu, Çift Uyum Ölçeği ve Arizona Cinsel YaĢantılar Ölçe-

ğinin maddeleri ile sınırlıdır.  

1.7. Tanımlar 

Evlilik: Ġki kiĢinin, kanuni olarak onaylanmıĢ Ģekilde bir arada yaĢamlarını sür-

dürmesidir. 

Evlilik uyumu: Var olan evliliğin mecburi ve isteğe bağlı özelliklerinin belirli bir 

istikrara ulaĢmasıdır. 

Cinsellik: Cinsellik, toplumsal kurallar, gelenek ve görenekler ve tabularla belirli, 

erkek ve kadının uyumu ile cinsel doyuma ulaĢılan psikolojik, biyolojik ve top-

lumsal özelliği olan özel yaĢam Ģeklinde de tanımlanabilir. 

Cinsel Doyum: Cinsel doyum, bireyin cinsel yaĢamından aldığı hazzın ve 

memnuniyetinin seviyesi olarak açıklanabilir. 

 



 
  
 
 
 

10 
 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. EVLĠLĠK KAVRAMININ TANIMI 

 

Evlenmeden önce kadın ve erkek toplumda ayrı bireyler olarak kabul ve onay 

görmektedir. Evlilik sonrası kadın ve erkek beraber ortak bir hayata baĢlamaktadır-

lar. Ġki farklı ortamda yaĢamıĢ kadın ve erkek artık birlikte var olma sürecini baĢlat-

mıĢ olurlar. Ben yaĢantısından biz yaĢantısına evlilik ile geçmektedirler. Evlilikte 

gözlemcinin çoğunlukla algıladığı biz benliğidir. Evlilikte, biz varız diyebilmek için 

eĢlerin kendi kiĢiliklerinden güç alan ortak yeni bir benlik oluĢturmaları gerekir. Bu 

benlik biz benliğidir. Güçlü kiĢiliklerle sağlıklı „biz benlikleri‟ kurulur. EĢlerin beraber 

biz benliğini oluĢturması sonucunda birlikte varoluĢ yaĢantısı meydana gelir.14 Ġn-

sanlarda sosyalleĢme arzusu gözlemlenmektedir. Evlilik toplumsal anlamda kabul 

gören sosyal bir kurum olma niteliğini taĢımaktadır.15 

Evlilik, toplumun ana yapılarından biri olan aile kavramını meydana getiren ku-

rum olmakla birlikte bireylerin yaĢamlarında aldıkları önemli kararlardan biridir. Evli-

lik kurumu, akademik çevrede ve toplum içerisinde önem verilen ve üzerinde duru-

lan bir kavram olma özelliğini her dönem sürdürmektedir.16 

Evlilik, bir erkek ve bir kadın arasında toplum tarafından kabul edilen bir iliĢki; 

geçmiĢ yaĢantıları, eğitim ve öğrenimleri birbirinden farklı olan iki bireyin yaĢamlarını 

birlikte geçirmeye karar vermesi olarak tanımlanmaktadır. Literatür incelendiğinde 

evliliğin çeĢitli Ģekillerde tanımlandığı görülmektedir.17 Saxton‟a göre aile kurumunu 

kurmayı ve insan türünün devamını sürdürmeyi amaçlayan iki bireyin kalıcı bir bera-

berlik için bir arada bulundukları, birbirlerine ve çocuklarına karĢı ortak sorumlulukla-

rı üstlendikleri, birbirine bağlı ve etkileĢim içerisinde olan sistemlerden oluĢan tüm 

dünya tarafından kabul gören bir kurumdur. Ortak olan birkaç nokta vardır ki, kadın 

ve erkeğin, toplumsal kurallara uygun bir Ģekilde, yasalarla korunan ve sınırları ya-

salarla çizilen bir çatı altında, nesillerini sürdürecek, yine “yasalarla belirlenen hakla-

                                                           
14

 Kurban Özuğurlu, Evlilik Raporu, Altın Kitaplar Yayınevi, Ġstanbul, 2016, s.54-55 
15

 Kağan Kaya, “Alan Ayckbour‟un Absurdperson Sıngular Oyununda Evlilik Kurumu”, Cumhuriyet 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 36(2): 121-138, s.126 
16

 Deniz Kublay ve Vesile Oktan,” Evlilik Uyumu: Değer Tercihleri ve Öznel Mutluluk Açısından Ġnce-
lenmesi,” Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5 (44): 25-35, s.34 
17

 Serap Erdoğan, Evlilik Uyumu Ġle Psikiyatrik Rahatsızlıklar, Bağlanma Stilleri Ve Mizaç Ve Karakter 
Özellikleri Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara, 2007, s.5 (Tıpta 
Uzmanlık Tezi). 
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ra sahip” çocuklar dünyaya getirmek üzere oluĢturdukları bir “kurum”, “sistem” olma 

özelliğini taĢımaktadır.18 

Kadın ve erkeğin yasalar doğrultusunda evlenerek birlikte bir hayatı paylaĢ-

masının amacı, fizyolojik, ruhsal ve toplumsal açıdan birbirlerinin gereksinimlerini 

giderecek bir ortama sahip olmaktır.19  Gülerce, kadın ve erkeğin evlenerek bir nok-

tada buluĢması, birçok ortak paylaĢımlarının bulunması ve aynı ortamda yaĢamaya 

baĢlaması ile iki bireye ait psikolojik boyutu da olan sistemin kurulduğunu belirtmiĢ-

tir. 20 

Evliliğin baĢka yakın iliĢkilerden farklı kılan birtakım özellikleri vardır. Bunlar-

dan ilki; evlilik iliĢkisi zaman içinde geliĢen, isteğe bağlı olarak sürdürülen ve duruma 

göre değiĢikliklerin olmasını gerektiren bir iliĢki türüdür. Ġkincisi; evli olmak, farklı 

inanıĢlar, farklı beklentiler ve hayat görüĢünden oluĢan iki bakıĢ açısının ve geçmi-

Ģin birbiriyle bütün oluĢturması demektir. Böylece iliĢkide her bir olay üzerinde konu-

Ģulup anlaĢmaya varılabilir. Üçüncüsü; evlilik iliĢkisinde geçmiĢ, Ģimdi ve gelecek 

kavramları daha fazla öneme sahiptir. Evli bireyler geçmiĢ yaĢam öyküleri ile gele-

ceğe bağlanır, hayal kurarken, Ģimdi iliĢkinin devam edebilmesi için geleceğe yöne-

lik planlar yaparlar. Dördüncüsü; evlilik iliĢkisinde destek konusunda sıra ile değiĢim 

yapılmaktadır. Her eĢ, kendi gereksinimi kadar diğer kiĢinin ihtiyacını da göz önüne 

alır, birbirine destek olur. BeĢinci özellik ise; bireyler evlilik iliĢkisi içerisinde olsa dahi 

her kiĢinin kendine has oluĢ biçimi vardır, evlilik iliĢkisinde bireylerin oluĢ biçimine 

saygı duyulur ve destek verilir.21 

2.1.1. Evliliğin Tarihçesi 

 

Tarihsel süreçte kadın, erkek iliĢkilerine bakıldığında cinsiyet farkının bulun-

madığı dikkat çekmektedir. Ġlk toplumlar klanlardan oluĢtuğu için herkes klan üyeliği 

bakımından eĢit haklara sahipti. Tıbbi bilginin zayıf olması sebebiyle kadınların ha-

yatını kaybetme oranı fazla, kadın nüfusu azdı. Bu durum erkeklerle eĢit konumda 

olmalarını sağlıyordu.22 

                                                           
18

 John L Saxon, “Marriage The Nature Of Marriage, The Individual, Marriage and The Family, 
Wadsworth Publishing Company Belmont,” California a Division of Wadswort,1999; 4(2): 297-342 
s.326 
19

 Erdoğan a.g.e., s.5 
20

 Aydan Gülerce, Türkiyede Ailelerin Psikolojik Örüntüleri, Boğaziçi Yayınları, Ġstanbul, 1996, s.42 
21

 Ali EriĢti, Bağlanma Stilleri, KiĢilik Özellikleri Ve Evlilik Uyumu Arasındaki ĠliĢki, Ege Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ġzmir, 2010.s.9 (YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi). 
22

  Server Tanilli., Ne Olursa Olsun Savaşıyorlar- Kadın Sorununun Neresindeyiz? Alkım Yayınevi, 
Ġstanbul, 2006,  s.11-12 
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Cilalı TaĢ Devri ile birlikte güneĢ takviminin bulunuĢu, çeĢitli yeni aletlerin orta-

ya çıkması, tarım alanında kadının yerine erkeğin geçmesi gibi yenilikler zamanla 

kadının ön plana geçmesini engellemiĢtir. Cilalı TaĢ devrinde klanların çoğunlukla 

kendi içlerinde evlenmeleri ön plandaydı.23 

Bireysel hakların oluĢması ile sosyal rol paylaĢımı ortaya çıkmıĢtır. Kadının 

hamilelik sebebiyle eve bağlı durumda kalıĢı erkeğin egemen olduğu „ataerkil‟ aile-

nin oluĢumunu sağladı.24 

Ġnsanoğlu varlığından bu yana devamlı olarak gruplar arasında yaĢamını sür-

dürmüĢtür. Toplumsal yapılarda farklılıklar olmakla birlikte araĢtırmacılar aile düzeni 

olmayan toplumlara rastlamadıklarını ifade etmektedirler. Sonuç olarak evlilik, genel 

anlamda iki farklı cins arasında gerçekleĢen kanunlarla korunan yasalarla destekle-

nen durum olarak belirtilmektedir. Yasal olması durumu kanunlar ve dini inanıĢlar 

anlamında da önem ifade etmektedir. Bazı medeni kanunlar tek eĢliliğe ek olarak 

çok eĢliliğe de onay vermektedir. Çok eĢli olma durumuna poligami adı verilmekte-

dir. Günümüzde de erkeğin çok eĢli olabildiği toplumlara rastlanmaktadır. Polijini, 

erkeğin birden fazla kadın ile evli olma halidir. Poliandri ise bir kadının birden fazla 

erkekle evli olması durumudur.  Arap ülkelerinde, Tibetin yerli halkında, Seylan, Yeni 

Zelandalıların yerleĢik yaĢam sürdürenleri içinde çok eĢlilik durumu göze çarpmak-

tadır. Poligami (çok eĢlilik), Anadolu‟da Sümerler zamanında yaĢanmaktaydı. Uru-

gakina reformları sonucunda yasaklanma kararı alınmıĢ olmasına rağmen çocuğu 

olmayan kadınla evli olduğu halde erkeğin yeni kadın alma hakkı oluĢmuĢtur. 25 

Toplumsal tarihçilere göre batılı tarzdaki evlilikler daha çok Amerikan devrimi 

ve 1830‟lu yıllar aralığındaki zamanda oluĢmuĢtur. Ülkemizde ilk adım, Türk Medeni 

Kanunu ile atılmıĢtır. Buna göre, erken yaĢta evlilikten erkeğin birden fazla kadınla 

evlenmesine kadar birçok alanda yeni düzenlemeler yapılmıĢtır. Türk Medeni Kanu-

nuyla atılan bu adım sonucunda, evlenme yaĢ ortalamasının yükseldiği görülmüĢ-

tür.26 

2.1.2. Evlilik ÇeĢitleri 

           Ġnsanlık var olduğu zamandan bu güne insanı algılama çabası hep devam 

etmiĢtir. Ġnsan psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçlerden etkilenen bir canlıdır. Çiftle-

                                                           
23

  Cemal Bali Akal, İktidarın Üç Yüzü, Dost Yayınevi, Ankara, 2000, s.301 
24

 CoĢkun Üçok vd. Türk Hukuk Tarihi, Turhan Kitapevi, Ankara 2006 s.108 
25

 Pınar Turanlı, Orta YetiĢkinlikte Evlilik Uyumu ile Benlik Saygısı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki 
ĠliĢkinin Saptanması, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2010, s.6 (YayımlanmıĢ 
Yüksek Lisans Tezi). 
26

 Asena Akdemir vd. “Çift Terapisi,” Türkiye’de Psikiyatri, 2006; 8(2): 123-128, s.124 
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rin bu süreçlerden etkilendiği düĢünülürse evlilik yaĢantısı içinde bir araya geldikle-

rinde kuvvetli etkileĢim oluĢacaktır.27 

Geçtan, evlililiği belirli sınırları çizerek anlamlandırmaya dikkat ederken evliliği 

geleneksel evlilik ve modern evlilik Ģeklinde farklı gruplara bölmüĢtür. Geleneksel 

evlilik çeĢidinde her iki cins tamamen birbirlerini bütünleyici göreve sahiptir; bunun 

yanı sıra ayrılmaz bir bütünü temsil etmektedir ve her iki cins arasındaki görev, so-

rumluluk ve rol paylaĢımı oldukça net Ģekilde belirlenmiĢtir; sınırları çizilmiĢtir. Bu 

tarz evlilik çeĢidinde kadın, kendi iletiĢimini kadınların arasında, erkek de kendi ileti-

Ģim kurduğu sosyal çevresini erkeklerin arasında oluĢturmaktadır. Çocuğun duygu-

sal ihtiyaçlarını karĢılama, çocuğa bakma, onunla ilgilenme görevi anne tarafından 

üstlenilmekte erkek buna pek fazla katılmamakta ayrıca çiftler birbirlerinin sorumlu-

luklarına pek karıĢmamaktadırlar. Kadın hem anne rolünü benimser hem de evin 

sorumluluğunu üzerine alır, bunu yanı sıra baba da dıĢ dünya ile iliĢkilidir. DıĢ dün-

yadaki görev ve sorumlulukları yerine getirir. Akla ilk gelen geleneksel evliliklerde ev 

hakkındaki kararları babanın verdiği düĢüncesi hakim olsa da, aslında karar veren 

asıl otoritenin anne olduğu görülmektedir.28 

 

Toplum var olduğu andan itibaren zaman içerisinde çeĢitli özellikler kazan-

maktadır. Toplumlar hem ulusal hem de küresel anlamda oluĢan sosyal, ekonomik, 

ideolojik değiĢimlerden belirli oranda etkilenirler. Toplumda önem atfeden evlilik ve 

evliliğe verilen önem açısından evliliğin oluĢ Ģekli de önem taĢımaktadır. Flört ede-

rek (anlaĢarak) evlenme modern değerlerin etkili olduğu bölgelerde sıkça görülmek-

tedir. Ailelerden bağımsız Ģekilde tanıĢıp, iliĢkiyi baĢlatıp devam ettirerek evlilik kara-

rı alınmasına dayanmaktadır. Görücü usulü evlilikler ise iki Ģekilde oluĢmaktadır. Bir 

kısmı zorla, bir kısmı ise isteyerektir. Gelenekselliğin yaĢandığı bölgelerde, evlenile-

cek olan kadını erkeğin annesi, babası ya da yakınları belirlemektedir. Evlenecek 

olan kiĢilerden iki tarafın da rızası olmaması ya da taraflardan birinin rızası olmama-

sı durumuna “görücü usulü zorla evlilik” adı verilmektedir. Modern değerlerin gele-

neksel değerleri belli oranda etkilediği evlenme Ģeklinde ise “görücü usulü isteyerek 

evlenme” görülür. Kadın ve erkeğin evliliğe dair istekleri söz konusudur. Aile ya da 

                                                           
27

 Selin AktaĢ, EĢlerden Birinin Kaygı Düzeyi Ġle Evlilik Uyumu Arasındaki ĠliĢkinin Belirlenmesi, Malte-
pe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2009, Ġstanbul, s.1 (YayınlanmıĢ Yüksek Lisans 
Tezi). 
28

 Engin Geçtan, Psikanaliz Ve Sonrası, Remzi Kitapevi, Ġstanbul, 2000, s. 37 



 
  
 
 
 

14 
 

yakınlarının tanıĢtırdığı ve onların denetiminde süren, ardından iki tarafında rızası 

alınarak yapılan evlenme biçimidir. 29 

Sezen‟e göre; evlilik insanların hayatları boyunca kabul ettikleri temel bir ku-

rumdur. Toplumların değer, inanç yapılarına ve kültürel yargılarına göre değiĢiklik 

göstermektedir.30 

2.1.3.Evlilik Uyumu 

Evlilik insan davranıĢı üzerinde etki gösteren en önemli etkenlerdendir. Hem 

üreme ve çocukların yetiĢtirilmesi bakımından belirleyicidir hem ekonomik-sosyolojik 

boyutlarla toplum ve kiĢiler üzerinde güçlü bir etki göstermektedir. Ġnsanların evlilik 

sürecinde yaĢadıkları çatıĢmalar, uyumsuzluklar nedeniyle çok sık ruhsal rahatsızlık 

gösterdikleri ve psikolojik destek için baĢvurdukları görülmektedir.31 

KıĢlak, gelenekselliğe dayanan ve eğitim düzeyinin yeterince yüksek olmadığı 

ailelerde çiftlerin boĢanması hoĢ bir durum olarak karĢılanmadığından bu kesimde 

bireylerin evliliklerini devam ettirmeyi tercih ettiklerini belirtmiĢtir. Kaynaklar gözden 

geçirildiğinde evlilik uyumu ile direkt iliĢkili eĢ seçimi, eĢler arasında meydana gelen 

çatıĢmalar ve bazı demografik değiĢkenlerin evlilik doyumu ile iliĢkisi, evli eĢlerin 

birbirlerini kontrol etme ve bağımlılık boyutlarında algılamaları ve bunun evlilik do-

yumuna etkisi, evlilikte etkileĢimi bozduğu düĢünülen çatıĢma odakları ve iletiĢim 

problemleri, empati ve demografik değiĢkenlerin evlilik uyumu ile iliĢkisi, evlilik uyu-

mu ile nedensellik ve ödev yüklemeleri arasındaki iliĢkiler gibi konularda çalıĢmala-

rın yapıldığı saptanmaktadır.32 

Evlilik uyumu, evliliğin mecburi ve mecburi olmayan taraflarının dengeye 

ulaĢmasının vuku bulmuĢ halidir. Bu dengeye ulaĢmada evliliğin sunduğu rol yadsı-

namaz. Evlilikte belirleyici olan etkenlerin baĢında, çiftlerin birbirlerine karĢı olumlu 

duygular beslemeleri ve birbirlerini arzulamaları gelse de ondan sonra gelenek, gö-

renek ve kanunlar gelmektedir. Bir evlilik tamamıyla gönülsüz ya da zorla devam 

                                                           
29

 GülĢah Gül, Evlilik Biçimleri Açısından Evlilik Uyumu, ĠliĢkilerde Yükleme Tarzları Ve Psikolojik Da-
yanıklılık DeğiĢkenlerinin Ġncelenmesi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2016 
s.5  (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 
30

 Lütfi Sezen,” Türkiye‟de Evlenme Biçimleri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2005; 
11 (27): 185-195, s.189 
31

Handan Bal, Bağlanma Stilleri, Cinsiyet Rolleri Ve Evlilik Uyumu Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi,  Mersin, 2007, s.3 ( YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans 
Tezi) 
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 ġennur KıĢlak Tutarel, “Evlilik Uyumu Ġle Nedensellik Yüklemesi Arasındaki ĠliĢkiler”, Türk Psikoloji 
Dergisi, 1997; 40(12): 55-64, s.63 
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eden duruma gelmiĢse, içerisinde bulunulan evlilikte uyumun gün geçtikçe azalması 

ve sorunların artması gibi evliliğe zarar verecek durumlar ortaya çıkmaktadır.33 

Çağımızda bütün toplumlarda ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda hızlı bü-

yüme ve değiĢimin etkisi sonucunda evlilikte yaĢanan iliĢkiler de değiĢiklikler gös-

termektedir. Her geçen gün daha karmaĢıklaĢmakta, evlilikte ortaya çıkan sorunlar 

eskiye göre fazlalaĢmaktadır ve eĢler arasındaki uyum problemleri sıkça görülmek-

tedir. EĢler arasında ortaya çıkan uyum sorunları sadece onlar için problem olarak 

kabul edilmeyip, evlilik iliĢkisinin temelini de sarsmakta hatta daha da ötesi tüm top-

lumu etkileyen bir durum olarak karĢımıza çıkmaktadır.34 

Evlilik uyumu ve evlilik doyumu kavramı çok çeĢitli Ģekillerde açıklanmıĢ ve öl-

çülmüĢ, hatta ilgili literatürde bu kavrama ait on iki farklı tanımla karĢılaĢılmıĢtır. 

