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ÖNSÖZ 

Sosyal bilimlerde alınan ve farklı boyutları ile çalışılan temel 

konulardan biri de ailedir. Aile uzun yıllardır farklı formları görülmekle 

birlikte varlığını korumaktadır. Hem genetik hem cevresel faktörler 

üzerinde belirleyici bir role sahip olduğu için bireylere ilişkin süreçler 

çalışılırken aile öncelikli alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sağlık, işlevsel özelliklere sahip aileler  bireylerin yaşamlarına  olumlu 

katkılar sunarken , koruyucu  nitelikler göstermekte, tersi durumda da 

aile birey için risk faktörü olarak değerlendirilmektedir.  

Bu kitapta aile ve birey çerçevesinde farklı konular ele alınmıştır. İlk 

bölüm tarıhsel bir  bir bakış açısı sunarak ailenin zaman içerisinde 

yapısal değişimini ele almıştır. İkinci bölüm  aile çalışmalarında az yer 

bulan ailede mizah konusunu ele alınmıştır. Aile içi iletişimde aile 

üyeleri  arasındaki etkileşimi güçlendiren  önemli bir unsur olarak 

mizah literatürdeki çalışmalar kapsamında incelemektedir. Üçüncü 

bölümde ise son yııllarda bireye özgü özellikler arasında en çok 

çalışılan kavramlardan biri olan psikolojik sağlamlılık aileye ilişkin 

değişkenler çerçevesinde incelenmiştir. Dördüncü bölüm ailenin  

başlangıç aşamasında bir süreci ele alarak evlilikte uyum eş ilişkilerini  

kuramsal yaklaşımlar ve çalışmalar ışığında ele almaktadır. 

Kitabın beşinci, altıncı ve yedinci bölümünde ise internet ve teknoloji 

kullanımına ilişkin çalşmalar aile ekseninde çalışılmıştır. Beşinci 

bölümde okul öncesi öğrencilerinin teknloji ve internet kullanımı 

ebeveyn gözünden değerlendirilmiştir.Altıncı ve Yedinci bölümlerde 

ise internet kullanımının aile içi ilişkilere yansımalarına yer verilmiştir. 



 

2 AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER 

Yedinci bölümde ayrıca güncel vaka örnekleri ile konu anlaşılır hale 

getirilmeye çalışılmıştır. 

Kitabın psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler 

alanları başta olmak üzere öğretmenler, öğretmen adayları ve ailelere 

de katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada her bir bölümü 

yazan uzman arkadaşlarıma kitabın sizlere ulaşmasını sağlayan yayın 

ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Yararlı olması dileğiyle. 

Doç. Dr. Zekavet Kabasakal 
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GİRİŞ 

Aile, akrabalık bağlarıyla birbirine bağlı bir insan topluluğunu ifade 

etmektedir. Aile, toplum içinde en önemli sosyal kurumlardan biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal örgütlenmenin en temel yeri 

olarak aile, çocukların içinde yaşadıkları toplumun kültürüne uyumlu 

bir biçimde sosyalleşmelerinde en önemli rolü üstlenmektedir. Bireyler 

dünyaya gözlerini açtıklarında bir aile içerisine doğmaktadırlar. O 

ailede öğrendikleri ile beraber, kendilerini nasıl gördükleri ve 

başkalarının onları nasıl gördüğü temelinde kimliklerini 

biçimlendirmektedirler. Aile, her toplumda görülmektedir fakat her 

toplumda farklı şekillerde aile yapılarına ve aile türlerine 

rastlanmaktadır. 

Küreselleşme, toplumsal yapı içerisinde ekonomik, sosyal, siyasal, 

teknolojik vb. boyutları ile birlikte kendini göstermektedir. 

Küreselleşmenin getirdiği bazı etkiler ile beraber, toplumsal değişme 

kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Eskiden beri var olan düzen 

içerisindeki kurumlar kendi içerisinde ve diğer kurumlarla ilişkili 

olarak değişimler yaşamaktadır. Toplumsal değişme, içine 

doğduğumuz toplumları zaman içerisinde biçimlendiren teknolojiyi, 

kültür düzeyini, sosyal etkinlikleri, kentleşmeyi, bireyselleşmeyi, 

medyayı, interneti vb. çoğu durumun etkisi altına almaktadır. 

Teknolojinin artması ile beraber, günümüz küresel toplumsal düzen 

içerisinde bireyler farklı sosyal alanlar içerisinde yer almakta, medyaya, 

internete kolayca ulaşabilmekte ve kişilerarası iletişimlerini de ona göre 

biçimlendirmektedirler. Küreselleşmenin getirdiği kolaylıklar ile 
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beraber bireyselleşme artmaktadır. Birey, yalnızlaşmakta ve çevresine 

çok fazla ihtiyaç duymamaktadır. 

Küreselleşme sürecinde meydana gelen değişimlerden en fazla 

etkilenen kurumlardan biri ailedir. Aile kurumunun yanı sıra artan 

teknolojik yenilikler, medya, internet, kentleşme, sanayileşme vb. 

durumlar ekonomi kurumu, eğitim kurumu, siyaset kurumu ve din 

kurumunu da etkisi altına almaktadır. Aile yapıları ve aile türleri farklı 

olmasına rağmen her birey bir aile içerisinde yaşamını sürdürmektedir. 

Diğer kurumların birinde meydana gelen değişim ve gelişme, aile 

kurumunu da etkisi altına almaktadır. Aile ve küresel düzende 

toplumsal etkileşimlerindeki ilişkilerde değişiklikler yaşanmış ve 

yaşanmaya devam etmektedir. Evliliğe olan bakış açısı giderek 

değişmektedir. Eskiden bu zamana gelene kadar olan eş seçimi ve eş 

seçimini etkileyen faktörler değişiklikler göstermektedir. Akrabalık ve 

yakın ilişkiler de, aile yapısını değiştirmektedir. Boşanmalar ve yeniden 

evlenmeler, küresel toplumda daha fazla görünür hale gelmektedir. 

Çocuğa, kadına, erkeğe, yaşlılara bakış açıları farklılık göstermekte ve 

ebeveyn-çocuk ilişkileri farklılaşmaktadır. Şiddet olgusu, kendisini 

fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik olarak göstermektedir. Değişen 

aile yapıları ile beraber, aynı cinsten evlilikler ve birlikteliklerde 

artmakta ve yasal düzenlemeleri yapılmaktadır. Küresel düzen 

içerisinde aile politikaları önemli gelişmeler yaşamaktadır. Tüm bu 

gelişmelere bağlı olarak toplumsal yapıda, küreselleşme ile beraber, 

geleneksel aile ve modern aile yapılarında farklı özellikler 

görülmektedir. 
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Bu bölümde ilk olarak, geçmişten günümüze ailenin nasıl değişim 

gösterdiğinden bahsedilecek ve ailenin tarihsel gelişimine değinilecek. 

Daha sonra aile kurumunun yapısı, işlevleri, türleri üzerinde durulacak 

ve aileye yönelik kurumsal yaklaşımlar ele alınacak. Daha sonra gelişen 

küresel düzendeki ailenin toplumsal etkileşimleri açıklanacak. Eski 

zamandan bu yana kadar evlilik ve türlerinden, eş seçimini etkileyen 

faktörler, aileye en yakın etkisini gösteren akrabalar ve yakın 

ilişkilerden ve kişilerin boşanma ve yeniden evlenmesinden söz 

edilecek. İlerideki başlıklarda, günümüzde de çok fazla üzerinde 

durulan şiddet konusu; aile içi şiddet, kadına, erkeğe, çocuğa ve yaşlıya 

şiddet olmak üzere farklı açılardan açıklanacak. En son bölümde, 

küresel düzende değişen ailedeki sosyal ilişkiler; anne-baba-çocuk 

ilişkisi perspektifinden sunulacaktır. 

1. Geçmişten Günümüze Aile 

1.1. Aile Nedir? 

Aile, toplumun en küçük birimi olarak ifade edilse de aslında o kadar 

dar bir anlama sahip olmayan bir bütündür. Genel bir tanımını yapmak 

oldukça zor bir hal almaktadır. Çünkü; aile çoğunlukla anne, baba, 

çocuklardan oluşan birim olarak ifade edilmektedir ve genel olarak bu 

tanımın dışına çıkan pek çok aile yer almaktadır. Artık günümüzde 

çekirdek aileden ziyade, belirli özellikleri taşıyan farklı aile yapıları da 

ortaya çıkmaktadır. Ama genel olarak tanımını yaparsak; aile de 

biyolojik ilişkiler sonucu insan neslinin devamı sağlanırken, bir bireyin 

ilk toplumsallaşma sürecini içinde barındıran, karşılıklı ilişki 

durumlarının belli roller etrafında toplandığı, maddi manevi 
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geleneklerimizi kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan birimdir. Aile 

kurumu, farklı yerlerde ve farklı zamanlarda farklı görünümler 

kazanabilmektedir. Bu durum, her kültürün farklı gelenek ve 

görenekleri içermesinden kaynaklanmaktadır. Her bireyin bir aileye 

doğduğunu, büyüdüğünü ve öldüğünü düşünürsek, bireylerin kültürel 

değerleri aktarmasında yardımcı olan, ilk sosyalleşmenin gerçekleştiği 

birimdir. Aile kurumu da; ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık, hukuk, din 

gibi kurumlarla bağlantılı bir ilişki içinde bulunmaktadır. Bu 

kurumlarda olan herhangi bir durum diğer tüm kurumları da etkisi altına 

alabilmektedir (http://www.sorularlaaile.com/aile-nedir). 

Aile birçok yönüyle diğer sosyal yapılardan farklı ortaya çıkmakta, 

kendine özgü birtakım özellikleri bulunan sosyal bir örgüt olarak 

kendini göstermektedir. Toplumsal yapıdan fazlasıyla etkilenen bu 

yapıda bir takım değişiklikler meydana gelmekle beraber, ailenin 

kendine has özelliklerinde bir devamlılık söz konusudur. Ailenin bu 

özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir; Aile evrenseldir, duygusal bir 

temele dayanmaktadır. Aile şekillendirme özelliğine sahiptir. Kapsamı 

sınırlıdır. Sosyal yapıda çekirdek özelliği taşımaktadır. Aile içerisinde 

yaşayan üyelerin belli başlı sorumlulukları vardır. Aile sosyal kuralları 

vardır ve herkesin belli rolleri yer almaktadır. Aile sürekli ve aynı 

zamanda geçici bir tabiata sahiptir (Gökçe,1990:207-209; aktaran 

Dündar,2018:41). 

Ailenin evrenselliği, devamlılığı ve sosyal yapıda çekirdek özellik 

taşımasının yanı sıra, aile kurumu üyelerinin sorumluluklarının var 

olması, üyeleri arasında ilişkilerin duygusal bir temele dayanıyor 
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olması, şekillendirme özelliği ve kurallarla çevrili olması gibi hususlar 

her aile tipinde görülen özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Gökçe,2011:52; aktaran Dündar,2018:41). 

1.2. Ailenin Tarihsel Gelişimi 

Aile, toplumsal kurumlar arasında her zaman en büyük öneme sahip 

olmuştur. İnsanlar ilk gözlerini açtıkları anda bir ailenin içine 

doğmaktadırlar. Yaşamlarını sürdürmeye başladıkları ilk sosyal çevre 

olması bakımından aile, bireyi topluma bağlamaktadır. Aynı zamanda 

toplumun diğer kurumları ile olan etkileşimini sürdürmekte, olan 

olaylardan etkilenmekte, değişik evreler geçirmektedir. İnsanoğlunun 

var olduğu ilk zamanlardan bugünlere kadar devletler, toplumlar 

değişik süreçlerden geçmiştir. Gelişen küresel dünya ile birlikte, sosyo-

ekonomik değişimler yaşanmıştır. Aydınlanma, sanayileşme ve 

modernizmin getirdiği bazı sonuçlar, küreselleşen düzende aileyi de 

etkisi altına almıştır ve almaya halen devam etmektedir. 