Spainer‟e göre farklı tanımlar bulunmakla birlikte uyum ya da doyum kavramı bireyin 

iliĢkilerine ait kiĢisel izlenimlerini temel alarak tanımlanmaktadır. Evlilik kalitesinin; 

eĢler arası uyum, kuvvetli iletiĢim, doyum ve mutluluk derecesi ile ilgili olduğu düĢü-

nülmektedir. Evlilik uyumu ve evlilik doyumu kavramlarının birbirlerinin yerine kulla-

nılması nedeniyle uyumlu çiftler aslında doyumlu çiftler olarak görülmektedir. Ancak 

bazı araĢtırmacılar doyumun ve uyumun birbiriyle aynı anlama gelmeyen iki değiĢik 

kavram olduğunu belirtmiĢlerdir.35 

Evlilik uyumu kompleks bir kavramdır. Bununla birlikte, tanımlanması ve kap-

samıyla ilgili tartıĢmaların sürmesine rağmen birbiri ile sağlıklı iletiĢim içerisinde 

olan, evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birliğine varılabilen ve sorunlarını 

yapıcı bir Ģekilde sonuçlandıran çiftlerin evliliği uyumlu bir evlilik olarak tanımlanabi-

lir. Ayrıca uyum, bir evliliğin zorunlu ve gönüllü boyutlarının arasında dengenin ku-

rulması olarak da tanımlanmaktadır. Evlilik uyumu, eĢlerin uyumlu birlikteliklerinin 

neticesi olarak evlilik hayatındaki memnuniyeti ve mutluluğu da tanımlar. Bu noktada 

evlilik doyumu ile karıĢmaktadır. Evlilik uyumunu değerlendirirken kimi çalıĢmalar 

iliĢkisel boyutlara önem verirken, diğerleri bireysel konuları temel almaktadır. Genel-

                                                           
33

 Yelda Yıldız, ĠliĢkiye ĠliĢkin Ġnançların Evlilik Uyumunu Yordaması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla, 2012.s.21(YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 
34

 Zahide Merve Küçükçelik, ĠliĢkiye Dair Ġnançlar ve BiliĢsel Çarpıtmaların Evlilik Uyumuna Etkisi, 
Ġstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2015, s.1 (YayımlanmamıĢ Yüksek 
Lisans Tezi). 
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 Graham Spanier, “Measuring Dyadic Adjusment New scales For Assesing The Quality Of Marriage 
And Smiler Dyads, Journay of Marriage And The Family, 1976;38(1):15-28 s.22 
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likle bu konuda çalıĢan araĢtırmacılar çatıĢma, iletiĢim gibi iliĢki boyutlarını vurgula-

yarak uyumu değerlendirmeye çalıĢmıĢlardır.36 

Aile ve evlilik konusuyla ilgilenen araĢtırmacılar, baĢarılı Ģekilde devam ettiri-

lemeyen evliliklerin nedenlerini araĢtırarak, bireylerin evlilik iliĢkilerine yönelik inanıĢ-

larının ve fonksiyonel olmayan düĢüncelerinin evlilik hayatında uyumsuzluklara yol 

açtığını göstermektedir. BiliĢsel bakıĢ açısına göre otomatik düĢünceler özellikle 

duygusal bozukluklarda görülen, çeĢitli zihinsel çarpıtmalar sonucunda ortaya çıkan 

ve olumsuz özellikleriyle biliĢsel düzeyde dikkati odaklayamama, kararsızlık, bellekte 

zayıflama oluĢturmaktadır.37 

Evlilik uyumu kavramı literatürde net bir Ģekilde ifade edilmemiĢtir. Psikoloji 

alanındaki pek çok çalıĢmada kullanılmakla beraber, konu ile ilgili tartıĢmalar devam 

etmektedir. Evlilik uyumu; iliĢkiye dair iyi yönde inanıĢlara hakim olma, eĢlerin birbir-

lerine karĢı güzel düĢüncelere ve hislere sahip olması, doğru Ģekilde iletiĢim kura-

bilme, sorunları sonuca ulaĢtırabilme yeteneği, ortak ilgi alanlarına sahip olma ve 

eĢlerin beraber aktiviteler yapabilmesi durumu olarak değerlendirilmektedir.38 

        Spanier ve Lewis‟e göre evlilikteki uyum; kiĢilerin evlilik yaĢantısındaki gereksi-

nimlerini gidermesiyle ilgili idrak olarak açıklanmaktadır. Bu açıklama, yalnızca evli-

liklerdeki her konudaki doyuma ulaĢmak için değil; arkadaĢ olabilme, yakınlık sağla-

yabilme, cinsellikten alınan haz gibi daha bireylere has doyumları da ifade etmekte-

dir. Evlilik uyumunu oluĢturan değiĢkenler sıkça çalıĢılmıĢ olsa da çok basit Ģekilde 

tanımlanamamaktadır.39 Collins ve Coltrane ise, “evlilikte en dikkat edilmesi gereki-

len unsurların; sadık kalmak, doğru Ģekilde anlaĢılmak, empati kurabilmek, cinsel 

yaĢamdan alınan haz ve doyumun yeterli düzeyde olması, aile içerisindeki çocuklar, 

hobilerin ve zevklerin aynı yada benzer olması, evdeki görev ve sorumlulukların bö-

lüĢtürülmesi, yeterli düzeyde maddi imkanların olması ve ortak özelliklerin bulundu-

ğu bir geçmiĢe sahip olmak olarak sıralamıĢtır ”.40 

Evlilik uyumu söz konusu olduğunda, insan aklına ilk gelen yargı eĢlerin birbir-

leri ile anlaĢma durumudur. Bu durumda; evliliği, bireyler arası anlaĢma sağlamanın 

                                                           
36

 ġennur Tutarel KıĢlak ve ġeyma ÇavuĢoğlu, “Evlilik uyumu, bağlanma biçimleri, yüklemelere ve 
benlik saygısı arasındaki iliĢkiler,” Aile ve Toplum Dergisi, 2006; 3(9): 61-68, s.62 
37

 Hakan Türkçapar, Bilişsel Terapi,  HYB Yayıncılık, 7.Baskı, 2013, Ankara, s.55 
38

 Cennet ġafak Öztürk ve Haluk Arkar, “ Evli Çiftlerde Evlilik Uyumu ve Cinsel Doyum Arasındaki 
ĠliĢkiler,” Literatür Sempozyum, 2014;1(3): 16-24 s.17 
39

 G.B Spainer  ve R.A. Lewis, “Marital Quality: A review of the seventies,” Journay of Marriage and 
the Family, 1980; 42 (4): 825-830, s.826. 
40
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temel alındığı bir yapı olarak düĢünürüz. Bireylerin kiĢilik yapıları, yetiĢme koĢulları, 

büyüdükleri çevre, aile gelenek ve görenekleri, evliliğe yükledikleri anlam, eğitim 

düzeyi, meslekleri, inançları,  ruhsal yapıları, eğilimleri gibi kriterler bu uyum üzerin-

de etkisini gösterdiğinden dolayı evlilik uyumunun değerlendirilmesinde bireylerin 

sahip olduğu değerler de önem taĢımaktadır. Tüm bunların etkileĢim içerisinde ol-

duğunu kabul edersek, sahip olduğumuz değerler yukarıda adı geçen pek çok Ģart 

ve koĢullar Ģekillenirken; davranıĢlarımız, duygu ve düĢüncelerimiz, tutumlarımız da 

dolaylı ya da dolaysız olarak değerlerimizden pay almaktadır. Değer kavramının 

literatürde pek çok tanımı bulunmaktadır. Değer kavramının çok değiĢik alanlarda 

bulunması kavramın tanımını zorlaĢtırmaktadır. Diğer yandan değer kavramının 

kapsamı ve kiĢilerin hayatına olan etkisi de bu farklı tanımlarda kendini göstermek-

tedir.41 Schwartz değerleri, bireylerin veya diğer sosyal oluĢumların yol gösterici ku-

ralları olarak tanımlar.42 Dilmaç değerlerin, kiĢilerin tutum ve davranıĢlarının ortaya 

çıkmasında ve biçimlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirtilmektedir.43 Dilmaç 

ve EkĢi değerler kavramının, toplumun devamlılığını sağlayan temel fonksiyonlar 

olduğunu belirtmiĢtir. Değerler, toplumun devamlılığını sağlayan temel fonksiyonlar 

olduklarından bireylerin hayatında etkili olmaktadır.44 

Kropp ve arkadaĢları ise değerleri, kiĢilerin hayatlarındaki tecrübeleri ve kiĢisel 

mirasları aracılığıyla ilerleyen en son oluĢan durum ve arzular Ģeklinde adlandırmıĢ-

lardır.45 Değerler kiĢinin yaĢam amaçlarına uygun olarak edindiği kurallar ve içsel-

leĢtirdiği davranıĢların tamamı olarak açıklanabilir.46 Her birey toplumsal bir düzen 

içinde yer almaktadır. Bu sosyal düzende var olan değerlere göre hareket eder. Tu-

tum ve davranıĢlarını inĢa ederken bu değerle dikkate alması gerekmektedir. Top-

lumsal değerlere ters düĢmek, tutum ve davranıĢlar geliĢtirmek bireylerin toplum ile 
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 Shalom H. Schwartz, “Are There Universal Aspeccts in the Structure and Conrents Of Humanva-
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çatıĢmalar yaĢamasına neden olmaktadır. Bu anlamda değerler bireyin üzerinde 

güçlü etkiye sahiptir.47 

2.1.4.Evlilik Uyumu Tanım 

Evlilik uyumu, evlilik bağının devam etmesini sağlayan en önemli faktörlerden 

biridir. Aile bireyleri ve evlilik arasındaki iliĢkinin ortaya çıkıĢını araĢtırmak için bir 

takım çalıĢmalar yapılmıĢtır. Aile bireylerinin evliliğe etkisiyle ilgili çalıĢma sonuçları-

nın tutarsız olduğu görülmektedir.48 

Bireylerin yetiĢtirilme koĢulları, aile görgüleri, kiĢilik özellikleri ve evliliğe yükle-

dikleri anlam, meslekleri, eğitimleri, inançları, psikolojik durumları, yönelimleri gibi 

faktörler evlilik uyumu üzerinde etkisini göstermektedir. Tüm bunlar ile iliĢkili Ģekilde 

var olan değerlerin evlilik uyumunda etkili oldukları düĢünülmektedir. Var olan değer-

ler baĢka koĢularla da ilgili olurken, duygu düĢünce ve tutum gibi faktörler de değer-

lerimizden etkilenmektedir.  Bu etkiler evlilik uyumu ve aile üzerinde önem oluĢtur-

maktadır.49 

Evlenme Ģekli ve iliĢkinin kalitesi her kültürde aynı değildir, kültürden kültüre 

farklılıklar göstermektedir. Sosyoloji, antropoloji, psikoloji, teoloji, etoloji, felsefe ve 

hukuk gibi farklı alanlardan bilim insanları tarafından her yıl evlilik iliĢkisi değiĢik bo-

yutlarda araĢtırmaya ve incelemeye malzeme olmaktadır.50 

Sağlıklı evliliklerin sadece kiĢiler değil bunun dıĢında toplumlar açısından da 

önem taĢıması nedeniyle evli çiftler arasındaki uyum son senelerde psikolojinin en 

çok önem verdiği konulardan biri haline gelmiĢtir.51 FıĢıloğlu‟na göre (1992), bunun 

sebebi, evlilik uyumunun aile içi ve aile dıĢı iliĢkileri yordamada etkisi ve gittikçe 

önem kazanmasıdır.52 

Yılmaz, eĢler arasındaki uyumun, anne-baba ve çocuk arasındaki etkileĢimin, 

çocukların benlik algılarına dair değerleri ve akademik baĢarıları ile olan iliĢkilerini, 

ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinde incelenmiĢtir. Anne baba arasındaki 
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uyum düzeyinin çocuğun benlik algısını saptamada anlamlı etkisinin olup olmadığı 

araĢtırılmıĢtır. Ortaya çıkan sonuçlara göre anne baba arasındaki uyumun, benlik 

algısı, akademik yeterlilik, davranıĢtan hoĢnut olma ve öz değer alt ölçeklerini değer-

lendirmede anlamlı etkilerinin olduğunu belirtmiĢtir. Çocukların anne baba arasında-

ki uyuma yönelik algıları arttıkça, benliklerine iliĢkin algılarının da olumlu olduğu, 

eğer algılanan uyum düĢükse bu benliklerine yönelik algılarının da olumsuz etkilen-

diğini göstermektedir.53 

 Tutarel ve KıĢlak‟a göre; mutlu eĢler evlenme sebebi olarak birbirlerini isteme-

lerini gösterseler de tüm evliliklerde örf, adetler ve kanunlarla iliĢkili farklılıklar göste-

ren durumlar olmaktadır. Evlilik bütünüyle istekli ya da tamamıyla mecburi bir durum 

Ģekline gelmiĢse yani dengeye ulaĢamamıĢsa yaĢanılan evlilikte uyum bozulacak, 

problemler mutlaka çıkacaktır; bu kaçınılmazdır. Evliliğin ilk zamanlarında var olan 

tüm heyecan yok olmaya ve eĢler arasında anlaĢmazlıklar ortaya çıkmaya baĢla-

maktadır.54 

Bir baĢka tanımda da evlilik uyumunu, bireyin evlilik süresi boyunca gereksi-

nimlerini karĢılama derecesine iliĢkin algısı olarak tanımlamaktadır. Evlilik uyumu 

konusunda yapılan bir diğer tanım da evlilik iliĢkisindeki mutluluk ve baĢarı iliĢkili 

olup,  eĢlerin birbiriyle ortaklaĢa yaptığı etkinlikler, sahip oldukları ortak hobiler ve 

karĢıtlıklar gibi etkilerin bir araya gelmesi, bir tanımı da uyumluluk derecesi ya da 

problemleri çözebilme yeteneği olarak ifade edilmektedir.55 

Evlilik uyumu literatürü alanında yapılan araĢtırmalar arttıkça konuyu değer-

lendirmede kullanılacak olan ölçüm araçlarının da geliĢtiği ve türlerinin arttığını orta-

ya koymaktadır. AraĢtırmacılar, evlilik uyumunu konusunda değerlendirme yapılır-

ken yapılandırılmıĢ klinik görüĢmeler, öz-bildirim ölçekleri, ev ortamında ayrıntılı 

gözlem gibi değiĢik yollardan faydalanmıĢlardır.56 Hendrick evlilik uyumu kavramını 
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değerlendirmede en sık baĢvurulan yöntemin öz-bildirim ölçekleri olduğunu belirt-

miĢtir. 57 

KarĢılıklı bir etkileĢim içinde bulunan, aileyi ve evliliği ilgilendiren konular üze-

rinde ortak bir karara ulaĢabilen, sorunları olumlu bir Ģekilde çözüme ulaĢtıran eĢle-

rin evliliği uyumlu bir evlilik olarak adlandırılır. Tucker ve O‟Grady‟e göre evlilik uyu-

mu, çiftlerin hem psikolojik sağlığı hem de fiziksel sağlığını önemli derecede etkile-

mektedir. Uyumlu evlilikte ayrıca eĢler birbirine yakınlık ve samimiyet göstermenin 

yanı sıra çiftler eĢitlik duygusuna da sahip olmaktadır.58 

Günümüzde, evlilik iliĢkileri ve evlilik uyumu üzerinde çalıĢmak, hem kuramsal 

çerçeve hem de klinik gayeler bakımından önem arz etmektedir. Çiftler arasında ikili 

iliĢkiler söz konusu olduğunda sosyal yapı ve gizlilik anlamında evlilik en kritik konu-

lardan biridir. EĢlerin kendi aralarındaki uyumu, iliĢki içerisinde bütün noktaları etki-

leme yapısına sahip kritik unsurlar arasındadır. Evlilikte uyum hakkında tek bir tanım 

kullanmak oldukça zordur. Çünkü evlilikte uyum sorunsalı kiĢisel, psikolojik, sosyal 

ve demografik birçok faktörle iliĢkili olup tamamen bağımsız bir kavram değildir. Bu 

sebeple evlilik uyumu kolay bir Ģekilde tanımı yapılamayacak bir değiĢken olmasının 

yanı sıra, evlilik uyumunu etkileyen birçok değiĢkene çok fazla rastlanmaktadır.59 

2.1.4.1.Evlilik Uyumunu Etkileyen Faktörler 

Evlilik uyumunu etkileyen etmenlerin neler olduğu literatürde farklı taraflarıyla 

tartıĢılan, üzerinde araĢtırmalar yapılan bir konudur. Bu etmenlerden bazıları; evlilik-

teki doyum, evliliğin kalitesi, kadın ve erkeğin kiĢilik özellikleri, çocuklarının varlığı ya 

da yokluğu, hayat ile ilgili görüĢleri, maddi sebepler, fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar, 

alıĢkanlıklar, manevi konulardaki inançlar, eĢler arasındaki kültürel uyumsuzluklar, 

eski evlilikler, sosyal destek örüntüleri, hısımlarla iliĢkiler, kiĢisel umutlar gibi kav-

ramlardır. Sağlıklı bir evlilik yaĢantısının ve evlilik iliĢkisinin sürmesi konusunda de-

ğerlendirilen en önemli kavramlardan biri ise evlilik uyumudur.60 

Evlilik uyumunu ölçmek için kullanılan araçların, evlilik uyumu ile ilgili önem 

verdiği noktalar aynı olmakla birlikte bu farklılığın, ölçüm yapan araçların her birinin 
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diğerine kıyasla değiĢik olumlu yanlarının olduğu gözlemlenmektedir. Literatürde 

değiĢik yönelimdeki ölçme araçlarının farklı olmayan evlilik kavramını ölçüp ölçme-

diği tartıĢılan unsurlar arasında kabul edilmiĢtir. Evlilik uyumuyla ilgili ölçüm araçları-

nın değiĢik yaklaĢımları kabul etmesi, kimi araĢtırmacıların evlilik uyumunu yorda-

mada yararlanılan ölçüm araçlarının asıl olarak birbiri ile aynı olmayan evlilik kavra-

mını değerlendirdiği tartıĢmalarına zemin hazırlamıĢtır. 61 

Evlilik uyumunu üzerinde etkili olan değiĢkenler, uyum içerisindeki evlilikten 

doğan doyum ve evlilikteki mutluluk bireylerin yaĢamlarında önemli bir kritik nokta 

olmakta, eĢleri ruhsal bakımdan büyük oranda etki altına almaktadır. 62 

            Evlilik konusu incelendiğinde evlilik iliĢkisini üzerinde etkili olan pek çok 

faktör olduğundan söz edilmektedir. Çiftlerin sosyo-demografik özellikleri de bu fak-

törlerden birisidir. Yapılan birçok araĢtırmada çiftlerin eğitim düzeyi,  gelir durumu ve 

yaĢ gibi sosyo-demografik özelliklerinin evlilikte mutlu olma seviyesini ve evlilik 

uyumunu etkilediğini göstermiĢtir. Evlilik uyumu üzerinde etkili olan sadece bir fak-

törden bahsetmek yerine birbirinden bağımsız birçok faktörden bahsetmek daha 

doğru olacaktır. 63 

Özgüven, evlilik uyumunu; kiĢisel değiĢkenlerin, aile ile ilgili değiĢkenlerin ve 

sosyo-ekonomik değiĢkenlerin etkilediğini belirtmiĢtir. KiĢisel değiĢkenler; cinsiyet, 

yaĢ, kaçıncı evlilik olduğu, evliliğin yapıldığı yaĢ, sağlık durumu vb. gibi iken aileyle 

ilgili değiĢkenler; eĢler arasındaki yaĢ farkı, evlilik Ģekli, çocuk sahibi olup olmama, 

eĢle duygu ve düĢünceleri paylaĢma, eĢle ev iĢlerini paylaĢma, yardım etme, aile-

lerden sağlanan maddi destek durumu, eĢlerin cinsel yaĢamdaki doyumları, haz ve 

mutlulukları vb. değiĢkenlerdir. Özgüven, sosyo-ekonomik değiĢkenlerin ailenin aylık 

geliri, gelirin aileye yeterlilik seviyesi, eĢlerin öğrenim düzeyi, eĢlerin aile gelirine ne 

oranda katkı sağladığı, eĢlerin mesleki durumları, eĢlerin yaptıkları iĢten memnun 

olup olmamaları vb. gibi faktörlerden meydana geldiğini belirtmektedir. Özgüven 

ailelerde çatıĢmalara neden olabilecek genel konuların; eĢler arasında olabilecek 

iletiĢim yokluğu, sürekli tartıĢma içinde olmak, doyurulmamıĢ ya da karĢılanmamıĢ 

duygusal ihtiyaçlar, karĢılıklı olarak cinsellik konusunda doyumun az olması, aile 

ekonomisindeki sorunlar, paranın yönetilmesine dönük anlaĢmama durumları, eĢle-

rin kendi aileleriyle ilgili yaĢadığı problemler, ailede sadakat konusunda sıkıntıların 
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olması, çocuklarla ilgili problemler, otorite konusundaki sıkıntılar, fiziksel olarak sal-

dırgan tutum içinde olmak, boĢ zamanı kullanmada uyuĢmazlık, eĢlerin politik görüĢ-

leri ve inançlarındaki farklılıklar, ailede yaĢanan rol kargaĢası olduğunu belirtmiĢtir.64 

Evlilik öncesinde iki ayrı aile ortamında yetiĢen bireyler evlilik mekanizmasıyla 

bu birliğe getirecekleri çeĢitli yeni birbiriyle uymayan zıt dünya görüĢleri, alıĢkanlıkla-

rı, inançları ve değerleri, eĢlerin evliliğin uyumla ilgili gayeleri üzerinde ortak bir ka-

nıya varamamaları aralarında sorunların yaĢanmasına ve çiftler arasında çatıĢmala-

rın uyumsuzluğun çıkmasına neden olmaktadır.65 

Spanier ise eĢler arasındaki uyumu, eĢlerin birbirinden bağımsız duygu duru-

mu olarak değil de, eĢler arasında var olan karĢılıklı etkileĢimin bir özelliği olarak 

değerlendirerek iletiĢim kurma ve çatıĢma gibi iliĢki halini kapsayan özellikleri kul-

lanmıĢtır.66 Uyum kavramı hem eĢlerin evlilikleri hakkında nasıl hissettikleri nasıl 

düĢündükleri ile ilgili olduğu Ģeklinde anlamlandırılmakta hem de eĢlerin bağımsız 

duyguları değil de eĢler arasındaki var olan durumun bir özelliği olarak açıklanmak-

tadır.67 

Johnson ve arkadaĢları evlilikle ilgili yaptıkları çalıĢmada eĢler arasındaki 

uyumun beĢ ayrı boyuttan oluĢtuğunu belirtmiĢlerdir. Bunlar; eĢler arasındaki etkile-

Ģim, uyum, anlaĢmazlıklar, sorunlar ve boĢanma eğilimidir. Johnson ve arkadaĢları 

bu beĢ boyutu iki baĢlık altında toplamıĢlardır. Ġlk boyutu mutluluk ve eĢlerin etkile-

Ģimi, ikinci boyutu ise anlaĢmazlıklar, sorunlar ve boĢanma eğilimi oluĢturmaktadır. 

Mutluluk iliĢkinin hem genel hem özel anlamda kiĢisel doyum anlamına gelmektedir. 

EtkileĢim ise eĢlerin birlikte geçirdiği zaman olarak tanımlanabilir. Diğer boyutta yer 

alan anlaĢmazlık kavramı ise, iliĢkide yaĢanan sözel ve fiziksel çatıĢmanın yoğunlu-

ğunu açıklamak için kullanılan bir ifadedir. EĢlerin yaĢadığı sorunlar, yaĢadıkları 

strese verdikleri tepkilerin özellikleri ile doğrudan iliĢkili bir durumdur. Son boyut ola-

rak ele alınan boĢanma eğilimi, sorunlu durumlarla karĢılaĢıldığında boĢanma ihti-

malini düĢünme gibi biliĢlerle ilgili ve yakınlarla ya da eĢle bu konuyu konuĢma ve 

karar vermek için fikir alıĢveriĢinde bulunma gibi davranıĢsal öğeleri içerir. 68 
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Heaton‟nun evlilik uyumu ve demografik özelliklerin arasındaki iliĢkiye dair 

yaptığı çalıĢmasında eğitim düzeyi yüksek olan kadınların evliliği sonlandırma ora-

nının daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.69 

Wilson ve Filsinger‟in evlilik uyumu ve dindarlık arasındaki iliĢkiyi yordamak 

adına yaptıkları çalıĢmada örneklem grubunu Protestanlardan seçmiĢlerdir. AraĢtır-

ma sonucuna göre dindar bireylerin evlilik uyumlarının daha yüksek olduğu saptan-

mıĢtır.70 

Thibault ve Kelley‟in karĢılıklı bağımlılık kuramına göre, iliĢkinin değerlendiril-

mesinin iki düzeyi vardır. Buna göre iliĢkiye bağımlı olmakla, iliĢkiden alınan doyu-

mun iki farklı kavram olduğu ileri sürülmektedir. Birey bağımlılığının yüksek olması 

nedeniyle kendisine doyum sağlayamayan iliĢkiyi devam ettirebilir. Seçenekler için 

karĢılaĢtırma seviyesi ve karĢılaĢtırma seviyesi olmak üzere iki düzey vardır. KarĢı-

laĢtırma seviyesi, gözlemler ve kiĢisel deneyimler sonucunda bir iliĢki çeĢidi için do-

yum, doyumsuzluk boyutundaki tarafsız bölgeyi ifade etmektedir. ĠliĢkiden alınan 

sonuçlar tarafsız bölgenin üzerindeyse iliĢki doyum verici, altında ise doyum sağla-

mayan iliĢki olarak değerlendirilmektedir. Bireyin mevcut iliĢkilerini baĢka birisiyle 

yaĢaması durumunda elde edeceği sonuç ise seçenekler için karĢılaĢtırma düzeyi-

dir. Eğer kiĢinin seçenekler için karĢılaĢtırma düzeyi bireyin var olan iliĢki doyumun-

dan düĢükse birey mevcut iliĢkisini sürdürmeye devam edebilir. EĢlerin iliĢkiye dair 

beklentilerini onların Ģimdiki iliĢkilerini de etkilemektedir. Beklentileri karĢıladığı sü-

rece doyumun yüksek ve uyumun devam ettiği aksi durumda uyumun bozulduğu 

görülmektedir.71 

Özgüvene göre, eĢler arasında yaĢanan çatıĢmalarda, olay ile ilgili sebebin 

algılanması algılayan birey ve olaya bağlıdır. Buna göre kadın ve erkek arasındaki 

çatıĢma nedeni açıkça belli değildir. Olay algılayıcı tarafından değerlendirilmektedir. 