İnsanlık tarihi dört farklı üretim biçiminin hakim olduğu bir süreçten 

geçmiştir. Bu üretim biçimleri de beraberinde dört farklı toplum türünü 

ortaya çıkarmıştır. İlk olarak, üretim araçlarının ortak mülkiyetine 

dayalı olan avcı toplayıcı topluluklar, ikincisi tarım devrimi ile birlikte 

tarıma dayalı topluluklar, üçüncüsü sanayi devrimi sonucunda oluşan 

sanayi toplumları ve son olarak da bilginin hakim olduğu dönemde 

teknolojik gelişmeler ile beraber ortaya çıkan sanayi sonrası toplumları 

oluşmuştur. Böylece toplumun üst yapısında yer alan aile kurumu, diğer 
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alt yapısında yer alan değişimlere bağlı olarak dönüşüp, gelişmiştir 

(Köse,2018:15-38). 

Kadının egemen olduğu sosyal yaşamlardaki ailenin yapısı ve sosyal 

ilişkilerin örgütlenme biçimi babanın egemen olduğuna 

benzememektedir (Sayın,2011:49). Avcı toplayıcı toplum olarak 

adlandırılan ilk insan topluluklarının anaerkil bir yapıda olduklarından 

bahsedilmektedir. Anaerkillik terimi, avcı toplayıcı toplumlarda 

kadının üretim sürecinde oynadığı rolün önemine vurgu yapmaktadır. 

Bu vurgu, Engels’in,1884 yılında yazdığı, “Aile’nin, Özel Mülkiyetin 

ve Devletin Kökeni” adlı çalışmasında, “mülkiyet haklarının 

bulunmadığı ilk avcı-yiyecek toplayıcı toplumların, yeniden üretici 

güçlerinden dolayı kadınlar tarafından yönetilmiş” olabileceğine ilişkin 

iddiasında görülmektedir (Marshall,1999:22; aktaran Köse,2008:17). 

Anne, ailenin reisi olarak görülmekte, her şey annenin söylediklerine 

göre şekillenmektedir. Avcı toplayıcı topluluklarda erkeklerin 

avlandığı, kadınların ise yiyecek topladığı ortak bir iş bölümüne dayalı 

yaşam biçimi mevcuttu. Cinsiyete dayalı olarak çıkan bu iş bölümü, 

anatomik olarak ortaya çıktığı vurgulanmaktadır. Erkeklerin fiziksel 

olarak daha güçlü olmaları onları dışarıda avlanan konumuna sokmuş, 

kadının doğurganlığı, bebeğini emzirmek zorunda olması onun sadece 

yiyecek toplamakla uğraşmasına yol açmıştır. Toplanan yiyecekler, 

topluluk içerisinde herkese eşit oranlarla paylaştırılmaktaydı. Doğaya 

karşı verdikleri mücadele onların hep birlikte hareket etmelerine olanak 

sağlamıştır. Böylece ortak mülkiyetin doğmasına yol açmıştır. Her şey 

ortaklığa dayalı olarak yapılırdı. Avcı toplayıcı topluluklarda, topluluk 
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içerisinde kadın ve erkek kendi istekleri doğrultusunda, istedikleri 

bireyler ile cinsel ilişki yaşayabilmektedir. Cinsel ilişkilerin 

gerçekleşmesinde yaş, kan bağı gibi kurallar yoktur. Daha sonraları, 

bireyler toprağı işlemeyi öğrenmişlerdir. Tarım tekniklerinin gelişmesi 

ile beraber topluluklar içerisindeki birey, hayvanların evcilleştirilmesi 

ile beraber o zamana kadar görülmemiş olan zenginliklerini yaratmıştır. 

Toprak ve diğer mallar özel mülkiyet haline gelmeye başladığında, 

erkekler topluluk içinde kadınlardan daha fazla ön plana çıkmıştır ve 

böylece kadının aile içindeki konumu gerilemiş ve ataerkilliğe doğru 

geçilmeye başlanmıştır. Tarım topluluklarında yer alan ikinci tip aile, 

üretim araçlarının gelişmesi ile birlikte özel mülkiyet sahibi olmaya 

başlamıştır. Toplumda ilk defa kendi üretim araçlarına sahip olanlar ve 

olmayanlar olarak ikili bir karşıtlık görülmüştür. 

Tarım toplumunda iki üretim faktörü; toprak ve emek önem kazanırken, 

insan geleneksel tarım bilgisi ile topraktan elde ettiği üretimle yaşamını 

sürdürme sürecine girmiştir. Tarımda kullanılan tekniklerdeki 

gelişmeler, tarımsal verimliliği arttırmış ve daha az emek ile daha çok 

ürün elde edilmeye başlanmıştır. Bu durum da toplumsal ve ekonomik 

yaşantıda önemli değişimlere neden olmuştur (Bayraç,2003:45). Ortaya 

çıkan bu üretim ilişkileri beraberinde üst bir yapının oluşmasını gerekli 

kılmıştır. Bu üst yapıda ise devlet, hukuk, din vb. kurumlar 

örgütlenmeye başlamıştır. Üretim araçlarının çoğuna sahip burjuva 

aileler oluşmaya başlamıştır. Köylü aileleri de meydana çıkmıştır. 

Köydeki bu toplumsal örgütlenmeler, ailenin ilişkilerini de etkileme 

potansiyeline sahip olmaya başlamıştır. Anne ve babalar çocuklarını 
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kendi kurallarının dışında, köyün ortak gelenek ve göreneklerine göre 

yetiştirmeye başlamışlardır. Feodal toplum yapısı ile birlikte burjuva ve 

köyden ziyade, esnaf ve zanaatkar aileleri de ortaya çıkmıştır. Bu 

ailelerde ekonomik bir birim olarak yerlerini almışlardır. Esnaf ve 

zanaatkar grubunda yer alan kadın ve erkek ortak bir işbirliği ile 

çalışmışlardır. Zamanla sanayi dönemine doğru geçilmeye 

başlanmıştır. 