ÇatıĢmanın oluĢup oluĢmayacağını olayın kendisinden önce algılayan birey değer-

lendirmektedir.72 
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2.2. CĠNSELLĠK VE CĠNSĠYET KAVRAMI 

Cinsellik, insanın var oluĢunun mekanizması ve doğumdan ölene kadar de-

vam eden, hayat içerisinde önemli bir yer tutan parçasıdır. Bireylerin aktif bir Ģekilde 

cinsel yaĢantısı olsun ya da olmasın günlük duygu ve düĢüncelerin içerisinde cinsel-

lik yer almaktadır. Korkuların, kaygıların, hayallerin ve rüyaların özünde yer alan en 

önemli faktörlerden biridir. Özgüven (1997)‟ye göre biyolojik açıdan cinsel yaĢam 

faaliyetlerinin ana görevi çoğalmayı sağlamak ve dolayısıyla insan türünün devamlı-

lığına imkân tanımaktadır. Cinsellik; sevme, sevilme, cinsel iliĢkiden haz alma gibi 

temel ihtiyaçları ön planda tutmaktadır. Psikolojik olarak ise sevgi ihtiyacının doyu-

rulması temeline dayanmaktadır. Toplumsal yönü ile cinsellik, toplumun değer yargı-

ları, iĢleyiĢi, yasalar, cinslere verilen roller, eĢ seçme ve evlenme tercihleri gibi pek 

çok alan ile iliĢkilidir. 73 

Cinsel konuların konuĢulması ve cinsellik çoğu birey tarafından kaçınılan, ko-

nuĢulması zor, tabu olma niteliği taĢımaktadır. Hemen her konuda özgürce konuĢa-

bilen birçok insan doğal bir gereksinim olan cinsellik konusunda kendilerini en yakın 

gördükleri kiĢilere açmakta sıkıntı çekmekte ve utanmaktadırlar. Oysa cinsel yaĢantı 

insan hayatında çok önemli bir güdü olarak yer tutar ve hayatın doğal bir parçasıdır. 

Buna karĢın cinsel düĢünceler çoğu kez suçluluk, kaygı ve korku yaratmaktadır.74 

Toplumsal cinsiyet kavramı ise, biyolojik cinsiyetin ön koĢul olduğu cinsiyete 

dayalı iĢ bölümü ve toplumsal iliĢkileri vurgulayan kavramdır.75 

Cinsiyet  (biyolojik seksüel kimlik); cinsiyetimizi ifade etmektedir. Erkek ya da 

kadın olarak Ģekil almaktadır. Bu kiĢinin biyolojik cinsiyetidir. Kromozomlara göre 

erkek ya da kadın olarak belirlenmektedir. Erkekler xy cinsiyet kromozomlarına ka-

dınlar ise xx kromozomlarına sahiptir. 

2.2.1. Cinsellik Kavramı 

Cinsellik, içgüdülerden biri olarak, bütün canlıların yaĢamında önemli bir yere 

sahip olma özelliğini taĢımaktadır. Tüm canlı türlerinin sürekliliği için bir bakıma ev-

ren yapısı içinde ölümsüz bir enerjidir. Cinsellik; biyolojik, psikolojik, sosyal özellikle-

riyle bir bütündür. Ġnsan türünün her bireyi baĢlangıçta erkek eleman olan sperm 

yani meni hücresinin ve diĢi eleman olan yumurtanın bileĢiminden oluĢan bir yumur-
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tanın ürünüdür. Ġnsanın çoğalması bir erkek hücresinin bir diĢi hücresinin varlığını 

gerektirmektedir.76 

Cinselliği baĢka bir Ģekilde tanımlamak gerekirse, iki kiĢinin birbirleriyle uyumlu 

beraberliklerini ifade eden, kiĢinin davranıĢlarına yön veren baĢlıca ilkeleri içeren, 

değer yargılarını kapsayan ve tabularla oluĢturulmuĢ, ruhsal, biyolojik ve toplumsal 

taraflara sahip özel bir oluĢum Ģeklinde tanımlanmaktadır. Haz almak için yapılan 

davranıĢların hepsi cinsellik içermemektedir. Cinsel iliĢkiyi sağlıklı ya da sağlıksız 

olarak değerlendirebilmek için gerekli koĢulların (uygun yer, zaman ve eĢ gibi) sağ-

lanması gerekmektedir. Gerekli koĢullar sağlanmadığında cinsel iĢlev bozukluğun-

dan söz etmek doğru olmaz. Cinsellik yaĢamın birden fazla boyutunu kapsayan bi-

yolojik, psikolojik ve sosyal alanlarla etkileĢim içinde oluĢmaktadır. Cinsellik hayat 

kalitesine etki eden unsurlardandır. 77 Cinsel sağlık; kadın ve erkek iliĢkilerini, yaĢam 

kalitelerini ve mutluluklarını etkilemektedir. Cinsellik temel bir içgüdü olarak büyük 

önem taĢımaktadır.78 

Ġnsana dair cinsellikle ilgili yapılan ilk araĢtırmalar Kinsey ve arkadaĢları tara-

fından gerçekleĢmiĢ ve sunulmuĢtur. Alfred Charles Kinsey,1948'de Erkekte Cinsel 

DavranıĢ (Sexual Behavior in the Human Female) ve beĢ sene sonra da Kadında 

Cinsel DavranıĢ (Sexual Behavior in the Human Female) adlı çalıĢmalar yapmıĢtır. 

Bu çalıĢmaları insanların cinsel davranıĢları biçimleriyle ilgili istatistik ve derlemeleri 

kapsamaktaydı ve o döneme kadar bunlara benzer sistematik ve geniĢ düzeyde 

çalıĢmalar olmadığı için bilim dünyası içinde büyük ses getirdiler. KiĢilerle yapılan 

özel görüĢmeler sonucunda elde edilmiĢ olması ve bireylerin cinsellik ile ilgili alıĢ-

kanlık ve cinselliğe dair davranıĢ Ģeklini meydana getiren düzenlemeler yalnızca 

bilim dünyası tarafından değil bütün toplum tarafından fazlasıyla ilgi çekmiĢtir. O 

döneme kadar önemsenmemiĢ ve arka planda kalmıĢ  "bilinmeyen" olarak görülmüĢ 

olan  "cinsellik" ilk kez ortaya çıkmıĢ, ilk defa geniĢ bir boyuta ulaĢmıĢ, sosyal bir 

boyut kazanmıĢtır. Ġnsanların cinselliği, gizlenen bir konu olmaktan çıkıp bilimsel 

veriler ıĢığında değerlendirilmiĢtir. Bu sayede ölçülüp tartılabilen ve en önemlisi tar-

tıĢmaya açık haline geldi. Kinsey ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmanın ar-

dından aynı konuda 1954' te Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir araĢtır-

mada baĢlatılmıĢ ve burada amaçlanan; insanlarının cinsellik konusunda göstermiĢ 
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oldukları tepkilerin,  tavırların hem biyolojik hem de fizyolojik tüm taraflarını ortaya 

koymaktır.79 W.H.Masters ve V.E.Johnson'ın on sene süren bir çalıĢmanın ardından 

ulaĢılan sonuçları ilk defa 1966 tarihinde "Ġnsanda Cinsel DavranıĢ" isimli kitapta 

yayınlamıĢ bir çalıĢma ortaya çıkarmıĢlardır.  Bu çalıĢma cinselliğin fizyolojisi üzeri-

ne sunulan bilgilerinin yapı taĢını oluĢturur.80 

Cinselliğin insan hayatı üzerinde çok önemli etkileri olduğu apaçık bir Ģekilde 

bilinen bir gerçektir. Bu süreç kiĢinin hem bedenen hem de psikolojik yönden önem 

taĢıyan doğum ve üremeye dair yaĢantıyı kapsamaktadır. Cinsellik,  biyopsikososyal 

çerçeve içerisinde ele alınmaktadır. Biyoloji boyutuyla; fiziksel olarak rahata kavuĢ-

mayı psikoloji boyutuyla; yakınlık, bütünlük ve bir olma gereksinimini sosyal yönüyle 

de; iki kiĢinin birlikte yaĢamı sürdürme gereksinimine ve toplumda önem gören de-

ğer yargılarının benimsenmesine katkıda bulunmaktadır. ĠliĢkilerin kalitesini, kendini 

ispatlama, ortaya koyma ve canlı hissetmeyle hayat standardının yükselmesini sağ-

lar; sevmek, güvenmek ve yakınlık, kavramlarını da,  büyük oranda ifade eder. Cin-

sel etkinlikteki temel görev biyolojik açıdan çoğalmayı sağlamak, bununla birlikte 

insan neslinin son bulmamasına olanak sağlamaktır. Psikoloji boyutunda değerlendi-

rirsek cinsellik; sevgi, sevme, sevilme ve cinsel iliĢkiden haz alma gibi bireyin ana 

ihtiyaçlarının giderilmesini hedeflemekte bunlarla bağlantılı Ģekilde pek çok insanın 

iliĢkisini ve bireysel davranıĢlarını içermektedir.81 Cinsellik,  tarihin her zamanında 

en saklı kalan olgulardan biri olarak karĢımıza çıkmaktadır.82 

Cinsellik, aynı zamanda tarihin hemen hemen bütün zaman diliminde üzerinde 

konuĢulmayan örtülü tutulan konulardan biri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yapılan 

tanım ve algılarda birbirinden değiĢiklik gösterse de cinsellik ilk insanın ortaya çıkı-

Ģından itibaren hep var olmuĢtur ve asırlardır önemli bir yer tutmaktadır. 83 Ġncesu‟ya 

göre cinselliğin zorlu olmasının nedeni, merak konusu olan, çok konuĢulan, bilindiği 

söylenen, aslında bilinmeyen ve çok çekinilen bir konu olmasından kaynaklanmak-

tadır. Böyle ikilemlerin fazlasıyla olduğu bir konuda sağlık alanında çalıĢanlara bü-
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yük sorumluluklar düĢmektedir. Bunun sebebi cinsel sağlık, genel sağlık bakımından 

toplum ile en fazla alakalı konular içerisindedir ayrıca cinsel yaĢamdaki problemler, 

bireyleri çok fazla huzursuz olmasına neden olan sağlık problemlerinin baĢında yer 

almaktadır. Cinsel sağlıkta yaĢanan sorunlar yalnızca fiziki sağlık durumunun sekte-

ye uğraması ile sonuçlanmamaktadır. Her iki cinste de sıra ile psikolojik sağlıkta, 

ardından aile sağlığında ve sosyal sağlıkta da bozulmaların görülmesi söz konusu-

dur.84 

Cinsellik, doğumla baĢlayıp yaĢam sonlanıncaya kadar süre gelen kiĢiliğin ay-

rılmaz bir parçası ve temel insan ihtiyacıdır. Cinsellik, iki bireyin birlikte uyum içeri-

sinde olması ve cinsel doyum sağlamalarıdır. Toplumsal kurallar, değer yargıları ve 

katı inanıĢlarla oluĢturulmuĢ, biyolojik, psikolojik, sosyal tarafları olan bir yaĢantı-

dır.85 

Cinsellik; biyolojik, ruhsal, toplumsal, kültürel, geleneksel, ahlaki, dini, antropo-

lojik, ekonomik ve politik tarafları olan kompleks özelliklere sahiptir. Cinselliği ifade 

etme ve davranıĢta gösterme bireylerin hayatında yok sayılamayacak kadar önem 

taĢımaktadır. Ġnsanların davranıĢları ve cinsel yaĢantıları; fiziksel, ruhsal ve toplum-

sal Ģartlar ile değiĢim göstermektedir. Cinsellik, daha önceden yaĢanan cinsel ya-

Ģantılarla iliĢkili olarak bazen iyi, eğlenceli, duygusal, samimi bir yakınlık kurma ba-

zen mecburiyet hissederek yakınlaĢma ve bunun da sonucunda çekinme,  iğrenme 

sebebi Ģeklinde yaĢanmaktadır. Cinsellik, doğumdan önce baĢlayan ve hayat boyu 

sürekliliğini koruyan olgu olma niteliğini taĢımaktadır. Cinsellikte; kiĢilerin değerleri, 

inanıĢları, din konusundaki inançları, hisleri, kiĢilik yapısına dair özellikleri, hoĢlan-

dıkları ve hoĢlanmadıkları davranıĢlar, dıĢ görüntüleri ve içinde yaĢadıkları toplumla-

ra göre Ģekil almaktadır. Cinsellik sadece cinsel organlar ile ilgili değildir, tüm vücu-

du ve zihni kapsamaktadır.86 

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamasına bakıldığında cinsellik; fiziksel, 

duygusal, entelektüel ve sosyal özelliklerin kiĢiliği, iletiĢimi ve aĢkı arttıracağı etkile-

rinin bileĢiminden oluĢmaktadır. Bunun dıĢında cinsel yaĢam yalnızca fiziksel değil, 

emosyonel, düĢünsel ve toplumsal birliği koruyan kiĢiliğin geliĢmesi, etkili iletiĢim ve 

hislerin paylaĢımını arttıran sağlıklı olma halidir. Cinsellik; psikolojik, sosyal, ekono-
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mik, politik, kültürel, hukuki, tarihi, dini, biyolojik ve ruhsal faktörlerin tamamından 

etkilenmektedir.87 

Hayat kalitesini saptamada en fazla dikkat edilmesi gerekilen göstergelerinden 

biri olan cinsellik, kiĢisel yaĢantının devam ettirilebilmesi amacıyla mecburi olmayan 

ancak türün devamlılığı için ihtiyaç olan bir aktivitedir. Cinsel sağlık, genel sağlık 

göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Cinsel sağlık, öncelikle bireyin kav-

ram olarak cinselliği anlaması ve cinselliğe yönelik kendi tutumları hakkında bir far-

kındalık geliĢtirmesiyle baĢlamaktadır. 88 Dünya Sağlık Örgütü cinsel sağlığı cinsel 

yaĢamı bedensel, psikolojik ve sosyal yönden bir bütün olarak ele almaktadır. Cin-

sellik, kiĢilerin iletiĢimi ve aĢkı kuvvetlendirici etkilerin bileĢiminden oluĢur. Her bire-

yin cinsel bilgilere ulaĢma ve cinsel iliĢkiyi keyif için ya da üreme amacıyla yaĢama 

hakkı vardır.89 

Cinsellik, kiĢilerin doğduğu andan hayattaki son gününe dek ömürlerini ta-

mamlayan ve her yaĢ gruplarındaki bireylerin sağlığını etkileyen kritik bir faktör ola-

rak görülmektedir. Cinsel yaĢam, doğumdan sonra cinsel dürtülerin ileri aĢamaya 

taĢınarak cinsel isteğe bürünmesi sonucu baĢlar. Ancak cinsel isteğin geliĢmesinde 

erkeğin ve kadının birbirlerine duydukları ilgi, sevgi ve bulundukları ortamın büyük 

rolü vardır. Sosyal yaĢam içinde, cinsel yaĢamı kontrol etmek, sınırlamak, yönlen-

dirmek ve yüceltmek için evlilik kurumsallaĢmıĢ ve toplumun en küçük yapı taĢı olan 

aile meydana gelmiĢtir. Böylece cinsel yaĢam, evliliğin önemli unsurlarından biri 

haline getirilmiĢtir. Ġnsan hayatının en önemli öğelerinden biri olan cinsellik; iliĢkilerin 

derinleĢmesi, bireyin kendisini ispat etmesi ve canlı hissetmesi ile birlikte genel ya-

Ģam kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Cinsellik; birçok zaman sevgi, güven 

duyma ve yakınlık duygusunu göstermektedir. Bu yaklaĢımın en önemli noktalarını 

anlaĢılmak, kabul edilmek, güvenmek ve paylaĢmak oluĢturmaktadır.90 

Bireylerde cinsel hayat kompleks bir yapıya sahiptir.  KiĢilerin kendine has tu-

tum, inanç ve cinsel hisleri olmaktadır. Ancak cinsel hayatta bireylerin geçmiĢ ya-

Ģantıları kiĢiye özeldir. Çünkü bireyler farklı özelliklere sahiptir. Cinsellik insanların 
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yaĢamında gerekli olan unsurlarından olmakla birlikte kültürel yapı özelliklerine göre 

farklılık göstermektedir.91 

Cinsel sağlık ayrımcılığın ve Ģiddetin uzak olduğu çiftler arasında saygı ve gü-

veni kapsayan, insan haklarına aykırı olmayan, bireyin tüm yaĢamını kapsayan, top-

lumsal cinsiyet değerleri, rol beklentileri ve güç dinamikleri tarafından etkilenen sa-

dece hasta olmama durumu değil, genel bir iyilik haline verilen isimdir. Bir kiĢinin 

fizyolojik yapısını çekirdek nokta olarak görerek, kadın ya da erkek olarak belirleyen 

özelliğe “cinsiyet kavramı” denir. Cinsel Kimlik kavramı, kiĢilerin iç yaĢantısında 

kendini tanımlama Ģeklidir. Cinsiyet ile ilgili bireysel ve özel kimliğidir. Bireylerin cin-

sel çekim duyduğu cinsiyet ise cinsel yönelimini göstermektedir. Eğer birey karĢı 

cinse ilgi duyuyorsa heteroseksüel, kendi cinsine ilgi duyuyorsa homoseksüel (eĢ 

cinsel) iki cinse de ilgi duyuyorsa biseksüel olarak değerlendirilmektedir. KarĢı cinse 

ait giyim tarzı ve davranıĢı benimseyen bireylerde travesti olma durumundan söz 

edilmektedir. Ruhsal ve bedensel olarak karĢı cinse sahip olması gerektiğine inan-

ma, cinsiyetinin değiĢmesi gerektiğini düĢünme durumunda da transseksüel olma 

denilmektedir.92 

Cinsellikte insan beynin rolü büyüktür. Beynin iĢleyiĢi cinsel yaĢamı da etkile-

mektedir. NeĢeli, romantik, sadık, yakın ve sevgi dolu olma durumu zihin ile ilgilidir. 

Ġnsan beyni düzgün iĢlemediği zaman ise tepkisellik, sadakatsizlik, öfke kontrol so-

runları, hatta nefret dolu olma sorunları ortaya çıkabilir. Bunların sonucu olarak sevgi 

ve yakınlık fırsatı kaybolmaktadır.93 

2.2.2. CĠNSEL SAĞLIK 

DSÖ' nün yaptığı açıklamaya bakıldığında cinsel sağlık; sadece hastalık hali, 

iĢlev bozukluğu ya da sakatlık olmaması değil duygusal, zihinsel ve sosyal bakım-

dan da cinsellikle ilgili iyi olma durumudur”. Cinsellik boyutunda sağlıklı olma, cinsel-

lik ve cinsel iliĢkide zorlama, ayrım yapılması ve Ģiddetten temizlenmiĢ bir yandan 

haz veren diğer yandan zarar vermeyen cinsel tecrübelerin olması ihtimalinin sonu-

cunda güzel, iyi, ayrıca saygılı olma durumunu beraberinde gerektirir. Cinsel sağlı-

ğın sürdürülmesi, bütün insanların cinsel haklarına saygılı olunması,  daha sonraki 

evresinde korunmasını zorunlu kılar. Buna göre cinsel sağlık: 
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           - Sadece cinsel anlamda bir soruna sahip olunmaması durumu değil, genel 

olarak sağlıklı olma halidir. 

-  KiĢilerinin birbirini kabul ettikleri, saygı duydukları ve güvendikleri zorbalık ve 

ayrımın olmadığı durumu belirtir. 

-  Ġnsan haklarına uygun olması önemlidir. 

- Yalnızca üreme zamanını kapsamaz gençlik ve hatta yaĢlılık dönemini de 

içeren bireyin yaĢamı süresince vardır. 

- Farklı cinsellik ve cinsel ifade yöntemleri aracılığıyla açıklanabilir. 