Sanayi toplumunda aile yapısı değişmiş, tarım toplumundaki geniş, 

geleneksel aile tipinden, ana-baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile 

tipine doğru bir geçiş başlamıştır. Ailenin küçülmesiyle birlikte; aile 

bireylerinin birbirlerine olan sorumlulukları azalmış, ilişkiler gevşemiş, 

yardımlaşma azalmış, insan önce çevresi ve daha sonra kendisiyle 

yabancılaşan bir varlık haline gelmiştir (Bayraç, 2003:45). Sanayi 

toplumu, 16. ve17. yüzyıllarda coğrafi keşifler ile keşfedilen ülkelerin 

zenginlikleri ile sermayenin tarımdan ticarete kaymasına neden 

olmuştur.19.yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte kapitalist toplumdaki 

en önemli üretim aracı fabrikalar olmuştur. Bu durum toplumsal sınıflar 

arasında ikili bir ayrımı beraberinde getirmiştir. Bir tarafta geçimini 

üretim araçlarına bağlı olarak sürdüren burjuva sınıfı, diğer tarafta 

burjuvanın emirleri altında yaşayan, üretim güçlerini elinde 

bulunduramayan, kendi emek gücünü satarak geçimini sağlayan işçi 

sınıfı yani proletarya ortaya çıkmıştır. 

Bayraç’a göre, çağdaş sanayi toplumu teorisine göre, sanayi toplumu 

üretimin büyük fabrikalarda yapıldığı ve teşebbüsün aileden ayrıldığı 

bir toplum biçimi olarak ele alınmaktadır. Bu dönemde işletmelerin 
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temel amacı kar maksimizasyonu ve üretim sürekliliği olduğundan 

işçinin fabrikaya mümkün olduğu kadar bağlanması hedeflenmiştir. 

Sanayinin gerektirdiği bu disiplin, her şeyi zamanında ve üstlerin 

emirlerine uygun olarak yapma zorunluluğu, zihni çaba harcamadan 

kitle halinde üretim yapılması ve montaj düzenine göre aynı işi sürekli 

tekrarlaması sanayi toplumunun tıkandığı nokta olmuştur 

(Bayraç,2003:45-46). Sanayi döneminde, fabrikalarda ağırlıklı olarak 

kadın ve çocuklar çalıştırılmaya başlanmıştır. Erkeklere göre daha 

düşük ücret ile çalıştırılarak iş gücü açığı kapatılmaya çalışılmıştır. 

Ama daha sonra fiziksel ve psikolojik olarak yaşanan sorunlar ile kadın 

daha çok ev içerisinde, çocuğu ile ilgilenen konumuna geçmiştir. 

Sanayi sonrası toplumda ise 1980’li yıllardan sonra dünyanın daha da 

küresel bir hal almaya başlamasıyla beraber, enformasyon devrimi 

yaşanmıştır. Enformasyon devrimi, bilginin hızla alınıp satılabildiği, 

çok hızlı bir şekilde kullanılabildiği dönemi ifade etmektedir. Gelişen 

teknoloji ile beraber hizmet sektörü gelişmeye başlamıştır. Bilgi, en 

önemli sermaye haline gelmeye başlamıştır. Bayraç’a göre, bilgi 

toplumunun oluşumunu sağlayan en önemli faktör olan bilginin, hızlı 

bir biçimde toplumdaki en küçük birime kadar ulaşabilmesi, sanayi 

toplumunun katı yapısının değişmesine neden olmuştur. Bilginin sosyal 

örgütlerden toplumun bireylerine doğru akmaya başlaması sonucu, 

toplumsal ve bireysel bilinçlenme ile birlikte, mal ve hizmet talepleri 

de değişime uğramıştır. Talebin değişimi sonucu, üretim çeşitlenmiş ve 

buna bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin türü de değişmeye başlamıştır 

(Bayraç,2003:46). 
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Kadınlar çalışma yaşamı içerisinde daha fazla yer almaya başlamışlar 

ve medya, finans, sağlık, eğitim, turizm gibi sektörler de farklı iş 

kollarında çalışmaya başlamışlardır. Sanayi döneminde ise daha çok 

fabrikalarda işçi olarak çalışmaktaydılar. Küreselleşen düzen içerisinde 

ailede söz hakkı kadına da verilmeye başlanmıştır. Erkek kadar artık 

oda eşit ücretle çalışmakta ve kuralların konmasında söz sahibi 

olmaktadır. Aile içerisinde yer alan rollerde ki değişimlerde aile içi 

anne-baba-çocuk ilişkilerini büyük oranda etkilemektedir. Geçmişteki 

ailelerde bireyler birbirlerinden çok bir şey beklemezlerdi fakat 

günümüzde ilişkilerde beklentiler artmaktadır ve çocuğun aile 

içerisinde yer alan konumunda bile değişiklikler yaşanmaktadır. 

Bireyler arasında ortaya çıkan beklentiler ile beraber, bir aile düzeni 

içerisinde yaşamaya başladıklarında, ekonomik, sosyal, kültürel diğer 

ihtiyaçlar doğmaktadır. 

2. AİLENİN YAPISI, İŞLEVLERİ, TÜRLERİ VE KURAMSAL 

YAKLAŞIMLAR 

2.1. Ailenin Yapısı 

Toplumun en küçük birimi olan aile birliği, Dündar’a göre, bireylerin 

psiko-sosyal yaşamını şekillendiren ilk sosyal çevredir. Her bireyin bir 

aile ortamı içerisinde doğduğu, büyüdüğü ve öldüğü göz önüne 

alındığında kültürel değerlerin korunması ve aktarılmasında, bireylerin 

sosyalleşmesinde en etkili kurumun aile olduğu görülmektedir. Aile 

kurumu, siyaset, ekonomi, eğitim, din, sağlık, hukuk ve boş zamanları 

değerlendirme kurumlarıyla birlikte temel toplumsal kurumlar arasında 

yer almaktadır. Bu kurumların her birinin kendine özgü yapıları ve 
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işlevleri bulunmakta ve bu kurumlardan herhangi birisinde olan 

değişme ve gelişme, diğer bütün kurumları etkisi altına almaktadır 

(Dündar,2018:40). Sağlıklı bir aile yapısının oluşması için aile 

kurumunun değişim ve gelişiminde diğer kurumlar ile etkili iletişimi 

çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Dündar’a göre, aile yapısı içerisinde evlilik, evlenen kadın ve erkeğin 

sayısına göre tek eşlilik veya çok eşlilik olarak sınıflandırılmaktadır. 

Tek eşlilik; monogami, çokeşlilik, poligami adını almaktadır. Tek eşli 

evlilik, bir erkekle bir kadının evliliğidir. Çok eşli evlilik ise bir kadının 

ya da erkeğin birden fazla eşle gerçekleştiği evliliktir. Buda kendi 

arasında çok karılılık ya da çok kocalılık olarak ikiye ayrılmaktadır 

(Dündar, 2008:44). Bütün aileler eşleşen bir çift ile başlamaktadır. Aile 

yapısının karmaşıklığı, birden çok eş alınca ortaya çıkmaktadır. Bugün 

birçok ülkede evlilikler tek eşlidir. Aile yapısı içerisinde bazı özellikler 

yer almaktadır. Aile; evrenseldir, duygusal bir temele dayanmaktadır. 

Çocukların kişilik yapısı aile içerisinde oluşmakta ve aile şekillendirme 

özelliğine sahip olmaktadır. Aile sınırlı bir büyüklüğe sahip olduğu için 

kapsamı sınırlıdır. Ailenin duygusal temele dayalı olması, aile içi 

sorumlulukları daha da fazla artırmaktadır. 

2.2. Ailenin İşlevleri 

İşlev, bir nesnenin ya da bir kişinin gördüğü iş olarak tanımlanmaktadır. 

Ailede işlev durumunda ise; onun var olması ile beraber içinde 

bulunduğu topluma uyumlu bir biçimde yaptığı katkıdan 

bahsedilmektedir. Ailenin toplumsal işlevlerini ele alırken düşünürler 
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farklı biçimlerde ele almaktadır. Kimisi olaya bütüncül yaklaşırken, 

kimisi ise daha farklı yaklaşmaktadır. 

Nirun, ailenin işlevlerini bireysel, kişisel ve insani ihtiyaçlar açısından 

ele alarak, üçlü bir bakış açısı ile açıklamaktadır. Ona göre, aile, 

“beslenme, barınma, korunma, sağlıklı yaşama” gibi bireysel; eğitme, 

yetiştirme ve haklara sahip kılma, gibi kişisel; manevi duygu ve 

düşüncelerle donatma gibi insani ihtiyaçları karşılayan sosyo–

ekonomik bir kurumdur (Nirun, 1994:21). Aile kendi bireyleri için 

toplumun yerine getirmediği önemli görevleri üslenmektedir. Zaman 

içinde toplumdaki yapılarda değişmeler görülse de ailenin temel 

işlevleri hiç değişmemiştir. “Nesillerin (kuşakların) devamı, çocukların 

yetiştirilmesi, şahsiyetin kazandırılması, kültürün kuşaktan kuşağa 

aktarılması, sosyal, kültürel, psikolojik ahengin aile fertlerine 

sağlanması, tam güven içinde fertlerine yuva içi sığınağın kurulması” 

işlevleri ailenin temel işlevleridir (Nirun, 1994:150). 

Aile kurumunun işlevleri genel olarak altı farklı biçimde ayrılmaktadır. 

Bunlar; biyolojik işlev, psikolojik işlev, eğitim işlevi, dini işlev, 

ekonomik işlev ve son olarak da boş zamanları değerlendirme işlevidir 

(Dündar,2018:58-59). 

İnsan neslinin devamının sağlanabilmesi için, ailenin en önemli işlevi 

cinsel işlev olarak görülmektedir. Evlilik, eşlerin cinsel ilişkilerini 

yasallaştırmaktadır. Ailede yer alan kadın ve erkeğin ve onlara bağlı 

olan çocukların hak ve sorumluluklarını bir düzen içerisine 

koymaktadır. Cinsel işlev, her aile yapısında görülen bir işlevdir. 
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Eşlerin birbirlerinin isteklerini uyum içinde karşılamaları 

gerekmektedir. Bununla birlikte de çocuk yapmak, yetiştirip neslini 

devam ettirme sağlanmaktadır (Dündar,2018:58). Ailenin diğer önemli 

işlevi, psikolojiktir. Psikolojik işlev, sevgi işlevi olarak da görülebilir. 

Aile içerisinde ilişkiler yoğun yaşanmaktadır. Birey ilk toplumsallaş-

masını burada gerçekleştirdiği için, bağlılığı, sevmeyi ilk olarak burada 

öğrenmektedir. Aile içerisindeki bireylerde güçlü duyguları ile biz olma 

duygularını ön plana çıkarmaktadırlar. Çocukların sağlıklı bir birey 

olarak yetişebilmeleri için sevgi ve şefkatin anne ve baba tarafından 

verilmesi gerekmektedir. Çocuğun bu duygulardan yoksun olmaması 

gerekmektedir (Dündar,2018:58). Ailenin devamlılığının sağlanması 

için diğer üçüncü işlev, eğitim işlevidir. Bireyin ilk olarak eğitilmesi 

ailede başlamaktadır. Aile bireyleri gelecek nesillere yaşadıkları 

kültürel durumu aktarmaktadır. Özellikle eskiden görülen geniş 

ailelerde, içinde yaşayan bireylerin çocukların büyümesinde, büyürken 

gelenek ve göreneklerle eğitilmesinde büyük etkileri vardır. Fakat 

günümüze yaklaştıkça, çekirdek aileye geçiş ile birlikte aile de anne ve 

babanın iş yaşamında daha fazla yer almasıyla, eğitim işlevi aileden 

ziyade özel eğitim kurumlarında gerçekleştirilmektedir (Dündar, 

2018:58-59). Bireyin eskiden yetiştiği gelenek ve görenekleri, şu an 

küreselleşen toplumda daha az etki göstermektedir. Ailenin diğer 

dördüncü ve önemli olan işlevi de ekonomik işlevidir. Hepsi birbirinden 

önemli olan işlevler arasında ki ekonomik işlev de üretim ve tüketim 

üzerinde durmaktadır. Sanayi öncesi aile yapısı, kendi temel 

ihtiyaçlarını karşılayan bir aile yapısıydı. Fakat günümüzün modern 

ailesi tüketim ailesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eskiden insan 
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gücüne dayalı olan ekonomik işlev, şimdiler de ise daha çok sanayiyle 