- Toplumun uygun gördüğü cinsiyet değerleri, bireylere yüklediği rolleri, bek-

lentileri ve güç dinamiklerince içerisine alır.94 

    Cinsel sağlıkta asıl amaç cinsiyetler arası ayrımın olmadığı ve kiĢilerin eĢit 

olduğu cinselliktir. Cinsel yaĢam ailenin dengeli ve mutlu olabilmesinde, sağlıklı bir 

Ģekilde devam etmesinde büyük role sahiptir. Sağlıklı bir cinsel yaĢam, cinsellik üze-

rinde olumsuz etki yaratabilecek korku ve yanlıĢ inançlarının var olmamasına,  kiĢi-

nin cinsel hayatına ve üreme fonksiyonuna zarar getirebilecek organik bozukluk, 

hastalık ve eksikliklerden kiĢilerinin korunmasına bağlıdır.95 Cinsel sağlık kiĢinin cin-

sel yaĢamında herhangi bir zorlukla karĢılaĢmadan, mutlu ve güzel bir Ģekilde ve 

zarara uğramadan hayatını sürdürmesidir. BaĢka bir yönden cinsel yollarla bulaĢabi-

len enfeksiyonlar, istenmeyen yani planlanmayan hamilelikler, güç kullanımı, Ģiddet-

ten ve ayrımcılıktan uzak Ģekilde cinsel hayatın devam ettirilmesidir.96 Cinsel sağlık; 

cinsel yönden bedenen, psikolojik ve sosyal olarak bütün yönleriyle tam iyi olma 

halidir. Kadınlarda-erkeklerde, gençlerde-yaĢlılarda ayrım gözetmeden bütün birey-

ler bakımından temel görülen haklar içerisinde yer almaktadır. Cinsel sağlık ve tu-

tumlar üzerinde bireyin genetik yapısı, psikoseksüel geliĢmesi, geçmiĢte yaĢamıĢ 

olduğu cinsel deneyimleri, toplumdaki değerler ve yargılar, cinsiyetine dair rolleri ve 

beklentileri, cinselliğe dair inançları, geçirmiĢ olduğu sağlık problemleri ve cerrahi 

operasyonlar etki göstermektedir. Cinsellik bütüncül sağlık bakımını tamamlayan 
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unsurlardandır.97 KiĢilerin cinsel bakımdan sağlıklı olmasındaki asıl amaç sadece 

üreme ve cinselliğin sebep olduğu hastalıklarla sınırlandırılan tıbbi bakımın ve da-

nıĢmanlığın değil, bununla birlikte kiĢisel iliĢki ve hayatın güçlendirilmesi olarak gö-

rülmektedir. Cinsel bakımdan sağlıklı bir kiĢi cinsel yaĢamda zorlukla karĢılaĢmadan 

mutlu bir Ģekilde ve zarar görmeden hayatını devam ettirebilmektedir. 98 

2.2.3. Cinselliği Etkileyen Faktörler 

          Cinsel iĢlev bozukluğu, cinsel istek ve cinsel yanıt döngüsünü meydana geti-

ren psikofizyolojik değiĢikliklerde bireyler arasında sıkıntılara sebebiyet verecek Ģe-

kilde bozulma olarak ifade edilmektedir. Cinsellik; psiko-sosyal, kültürel, davranıĢsal 

nedenler gibi birden fazla yönün olduğu multidisipliner bir süreci kapsamaktadır. 99 

Cinsel davranıĢ ve tutumlar, cinsel sağlığı etkilemektedir. Bu etkiler; bireyin 

yaĢı, genel sağlık durumu, öğrenim seviyesi, maddi durumu, genetik yapısı, hormon-

ların göstermiĢ olduğu denge, psikoseksüel geliĢimi, geçmiĢte yaĢadığı cinsel tecrü-

beleri, cinsel istismara maruz kalmıĢ olma durumu, toplumsal değer yargıları, cinsi-

yete has rol ve beklentileri, cinsel inanıĢları, geçirilen hastalık ve ameliyatlar, kullanı-

lan ilaçlar, eĢlerin hasta ve hastalığa karĢı bakıĢ açısı, beden yapısındaki ya da iĢ-

levlerindeki değiĢikliklerdir.100 

2.2.4. Evlilikte Cinsel YaĢantılar 

Çiftler arasında sağlıklı iliĢkilerin kurulmasında cinsel sağlığın çok büyük etki-

sinin var olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Vural ve Temel, mutlu ve uyumlu bir 

evlilik için çiftlerin cinsel bakımdan anlaĢması gerektiğini belirtmiĢtir.101 McCarthy 

çiftler arasında sağlıklı ve uyumlu bir cinsel iliĢki evliliğe olumlu etkiler göstermekte 

ama bunun yanı sıra cinsel iĢlev bozukluğunun da evlilik üzerinde olumsuz etkileri-

nin bulunduğu, çiftlerin arasındaki hoĢ duyguları ve evlilik içerisindeki yakınlığı bitir-

diğini kiĢileri birbirinden uzaklaĢtırdığını belirtmektedir.102 
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Cinselliği yaĢamak, birey olma, özgür olma, eĢi ile en yakın Ģekilde olabilme, 

eĢin ortak noktalarına eĢlik edebilme, biricik olabilme, yalnız baĢına tekrardan bütün 

olabilme, eĢ ile birlikte olmanın kiĢisel ve öznellik durumunu anlama ve var olmanın 

farklı birçok boyutunun farkına varılmasıdır.103 Maner cinselliğin, bireyin kendi üze-

rinde etkili olduğu kadar bireyler arası iliĢkilerde de önemli olduğunu belirtmiĢtir. ĠliĢ-

kilerin ileri boyuta taĢınması ve geliĢme göstermesinde büyük etkisi vardır.104 

KiĢinin cinsel hayatı evlilikten ayrı ya da izole, bağımsız olarak düĢünülme-

mektedir. Bir bakıma cinsel uyum genel uyumun bir parçası olmaktadır. Bu açıkla-

malara bakıldığında cinsel alanda yaĢanan bir sorunun evlilik yaĢamını etkilememe-

si düĢünülemez.105 

Evlilik doyumunu; evli kiĢilerin evlilikten memnun olma durumları, yaĢadıkları 

cinselliklerden memnuniyetleri, eĢin desteği, katkısı ve eğitim seviyeleri gibi değiĢik 

etkenler etkilemektedir. Evlilik doyumunun üzerindeki en önemli etmenler; cinsellik-

ten memnuniyet, eğitim seviyesi ve eĢ desteğinin varlığıdır. Cinsellikten memnuni-

yet, eğitim seviyesi ve eĢ desteği faktörlerini uzman kiĢilerin çalıĢırken dikkate alma-

sı gerekmektedir. BaĢarılı bir evlilik eĢlere duygusal, fiziksel ve sosyal samimiyet 

hissettirmektedir. Evlilik doyumunda eĢlerin algıladıkları sosyal destek düzeyi büyük 

bir yer tutmaktadır. Duygusal ve zihni ilgilendiren olaylar arasındaki iliĢki eĢlerin bir-

birini desteklemesi ile güçlenmektedir.106 

2.2.5. Cinsel Doyum 

Cinselliğin evlilik iliĢkisi üzerindeki gücü oldukça önemli ve bağlayıcı bir kuv-

vettir. Çiftler arasında sağlıklı bir Ģekilde ilerleyen cinsel hayat çiftin arasında kendi-

lerine has ve özel bir bağ meydana getirirken, çiftin birbirlerine duydukları yakınlığı 

arttıran en önemli etkenin sağlıklı cinsel hayat olmasını sağlamaktadır. Bunun ya-

nında sıcaklık, sevgi, koruma ve korunma hislerini de etkilemekte ve geliĢtirmekte-

dir. EĢlerin karĢılıklı olarak birbirlerinin duygularına, düĢüncelerine ve fikirlerine say-

gı göstermesi cinselliğin iyi yaĢanmasına zemin hazırlamaktadır. Cinsellik eĢlerin 

kendi isteklerini ve beklediklerini kolayca dile getirebilmeleriyle en güzel biçimde 
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yaĢanmakta olup, cinsel iliĢkiye dair vakit,  yer, sıklık, süre, teknik ve iliĢki sırasında-

ki davranıĢlardan aldıkları memnuniyet de doğrudan cinsel doyumu etkilemektedir. 

Cinsel doyum, eĢlerin yaĢadıkları cinsel iliĢkisinden memnuniyetinin ve aldığı 

hazzın miktarı olarak ifade edilmektedir. ĠliĢkinin hem cinsel hem de cinsel olmayan 

tarafları cinsel doyumu ortaya çıkartmaktadır.107 Aydın, cinsel doyumda kiĢiler ara-

sında farklılıkların oluĢmasında, kiĢinin toplum içindeki iliĢkileri, yaĢam standardı, 

içinde yaĢadığı kültür ortamı, cinsiyeti, yaĢı, yaĢamı boyunca cinsel tecrübeleri nasıl 

deneyimlediği gibi değiĢik etmenler etkili olduğunu belirtmiĢtir. Cinsel doyuma sağ-

lıklı bir Ģekilde geliĢmiĢ uzlaĢmıĢ bir kimlik sayesinde varılabilir. Birçok etken cinsel 

doyum üzerinde etki göstermektedir.  KiĢinin yaĢadığı fiziksel veya ruhsal hastalık-

lar, menopoz, cinsiyeti ve yaĢı, kültürel faktörler, yaĢam standardı ve eĢ uyumu gibi 

faktörler bunların en önemlileri arasında sayılabilir. Cinsel doyum cinselliğin önemli 

bir tarafını teĢkil etmektedir. Partnerlerin cinsellikten aldığı doyumu cinsel iĢlevlerinin 

niceliği kadar, çiftler arasında var olan iliĢkinin niteliği de belirler.108 

Huston ve Vangelisti; cinsel eğilimler, negativizm ve evliliklerde aile mutlulu-

ğuna etki eden faktörler üzerine uzun süreli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Evliliğin ilk 2 se-

nesi ile ilgili 106 çiftle çok sayıda görüĢmeler yapılmıĢtır. Yaptıkları bu araĢtırmalar 

neticesinde elde etmiĢ oldukları sonuçlara göre, kadınların cinselliğe gösterdikleri ilgi 

eĢlerinin cinsellikten aldıkları doyuma bağlıdır. Diğer taraftan, cinsel yaĢamın çiftlerin 

mutluluklarıyla iliĢkisine rastlanmamıĢtır. Cinselliğin evlilikteki doyum konusunda 

öneminin, evliliğin baĢlamasından hemen sonra görülmediği, ancak üzerinden birkaç 

yıl geçtikten sonra tespit edilebildiği rapor edilmektedir. Cinsellik ve evlilikteki mutlu-

luk arasındaki iliĢkinin düĢünüldüğü kadar basit olmadığı fark edildiğinden karmaĢık 

olduğu da yine bu araĢtırmada tespit edilen bulgular arasındadır.109 

2.2.6. Cinsel Doyumun Boyutları 

Sıklık: Cinsel iliĢkinin sıklığı ile evlilik uyumu arasında kadınlarda erkeklere 

nazaran daha zayıf bir iliĢki olduğu görülmektedir. Diğer taraftan erkekler açısından 

cinsel iliĢkinin ne sıklıkla olduğu sevginin ispatıyla iliĢkili görülmektedir. Erkek bakı-

mından evlilik yaĢamında, cinsel iliĢkideki sıklığının azalmasının evlilik iliĢkisini 
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olumsuz etkilediği saptanmıĢtır. Kadınlarda ise bu paralellik erkeklere göre daha 

düĢük seviyededir. McCabe‟ ye göre erkekler kadınlara göre cinselliği daha sıklıkla 

yaĢamak istemektedirler.110 

ĠletiĢim: Kadın ve erkek fark gözetmeden eĢler arasında bağlılığın azalması 

hem cinsel iliĢkinin hem iletiĢimin zarar görmesine neden olmaktadır. Birlikte geçiri-

len zaman eĢlerin bağlılık düzeyinde önem taĢımaktadır. Ortak zaman geçirebilmek 

için ön koĢul, çiftlerin konuĢarak iletiĢim kurabilmeleridir.111 

Doyum: Cinsellikte doyum kiĢinin cinsel iliĢkisinden almıĢ olduğu haz, mem-

nuniyet olup; cinsiyet, yaĢ, toplumsal iliĢkiler, cinsel tecrübelerini yaĢama Ģekli, ha-

yat standartları ve kültürel etmenlere bağlıdır. Ġlerleyen yaĢ dönemlerinde cinsel iĢ-

levler azalma göstermeye baĢlamakta ayrıca adetten tamamen kesilmeyle beraber 

dolaĢım sistemindeki östrojen, progesteron ve testesteron seviyeleri azalarak cinsel-

lik konusunda arzu ve hayallerde düĢme, cinsel uyarılma ve orgazm bozuklukları 

meydana gelebilmektedir. Ayrıca aynı zamanda vajinal bölgede kuruluk ve lumbri-

kasyon kaybı dikkat çekerken, menopoz sonrası zamanlarda vajinal atrofi nedeniyle 

pubkoksigeal kasın istem dıĢı kasılması vajinismus ve ağrılı cinsel birlikteliklere ne-

den olabilmektedir. 112 

Kaçınma: Cinsellikten tiksinti duyma bozukluğu (CTDB), sürekli olan ve ken-

dini yineleyen özelliktedir. Sonucunda eĢ ile cinsel yaĢam oluĢturup cinsel iliĢkiye 

girmekten çok fazla tiksinme, iğrenme ve cinsellikten kaçınma durumu meydana 

gelmektedir.113 Cinsel tiksinti bozukluğu üzerinde aĢırı derecede durulmayan bir ça-

lıĢma alanı olup, genel anlamda tedavisi kolay olmayan bir bozukluktur ve cinsel 

terapi konusunda var olan ilgili kitaplarda ayrı bir Ģekilde ele alınmaktan ziyade cin-

sel isteksizlik, vajinismus, disparoni kavramlarıyla birlikte ya da cinsel tacizin deva-

mında ortaya çıkan bir durum olarak ele alınmaktadır.114 

Dokunma: Cinsel davranıĢlar, kiĢinin cinsellik konusunda yapmıĢ olduğu faaliyetler, 

gösterdiği tutumlardır. (Dokunmak, öpmek ve vücudun diğer Ģekillerde uyarılması 
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gibi). Cinsellikte sürekli tekrar edilen hareketler ya da tutumlar cinsel tecrübeler ya 

da cinsel davranıĢlar olarak ifade edilmektedir. Bireylerin cinsel anlamda kendileriyle 

ve baĢkalarıyla ne yaptıkları sorusunun cevabını cinsel davranıĢ ve tecrübeler oluĢ-

turmaktadır. Cinsel yakınlık ise sadece cinsel iliĢkiden oluĢmamaktadır. ÖpüĢmek, 

dokunmak, sohbet etmek, sarılmak, okĢamak, masaj yapmak, erotik öyküler okumak 

ya da Ģakalar yapmak, bireylerin birbirini karĢılıklı beğenmesi, beraber olmaktan haz 

alma ve bu konuda hayaller kurma, sadece ufak bir bakıĢma bile cinsel yakınlığın 

oluĢması bakımından yeterlidir.115 

Vajinismus: Vajinismus, cinsel birleĢmeyi engelleyen vajinal spazm olarak ifade 

edilmiĢtir. Vajinismus hakkındaki tıbbi veriler kanıta dayalı olmaktan çok, bu alanda 

kendini ispat etmiĢ tecrübeli klinisyen görüĢlerine dayanmaktadır. Vajinismus sorunu 

ülkemizde yüzde 43-75.9 oranlarıyla kadınlarda görülen cinsel iĢlev sorunları bakı-

mından ilk sırayı almaktadır. Batılı ülkelerde ise vajinismusun görülme sıklığı yüzde 

1-6‟dır.116 

           Vajinismusda ki kasılma kadının kontrolü dıĢında gerçekleĢen bir kasılmadır. 

Bu kasılmaya tüm bedendeki kasılmalar, bacakların kapanması, adeta bir kitlenme, 

korku, cinsel birleĢmeden kaçınma, giriĢin olmayacağı inancı eĢlik eder. Cinsel bir-

leĢme nadiren olmaktadır ancak kasılma sürdüğünden, cinsel birleĢme ağrılı ve sı-

kıntılıdır. “Vajinismus, genellikle cinsel yaĢamın, daha doğrusu cinsel birleĢme de-

nemelerinin baĢlamasıyla birlikte, çok daha seyrek olarak ise jinekolojik muayene, 

kürtaj, zorlu ya da komplikasyonlu geçen doğumlardan ya da benzeri deneyimlerden 

sonra geliĢmektedir.” 117 

                Bu sorun kadının hem kendi eksik hem de eĢine karĢı suçluluk hissetme-

sine neden olur. Erkek de, eĢine karĢı öfke duyabilir, ya da istenmeme, reddedilme 

olarak algıladığı için kırgınlık ya da ereksiyon güçlüğü yaĢayabilir. Bazen eĢlerin 

bekaret konusunda Ģüphe duymalarına neden olabilir. Sıklıkla adli olaylara, boĢan-

maya, tecavüz giriĢimi ya da fiziksel Ģiddet davranıĢlarına neden olur.118 
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   Psikanaliz, vajinismusu erken çocuklukta yaĢanan giderilememiĢ pre-ödipal 

ya da ödipal çatıĢmaların sebep olduğu bir konversiyon bozukluğu; çözümlenmesi 

zor, ciddi bir nevrotik tepki olarak kavramsallaĢtırmıĢtır.119 

 Vajinismus tanısı alan kadınlar; korkulan uyaranla karĢılaĢan fobik bireylerden 

pek de farklı değildir. Klinik olarak korkulan uyarana maruz kaldığında (muayene 

sırasında) yaĢanan anksiyete, bazı vakalarda, panik ve ardından gelen kaçınma 

davranıĢına neden olmaktadır.120 

Orgazm Bozukluğu- Erken BoĢalma: Orgazm aĢaması tüm evrelerin içinde 

zaman bakımından en az süren ancak istenilen cinsel doyum bakımından en güçlü 

evredir; “erkekte ejakülasyon, kadında ise perine ve vajina etrafındaki kaslar ile va-

zokonjesyon sonrasında artan dokuların ritmik Ģekilde ani kasılmaları görülmekte-

dir.” Öznel olarak pelviste hissedilmektedir. Klitoral bölgede ve vajinada orgazmın 

kadınlarda oluĢtuğu yerdir. Erkekte ise penis ve prostatta özellikle kendini göster-

mektedir.121 

Orgazm çeĢitli cinsel uyaranlarla beynin uyarılması ile baĢlayan ve uyaranların 

etkisiyle kiĢide hem bedensel hem ruhsal olarak algılanan cinsel yanıtın son aĢama-

sındaki hoĢ bir his olarak tanımlanmaktadır. Orgazmın iĢlevi, beden ve ruhun kendi 

kendini tatminle veya cinsel iliĢkiyle kiĢinin haz almasını sağlamasıdır.122 

                  Orgazm tipleri; nöbete kapılma tipi orgazm ve ılımlı tip orgazmdır. 

Nöbete kapılma tipi orgazmda, penisteki nabız atıĢı anormal güçlüdür, boĢalma fıĢ-

kırma Ģeklindedir. Bu tip orgazmda erkek kaskatı kesilir, ayaklarında, ağzında, kolla-

rında, bacaklarında ya da baĢka noktalarında seğirmeler görülür. Ilımlı tip orgazmda 

ise, penisteki nabız atıĢı anormal derecede güçlü değildir ve boĢalma damlama Ģek-

lindedir.123 

              “ Orgazm bozukluğu, yeterli cinsel uyarı ve uyarılma fazını takiben 

orgazma eriĢmenin sürekli, tekrarlayıcı olarak güç olması, gecikmesi ya da olmama-

sı ve bu durumun kiĢisel sıkıntıya neden olması halidir.” Kadınlarda orgazm olama-

ma sorunu oldukça sık görülmektedir. Baba ile iliĢkide bazı olumsuzluklar (ayrılık, 
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ölüm, intihar, aĢırı baskı gibi ) da kadınlarda orgazm olabilmeyi etkilemektedir. Diğer 

yandan ilerleyen yaĢlarda menopoz ve tıbbi rahatsızlıklar ve buna bağlı ilaç kullanı-

mıyla birlikte orgazm sıklığı ve Ģiddeti etkilenebilir. Orgazm bozukluğuna neden ola-

bilecek etmenler bedensel ve psikolojik olarak sınıflandırılabilir. Orgazm bozukluğu-

nun nedenleri; ön seviĢmenin eksik olması, eĢe karĢı olan ilgi kaybı, alkolizm, dep-

resyon ve üzüntü, Ģeker hastalığı, bazı nörolojik hastalıklar ve nörolojik ilaç kullanı-

mı, problemli bir çocukluk geçirilmiĢ olunması, baskı altında ve katı kuralların olduğu 

ailelerden gelen kiĢiler, cinsel konuların tabu olduğu ailelerde yetiĢenler, düzenli ve 

sağlıklı bir aile yaĢantısının olmaması, cinsel kimlik çatıĢmaları, sosyo kültürel ya-

saklamalar ve aĢırı dinsel inançlar, bilgisizlik, cinsel taciz ya da tecavüz yaĢamak, 

aldatılmak, depresyon ve panik atak tedavisine kullanılan ilaçların bir kısmı, eĢe 

güvenmeme, cinsel iliĢkiye zorlanmak, kalp yetmezliği, damar sertliği, aort anevriz-

maları, böbrek yetmezliği, bazı ürolojik hastalıklar, siroz, hipertroidi, vitamin eksiklik-

leri, parkinson, sinir sistemini tutan tümörler, obsesif kompulsif bozukluk olarak gö-

rülmektedir.124 

                 Orgazm bozukluğu tipleri; anorgazmi, rastgele anorgazmi, koital 

anorgazmi ve erken orgazmdır. Anorgazmi, hiç orgazm olamama durumudur. Bu 

durum kiĢinin iç sıkıntısı ve depresyon ile sonuçlanabilir. Rastgele anorgazmi, za-

man zaman orgazm yaĢanamaması durumudur. Koital anorgazmi, cinsel birleĢme 

ile orgazm olamama ancak mastürbasyon vb. ile orgazm olma durumudur. Erken 

orgazm ise, çok sık olarak genellikle erken boĢalma ile birlikte görülen orgazm bo-

zukluğudur.  125 

             Erken boĢalma, kiĢinin boĢalmasını kontrol edememesi ya da istediği 

kadar erteleyememesidir. Tıbbi açıdan incelendiğinde, kiĢinin boĢalma refleksini 

denetlemesinde sorun yaĢamasıdır. Kesin olarak erken boĢalma; birleĢmeden önce 

ya da 1-3 dakikalık cinsel birleĢme süresinde boĢalma durumudur. 4-7 dakikalık 

birleĢme sürecinin sonunda boĢalma ise, kiĢinin kendisinin ya da eĢinin sorun olarak 

görmesi, doyum sorunları yaĢaması durumunda erken boĢalma olarak kabul edil-

mektedir. 
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            Erken boĢalma oranı, yapılan çalıĢmalarda yüzde 20-30 arasındadır. 

Her 4-5 erkekten birinde erken boĢalma sorunu görülmektedir. Bütün toplumlarda 

sık rastlanan bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır.126 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Modeli 

Bu çalıĢma, iliĢkisel tarama modeli‟ne göre yapılmıĢtır. Birden fazla değiĢken 

içerisinde beraber değiĢimin varlığını ve/veya değiĢimin derecesini saptamayı 

hedefleyen araĢtırma desenlerinin tamamı “iliĢkisel tarama modelleri” olarak 

tanımlanmaktadır.127 

3.2. AraĢtırmanın Örneklemi 

Bu araĢtırmanın evreni Ġstanbul Ġli BaĢakĢehir ilçesindeki evli bireylerdir. AraĢ-

tırmanın örneklemi ise Ġstanbul ilinde yaĢayan ve gönüllülük esasına bağlı Ģekilde 

basit rastgele örnekleme yöntemine göre rastlantısal olarak seçilen ve tüm sorulara 

eksiksiz yanıt veren ve birbiriyle evli olan 50 kadın ve 50 erkekten oluĢmaktadır. 

Literatür incelendiğinde 150 birey ile yapılan araĢtırmalar bulunmaktadır ancak ül-

kemizde cinselliğin tabu olarak kabul edilmesi ve gönüllü katılımcı sayısının az ol-

ması nedeni ile 50‟si kadın 50‟si erkek olmak üzere birbiri ile evli 100 birey katılmıĢ-

tır. Örneklem hesaplaması ana kütle bilinmediği için n=t^2 pq/d^2 formülü ile yapıl-

mıĢtır. n: Örneklem büyüklüğü p: Ġlgilenilen olayın görülme olasılığı, q: ilgilenilen 

olayın görülmeme olasılığı (1-p ), d: kabul edilen örnekleme hata oranı, t: α anlamlı-

lık düzeyinde, serbestlik derecesine göre t tablosu kritik değeri. 

3.3. AraĢtırmanın Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada kullanılan veriler üç ölçme aracı ile toplanmıĢtır.  

3.3.1. KiĢisel Bilgi Formu 

KiĢisel bilgilerin araĢtırıldığı formda bireylere yaĢları, eğitim durumları, evlilik 

biçimleri, evlilik süreleri ailenin gelir düzeyi, eĢlerinin fiziksel özelliklerini ve davranıĢ-

larını ne derece beğendikleri, ile ilgili sorular yöneltilmiĢtir. 

3.3.2. Çiftler Uyum Ölçeği (ÇUÖ) 

Spainer‟ın  (1976) ortaya koyduğu evli ve birlikte yaĢayan çiftlerin karĢılıklı iliĢ-

kileri ile ilgili uyumlarını ölçmek için geliĢtirilen 32 maddelik likert tipi bir ölçektir. 
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Spainer evlilikteki uyumun; eĢler arasında sorun yaratan farklılıklar, kiĢiler arası ger-

ginlik ve kiĢisel anksiyete, eĢler arası tatmin, eĢler arası bağlılık, eĢler arasındaki 

fikir birliğinin dereceleriyle karar verilecek bir süreç olduğunu belirtmiĢtir. Bu ölçüm 

aracı tutum, davranıĢ ve biliĢsel süreçleri birlikte değerlendiren çok boyutlu bir ölçek 

olarak geliĢtirilmiĢtir. Çift uyumunun yanı sıra evlilik doyumunun da ölçülmesinde 

sıkça kullanılmaktadır. Dört alt ölçekten oluĢur; EĢler arası memnuni-

yet/doyum(tatmin) alt ölçeği, olumlu ve olumsuz düĢünce modelleri ile olumlu ve 

olumsuz iletiĢimi sorgulayan 10 madde içerir. EĢler arası bağlılık alt ölçeği, birlikte 

geçirilen zamanı ve konuĢmaları anlatan 5 maddeden oluĢur. EĢler arası fikir birliği 

alt ölçeği, evlilik iliĢkisindeki temel konular hakkındaki anlaĢma düzeyini gösteren 13 

maddeden oluĢur. Duygusal ifade alt ölçeği, sevgi gösterme Ģekillerinde anlaĢma 

derecesini gösterir ve sevgi gösteren davranıĢları yapmayı içeren 4 maddeyi içerir. 