birlikte değişim dönüşüm yaşamıştır. Kadının da iş yaşamına 

girmesiyle birlikte, aile içerisine maddi olarak katkı sağladığı 

görülmektedir. Eskiden üreten aile, sanayi toplumunda daha çok 

tüketen konumuna gelmiştir ve küreselleşen bu dünya düzenin de 

teknolojinin artması, makineleşmeyle beraber aileler içerisinde yaşayan 

çocuklar da dahil olmak üzere bireylerin ihtiyaçları artmakta ve daha da 

tüketim hızlanmaktadır (Dündar, 2018:59). Dündar’a göre beşinci 

önemli işlev, dini işlevdir. Dini değer ve alışkanlıkların ilk olarak 

edinilip, aktarıldığı yer aile ortamıdır. Aile büyükleri bu alışkanlıkları 

aktarmada önemli işlev görürler (Dündar, 2018:59). Diğer önemli ve 

son işlev toplumsal işlev, boş zamanları değerlendirme işlevidir. 

Dündar, bu işlevi özellikle modern toplumlarda çocukların zarar 

görmemeleri, zararlı alışkanlıklar edinmemeleri açısından oldukça 

önemli hale geldiğini söylemektedir. Bununla birlikte tüm aile 

üyelerinin boş zamanlarını birlikte keyifli bir şekilde geçirmeleri 

modern toplumun bireylerde yarattığı stres ve yorgunluğun atılmasında 

ayrı bir önem kazanmaktadır (Dündar, 2018:59-60). Boş zamanları 

değerlendirme işlevi, ailelerin çocuklarına sağladıkları imkanlar 

dahilinde, o çocuğun sosyal, kültürel ve sanatsal gelişiminde önemli bir 

parçayı oluşturmaktadır. 

2.3. Ailenin Türleri 

Ailelerin biçimleri yerleşim yerlerine göre ayrıldığında; köy ailesi, gece 

kondu ailesi, kent ailesi olarak üç gruba ayrılmaktadır. Köy aileleri 

genellikle toprağı kendileri işlerler, ürünlerini kendileri üretip ve 
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tüketmektedirler. Küçük esnafında içinde yer aldığı ailelerdir. 

Genellikle işçi sınıfı ailelerinden oluşmaktadır. Gecekondu ailesi, 

nüfusun artması toprağın verimsizleşmesi ile beraber, sağlık ve eğitim 

gibi itici nedenlerle göç eden kişilerin oluşturdukları genellikle kenar 

mahallelerde yer alan yerleşme biçimidir. Kent ailesi ise tarımda 

kopmuş, işçilerin, memurların, zanaatkarların oluşturduğu ailelerdir. 

Aile türlerine ilişkin birçok farklı sınıflandırma yapılmaktadır. Bazı 

sınıflandırmalara bakacak olursak, Sayın’a göre sosyo-ekonomik 

aşamalara göre aile türleri; sanayi öncesi aile, sanayi ailesi, sanayi ötesi 

toplum ailesi olarak üçe ayrılmaktadır. Kısacası bu aile türleri tarım 

toplumundan başlayarak, günümüz küreselleşen topluma kadar 

gelmektedir. Bu süreçle beraber aile yapıları dönüşüme uğramış, aile 

kurumu geniş aileden sonra çekirdek aile oluşmuştur. Günümüzde 

sanayi ötesi toplumlardan söz edilmekte ve bazı sosyologlar, sanayi 

ötesi aile yapısına uygun aile türlerinin varlığını ortaya koymaktadırlar 

(Sayın, 1990:20-21). Büyüklüğüne göre aile türlerinden bahsedecek 

olursak, büyük aileler; kök aile, birleşik aile, geleneksel geniş aile diye 

üçe ayrılmaktadırlar. Büyük aileler genelde kırsalda yaşamaktadır. 

Geçimini tarımla sürdürmektedir. Akrabalık bağları oldukça güçlüdür. 

Küçük aileler; çekirdek aile, parçalanmış aile, tamamlanmamış aile 

olarak ayrılmaktadır. Küçük aileler daha çok günümüze yaklaştıkça 

kentsel alanda yaşam süren, hane halkı olarak çok az sayıya sahip, 

genellikle hizmet sektörüne bağlı çalışan, tarımla uğraşan aileden 

büyük ölçüde ayrılmaktadır (Dündar, 2018:46). 
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Güç ve otoritenin durumuna göre aile türlerine bakarsak; anaerkil aile, 

babaerkil aile ve eşitlikçi aile olarak ayrılmaktadır. Sayın’a göre, 

anaerkil olanlar daha çok ilk avcı-toplayıcı dönemde oluşanlardır. Bu 

dönemde erkek avcılık yaparken, kadın toplayıcılık ile uğraşmaktadır 

ve bitkiler konusunda bilgi sahibi olmaktaydı (Sayın, 1990:75-76). 

Kadın otoriter durumda olmuştur. Fakat daha sonra toprağa sahip 

olmakla birlikte, erkek üretilene el koymaya başlamış ve babaerkil bir 

yapı oluşmuştur. Sanayi toplumuna geldikçe kadın iş yaşamına girmiş 

ve böylece düzen yeniden değişmiş ve eşitlikçi yapı oluşmaya 

başlamıştır. 

Soyun izlenmesine göre aile türlerine bakarsak; baba soyunun 

izlenmesi, ana soyunun izlenmesi, soyun iki yanlı izlenmesi, çift 

soydanlık gibi dört tür ortaya çıkmaktadır(Erdentuğ,1990:326-

327;aktaran Dündar, 2018:47).Yerleşim yerine göre aile türleri; büyük 

kent ailesi, kasaba ailesi, gecekondu ailesi, köy ailesi, göçebe ailesi 

olarak karşımıza çıkmaktadır(Sayın,1990:12-13).Sayın, Le Play’ın 

mirasın geçişine göre üçe ayırdığı aile türlerini; babaerkil aile,kök aile, 

kararsız aile olarak açıklamaktadır (Sayın, 1990:6).Yerleşme esasına 

göre türlere bakarsak; baba yanı, ana yanı, ayrı, iki taraflı, dayı yanı 

yerleşme olarak beşe ayrılmaktadır (Erdentuğ, 1990:35; aktaran 

Dündar, 2018:49). 