Çift doyumunu; 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 31, 32,çift fikir birliğini; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 çift bağlılığını;24, 25, 26, 27, 28 duyguların ifadesini; 4, 6, 

29, 30 numaralı maddeler ölçmektedir. Total ölçüm puanları evlilik uyumu ve tatmin 

derecesini yansıtmaktadır. Testten alınabilecek puanların dağılımı 0-151‟dir. Toplam 

uyum puanının yüksek oluğu bireyin iliĢkisinin ya da evlilik uyumunun daha iyi oldu-

ğunu gösterir. 128 

Çift Uyum Ölçeğinin Türk örnekleminde geçerlik güvenilirlik çalıĢması 2000 yı-

lında FıĢıloğlu ve Demir tarafından yapılmıĢtır. Evlilik uyumunun ölçümü için kullanı-

lan ÇUÖ‟nin yapı geçerliliği çalıĢmasında evlilik uyum ölçeği ( LockeWallace marital 

adjustment scale ) kullanılmıĢtır. Çift Uyum Ölçeği yapı geçerliliği çalıĢmasında (r = 

.82 ) 132 kadın, 132 erkek olmak üzere 264 kiĢiden oluĢan örneklem grubunun kul-

lanılmıĢtır. ÇUÖ nin güvenirliği .92 bulunmuĢtur. Çift doyumu alt ölçeği, .83, çift bağ-

lılığı alt ölçeği .75, duygusal ifade alt ölçeği .80, çift fikir birliği alt ölçeği .75, olmak 

üzere boyutların güvenirlikleri de kabul edilir sınırlarda bulunmuĢtur.129 

3.3.3. Arizona Cinsel YaĢantılar Ölçeği  

Arizona Cinsel YaĢantılar Ölçeği (Arizona Sexual Experiences Scale)(ACYÖ), 

2000 senesinde McGahuey CA ve arkadaĢları ile psikotrop ilaç alan bireylerde cin-

sel iĢlevlerinde oluĢan farklılıklar ve bozulmaları en olası haliyle ve kiĢiyi en az ra-
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hatsız edecek halde değerlendirmek amacıyla tasarladıkları likert tipi bir ölçektir. 

ACYÖ, kısa 5 maddeyi kapsayan bir ölçektir. Cinsel fonksiyonun beĢ ana faktörünü 

değerlendirmektedir. Bu bileĢenler; cinsel istek, uyarılma, vajinal lumbrikas-

yon/penisin sertleĢmesi, orgazma ulaĢma seviyesi ve orgazmdan alınan tatmindir. 

Cinsel istek; cinsellik dürtüsünün ortaya çıkması ve cinselliği ifade etme arzusunun 

hissedilmesidir. Bazı ilaçların kullanımı, vitamin eksiklikleri ve psikolojik nedenler 

vajinal lumbrikasyonu erkeklerde ise penisin sertleĢmesi durumunu etkilemektedir. 

Cinsel istekte azalma meydana getirebilmektedir. Uyarılma; fizyolojik uyarılma ve 

psikolojik uyarılma olarak iki alt boyuta sahiptir. Fizyolojik uyarılma kadınlarda cinsel 

yanıt sürecinin ilk evresi olma özelliğini taĢımaktadır. Sürecin ilerlemesi için, gerekli 

olan cinsel gerilimin yeterli oranda artması çoğu zaman uyarıcı etkiye bağlıdır. Uyarı 

bireysel ihtiyaçlara cevap verebiliyorsa yanıttın yoğunluğu da artar. Uyarılma süresi 

bu Ģartların sağlanmasıyla ilgilidir. Uyarılma Ģartları fizyolojik ya da psikolojik olarak 

uygun değilse uyarılma kaybolabilir. Orgazma ulaĢma kapasitesi; cinsel uyarı sonu-

cu oluĢmuĢ olan birkaç saniye ile sınırlı olma evre özelliğini taĢımaktadır. Cinsel 

organlarda ritmik kasılmalar, kardivasküler ve solunum değiĢiklikleri, cinsel gerilimin 

düĢmesi ile hazzın doruk noktasına ulaĢması olarak tanımlanır. Orgazmdan alınan 

tatmin/doyum; cinsel aktiviteden sağlanan doyumu ifade etmektedir.130 “Her bir cin-

sel iĢlevi 1‟den (bozukluk yok) 6‟ya (tam iĢlev bozukluğu) kadar puanlanabilir ve top-

lam puan 5 ila 30 arasında değiĢir. DüĢük puanlar geliĢmiĢ cinsel iĢlevi ve yüksek 

puanlar cinsel iĢlev bozukluğunu yansıtmaktadır. Toplam ACYÖ puanının ≥19, tek 

bir madde puanının ≥5 veya üç maddenin puanın ≥4 olması cinsel iĢlev bozukluğu 

ile iliĢkili bulunmuĢtur. Bu ölçeğin Türkiye‟deki geçerlik güvenirlik çalıĢması 2002 

senesinde Atilla Soykan tarafından yapılmıĢtır. ACYÖ‟nin Cronbach‟s Alpha değeri 

0.89 ve 0.90‟dır. Bu araĢtırmanın verilerinin analizi esnasında ölçek, orijinaline uy-

gun olarak puanlanmıĢtır. Bu çalıĢmadaki örneklem grubunun Cronbach Alpha de-

ğeri 0.80 ve 0.91 olarak bulunmuĢtur.”131 

                                                           
130

 Alper Kızıltepe, Total Histerektomik Kadınların Benzer YaĢ Gruplarındaki Histerektomili Olmayan 
Kadınlarla Cinsel ĠĢlevler Açısından KarĢılaĢtırılması, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve AraĢtırma 
Hastanesi, Ġstanbul, 2006, s.40 (Tıpta Uzmanlık Tezi). 

 
131

 Damla Kankaya, Evli Bireylerde Aldatma Eğilimi Ve Cinsel YaĢantılar, Beykent Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2015, s.62(YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 
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3.4. Verilerin Ġstatistiksel Analizi 

AraĢtırmada veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Win-

dows 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Veriler analiz edilirken tanımlayıcı 

istatistiksel metotlarından (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) yararlanılmıĢtır.  

Ölçek puanları normal dağılım göstermemektedir. Bu sebeple istatistik değer-

lendirmelerde nonparametrik testler kullanılmıĢtır. Bunun için niceliksel verilerin de-

ğerlendirilmesinde iki grup arasında olan farkı Mann-Whitney U testi ve ikiden fazla 

grup halinde parametrelerin gruplar arası karĢılaĢtırmalarında Kruskal Wallis H testi 

kullanılmıĢtır. Kruskal Wallis H Testinde anlamlı çıkan bulgular arasında farkı belir-

leyebilmek için Mann Whitney U testi yapılmıĢtır. Bağımlı ve bağımsız değiĢkenler 

arasındaki iliĢkiye Spearman Korelasyon Analizi ile bakılmıĢtır. AraĢtırmanın Mem-

nuniyet doyum, bağlılık, fikir birliği, duygusal ifade ve çift uyumu ölçeklerinin puanları 

ile cinsel yaĢantılar ölçeği puanları arasındaki iliĢkiye spearman korelasyon analiz ile 

bakılmıĢtır. 

Elde edilen bulgular %95 güven aralığında %5 anlamlılık düzeyinde değerlen-

dirilmiĢtir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

Bu bölümde evli çiftlerin çift uyumu ve cinsel yaĢantılar ölçeklerinden toplanan 

veriler ile araĢtırmacının hazırladığı genel bilgi formundan elde edilen veriler yer 

almaktadır. 

4.1.Çiftlerin Demografik DeğiĢkenlerinin Betimleyici Ġstatistikleri 

AraĢtırmaya katılan çiftlerin ailesiyle ile ilgili “KiĢisel Bilgi Formunda cevapla-

mıĢ oldukları sonuçlar doğrultusunda demografik değiĢkenlerini incelemek için be-

timleyici istatistiksel analiz yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya dâhil olan çiftlerin 

demografik değiĢkenlere göre dağılımları Tablo 1‟de verilmiĢtir. 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Çiftlerin Sosyo-demografik Değişkenlere İlişkin Dağılımı 

(n=100) 

 
Demografik Özellikler  

Erkek  
   (n=50) 

Kadın 
(n=50) 

Sayı % Sayı % 

YaĢ  
18-30 yaĢ arası 12 24.0 20 40.0 
31-40 yaĢ arası 19 38.0 17 34.0 
41 yaĢ ve üzeri 19 38.0 13 26.0 

ÇalıĢtığı yer  
ÇalıĢmıyor  7 14.0 20 40.0 
Özel sektör  28 56.0 12 24.0 
Devlette çalıĢıyor  9 18.0 16 32.0 

         Serbest meslek  6 12.0 2 4.0 

Eğitim düzeyi  
Lise mezunu ve altı  23 46.0 22 44.0 
Üniversite mezunu ve üzeri 27 54.0 28 56.0 

EĢin fiziksel özelliği beğenme 
Çok beğeniyor  30 60.0 26 52.0 
Orta derecede beğeniyor  15 30.0 14 28.0 
Az beğeniyor  5 10.0 10 20.0 

EĢin davranıĢını özelliği beğenme  
Çok beğeniyor  27 54.0 25 50.0 
Orta derecede beğeniyor  12 24.0 16 32.0 
Az beğeniyor  11 22.0 9 6.0 

Kaçıncı evlilikleri olduğu   
         1.evlilik 47 94.0 47 94.0 
         2. evlilik - - - - 
         3.ve üzeri evlilik 3 6.0 3 6.0 

 

Tablo 1‟de görüldüğü gibi; araĢtırma kapsamında kiĢisel bilgi formunu ve an-

ket sorularını yanıtlayan çiftlerin 50‟si (%50,0) erkeklerden ve 50‟si (%50,0) kadın-

lardan oluĢtuğu görülmüĢtür. Erkeklerin 19‟u (%38,0) 31-40 yaĢ arasında olduğu, 

28‟i (%56,0) özel sektörde çalıĢmakta olduğu, 27‟si (%54,0) üniversite mezunu ve 
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üzeri olduğu, 30‟u (%60,0) eĢinin fiziksel özelliğini çok beğendiği, 27‟si (%54,0) eĢi-

nin davranıĢlarını çok beğendiği ve 47‟sinin (%94,0) ilk evliliği olduğu görülmüĢtür.  

Kadınların 20‟si (%40,0) 18-30 yaĢ arasında olduğu, 20‟si (%40,0) ev hanımı 

olduğu, 28‟i (%56,0) üniversite mezunu ve üzeri olduğu, 26‟sı (%52,0) eĢinin fiziksel 

özelliğini çok beğendiği, 25‟i (%50,0) eĢinin davranıĢlarını çok beğendiği ve 47‟sinin 

(%94,0) ilk evliliği olduğu görülmüĢtür. 

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Çiftlerin Evliliklerine İlişkin Dağılımı 

 

Demografik Özellikler  
 

Sayı    % 
 

Evlilik süresi  

0-5 yıl arası  18 36.0 
6-10 yıl arası  14 28.0 
11 yıl ve üzeri 18 36.0 

Gelir düzeyi 
3000 TL ve altı  20 40.0 
3001 TL – 5000 TL arası  18 36.0 
5001 TL ve üzeri 12 24.0 

Evlilik biçimi  

AnlaĢarak  38 76.0 
Görücü usulü 12 24.0 

Çocuk durumu  

Yok  13 26.0 
1 tane  14 28.0 
2 tane  13 26.0 
3 tane  10 20.0 

 

4.2. Evli Bireylerin Çift Uyumu ve Cinsel YaĢantılarının KiĢisel ve Demografik 

Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesine ĠliĢkin Bulgular 

Evli bireylerin çift uyumu ve cinsel yaĢantılar ölçeklerinden aldıkları puanların 

cinsiyet, yaĢ, evlilik biçimi, eğitim düzeyi, gelir durumu gibi kiĢisel ve demografik bazı 

özelliklere göre değiĢiklik gösterip göstermediği test edilmiĢtir 
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Tablo 3: Deneklerin cinsiyetine göre çift uyumu ve cinsel yaĢantılar puanlarının kar-

ĢılaĢtırılması  

Ölçek  Grup  N S.O S.T U Z P 

Memnuniyet 
/doyum alt ölçeği 

Kadın  
Erkek  

50 
50 

48.94 
52.06 

2447.00 
2603.00 

1172.00 -0.539 0.590 

Fikir birliği alt öl-
çeği 

Kadın  
Erkek  

50 
50 

49.88 
51.12 

2494.00 
2556.00 

1219.00 -0.214 0.831 

Bağlılık alt ölçeği Kadın  
Erkek  

50 
50 

51.28 
49.72 

2564.00 
2486.00 

1211.00 -0.270 0.788 

Duygusal ifade alt 
ölçeği 

Kadın  
Erkek  

50 
50 

48.82 
52.18 

2441.00 
2609.00 

1166.00 -0.585 0.558 

Çift uyumu ölçeği 
(toplam skor) 

Kadın  
Erkek  

50 
50 

49.94 
51.06 

2497.00 
2553.00 

1222.00 -0.193 0.847 

Cinsel yaĢantılar 
ölçeği 

Kadın  
Erkek  

50 
50 

55.91 
45.09 

2795.50 
2254.50 

979.50 -1.870 0.061 

 

Tablo 3‟de görüldüğü gibi; evli bireylerin cinsiyetlerine göre memnuniyet/ do-

yum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade, çift uyumu ve cinsel yaĢantılar ölçeklerinin 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüĢtür.  

Tablo 4: Deneklerin YaĢ Gruplarına göre Çift Uyumu ve Cinsel YaĢantılar Puanları-

nın KarĢılaĢtırılması 

Ölçek  Grup N S.O Sd X² P 

Memnuniyet / doyum alt 
ölçeği 

18-30 yaĢ arası 
31-40 yaĢ arası 
41 yaĢ ve üzeri 

32 
36 
32 

49.31 
52.42 
49.53 

 
2 0.247 0.884 

Fikir birliği alt ölçeği 18-30 yaĢ arası 
31-40 yaĢ arası 
41 yaĢ ve üzeri 

32 
36 
32 

49.44 
55.78 
45.63 

 
2 2.141 0.343 

Bağlılık alt ölçeği 18-30 yaĢ arası 
31-40 yaĢ arası 
41 yaĢ ve üzeri 

32 
36 
32 

48.48 
51.07 
51.88 

 
2 0.241 0.886 

Duygusal ifade alt ölçeği 18-30 yaĢ arası 
31-40 yaĢ arası 
41 yaĢ ve üzeri 

32 
36 
32 

50.67 
54.97 
45.30 

 
2 1.925 0.382 

Çift uyumu ölçeği (toplam 
skor) 

18-30 yaĢ arası 
31-40 yaĢ arası 
41 yaĢ ve üzeri 

32 
36 
32 

50.80 
53.40 
46.94 

 
2 0.847 0.655 

Cinsel yaĢantılar ölçeği 18-30 yaĢ arası 
31-40 yaĢ arası 
41 yaĢ ve üzeri 

32 
36 
32 

55.64 
45.94 
50.48 

 
2 1.904 0.386 
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4.3. Çiftlerin Cinsel YaĢantılar Ölçeğinden Aldıkları Puanlar Ġle Çiftlerin Çift 

Uyumu Ölçeğinden Aldıkları Puanlar Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesine ĠliĢkin 

Bulgular 

Çiftlerin cinsel yaĢantılar ölçeğinden aldıkları puanlar ile çiftlerin çift uyumu öl-

çeğinden aldıkları puanlar arasında iliĢki olup olmadığı test edilmiĢtir 

Evli bireylerin yaĢlarına göre memnuniyet / doyum, fikir birliği, bağlılık, duygu-

sal ifade, çift uyumu ve cinsel yaĢantılar ölçeklerinin puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüĢtür. 

 

Tablo 5: Deneklerin Eğitim Düzeylerine Göre Grupların Çift Uyumu ve Cinsel Ya-

Ģantılar Puanlarının KarĢılaĢtırılması 

Ölçek  Grup  N S.O S.T U Z P 

Memnuniyet do-
yum alt ölçeği 

Lise mezunu ve altı 
Üniversite mezunu 
ve üzeri 

45 
55 

51.79 
49.45 

2330.50 
2719.50 1179.50 

-
0.403 

0.687 

Fikir birliği alt 
ölçeği 

Lise mezunu ve altı 
Üniversite mezunu 
ve üzeri 

45 
55 

54.79 
46.99 

2465.50 
2584.50 1044.50 

-
1.338 

0.181 

Bağlılık alt ölçeği Lise mezunu ve altı 
Üniversite mezunu 
ve üzeri 

45 
55 

50.32 
50.65 

2264.50 
2785.50 1229.50 

-
0.056 

0.956 

Duygusal ifade 
alt ölçeği 

Lise mezunu ve altı 
Üniversite mezunu 
ve üzeri 

45 
55 

52.17 
49.14 

2347.50 
2702.50 1162.50 

-
0.525 

0.600 

Çift uyumu ölçe-
ği  

Lise mezunu ve altı 
Üniversite mezunu 
ve üzeri 

45 
55 

52.78 
48.64 

2375.00 
2675.00 1135.50 

-
0.710 

0.477 

Cinsel yaĢantılar 
ölçeği 

Lise mezunu ve altı 
Üniversite mezunu 
ve üzeri 

45 
55 

45.58 
54.53 

2051.00 
2999.00 1016.00 

-
1.539 

0.124 

 

Tablo 5‟de görüldüğü gibi; evli bireylerin eğitim düzeylerine göre memnuniyet 

doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade, çift uyumu ve cinsel yaĢantılar ölçekleri-

nin puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüĢtür. 
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Tablo 6: Deneklerin EĢlerinin Fiziksel Özelliklerini beğenme dereceleri ile Çift Uyu-

mu ve Cinsel YaĢantılar Puanlarının KarĢılaĢtırılması 

Ölçek  Grup N S.O Sd X² P 

Memnuniyet / 
doyum alt ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta derecede beğe-
niyor 
Az beğeniyor  

56 
29 
15 

64.62 
35.97 
25.90 

 
2 31.43

1 
0.001** 

Fikir birliği alt 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta derecede beğe-
niyor 
Az beğeniyor  

56 
29 
15 

65.49 
34.90 
24.70 

 
2 35.25

9 
0.001** 

Bağlılık alt ölçeği 
 

Çok beğeniyor  
Orta derecede beğe-
niyor 
Az beğeniyor  

56 
29 
15 

63.51 
36.93 
28.17 

 
2 26.62

6 
0.001** 

Duygusal ifade 
alt ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta derecede beğe-
niyor 
Az beğeniyor  

56 
29 
15 

65.19 
37.00 
21.77 

 
2 36.08

6 
0.001** 

Çift uyumu ölçeği 
(toplam skor) 

Çok beğeniyor  
Orta derecede beğe-
niyor 
Az beğeniyor  

56 
29 
15 

66.46 
33.14 
24.47 

 
2 39.44

3 
0.001** 

Cinsel yaĢantılar 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta derecede beğe-
niyor 
Az beğeniyor  

56 
29 
15 

38.57 
63.86 
69.20 

 
2 21.98

5 
0.001** 

**p<0.01 

Tablo 6‟da görüldüğü gibi; evli bireylerin eĢlerinin fiziksel özelliklerini ne dere-

cede beğendiklerine göre memnuniyet/ doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade, 

çift uyumu ve cinsel yaĢantılar ölçeklerinden aldıkları puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüĢtür. 
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Tablo 7: Deneklerin Çift Uyumu ve Cinsel YaĢantılar Ölçeklerinden Aldıkları Puanla-

rın, Deneklerin EĢlerinin Fiziksel Özelliklerini beğenme derecelerine göre DeğiĢimini 

Belirlemek Üzere Yapılan Test Sonuçları 

Ölçek  Grup N S.O S.T U Z P 

Memnuniyet 
doyum alt 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta düzeyde 
beğeniyor 

56 
29 

51.67 
26.26 

2893.50 
761.50 326.50 

-
4.511 

.001** 

Memnuniyet 
doyum alt 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Az beğeniyor  

56 
15 

41.45 
15.67 

2321.00 
235.00 115.00 

-
4.309 

0.001** 

Fikir birliği 
alt ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta düzeyde 
beğeniyor 

56 
29 

52.35 
24.95 

290.31 
7223.50 288.50 

-
4.858 

0.001** 

Fikir birliği 
alt ölçeği 

Çok beğeniyor  
Az beğeniyor  

56 
15 

41.64 
14.93 

2332.00 
224.00 

104.00 
-

4.458 
0.001** 

Bağlılık alt 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta düzeyde 
beğeniyor 

56 
29 

50.90 
27.74 

2850.50 
804.50 369.50 

-
4.114 

0.001** 

Bağlılık alt 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Az beğeniyor  

56 
15 

41.11 
16.93 

2302.00 
254.00 

134.00 
-

4.043 
0.001** 

Duygusal 
ifade alt öl-
çeği 

Çok beğeniyor  
Orta düzeyde 
beğeniyor 

56 
29 

51.71 
26.17 

2896.00 
759.00 324.00 

-
4.588 

0.001** 

Duygusal 
ifade alt öl-
çeği 

Çok beğeniyor  
Az beğeniyor  

56 
15 

41.97 
13.70 

2350.50 
205.50 85.50 

-
4.793 

0.001** 

Çift uyumu 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta düzeyde 
beğeniyor 

56 
29 

53.20 
23.31 

2979.00 
676.00 241.00 

-
5.295 

0.001** 

Çift uyumu 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Az beğeniyor  

56 
15 

41.77 
14.47 

2339.00 
217.00 

97.00 
-

4.552 
0.001** 

Cinsel yaĢan-
tılar öçeği 

Çok beğeniyor  
Orta düzeyde 
beğeniyor 

56 
29 

35.44 
57.60 

1984.50 
1670.50 388.50 

-
3.942 

0.001** 

Cinsel yaĢan-
tılar ölçeği 

Çok beğeniyor  
Az beğeniyor  

56 
15 

31.63 
52.30 

1771.50 
784.50 

175.50 
-

3.456 
0.001** 

**p<0.01 ; *p<0.05  

Tablo 7‟de görüldüğü gibi; eĢlerinin fiziksel özelliklerini çok beğenen bireyle-

rin memnuniyet/doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift uyumu ölçeklerin-

den aldıkları puanların; eĢlerinin fiziksel özelliklerini orta düzeyde beğenen bireylerin 

memnuniyet/doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift uyumu ölçeklerinden 

aldıkları puanlarına göre anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

EĢlerinin fiziksel özelliklerini orta düzeyde beğenen bireylerin cinsel yaĢantı-

lar ölçeğin aldıkları puanların eĢlerinin fiziksel özelliklerini çok beğenen bireylerin 
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cinsel yaĢantılar ölçeğinden aldıkları puanlarına göre anlamlı Ģekilde daha yüksek 

olduğu görülmüĢtür. 

EĢlerinin fiziksel özelliklerini çok beğenen bireylerin memnuniyet doyum, fikir 

birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift uyumu ölçeklerinden aldıkları puanların eĢleri-

nin fiziksel özelliklerini az beğenen bireylerin memnuniyet doyum, fikir birliği, bağlılık, 

duygusal ifade ve çift uyumu ölçeklerinden aldıkları puanlarına göre anlamlı Ģekilde 

daha yüksek olduğu görülmüĢtür  

EĢlerinin fiziksel özelliklerini az beğenen bireylerin cinsel yaĢantılar ölçeğin 

aldıkları puanların eĢlerinin fiziksel özelliklerini çok beğenen bireylerin cinsel yaĢan-

tılar ölçeğinden aldıkları puanlarına göre anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu görül-

müĢtür. 

Tablo 8: Deneklerin EĢlerinin Kendilerine Olan DavranıĢlarını Ne Derecede Beğen-

diklerine Göre Grupların Çift Uyumu ve Cinsel YaĢantılar Ölçeklerinin Puanları Açı-

sından KarĢılaĢtırılması 

Ölçek  Grup N S.O Sd X² P 

Memnuniyet / do-
yum alt ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta derecede beğeniyor 
Az beğeniyor  

52 
28 
20 

67.82 
44.04 
14.53 

 
2 50.849 0.001** 

Fikir birliği alt öl-
çeği 

Çok beğeniyor  
Orta derecede beğeniyor 
Az beğeniyor  

52 
28 
20 

69.16 
39.98 
16.70 

 
2 52.429 0.001** 

Bağlılık alt ölçeği 
 

Çok beğeniyor  
Orta derecede beğeniyor 
Az beğeniyor  

52 
28 
20 

64.19 
47.95 
18.48 

 
2 36.353 0.001** 

Duygusal ifade alt 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta derecede beğeniyor 
Az beğeniyor  

52 
28 
20 

68.87 
40.43 
16.85 

 
2 52.190 0.001** 

Çift uyumu ölçeği 
(toplam skor) 

Çok beğeniyor  
Orta derecede beğeniyor 
Az beğeniyor  

52 
28 
20 

69.26 
41.04 
14.98 

 
2 54.471 0.001** 

Cinsel yaĢantılar 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta derecede beğeniyor 
Az beğeniyor  

52 
28 
20 

37.38 
56.82 
75.78 

 
2 27.319 0.001** 

**p<0.01 

Tablo 8‟de görüldüğü gibi; evli bireylerin eĢlerinin kendilerine olan davranıĢla-

rını ne derecede beğendiklerine göre memnuniyet doyum, fikir birliği, bağlılık, duy-

gusal ifade, çift uyumu ve cinsel yaĢantılar ölçeklerinden aldıkları puanları arasında 

istatistiki bakımdan anlamlı bir farklılık olduğu görülmüĢtür.  
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Tablo 9: Evli Bireylerin Çift Uyumu ve Cinsel YaĢantılar Ölçeklerinden Aldıkları Pu-

anların Bireylerin EĢlerinin Kendilerine Olan DavranıĢlarını Ne Derecede Beğendik-

lerine Göre DeğiĢimini Belirlemek Üzere Yapılan Test Sonuçları 

Ölçek  Grup N S.O S.T U Z P 

Memnuniyet / 
doyum alt öl-
çeği 

Çok beğeniyor  
Orta düzeyde beğeniyor 

52 
28 

48.10 
26.39 

2501.00 
739.00 333.00 -3.998 0.001** 

Memnuniyet 
doyum alt öl-
çeği 

Çok beğeniyor  
Az beğeniyor  

52 
20 

46.22 
11.23 

2403.50 
224.50 14.50 -6.370 0.001** 

Memnuniyet 
doyum alt öl-
çeği 

Orta düzeyde beğeniyor 
Az beğeniyor  

28 
20 

32.14 
13.80 

900.00 
276.00 66.00 -4.478 0.001** 

Fikir birliği alt 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta düzeyde beğeniyor 

52 
28 

49.34 
24.09 

2565.50 
674.50 

268.50 -4.642 0.001** 

Fikir birliği alt 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Az beğeniyor  

52 
20 

46.33 
10.95 

2409.00 
219.00 

9.00 -6.433 0.001** 

Fikir birliği alt 
ölçeği 

Orta düzeyde beğeniyor 
Az beğeniyor  

28 
20 

30.39 
16.25 

851.00 
325.00 

115.00 -3.452 0.001** 

Bağlılık alt 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta düzeyde beğeniyor 

52 
28 

45.26 
31.66 

2353.50 
886.50 

480.50 -2.507 0.012* 

Bağlılık alt 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Az beğeniyor  

52 
20 

45.43 
13.28 

2362.50 
265.50 

55.50 -5.857 ..001** 

Bağlılık alt 
ölçeği 

Orta düzeyde beğeniyor 
Az beğeniyor  

28 
20 

30.79 
15.70 

862.00 
314.00 

104.00 -3.691 0.001** 

Duygusal ifade 
alt ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta düzeyde beğeniyor 

52 
28 

49.35 
24.07 

2566.00 
674.00 

268.00 -4.728 0.001** 

Duygusal ifade 
alt ölçeği 

Çok beğeniyor  
Az beğeniyor  

52 
20 

46.02 
11.75 

2393.00 
235.00 

25.00 -6.324 0.001** 

Duygusal ifade 
alt ölçeği 

Orta düzeyde beğeniyor 
Az beğeniyor  

28 
20 

30.86 
15.60 

864.00 
312.00 

102.00 -3.749 0.001** 

Çift uyumu 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta düzeyde beğeniyor 

52 
28 

49.43 
23.91 

2570.50 
669.50 

263.50 -4.688 0.001** 

Çift uyumu 
ölçeği 

Çok beğeniyor  
Az beğeniyor  

52 
20 

46.33 
10.95 

2409.00 
219.00 

9.00 -6.427 0.001** 

Çift uyumu 
ölçeği 

Orta düzeyde beğeniyor 
Az beğeniyor  

28 
20 

31.63 
14.53 

885.50 
290.50 

80.50 -4.174 0.001** 

Cinsel yaĢantı-
lar ölçeği 

Çok beğeniyor  
Orta düzeyde beğeniyor 

52 
28 

35.05 
50.63 

1822.50 
1417.50 

444.50 -2.873 0.004** 

Cinsel yaĢantı-
lar ölçeği 

Çok beğeniyor  
Az beğeniyor  

52 
20 

28.83 
56.45 

1499.00 
1129.00 

121.00 -5.035 0.001** 

Cinsel yaĢantı-
lar ölçeği 

Orta düzeyde beğeniyor 
Az beğeniyor  

28 
20 

20.70 
29.83 

579.50 
596.50 

173.50 -2.233 0.026* 

**p<0.01 ; *p<0.05 

Tablo 8‟de görüldüğü gibi; eĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını çok 

beğenen bireylerin memnuniyet doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift 

uyumu ölçeklerinden aldıkları puanların eĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢla-

rını orta düzeyde beğenen bireylerin memnuniyet/doyum, fikir birliği, bağlılık, duygu-
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sal ifade ve çift uyumu ölçeklerinden aldıkları puanlarına göre anlamlı Ģekilde daha 

yüksek olduğu görülmüĢtür. 

EĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını orta düzeyde beğenen bireyle-

rin cinsel yaĢantılar ölçeğin aldıkları puanların eĢlerinin kendilerine yönelik olan dav-

ranıĢlarını çok beğenen bireylerin cinsel yaĢantılar ölçeğinden aldıkları puanlarına 

göre anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

EĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını çok beğenen bireylerin mem-

nuniyet doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift uyumu ölçeklerinden aldık-

ları puanların eĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını az beğenen bireylerin 

memnuniyet/doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift uyumu ölçeklerinden 

aldıkları puanlarına göre anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

EĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını az beğenen bireylerin cinsel 

yaĢantılar ölçeğin aldıkları puanların eĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını 

çok beğenen bireylerin cinsel yaĢantılar ölçeğinden aldıkları puanlarına göre anlamlı 

Ģekilde daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

EĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını orta düzeyde beğenen bireyle-

rin memnuniyet/doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift uyumu ölçeklerin-

den aldıkları puanların eĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını az beğenen 

bireylerin memnuniyet doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift uyumu öl-

çeklerinden aldıkları puanlarına göre anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu görülmüĢ-

tür. 

EĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını az beğenen bireylerin cinsel 

yaĢantılar ölçeğin aldıkları puanların eĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını 

orta düzeyde beğenen bireylerin cinsel yaĢantılar ölçeğinden aldıkları puanlarına 

göre anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

  Çiftlerin gelir düzeylerine göre memnuniyet doyum, bağlılık, duygusal ifade, 

çift uyumu ve cinsel yaĢantılar ölçeklerinin puanları arasında istatistiksel olarak an-

lamlı bir farklılık olmadığı görülmüĢtür. Çiftlerin gelir düzeylerine göre fikir birliği öl-

çeğinden aldıkları puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüĢtür. 

   Gelir düzeyi 2000 TL- 3000 TL arasında olan çiftlerin fikir birliği ölçeğinden 

aldıkları puanların gelir düzeyi 5001 TL ve üzeri olan çiftlerin fikir birliği ölçeğinden 

aldıkları puanlara göre anlamlı Ģekilde daha düĢük olduğu ve gelir düzeyi 3001 TL- 
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5000 TL arasında olan çiftlerin fikir birliği ölçeğin aldıkları puanların gelir düzeyi 

5001 TL ve üzeri olan çiftlerin fikir birliği ölçeğinden aldıkları puanlara göre anlamlı 

Ģekilde daha düĢük olduğu görülmüĢtür. 

 

Tablo 10: Çiftlerin Evlilik Biçimlerine Göre Grupların Çift Uyumu ve Cinsel YaĢantı-

lar Ölçeklerinin Puanları Açısından KarĢılaĢtırılması 

Ölçek  Grup  N S.O S.T U Z P 

Memnuniyet / 
doyum alt ölçeği 

AnlaĢarak  
Görücü usulü 

38 
12 

27.08 
20.50 

1029.00 
246.00 

168.00 -1.365 0.172 

Fikir birliği alt 
ölçeği 

AnlaĢarak  
Görücü usulü 

38 
12 

27.57 
18.96 

1047.50 
227.50 

149.50 -1.785 0.074 

Bağlılık alt ölçeği AnlaĢarak  
Görücü usulü 

38 
12 

27.46 
19.29 

1043.50 
227.50 

153.50 -1.694 0.090 

Duygusal ifade 
alt ölçeği 

AnlaĢarak  
Görücü usulü 

38 
12 

28.11 
17.25 

1068.00 
207.00 

129.00 -2.256 0.024* 

Çift uyumu ölçeği 
(toplam skor) 

AnlaĢarak  
Görücü usulü 

38 
12 

27.46 
19.29 

1043.50 
231.50 

153.50 -1.693 0.090 

Cinsel yaĢantılar 
ölçeği 

AnlaĢarak  
Görücü usulü 

38 
12 

23.61 
31.50 

897.00 
378.00 

156.00 -1.638 0.101 

*p<0.05 

Tablo 10‟da görüldüğü gibi; çiftlerin evlilik biçimlerine göre memnuniyet/ do-

yum, fikir birliği, bağlılık, çift uyumu ve cinsel yaĢantılar ölçeklerinin puanları arasın-

da istatistiki bakımdan anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüĢtür. 

Çiftlerin duygusal ifade ölçeğinden aldıkları puanların çiftlerin evlilik biçimleri-

ne göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

Mann Whitney-U testi sonucunda; duygusal ifade ölçeği puanları açısından evliliğini 

eĢiyle flört ederek yapmıĢ olan çiftlerin lehine anlamlı bir fark vardır. Evliliğini eĢiyle 

flört ederek yapmıĢ olan çiftlerin duygusal ifade ölçeğinden aldıkları puanları evliliği-

ni görücü usulü olarak yapmıĢ olan çiftlerin duygusal ifade ölçeğinden aldıkları puan-

lara oranla daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. 

. 
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Tablo 11: Çiftlerin Cinsel YaĢantılar Ölçeğinden Aldıkları Puanlar Ġle Çiftlerin Çift 

Uyumu Ölçeğinden Aldıkları Puanları Ġle ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

Ölçekler  Cinsel yaĢantılar ölçeği 

Memnuniyet doyum alt ölçeği R -0.621 

P 0.001** 

Fikir birliği alt ölçeği R -0.730 

P 0.001** 

Bağlılık alt ölçeği R -0.691 
P 0.001** 

Duygusal ifade alt ölçeği R -0.753 

P 0.001** 

Çift uyumu ölçeği (toplam skor) R -0.731 
P 0.001** 

**p<0.01 

Tablo 11‟ de görüldüğü gibi; çiftlerin cinsel yaĢantılar ölçeğinin puanları ile çift-

lerin memnuniyet/doyum, bağlılık, fikir birliği, duygusal ifade ve çift uyumu ölçekleri-

nin puanları arasında istatistiksel olarak ters yönde anlamlı bir iliĢki olduğu görül-

müĢtür (p<0.01). Çiftlerin cinsel yaĢantılar ölçeğinden aldıkları puanlar arttıkça çiftle-

rin memnuniyet/doyum, bağlılık, fikir birliği, duygusal ifade ve çift uyumu ölçeklerin-

den aldıkları puanlar da düĢmekte olduğu görülmüĢtür. Cinsel yaĢantılar ölçeğinden 

alınan puanların yükselmesi memnuniyet/doyumun, bağlılık, duygusal ifade, fikir 

birliği ve çift uyumunun da etkili olmuĢtur. Cinsel yaĢantılar ölçeği maddeleri ince-

lendiğinde bu ölçeklerden alınan puanların yüksek olması cinsel açıdan isteksiz ol-

ma, zor uyarılma, doyuma ulaĢmada sorun yaĢama gibi anlamlara geldiği için mem-

nuniyet/ doyum, fikir birliği alt ölçeği, bağlılık alt ölçeği, duygusal ifade alt ölçeği yani 

çift uyum ölçeği ile ters yönde iliĢki olması beklenmektedir. Bulgular incelendiğinde 

sonuçların beklentiler ile tutarlı olduğu görülmektedir. 
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TARTIġMA VE YORUM 

 

Bu araĢtırmanın amacı evli çiftlerde evlilik uyumu ve cinsel doyum arasındaki 

iliĢkinin incelenmesidir. AraĢtırmanın temel amacıyla beraber evlilik uyumuna ve 

cinsel yaĢantılara etki edebilecek kiĢisel verilerin de araĢtırma değiĢkenlerini ne 

yönde etkileyebileceğinin de araĢtırılması amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmanın bu bölümünde,  

elde edilmiĢ araĢtırma sonuçlarının ilgili literatür ıĢığında tartıĢılması yer almaktadır. 

Evlilik uyumu psikolojide son yıllarda en çok üzerinde durulan konulardan biri-

dir. Evlilik bireyin diğer bireye yüksek derecede bağlandığı, iki kiĢi arasındaki evren-

sel bir olaydır. Evlilik sosyal çoğalmayı düzene koyan özelliğiyle toplumun temelini 

oluĢturan, oldukça önem verilen bir yapıdır. Bu yapının sürdürülmesi evlilik iliĢkisi 

içerisinde bulunan kiĢilerin karĢılıklı olarak psikolojik ve biyolojik gereksinimlerinin 

giderilmesine bağlıdır. Bu gereksinimlerin giderilmesi evlilik uyumunu olumlu yönde 

etkilerken bu ihtiyaçların yeterli oranda giderilmemesi evlilik çatıĢmalarına neden 

olabilmektedir.132  

AraĢtırmanın temel amacı çerçevesinde çiftlerin çift uyumları ile cinsel yaĢantı-

ları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Çiftlerin çift uyum ölçeği toplam puanlarına göre 

çift uyumu ile cinsel yaĢantılar arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığı araĢtırıl-

mıĢtır. AraĢtırma sonucunda çift uyumu ile cinsel yaĢantılar arasında anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Çift uyum alt ölçekleri açısından değerlendiril-

diğinde de durum değiĢmemektedir. Buna göre çiftlerin cinsel yaĢantılar ölçeğinden 

aldıkları puanlar arttıkça çiftlerin memnuniyet doyum, bağlılık, fikir birliği, duygusal 

ifade ve çift uyumu ölçeklerinden aldıkları puanların da düĢmekte olduğu görülmüĢ-

tür. Yani çiftlerin çift uyumları arttıkça cinsel iĢlevleri ve tatmin oluĢ düzeyleri de da-

ha fazla olmaktadır. Aynı zamanda çift uyum düzeyleri düĢük olan bireylerin cinsel 

iĢlevleri yerine getirme konusunda daha çok sıkıntı çektikleri sonuçları elde edilmiĢ-

tir. Toplam puandan bağımsız olarak incelendiğinde çift uyumunun her alt ölçeğinin 

cinsel doyumdan etkilendiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Literatürde de genel olarak çift 

uyumu ile cinsel yaĢam ve doyum arasında anlamlı iliĢkilerin ortaya çıkmıĢ olduğu 

görülmektedir. Jones ve Nelson, (1997) evlilik doyumun en iyi tek yordayıcısının 

çiftlerin cinsel yaĢamlarının kalitesi olduğunu belirtmektedir. Cinsel yaĢam ihtiyaçla-
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rın giderilmesi evlilikten doyum almayı sağlamaktadır.133 Trudel (2002) ise evlilik 

iĢleyiĢi ve cinsel yaĢam arasındaki iliĢkiyi incelediği araĢtırmada cinsel davranıĢların 

evlilik iĢleyiĢine katkıda bulunduğu sonucuna varmıĢtır.134 Ivy ve Memphis‟in (2007) 

yaptığı çalıĢma, evlilik doyumunun yüksek düzeyde cinsel doyumla iliĢkili olduğu 

bulgusuyla tutarlıdır.135 Abalı ve Kömürcü (2008) zaman içerisinde eĢlerin cinsel 

anlamda birbirlerini mutlu edememelerinin verdiği moral bozukluğunun, evlilik ve aile 

içi iliĢkileri olumsuz yönde etkilediğini belirtmektedir.136 Kuduaki (2010), evlilik uyumu 

ile cinsel doyum arasında iliĢki olduğunu bildirmiĢtir. Değerlendirmesinin sonucunda, 

cinsel doyumu fazla olan bireylerin evlilik uyumları da baĢarılı olduğu görülmüĢtür.137 

Çağ ve Yıldırım (2013) evlilik uyumu ile cinsel yaĢam memnuniyeti arasında anlamlı 

iliĢkinin olduğu sonucunu elde etmiĢlerdir. Buna göre çift uyumları yüksek olan birey-

lerin cinsel memnuniyetleri ve doyumları da daha yüksek olmaktadır.138 Kumkale 

(2015) evli bireyler üzerinde yapmıĢ olduğu çalıĢmasında cinsel iĢlev bozukluğu 

olan bireylerin evlilik uyum düzeylerinin daha düĢük olduğunu saptamıĢtır. Cinsel 

hayatları ile ilgili memnuniyeti yüksek olan kiĢilerin diğer kiĢilere nazaran evlilikteki 

uyumlarının daha fazla olduğu görülmüĢtür.139 Hem literatürde yer alan sonuçlar 

hem de bu çalıĢmada ortaya çıkan sonuçlar araĢtırma öncesi hipotezimiz olan “çift 

uyumu ile cinsel doyum iliĢkilidir.” hipotezini destekler niteliktedir. Cinsellik insan 

doğasının en temel yapı taĢlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Evlilik ise cin-

sel paylaĢımı içerisinde barındıran hem birey için hem de toplum için en önemli ku-

rumlardan biri olarak ifade edilebilir. Özellikle bizim toplumumuz gibi kültürel anlam-

da cinsellik konusunda biraz daha hassas toplumlarda cinselliğin ifade edilmesi ya 

da bundan doyum sağlanması bazen çeĢitli sebeplerden dolayı arka plana atılabil-

mektedir. Bu Ģekilde bir yaklaĢımın olması doğasından cinsellik var olan insanoğlu-

nu olumsuz etkilemesine ve eĢiyle olan uyumunu sekteye uğratmasına neden oldu-

ğu düĢünülmektedir. Aynı Ģekilde çift uyumu yüksek olan bireylerin de bu sebepler-
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den dolayı cinsel doyumunun daha yüksek çıkması öngörülebilir bir sonuç olarak 

karĢımıza çıkabilmektedir. Çift uyumu ve cinsel doyum arasında iliĢki olduğundan 

çiftlerle çalıĢan terapistlerin, çiftlerin cinsel yaĢantılarına da dikkat etmeleri gerektiği-

ni düĢündürmektedir. 

ÇalıĢmamızda evli bireylerin yaĢlarına göre çift uyumları ve cinsel yaĢantıları 

arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığı incelenmiĢ ve çalıĢma sonuçlarına göre 

yaĢ değiĢkeninin çift uyumu ve cinsel yaĢantılar üzerinde etkili olmadığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Fidanoğlu (2006), erkeklerin yaĢları artıkça bütün boyutlarda uyum pu-

anlarının anlamlı olarak azaldığını saptamıĢtır.140 AktaĢ, (2009) kadınların ve erkek-

lerin yaĢları arttıkça uyum puanlarının düĢtüğü sonucunu elde etmiĢtir. Bireylerin 

yaĢlarının artmasıyla duygusallıklarının azalması bununla açıklanmıĢtır. 141  Yüksel 

(2013), 248 evli kadınla “Kadınlarda Evlilik Uyumu ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki 

ĠliĢki, Stresle BaĢ Etme Biçimleri ve Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumlarının Aracı 

Rolleri” isimli çalıĢma yapmıĢtır. ÇalıĢmada yapılan analizler sonucunda, kadınların 

yaĢı arttıkça çiftin doyumunun ve çift uyumunun olumsuz yönde etkilendiği sonucu-

na ulaĢılmıĢtır. YaĢın artmasının, evlilik süresinin de artmasıyla iliĢkili olduğu düĢü-

nüldüğünde yıllar geçtikçe eĢlerin birbirlerine daha az duygu ifadesi kullanması, ya-

Ģın getirdiği ciddiyetin ve birbirlerini daha iyi tanımalarının duygusal ifade düzeyini 

düĢürdüğü söylenebilir.142 Erdoğan (2007) „Evlilik Uyumu Ġle Psikiyatrik Rahatsızlık-

lar, Bağlanma Stilleri Ve Mizaç Ve Karakter Özellikleri Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelen-

mesi‟ adlı çalıĢmasında143 ve Abalı (2006) „BoĢanmak Ġçin BaĢvuran Kadınların Evli-

likteki Cinsel YaĢamlarını BoĢanma Nedeni Olarak Görme Durumu‟ adlı çalıĢmasın-

da yaĢ ile evlilik uyumu arasında anlamlı bir farklılık bulamamıĢtır.144 Benzer Ģekilde 

Jose ve Alfons ( 2007)145, Tutarel-KıĢlak ve Çabukça (2002)‟nın yaĢ ile evlilik uyumu 

arasında anlamlı bir farklılık bulamadıkları görülmüĢtür.146 Ayatollahi (2014) çalıĢ-
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masında evli bireylerde yaĢ ilerledikçe cinsel doyumun azaldığı sonucunu elde et-

miĢtir.147 Vural ve Temel (2010) ise evli bireylerde yaĢ arttıkça cinsel doyumun azal-

dığı bulgusunu elde etmiĢlerdir.148 Hem bu çalıĢmaya benzer hem de çalıĢmamız-

dan farklı sonuçların yer aldığı görülmektedir. Genel olarak yapılan çalıĢmalar ince-

lendiğinde yaĢ arttıkça evlilik uyumu ve cinsel doyumun farklılaĢtığı belirtilmektedir. 