Dündar’a göre, artan boşanma oranlarının beraberinde getirdiği yeniden 

evlenmeler ve oluşan yeni geniş aileler özellikle çocuklar açısından 

sorun yaratabilmektedir. Çocuklar yeni geniş aileleri içerisinde yeni rol 

ve ilişkileri benimsemekte güçlük çekebilmekte ve sorun yaşayabil-
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mektedir (Dündar, 2018:53). Günümüz küreselleşen düzen içerisindeki 

ailelerde büyük oranda boşanmalar görülmektedir. Boşanma ile beraber 

üvey aileler ortaya çıkmaktadır. Yeniden evlenmeler, çocuklar için 

büyük sorunlar yaratsa da büyük ölçüde yapılmaya devam 

edilmektedir. 

Dündar’ göre, hızla yaygınlaşan diğer bir aile türü, tek ebeveynli 

ailelerdir. Artan boşanma oranları, eşlerden birinin kaybı, artan evlilik 

dışı birliktelikler ve bu birlikteliklerden doğan çocuklar, evliliğin 

getirdiği sorumluluklardan kaçma isteği gibi nedenler tek ebeveynli 

aileleri meydana getirmektedir. Bu ailelerde genel olarak anneler yaşam 

mücadelesi vermektedir. Bu gruptakiler ister evlenmiş olsunlar ister 

olmasınlar büyük bir ekonomik güçlük ve toplumsal bir onaylanmazlık 

içinde yer almaktadırlar (Dündar,2018:53). Modern küresel toplumun 

getirdiği diğer durum bekar kalmadır. Ekonomik özgürlüğü eline alan 

kadın veya erkek yaşamını kimseye bağlamadan, bekar kalmayı da 

tercih etmektedir. Diğer bir aile türü, gay ve lezbiyen birliktelikleri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Eşcinsel çiftler, günümüz toplumunda 

daha da ön plana çıkmaktadır. Evliliklerin çoğu yasal olarak 

onaylanmasa da birbirlerine karşı olan güven duygusu içerisinde 

yaşamlarını sürdürmektedirler. Günümüz Batı toplumlarının daha çok 

içinde yer aldığı bu bireylerin, yapay döllenme teknikleri ile, hamile 

kalmaları sağlanmaktadır ve böylece eşcinsel anne babadan oluşan 

aileler oluşmaya başlamaktadır. 
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2.4. Aileye İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar 

Kuramlar uzun dönemlerin sonunda oluşmuş olan yaklaşımları 

içermektedir. Kuramların bulunduğu kitaplar ne kadar sıkıcı olarak 

görülse de aslında kuram ve hayatlarımız iç içedir. Olup biten 

durumlara belli bir kuram açısından bakmak, farklı bilgi birikimi 

edinmemizi sağlamaktadır. Genel olarak kuramlar soyut ve genel 

düşüncelerdir. 

Güçlü’ye göre, ailede sık sık belirtildiği gibi temel toplumsal birimdir. 

Kurum olarak aile, üreme işlevi yoluyla, toplum-doğa dengesini 

kurmada önemli işlevlere sahiptir. Tüm toplumsal kurumların 

oluşumunda olduğu gibi, aile de genellikle toplumu oluşturan 

bireylerarası ilişkileri, başlangıçta ahlaksal, töresel ve normal boyutta 

düzenlenmesinden sonra, evlenme ve aile ile ilgili normların 

sistemleşmesi, yani kurumlaşması sonucu oluşmaktadır. Aile ile ilgili 

normlarda zamana göre değişim gösterilmektedir (Güçlü,2018:66). 

Önemli özellikleri, türleri ve görevleri bulunan aile bireyler arası 

ilişkilerin düzenlendiği, bazı normların birleşmesiyle, sistematik bir 

biçimde devamlılığını sağlamaktadır. En ilkel toplumlardan, en 

modern, küreselleşmiş olan toplumlara kadar aile en önemli birim 

olarak görülmektedir. Zaman içerisinde, aile ile toplumun geri kalanına 

odaklanan aile sosyolojisi gelişmiştir. Sosyolojinin geç gelişen alt 

dalları arasında yer almaktadır. Aile sistemlerini, aile 

organizasyonunun ve aile içerisindeki bireyler arasındaki ilişkileri ele 

alır. Böylece; aile, evlenme, akrabalık gibi durumlarında zaman 

içerisinde farklı kuramlarla ifade edildiği görülmektedir. 
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Aile hakkında birbiriyle çatışan görüşler vardır. Her disiplinin amacı, 

belli bir fenomenin her yönünü açıklayabilen geniş bir kuram 

geliştirmektedir. Bunu yapmak imkansız olmasa bile güçtür. Tüm 

disiplinlerdeki bilim adamları, çalıştıkları olguyu (fenomeni) en iyi 

açıkladığına inandıkları yaklaşımları, kavramları, sayıtlıları 

(assumption) araştırmalarına taşımaktadırlar. Aile çatışmacıları (bilim 

insanları) içinde bu aynıdır. Buna karşın kimileri, aileyi erkeklerin 

kadınlara üstünlük sağladığı ataerkil bir kurum olarak görmektedir, 

diğerleri ise aile üyelerinin diğerinin davranışını etkilediği biçimler 

üzerinde durmaktadır. Kimileri de ailenin çeşitli aşamalardaki aile 

davranışını anlamaya çalışmaktadır. Bu yaklaşımların hiçbiri “doğru” 

veya “en iyi” değildir, onlar, araştırma konularını anlama, düzenleme 

ve sunmada sosyologlara yardımcı olan kavramsal araçlar olarak 

hizmet etmektedir. Aile çalışmasındaki bu çeşitli yaklaşımla, 

“kavramsal çerçeveler” olarak adlandırılmaktadır. Her bir yaklaşım 

ailenin çeşitli yönlerini çalışmak için kavram, sayıltı ve tanımlamalar 

sunmaktadır (Leslie ve Korman,1989,195; aktaran Güçlü, 2018:71). 