Bizim çalıĢmamızla litaratürdeki sonuçlar genel olarak tutarsızdır. Bu, yaĢın artma-

sıyla her çifttin evlilikten doyum sağlamalarının, fikir birliğine varmalarının, bağlılık, 

duygusal ifade düzeylerinin ve cinsel doyumlarının etkilenmediğini göstermektedir. 

Zira her evliliği iki kiĢinin karĢılıklı olarak kendi içerisinde değerlendirmek gerektiğini 

ve hem kiĢisel özellikler hem de çiftlerin evliliğe ve birbirlerine bakıĢ açısından dolayı 

farklı süreçler getirebildiğini göstermektedir. Ayrıca yıllar geçtikte eĢler birbirlerine 

daha çok bağlanmakta, birbirlerini daha iyi tanımaktadır. OlgunlaĢan eĢler sorunları-

nın, evlilik yaĢantısını etkilemesine izin vermemekte bunun sonucunda, çiftler arası 

uyum ve cinsel doyumun etkilenmediği düĢünülmektedir. 

ÇalıĢmamızda evli bireylerin eğitim düzeyleri ile çift uyumları ve cinsel yaĢantı-

ları arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarımı-

za göre evli bireylerin eğitim düzeyleri ile çift uyumlar ve eğitim düzeyleri ile cinsel 

yaĢantıları arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢmamıza 

göre evli bireylerin eğitim durumları hem çift uyumu hem de cinsel yaĢantılar üzerin-

de yordayıcı bir etkiye sahip değildir.  FıĢıloğlu (1992) mevcut araĢtırmanın tersine, 

eĢlerin eğitim düzeyleri ile evlilik uyumları arasındaki iliĢkinin anlamlı olduğu sonu-

cuna ulaĢmıĢtır.149 Çabukça ve KıĢlak, eğitimin evlilik uyumu üzerinde etkisinin ol-

madığı sonucunu elde etmiĢtir.150 Bal (2007) , evlilik uyumu ile cinsel roller arasın-

daki iliĢkiyi incelediği çalıĢmasında toplam grubun eğitim düzeylerine göre uyum 

puanları arasında anlamlı fark gözlememiĢtir.151 UĢaklı (2010) çalıĢmasında eğitim 

seviyesi ile evlilik uyumu arasında anlamlı bir iliĢki olmadığını ifade etmektedir.152 

Vural ve Temel (2010) ise eğitim düzeyinin cinsel yaĢantılar üzerinde etkili olduğu 

sonucunu elde etmiĢtir. Buna göre eğitim düzeyi arttıkça cinsel doyum artmakta-
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dır.153 Kankaya, (2015) evli bireylerin aldatma eğilimleri ve cinsel yaĢantılarını ince-

lediği çalıĢmasında eğitim düzeyi ile cinsel yaĢantılar arasında anlamlı bir iliĢki ol-

madığı sonucuna ulaĢmıĢtır.154 Kahveci, (2016) çalıĢmasında eğitim durumu ile evli 

bireylerde çift uyumu arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı sonucunu elde etmiĢtir.155 

Buradan yola çıkarak literatürdeki benzer çalıĢma sonuçları arasında net bir tutarlılık 

görülmemekte, kesin bir sonuca ulaĢabilmek için yeni çalıĢma sonuçlarına gereksi-

nim duyulmaktadır. Farklı çalıĢmalar olsa da eğitim durumunun evlilik uyumu ile iliĢ-

kili olmaması sonucu genel olarak literatür ile uyumlu olduğu anlaĢılmaktadır. Bu 

durum eğitim anlamında ileride olmanın her zaman için özel iliĢkilerde çift uyumuna 

dönüĢmeyebileceğini göstermektedir. Eğitim düzeyinin yükselmesi bireylerin daha iyi 

empati kurduğunu, daha az çatıĢma yaĢadığını göstermediği Ģeklinde yorumlanabi-

lir. Cinsel doyum konusunda ise bizim çalıĢmamızda eğitim durumu ile iliĢkili olma-

dığı sonucuna ulaĢılmıĢ olsa da literatürde cinsel doyumun kısmen de olsa eğitim 

durumuyla iliĢkili olabileceği görülmektedir. Bizim çalıĢmamızda sonuçların farklı 

çıkmıĢ olmasının sebebinin çalıĢmaya katılan bireylerin kiĢisel farklılıklarıyla iliĢkili 

olduğu düĢünülebilir. Ayrıca bu konuda da çeĢitli çalıĢmalarda tutarsız sonuçların 

ortaya çıkması bu konunun genelleme yapılabilecek bir durum olmadığını ya da bu 

konu üzerinde daha fazla araĢtırma yapılması gerekliliğini göstermektedir.  

ÇalıĢmamızda evli bireylerin eĢlerinin fiziksel özelliklerini beğenmeleri ile cin-

sel yaĢantıları arasında anlamlı bir iliĢki olup olmadığı araĢtırılmıĢ ve eĢlerinin fizik-

sel özelliklerini orta düzeyde beğenen bireylerin, cinsel yaĢantılar ölçeğin aldıkları 

puanların eĢlerinin fiziksel özelliklerini çok beğenen bireylere göre anlamlı Ģekilde 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca eĢlerinin fiziksel özelliklerini az 

beğenen bireylerin cinsel yaĢantılar ölçeğinden aldıkları puanların, eĢlerinin fiziksel 

özelliklerini çok beğenen bireylere göre anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu sonu-

cuna ulaĢılmıĢtır. EĢlerinin fiziksel özelliklerinin daha az beğenen bireylerin cinsel 

iĢlev düzeyleri daha düĢüktür. Cinsel doyum konusunda da eĢlerinin fiziksel özellik-

lerini beğenmenin önemli bir faktör olabileceği çalıĢma sonuçlarımıza bakılınca an-

laĢılmaktadır. Yukarıda ifade edildiği gibi fiziksel özelliklere atfedilen önem ve anla-

mın fazla olmasının cinsel anlamda doyum yaĢayabilmeyi etkileyebilmiĢ olduğu dü-

Ģünülmektedir. 
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ÇalıĢmamızda bireylerin, eĢlerinin fiziksel özelliklerini beğenme düzeyleri ile 

çift uyumları arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığı araĢtırılmıĢ ve eĢlerinin fizik-

sel özelliklerini çok beğenen bireylerin memnuniyet/doyum, fikir birliği, bağlılık, duy-

gusal ifade ve çift uyumu ölçeklerinden aldıkları puanların eĢlerinin fiziksel özellikle-

rini orta düzeyde beğenen bireylerin memnuniyet doyum, fikir birliği, bağlılık, duygu-

sal ifade ve çift uyumu ölçeklerinden aldıkları puanlarına göre anlamlı Ģekilde daha 

yüksek olduğu görülmüĢtür. Çift uyumu alt ölçekleri açısından ve çift uyumu toplam 

puan açısından değerlendirildiğinde; eĢlerinin fiziksel özellikleri çok beğenen bireyle-

rin çift uyum puanları daha yüksektir. Literatür incelendiğinde eĢlerinin fiziksel özel-

likleri beğenme ile çift uyumu arasındaki iliĢkiyi inceleyen çalıĢmanın bulunmadığı 

görülmüĢtür. Bu bulgu bakımlı bir eĢin karĢı cinse daha hoĢ geleceği ve fiziksel çeki-

ciliğin karĢı cins ile iliĢkiye girme isteğini ve talebini arttırabileceği ve cinsel yaĢamla-

rından daha çok doyum alabilecekleri olarak yorumlanabilir. Çiftlerde fiziksel özellik-

lerin iliĢki açısından her zaman önemli olabileceği bilinmesine karĢın özellikle son 

yıllardaki teknolojik ilerlemeler, sosyal medya gibi araçların yayılmasının ve medya-

da beden imajına fazla anlam yüklenmesinin insanlarda fiziksel özellikler konusunda 

daha fazla hassasiyet yarattığı düĢünülmektedir. Ürün reklamlarının fiziksel özellikler 

dikkate alınarak yapılması, bireylerin zihninde fiziksel özelliklerin daha çok önem 

taĢıması gerektiği gibi algı yaratabileceğini düĢündürmektedir. Fiziksel özelliklerin bu 

kadar dikkate alınması, durumunun hızla yaygınlaĢtığı görülmektedir. Toplumsal 

anlamdaki bu farklılaĢmaların aile ve evlilik içerisine de etki etmesi kaçınılmaz ola-

bilmektedir. Bundan dolayı eĢinin fiziksel özelliklerini beğenen bireylerin eĢleriyle 

daha uyumlu olması ve onları daha fazla içselleĢtirebilmesi beklenen bir sonuç ol-

maktadır. Sonuçların anlamlı çıkmıĢ olması, bu konuda çalıĢmaların arttırılmasının 

literatüre katkı sunabileceği düĢünülmektedir. 

Evli bireylerin eĢlerinin kendilerine yönelik davranıĢlarını beğenmeleri ile çift 

uyumları ve cinsel yaĢantıları arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığı araĢtırılmıĢ-

tır. Buna göre eĢlerinin kendilerini yönelik davranıĢlarını beğenme düzeyi arttıkça çift 

uyumlarının da arttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Cinsel yaĢantılar açısından değerlendi-

rildiğinde de eĢlerinin kendilerine yönelik davranıĢlarını beğenme düzeyi yükseldikçe 

çiftlerin cinsel iĢlevlerinin de arttığı bulguları elde edilmiĢtir. Yani bireyler eĢlerinin 

kendilerine yönelik davranıĢlarını beğeniyorlarsa hem çift uyumları hem de cinsel 

yaĢantıları daha tatmin edici olmaktadır. Literatür incelendiğinde bu konuda da ça-
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lıĢma bulguları konusunda yetersizlik olduğu görülmektedir. Kumkale (2015) bu ça-

lıĢmaya benzer olarak eĢiyle orta seviyede ve daha aĢağıda anlaĢıyor olan kiĢilerin 

diğer kiĢilere göre cinsel doyumlarının daha az olduğunu belirtmiĢtir. Aynı çalıĢmada 

eĢiyle iyi anlaĢıyor olan kiĢilerin diğer kiĢilere göre evlilik doyum seviyelerinin daha 

fazla olduğu sonucunu elde etmiĢtir.156 EĢinin kendilerine yönelik davranıĢlarını be-

ğenen bireyler eĢine daha çok saygı duyabilmekte, iliĢkilerine yönelik algıları olumlu 

olabilmektedir. EĢinin kendilerine yönelik davranıĢlarını beğenen bireyler eĢinin ya-

nında kendisini daha mutlu hissedeceğinden daha fazla zaman geçirmek isteyebilir, 

bu da iletiĢimin ve etkileĢimin kuvvetlenmesine zemin hazırlar. Tüm bunların sonu-

cunda evlilik uyumları olumlu etkilenmektedir. Bireyin, eĢinin kendilerine yönelik dav-

ranıĢlarını beğenmesi, eĢine karĢı daha olumlu hisler beslemesine, cinsel anlamda 

daha istekli olmasına ve cinsel doyum sağlamasına yardımcı olduğu düĢünülmekte-

dir. 

Çiftlerin gelir durumları ile çift uyum ölçeği ve cinsel yaĢantılar ölçeğinden al-

dıkları puanlar incelendiğinde gelir durumu açısından cinsel yaĢantıların farklılaĢ-

madığı; gelir durumuna göre çift uyumlarının ise fikir birliği alt ölçeğinde farklılık gös-

terdiği sonucu elde edilmiĢtir. Buna göre gelir düzeyi 2000 TL- 3000 TL arasında 

olan çiftlerin fikir birliği ölçeğin aldıkları puanların gelir düzeyi 5001 TL ve üzeri olan 

çiftlerin fikir birliği ölçeğinden aldıkları puanlara göre anlamlı Ģekilde daha düĢük 

olduğu görülmüĢtür. Gelir düzeyi 3001 TL- 5000 TL arasında olan çiftlerin fikir birliği 

ölçeğinden aldıkları puanların gelir düzeyi 5001 TL ve üzeri olan çiftlerin fikir birliği 

ölçeğinden aldıkları puanlara göre anlamlı Ģekilde daha düĢük olduğu görülmüĢtür. 

Yani çiftlerin gelir durumu arttıkça fikir birliğine varmaları daha kolay olmaktadır. 

Vural ve Temel‟in  (2010) çalıĢmasında, maddi durum ile cinsel yaĢantılar arasında 

zıt yönde iliĢki olduğunu belirtmiĢtir.157 Turan (2013) gelir düzeyine bakıldığında cin-

sel doyum puanlarında gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığını saptamıĢtır.158 

Kahveci (2016) çalıĢmasında çift uyumunun sosyoekonomik düzeyinden etkilenme-

diğini belirtmiĢtir.159 Gelir durumu açısından literatür bulgularının tutarsız sonuçlar 

içerdiği görülmektedir. Bu çalıĢmada gelir durumunun cinsel doyumu etkilemediği, 

çift uyumunda ise fikir birliği alt ölçeği açısından farklılaĢtığı görülmektedir. Gelir 
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durumu daha yüksek olan çiftlerin fikir birliğine varma düzeylerinin daha yüksek ol-

duğu anlaĢılmaktadır. Bu durumun çiftlerde maddi yeterliliğin, çatıĢma konularında 

fikir birliği sağlamayı kolaylaĢtırmasıyla iliĢkili olduğu düĢünülebilir. Ev içerisinde 

maddi anlamda ihtiyaçlar ve istekler yeterince karĢılanabiliyorsa çatıĢma konularının 

azalması da beklenen bir sonuç olmaktadır. 

Bu araĢtırmada çiftlerin evlilik biçimlerine göre çift uyumları ve cinsel yaĢantı-

ları arasında anlamlı bir iliĢki olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma sonuçlarımıza 

göre bireylerin genel olarak çift uyumları ve cinsel yaĢantıları evlilik biçimlerine bağlı 

olarak değiĢmemektedir. Yalnızca çiftlerin duygusal yaĢantıları ifade etme düzeyleri 

eĢleriyle flört ederek evlenmiĢ olan bireylerde görücü usulü ile evlenmiĢ olan bireyle-

re göre daha yüksek bulunmuĢtur. YapılmıĢ çalıĢmalara bakıldığı zaman evlilik türü-

nün uyumu ve cinsel doyumu etkilemiĢ olabildiği görülmektedir. Hortaçsu (2007), 

görücü usulüyle evlenmiĢ bireylerin flört ederek evlenen bireylere göre evlilik uyum-

larının daha düĢük olduğunu bildirmiĢtir.160 Çelik (2009) de anlaĢarak evlenen kiĢile-

rin görücü usulü yoluyla evlenenlere nazaran evlilik uyum puanlarının daha fazla 

saptamıĢtır.161 Bu durumun tersine evlenme Ģeklinin evlilik uyumunu değiĢtirmediğini 

kanıtlayan çalıĢma sonuçları da mevcuttur. Bildirici (2016), çalıĢmasında anlaĢarak 

evlenenlerin Cinsel YaĢantı Ölçeği toplam puanlarının, görücü usulü evlenenlere 

göre, daha fazla olduğunu saptamıĢtır.162 Bizim çalıĢmamızda flört ederek yani eĢiy-

le daha öncesinden görüĢüp anlaĢarak evlenen çiftlerin duygusal anlamda kendileri-

ni ifade etme yönünde daha güçlü olduğu görülmüĢtür. Flört etmiĢ bireylerin daha 

fazla paylaĢımda bulunmuĢ olması ve birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı bulmuĢ ol-

malarının bu sonuçların üzerinde etkili olmuĢ olabileceği düĢünülmektedir. Cinsel 

doyum açısından bu çalıĢmada evlilik türüyle anlamlı bir iliĢkinin ortaya çıkmaması-

nın çiftlerin evliliğe ve cinselliğe yükledikleri anlamların farklı oluĢuyla ilgili olduğu 

düĢünülmektedir. Evlilikler ve çift paylaĢımları öznel konular olduğundan ve her çiftte 

farklı özellikler olabileceğinden sonuçlarının farklı çıkmıĢ olmasının normal karĢıla-

nabilmesi gerektiği düĢünülmektedir. 

ÇalıĢmamızda, evli çiftlerin evlilik sürelerine göre cinsel yaĢantıları ve çift 

uyumları incelenmiĢtir. Çiftlerin evlilik sürelerinin cinsel yaĢantılar ve çift uyumu üze-
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rinde etkili olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yani çalıĢmamıza katılmıĢ olan çiftlerde, 

evlilik süresinin artması çift uyumunu ve cinsel yaĢantılarını etkilememektedir. Ġlgili 

alan yazılarına bakıldığında sonuçların genel olarak çalıĢmamıza aksi yönde çıkmıĢ 

olduğu anlaĢılmaktadır. Özaydınlık (2014); 100 evli çiftle, eĢlerin evlilikteki uyumları 

ile kiĢilik yapıları ve duygusal iliĢkilerindeki sosyal ilgilerini incelediği bir çalıĢma, 

yapmıĢtır. Özaydınlık‟ın araĢtırmasında toplanan bulgular, evlilik uyumunun evlilik 

süresine göre değiĢken olduğu Ģeklindedir. Evliliklerinin ilk 5 yılında olan çiftlerin; 

evlilik uyumlarının daha uzun süre evli olanlara göre, daha yüksek olduğunu sapta-

mıĢtır. Özaydınlık‟ın, çalıĢmasında evliliklerindeki süre 0-5 yıl olan çiftlerin evlilik 

uyumu ölçeği toplam puanları, evlilik süresi 6-10 yıl ve 11 yıl ve fazlası olan çiftlerin 

evlilik uyumu ölçeği toplam puanlarından çok olduğu saptanmıĢtır.163 Bildirici (2016) 

çalıĢmasında evlilik süresi arttıkça evlilik uyumu puanlarının da yükseldiği sonucunu 

elde etmiĢtir.164 UĢaklı (2010), evlilik süresi uzadıkça eĢler arasındaki evlilik uyumu-

nun düĢtüğünü belirtmektedir.165 Kankaya (2015), evli bireylerde aldatma eğilimi ve 

cinsel yaĢantıları incelemiĢ olduğu çalıĢmasında evlilik süresinin artmasının cinsel 

doyumu etkilemediğini belirtmiĢtir.166 Bizim çalıĢmamızda evlilik süresinin cinsel do-

yumu etkilemediği ortaya çıkmıĢtır. Bu konuda farklı sonuçların çıkmasının çalıĢma 

popülasyonlarının farklılıklarıyla ilgili olabileceği düĢünülmektedir. Evliliğin ilk yılla-

rında farklı heyecanlar ile evliliğin canlanması ve ileriki yıllarda giderek eĢe olan 

bağlılığın artması ve karĢılıklı alıĢkanlığın artması ile yorumlanabilir. Yani evliliğin 

her döneminde cinsel doyumun ve evlilik uyumunun sağlanabileceği düĢünülmekte-

dir. 
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ARAġTIRMANIN SONUÇLARI 

 EĢlerinin fiziksel özelliklerini çok beğenen bireylerin memnuni-

yet/doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift uyumu ölçeklerinden al-

dıkları puanların eĢlerinin fiziksel özelliklerini orta düzeyde beğenen bireyle-

rin memnuniyet/ doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift uyumu öl-

çeklerinden aldıkları puanlarına göre anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu gö-

rülmüĢtür. 

 EĢlerinin fiziksel özelliklerini orta düzeyde beğenen bireylerin 

cinsel yaĢantılar ölçeğin aldıkları puanların eĢlerinin fiziksel özelliklerini çok 
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beğenen bireylerin cinsel yaĢantılar ölçeğinden aldıkları puanlarına göre an-

lamlı Ģekilde daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

 EĢlerinin fiziksel özelliklerini çok beğenen bireylerin memnuni-

yet/doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift uyumu ölçeklerinden al-

dıkları puanların eĢlerinin fiziksel özelliklerini az beğenen bireylerin memnu-

niyet/doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift uyumu ölçeklerinden 

aldıkları puanlarına göre anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

 EĢlerinin fiziksel özelliklerini az beğenen bireylerin cinsel ya-

Ģantılar ölçeğin aldıkları puanların eĢlerinin fiziksel özelliklerini çok beğenen 

bireylerin cinsel yaĢantılar ölçeğinden aldıkları puanlarına göre anlamlı Ģekil-

de daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

 EĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını çok beğenen 

bireylerin memnuniyet/doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift 

uyumu ölçeklerinden aldıkları puanların eĢlerinin kendilerine yönelik olan 

davranıĢlarını orta düzeyde beğenen bireylerin memnuniyet doyum, fikir bir-

liği, bağlılık, duygusal ifade ve çift uyumu ölçeklerinden aldıkları puanlarına 

göre anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

 EĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını orta düzeyde 

beğenen bireylerin cinsel yaĢantılar ölçeğin aldıkları puanların eĢlerinin ken-

dilerine yönelik olan davranıĢlarını çok beğenen bireylerin cinsel yaĢantılar 

ölçeğinden aldıkları puanlarına göre anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu gö-

rülmüĢtür. 

 

 EĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını çok beğenen bireyle-

rin memnuniyet/doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift uyumu ölçeklerin-

den aldıkları puanların eĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını az beğenen 

bireylerin memnuniyet/doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift uyumu öl-

çeklerinden aldıkları puanlarına göre anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu görülmüĢ-

tür. 

 EĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını az beğenen bireylerin 

cinsel yaĢantılar ölçeğin aldıkları puanların eĢlerinin kendilerine yönelik olan davra-

nıĢlarını çok beğenen bireylerin cinsel yaĢantılar ölçeğinden aldıkları puanlarına 

göre anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 
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 EĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını orta düzeyde beğe-

nen bireylerin memnuniyet/doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift uyumu 

ölçeklerinden aldıkları puanların eĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını az 

beğenen bireylerin memnuniyet/doyum, fikir birliği, bağlılık, duygusal ifade ve çift 

uyumu ölçeklerinden aldıkları puanlarına göre anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu 

görülmüĢtür. 

 EĢlerinin kendilerine yönelik olan davranıĢlarını az beğenen bireylerin 

cinsel yaĢantılar ölçeğin aldıkları puanların eĢlerinin kendilerine yönelik olan davra-

nıĢlarını orta düzeyde beğenen bireylerin cinsel yaĢantılar ölçeğinden aldıkları puan-

larına göre anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

 Gelir düzeyi 2000 TL- 3000 TL arasında olan çiftlerin fikir birliği ölçe-

ğin aldıkları puanların gelir düzeyi 5001 TL ve üzeri olan çiftlerin fikir birliği ölçeğin-

den aldıkları puanlara göre anlamlı Ģekilde daha düĢük olduğu görülmüĢtür. 

 Gelir düzeyi 3001 TL- 5000 TL arasında olan çiftlerin fikir birliği ölçe-

ğin aldıkları puanların gelir düzeyi 5001 TL ve üzeri olan çiftlerin fikir birliği ölçeğin-

den aldıkları puanlara göre anlamlı Ģekilde daha düĢük olduğu görülmüĢtür. 

 Evliliğini eĢiyle flört ederek yapmıĢ olan çiftlerin duygusal ifade ölçe-

ğinden aldıkları puanları evliliğini görücü usulü olarak yapmıĢ olan çiftlerin duygusal 

ifade ölçeğinden aldıkları puanlara oranla daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. 

 

 

 Çiftlerin cinsel yaĢantılar ölçeğinden aldıkları puanlar arttıkça 

çiftlerin memnuniyet/doyum, bağlılık, fikir birliği, duygusal ifade ve çift uyumu 

ölçeklerinden aldıkları puanlar da düĢmekte olduğu görülmektedir. 
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ÖNERĠLER 

 AraĢtırmadaki çalıĢma grubu Ġstanbul‟da yaĢayan birbirleri ile evli 50 kadın ve 

50 erkekten oluĢmaktadır. Bu ise bulguların genellenebilirliği açısından sınırlama 

getirmektedir. ÇalıĢma grubunun geniĢletilerek farklı Ģehirde yaĢayan bireylerle ya-

pılacak çalıĢmalar, elde edilen bulguların genellenebilirliğini arttırabilir. Farklı örnek-

lemler gruplarıyla gerçekleĢtirilecek araĢtırmaların, hipotezlerin test edilebilirliğini 

sağlayacağı düĢünülmektedir. 

BoĢanma oranlarının artıĢ gösterdiği ifade edilen son zamanlarda çift uyumu 

kavramının daha fazla üzerinde durulması gereken bir durum olduğu düĢünülmekte-

dir. Bundan dolayı çift uyumu ile iliĢkili farklı değiĢkenlerle ve farklı kültürlerde çalıĢ-

maların yaygınlaĢtırılmasının evlilik süreçlerine faydalı olabileceği düĢünülmektedir.  
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Çift uyumu ve cinsel doyum değiĢkenlerinin evlilik süreci açısından önemli ol-

duğu düĢünülmektedir. Bu yüzden evlilik ve aile kurma süreci öncesinde bireylere bu 

konularda eğitim seminerleri gibi çalıĢmaların toplum içerisinde yaygınlaĢtırılmasının 

bu süreçlere fayda sağlayabileceği düĢünülmektedir. 

Ülkemizde evli çiftler arasındaki uyumu değerlendiren geçerliliği ve güvenilirliği 

yapılmıĢ ölçekler olmasına rağmen, bu konuda kültürümüze özgü ölçeklerin geliĢtiri-

lerek, değerlendirilmesinin yarar sağlayacağı düĢünülmektedir. 
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                    A-1 

EKLER 

Değerli katılımcı,  
 
AĢağıda bulunan soruları cevaplayarak, bir araĢtırmaya ıĢık tutacak verilerin top-
lanmasına katkı sağlamıĢ olacaksınız. Elde edilecek verilerin bilimsel bir nitelik ta-
Ģıması ve güvenilir olması için, size verilen soruların doğru ve samimi bir Ģekilde 
cevaplamanız gerekmektedir. Soruların doğru ya da yanlıĢ cevapları bulunmamak-
tadır. CevaplanmamıĢ soruları olan formlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu 
nedenle tüm soruları eksiksiz doldurduğunuzdan emin olunuz. Cevaplarınız kesinlik-
le gizli tutulacak ve toplu Ģekilde değerlendirilip yalnızca bu araĢtırma için kullanıla-
caktır. Bireysel değerlendirme yapılmayacağı için isim bilgisi alınmamaktadır.  
1. Cinsiyetiniz: K ( )                                 E ( )  
 
2. YaĢınız:  ( ) 18-30    (  )31-40   (  )41 ve üstü                   

3. EĢinizin YaĢı: :  ( ) 18-30    (  )31-40   (  )41 ve üstü                   

4. ÇalıĢtığınız Yer:     

A- ÇalıĢmıyorum     b-Özel Sektör    C-Devlette çalıĢıyorum  D-Serbest ÇalıĢıyorum                  

5. EĢinizin ÇalıĢtığı Yer: 

  A- ÇalıĢmıyor         b-Özel Sektör           C-Devlette çalıĢıyor       D-Serbest ÇalıĢı-

yor 

6.Kaç Yıldır Evlisiniz?     ( ) 0-5   ( )6-10   (  )11 ve üstü 

7.  Kaçıncı Evliliğiniz?  

    A) 1. Evliliğim  B)2. Evliliğim C) 3. Ve Üzeri 

8. Çocuğunuz Var Mı? 

A) Evet, var:         1 tane       /   2 tane    / 3 tane /   3 üzeri 

B) Yok                                          

  9. Eğitim Durumunuz:           ( ) Okur-Yazar      ( ) ilkokul        ( ) Ortaokul        ( ) 

Lise ve Dengi  

                                                    ( ) Üniversite        ( ) Yüksek Lisans-Doktora   

10.EĢinizin Eğitim Durumu:  :      ( ) ilkokul        ( ) Ortaokul        ( ) Lise ve Dengi  

                                                    ( ) Üniversite        ( ) Yüksek Lisans-Doktora  



EK-A 
  
 
 
 

                    A-2 

11. AĢağıdaki gelir gruplarından hangisine aitsiniz ?  
(  ) 2.000-3.000 TL              ( ) 3001-5000 TL          ( ) 5001 TL ve üzeri                                        
 

12.Nasıl evlendiniz? 

A- AnlaĢarak (Flört ederek)          B- Görücü Usulü     C- Diğer 

:_______________________________ 

13.EĢinizin Fiziksel özelliklerini ( dıĢ görünüĢünü) beğeniyor Musunuz? 

A- Çok Beğeniyorum     B-Orta Derecede beğeniyorum.       C-Az Beğeniyorum 

14. EĢinizin size karĢı olan davranıĢlarını beğeniyor musunuz? 

A- Çok Beğeniyorum     B-Orta Derecede beğeniyorum.       C-Az Beğeniyorum 
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ÇĠFTLER UYUM ÖLÇEĞĠ 

 

Her 
zaman 
anlaĢı-

rız 

He-
men 

hemen 
her 

zaman 
anlaĢı-

rız 

Nadiren 
anlaĢa-
mayız 

Sıkça an-
laĢamayız 

Hemen 
hemen 
her za-

man an-
laĢamayız 

Her za-
man an-

laĢamayız 

1.Aile ile 
ilgili para-
sal iĢlerin 
idaresi 

      

2.Eğlence 
ile ilgili 
konular 

      

3.Dini ko-
nular 

      

4.Sevgi 
gösterme 

      

5.ArkadaĢl
ar 

      

6.Cinsel 
yaĢam 

      

7.gelenekle
re bağlı-
lık(doğru 
ya da yan-
lıĢ davra-
nıĢlar) 

      

8.YaĢam 
felsefesi 

      

9.Ebeveyin
ler ile iliĢki-
ler 

      

10.Önemli 
olduğuna 
inanılan 
amaçlar, 
hedef ve 
konular 

      

11.Beraber 
geçirilen 
zaman 

      

12.Temel 
kararların 
alınması 

   
 
 

   

13.Ev ile 
ilgili görev-
ler 
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14.BoĢ 
zaman ilgi 
ve uğraĢla-
rı  

15.Mesleki 
kararlar 

      

 
Her 

zaman 
hemen 

Hemen 
hemen 
her za-

man Nadiren Sıkça 

Hemen 
hemen 
her za-

man 
Hiçbir 
zaman 

16.Ne sıklıkla bo-
Ģanmayı, ayrılmayı 
ya da iliĢkinizi bi-
tirmeyi düĢünür ya 
da tartıĢırsınız? 

      

17.Ne sıklıkla siz 
veya eĢiniz kavga-
dan sonra evi terk 
edersiniz? 

      

18.Ne sıklıkla eĢi-
nizle iliĢkinizin iyi 
gittiğini düĢünür-
sünüz? 

      

19.EĢinize güvenir 
misiniz? 

      

20.Evlendiğiniz ( 
birlikte yaĢadığınız) 
için hiç piĢmanlık 
duyar mısınız? 

      

21.Ne sıklıkla eĢi-
nizle münakaĢa  
edersiniz? 

      

22.Ne sıklıkla birbi-
rinizin sinirlenme-
sine neden olursu-
nuz? 

      

 
Her 
gün 

Hemen 
hemen 
her gün Ara sıra Nadiren 

Hiçbir 
zaman 

 

23.EĢinizi öper mi-
siniz? 
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Hepsine Çoğuna Bazılarına 

Çok 
azına Hiçbirine 

 

24.Siz ve eĢi-
niz ev dıĢı ilgi-
lerinizin etkin-
liklerinizin ne 
kadarına birlik-
te katılırsınız? 

      

 
Hiçbir 
zaman 

Ayda 
birden 

az 

Ayda bir 
veya iki 

defa 

Haftada 
bir veya 
iki defa 

Günde 
bir defa 

Günde 
birden 
fazla 

25.TeĢvik edici 
fikir alıĢ veri-
Ģinde bulun-
mak 

      

26.Birlikte 
gülmek 

      

27.Bir Ģeyi sa-
kince tartıĢ-
mak 

      

28.Bir iĢ üze-
rinde birlikte 
çalıĢmak 

      

 

                                                                    

 

D. ÇĠFTLERĠN BAZEN ANLAġTIKLARI BAZENDE ANLAġAMADIKLARI ÇEġĠTLĠ 

KONULAR VARDIR. SON BĠR KAÇ HAFTADA AġAĞIKĠ KONULARIN FĠKĠR AYRI-

LIĞINA YOL AÇTIĞI YA DA ÇEġĠTLĠ SORUN YARATTIĞI OLMUġ MUDUR?e

 EVET  HAYIR  

29.Seks için çok yorgun 

olmak  

  

30.Sevgi göstermemek    



                                                                                                                            EK-B 

                    B-4 

E. LÜTFEN YÖNERGEYĠ OKUYUP AġAĞIDAKĠ SORUYU CEVAPLAYINIZ. 

31. AĢağıdaki seçenekler iliĢkinizdeki mutluluk derecesini temsil etmektedir. Ortada-

ki nokta pek çok iliĢkideki  “mutluluk “derecesini temsil etmektedir. Lütfen, tüm du-

rumları düĢünerek iliĢkinizdeki mutluluk derecesini iĢaretleyiniz. Lütfen tek bir se-

çeneği iĢaretleyiniz. 

AĢırı 

Mutsuz 

Oldukça 

Mutsuz 

Az Mut-

suz 

Mutlu Oldukça 

Mutlu 

AĢırı 

Mutlu 

Tam An-

lamıyla 

Mutlu 

       

 

 

F. LÜTFEN SORUYU OKUYUP CEVAPLANDIRINIZ. 

 32. AĢağıdaki cümlelerden hangisi iliĢkinizin geleceği hakkında hissettikleri-

nizi en iyi tarif eder? Lütfen tek bir seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

A ĠliĢkimin baĢarılı olmasını çok fazla istiyorum ve bunun 

Ġçin yapamayacağı hiç birĢey yoktur.  

B ĠliĢkimin baĢarılı olmasını çok istiyorum ve bunun için yapabilecekle-

rimin Hepsini yapacağım.  

C ĠliĢkimin baĢarılı olmasını çok istiyorum ve bunun için payıma düĢeni 

yapacağım.  

D ĠliĢkim baĢarılı olması güzel olurdu, fakat bunun için Ģu anda yaptıkla-

rımdan daha fazlasını yapamam.  

E ĠliĢkimin baĢarılı olması güzel olurdu, fakat bunun için Ģu anda yap-

tıklarımdan daha fazlasını yapmayı reddederim.  

F ĠliĢkim asla baĢarılı olmayacak ve iliĢkimin yürümesi için daha fazla 

yapabileceğim bir Ģey yok.  



EK-C 
  
 
 
 

                    C-1 

ARĠZONA CĠNSEL YAġANTILAR ÖLÇEĞĠ (ACYÖ) 

KADIN FORMU 

1.   Cinsel açıdan ne derece isteklisiniz ?  

1   2  3  4  5  6 

 

            

Oldukça   Ġstekli 

t  

Çok 

istekli 

 Biraz 

istekli 

 Biraz  

istekli 

 Çok  

isteksiz 

 

 

Tamamen 

isteksiz  

                   

2. Cinsel açıdan ne kadar kolay uyarılırsınız ? (tahrik olursunuz)  

1   2  3  4  5  6 

 

            

Oldukça   Kolay Çok 

kolay 

 Biraz 

Kolay 

 Biraz 

Zor 

 Çok 

Zor 

 

 Oldukça Zor 

                   

3. Vajinanız / cinsel organınız iliĢki sırasında ne kadar kolay ıslanır veya 

nemlenir ?  
1   2  3  4 

 

5  6 

 

            

Oldukça 

Kolay 
 Çok 

Kolay 
 Biraz  

Kolay 
 Biraz  

Zor 
 

 

Çok  

Zor 

r  Asla olmaz  

 

4. Ne kadar kolay orgazm olursunuz ? 

 

5. Orgazmınız tatmin edici midir ?  

 

1 2 3 4 5 6 

Oldukça 

tatmin edici 

Çok tatmin 

edici 

Biraz tat-

min edici 

Pek tatmin 

etmiyor 

Çok tatmin 

ediyor 

Orgazma 

ulaĢamam 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

 

6 
 

 

Oldukça ko-

lay 

Çok ko-

lay 

Biraz ko-

lay 

Biraz 

zor 

Çok zor Asla boĢal-

mam 



EK-C 
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EK-C 

ERKEK FORMU 

Lütfen her madde için BUGUN de dahil GEÇEN HAFTAKİ durumunuzu işaretleyin 

 

1. Cinsel açıdan ne derece isteklisiniz ?  

 

1  

O

ldukça Ġs-

tekli 

2  

Çok Ġstekli 

3  

Biraz Ġstekli 

4  

Biraz Ġstek-

siz 

5  

Çok Ġstek-

siz 

6  

Tamamen 

Ġsteksiz 

 

 

2. Cinsel açıdan ne kadar kolay uyarılırsınız? (Tahrik Olursunuz)  

 

1  

 

2  3  4  5  6  

Oldukça ko-

lay  

Çok kolay  Biraz kolay  Biraz zor  Çok zor  Oldukça zor  

 

 

3. Penisiniz / Cinsel organınız kolayca sertleĢir ve bu sertliği sürdürür mü ?  

 

1

  

 

2  3  4  5  6  

Oldukça kolay  Çok kolay  Biraz kolay  Biraz zor  Çok zor  Asla olmaz  

 

   4.  Ne kadar kolay boĢalırsınız ?  

 

  

1

  

 

2  3  4  5  6  

Oldukça kolay  Çok kolay  Biraz kolay  Biraz zor  Çok zor  Asla boĢalamam  

5. BoĢalmanız tatmin edici midir ?  

 

1

  

  2 3  4  5  6  

Oldukça Tat-

min Edici 

Çok Tatmin 

Edici 

Biraz Tatmin 

Edici 

Pek Tatmin 

Etmiyor 

Çok tatmin 

etmiyor 

Hiç boĢalamam  

                                                                        



  
 
 
 

                     

ÖZGEÇMĠġ 

 

AyĢenur RODOPLU 

E-mail: aysenur_rodoplu@outlook.com 

Telefon : (212) 587 44 95 

Cep : (552) 407 77 32 

Adres: Seyyit Ömer Mahallesi. Köprülüzade Sokak. No:5 Daire:6 

Fatih / Ġstanbul 

AMAÇLAR 

Ġstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümünde ve Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi Kli-

nik Psikoloji bölümlerinde edindiğim teorik bilgileri iĢ hayatında uygulamaya soka-

bilmek, hem kendimi alanımda geliĢtirmek hem de hizmet vereceğim kurumlarda 

faydalı olabilmek. 

EĞĠTĠM 

Yüksek Lisans: Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi Klinik Psikoloji ( Mezuniyet:2019 ) 

Pedagojik Formasyon Eğitimi: Yıldız Teknik Üniversitesi-- (30.06.2016'da tamamla-

dım). 

Lisans: Ġstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü, 

(2010-2015) (3,26 /4,0)   (Mezuniyet: Onur Derecesi) 

Lise: DavutpaĢa Anadolu Lisesi (2006-2010) 

Ġlköğretim: Çapa Atatürk Ġlköğretim Okulu (1998-2006) 

BAġARILAR:     

 2012-2013: Yüksek Onur Belgesi 

2013-2014: Onur Belgesi 

 2014-2015: Onur Belgesi 

STAJ DENEYĠMLERĠM 

1) CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

(30.09.2013-10.01.2014/Stajyer Psikolog) 

2) Özel Universal Aksaray Hastanesi ( Stajyer Psikolog)  

 



  
 
 
 

                     

3) T.C Adalet Bakanlığı Ġstanbul Adalet Sarayı (Çağlayan/ ġiĢli/Ġstanbul) – 

(14.10.2014- 24.12.2014/ 2 Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri- Stajyer Psikolog) 

4) Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi - 

(13.06.2016-13.07.2016 / Gözlemci (stajyer) - 1.Psikiyatri Servisi 

5) Terapi Akademi ( 1.10.2016-  1.6.2017- Gönüllü Psikolog ( 7 yaĢ grubu üstün 

zekâlı çocuklar/ Tüzder ile yapılan çalıĢmada görev aldım. ) 

6) Bahçesehir Vizyon Koleji ( 2.1.2017- 8.06. 2017- Gönüllü Psikolog (1.2.3. ve 

4. Sınıflar) 

VERDĠĞĠM EĞĠTĠM VE SEMĠNERLER 

Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü ( Engellilere Psikolojik YaklaĢım Ve Engelli Psikolojisi 

13-23 Mart 2019) 

KATILDIĞIM EĞĠTĠM VE SEMĠNERLER 

 Stres Ġle BaĢa Çıkma Yolları Sertifika Eğitimi ( Psikologlar psikiyatristler Derneği/St. 

Clements University- 01.06.2013) 

KiĢilik Psikolojisi Eğitimi ( Psikologlar psikiyatristler Derneği/St. ClementsUniversity- 

25.02.2013) 

 Temel Psikoloji Eğitimi ( Psikologlar psikiyatristler Derneği/St. Clements University- 

15.03.2013) 

 Yeme Bozuklukları Ve Tedavisi (Klinik Ve Adli Psikoloji Derneği- Psikiyatri Ve Psi-

koloji Bilimleri Enstitüsü/  06.05.2015) 

 Goodenough Harris Testi (Psikiyatri Ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü / 18.10.2015 

 Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi(Psikiyatri Ve Psikoloji Bilimleri Enstitü-

sü / 18.10.2 

Luisa Duss Psikanalatik Öykü Tamamlama Testi(Psikiyatri Ve Psikoloji Bilimleri Ens-

titüsü / 18.10.2015 ) 

 Porteus Labirentleri Zekâ Testi(Psikiyatri Ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü / 

18.10.2015 ) 

 Kent E.G.Y Testi(Psikiyatri Ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü / 18.10.2015 ) 

 Catel 2A Zekâ Testi(Psikiyatri Ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü / 18.10.2015 ) 

  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi(Psikiyatri Ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü / 

18.10.2015 ) 

 Amerika P.D Hiperaktivite Ölçeği(Psikiyatri Ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü / 

18.10.2015 ) 



  
 
 
 

                     

 Cinsel ĠĢlev Bozukluğu Eğitimi-Uygulayıcı Belgesi  (Sertifikapress Eğitim Kuruları-/ 

01.09.2015 – 01.11.2015) 

KiĢilik Analizi Eğitimi-Uygulayıcı Belgesi  (Psikologlar psikiyatristler Derneği- St. 

Clements University / 01.09.2015- 01.11.2015 ) 

Zekâ Ve BaĢarının Ölçülmesi  (Psikologlar psikiyatristler Derneği- St. ClementsUni-

versity / 01.12.2016- 01.01.2017 ) 

Çocuk Ve Ergenlerde Depresyon (Ġstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi / 01.12. 

2016  - 01.01.2017) 

Psikolojik Yeme Bozukluğu (Ġstanbul Üniversitesi / 01.12. 2016  - 01.01.2017) 

Kadın Psikolojisi Eğitimi (Ġstanbul Aydın Üniversitesi 01.12. 2016  - 01.01.2017) 

 Moxo Dikkat Testi ( Florence Nightingale Hastanesi/ 15.3.2017-8 saat) 

Çocuk GeliĢimi Ve Nörolojisi Sempozyumu ( Üsküdar Üniversitesi /KonuĢmacılar: 

Prof. Dr. Nevzat TARHAN- Prof. Dr. Nilgün SARP -Doç. Dr. Tayfun DOĞAN/  

02.05.2017- 3.05.2017 ) 

Depresyon Ve Panik Atakla BaĢ Etmenin Yöntemleri (KonuĢmacı: Psikolog Enise 

AKGÜL/ 9 Mayıs 2017) 

Ergenlik Dönemi Ve Aileler Semineri ( Kim Psikoloji/ KonuĢmacı: Psikolog ġeyma 

ÇETĠN/ 18 Mayıs 2017) 

 Adli Psikiyatri Ve Adli Psikolojide BilirkiĢilik Semineri (Klinik Ve Adli Psikoloji Derne-

ği- Psikiyatri Ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü /  KonuĢmacı: Psikiyatri Uzmanı Dr. Ġb-

rahim Söylemez/ 20.09.2017) 

Ġntihar Eğilimleri Ve Tedavi Yöntemleri Semineri ( Klinik Ve Adli Psikoloji Derneği- 

Psikiyatri Ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü/  27.09.2017) 

Narsistik KiĢilik Bozukluğu Ve ÇeĢitli Terapötik YaklaĢımlar( Klinik Ve Adli Psikoloji 

Derneği- Psikiyatri Ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü/  26.07.2017) 

Ayrıca Ankara GeliĢim Envanteri,  Denver Testi, Standardize Mini Mental Testlerini  

Ġstanbul Aydın Üniversitesi'nde uygulamalı Ģekilde öğrendiğimden ve proje ödevle-

rim gereği uyguladığımdan dolayı bu testleri de uygulayabilmekteyim. 

Sınav Kaygısı Envanterini;  Formasyon stajımda Zeytinburnu Ġstanbul Borsa Anado-

lu Lisesinde öğrencilere uygulayarak uygulama ve değerlendirme yaptım.  

Bakırköy Prof.Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki 

stajımda; Uyku Yan etki değerlendirme ölçeği, Hamilton Depresyon değerlendirme 

ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Young Mani Derecelendirme Ölçeği, Negatif belirti-

leri değerlendirme Ölçeği, Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği, Hamiltom Anksiye-

te Değerlendirme Ölçeği, Barnes Akatizi Ölçeği testlerini Psikiyatri hekimleri ile birlik-

te hastalara uyguladım. 



  
 
 
 

                     

YABANCI DĠLLER 

Ġngilizce: Ġyi 

Almanca: Orta 

KĠġĠSEL BĠLGĠLER 

Doğum Tarihi: 14.06.1992 

Medeni Durum: Bekâr 

Uyruk: TC& Kosova 

HOBĠLER 

*Yüzme 

*Buz Pateni 

*Kayak-Snowboard 

*Dans 

 

 

 