Aile ile ilgili kuramlardan ilk olarak yapısal fonksiyonel(işlevsel) 

yaklaşıma bakacak olursak, sistem kavramının burada dikkat çekici 

olduğu görülmektedir. Güçlü’ye göre, bu yaklaşıma sahip olanların 

temel düşünceleri, ilk olarak; aileyi ve diğer alt sistemleri de ele alarak 

toplumun birer parçası olarak görmektedirler. Toplumu oluşturan her 

parça, diğerini etkilemekte ve değişimine katkıda bulunmaktadır. 

Meydana gelen değişimler, diğer sınırları bozmayacak şekilde 

ilerlemektedirler (Güçlü,2018:71). Bu kuramda ailenin işlevi, üreme 
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yoluyla işleyişin sağlandığı ve toplumun sürekliliğini sağladığı 

düşünülmektedir. Parsons tarafından çok açık olarak gösterilen bu 

yaklaşım evrimci bir perspektife bağlanmaktadır. Kısaca bu görüş 

toplumların ve sosyal kurumların birbirlerinden farklılaşarak yapısal bir 

farklılaşma süreciyle evrim geçirdiğini ifade etmektedir. Bu ailenin 

fonksiyonlarının aile ile toplum arasındaki ilişkiler gibi 

değişebileceğini göstermektedir (Morgan, 1975:19; aktaran Güçlü, 

2018:72). Bu yaklaşıma göre aile, toplumun varlığını sürdürmesi için 

gerekli fonksiyonların çoğunu yerine getirmektedir. Her sosyal sistem 

gibi aile de dengeye katkıda sağlamaktadır. Aile konusunda diğer bir 

yaklaşım, sistem yaklaşımıdır. Buna göre, sistem içerisinde her alan her 

unsur birbiri ile belirli zamanda sabit bir ilişkide bulunmaktadır. 

Güçlü’ye göre; aile sisteminin unsurları ve aile üyeleri tarafından işgal 

edilmiş pozisyonlar, birbirine yakından bağlı derecelerde değişme 

göstermektedir. Her aile sisteminin sahip olduğu pozisyonlar bütünlüğü 

söz konusudur. Bu pozisyonlar aileyi bir sistem yapan yapıyı 

oluşturmakta, birbirleriyle etkileşim içinde bulunan bireyler tarafından 

işgal edilmektedir. Bir sistem olarak ailenin diğer niteliği de iç ve dış 

değişmeye uyum sağlayabilmesidir. Aile dışından sürekli bilgi akışı 

olmaktadır. Aile üyeleri ve aile dışındaki kişilerden bilgi akışı sistem 

kuramında feedback süreçleri olarak kavramsallaştırılmaktadır (Güçlü, 

2018:74-75). 

Aile konusunda diğer üçüncü bir kuram, sembolik etkileşimcilerdir. 

Güçlü’ye göre, daha çok Amerikan sosyologları aileyi karı-koca ve 

çocuklar arasındaki ilişkiler olarak incelemektedir. Sembolik 
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etkileşimcilikte yer alan kişiler, bireylerin diğer bireyler ile aralarında 

kurdukları iletişime odaklanmaktadır. Sembolik etkileşimi ele alan 

George H. Mead, Charles H. Cooley gibi kuramcılar, bizlerin hem 

sosyal hem de bireysel yönümüzün olduğunu varsaymaktadır. 

Psikologlar, sembolik etkileşim içinde katılanların psikolojik donanım 

öğelerine başvurarak etkileşim içindeki bireylerin davranışını dikkate 

almakta, bu öğeler güdüler, duygular, tutumlar ve kişilik olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sosyologlar ise aynı şeyi toplumsal faktörlere 

başvurarak yapmaktadır: Bu faktörler, kültürel yönelimler, adetler, 

değerler, sosyal roller ve yapısal yaptırımlar, vb. dir (Güçlü,2018:76). 

Diğer dördüncü kuram, kurumsal ve tarihsel yaklaşımdır. Aile 

konusunda en eski kuramlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Güçlü’ye göre, bu yaklaşımda aile kurumu bir organizma ve sistem 

olarak dikkate alınarak, onu bütünsel toplum içine yerleştirir. Tarihsel 

süreç önemlidir. Tarihsel ve karşılaştırmalı araştırmalara dikkat 

çekmektedir. Farklı kültürleri de ele aldığı için, dünyanın değişik 

bölgelerinde aile kurumunun ve evliliğin değişimlerini incelemektedir 

(Güçlü,2018:77). Evliliğin birey üzerindeki etkisini anlatmaktadır. 

Diğer kuramlara göre daha büyük bir kuramdır. Aileyi çok boyutlu 

incelemektedir. 

Diğer beşinci kuramımız, çatışma kuramı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Güçlü’ye göre, aileye çatışma kuramı açısından yaklaşım, çatışmanın 

toplum açısından olduğu kadar aile açısından da kaçınılmaz olduğunu, 

çatışmanın ortadan kaldırılmasının değil, düzenlenmesinin gerektiğini 

vurgulamaktadır (Güçlü, 2018:80). Kısacası çatışma, ailede doğal 
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olarak görülmektedir. Aile üyeleri arasında yer alan güç etkileşimine 

odaklanılmaktadır. Kimin ne ölçüde, nerede etkili olduğu konusunda 

araştırmalar yapılmaktadır. Eşler arası yaşanan şiddet olayları, ailevi 

problemler üzerinde çoğu kez durulmaktadır. Çatışmayı insan 

ilişkilerinin kaçınılmaz bir durumu olarak kabul etmektedirler. Çatışma 

sonucunca, insanlara bir şeyleri öğreterek, negatif ve pozitif yanlarının 

görülmesinde yardımcı olunmaktadır. 

Altıncı kuram ise mübadele kuramıdır. Bu kuram, Güçlü’ye göre, 

insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkmaktadır. Mübadele kavramının 

önemini vurgulamakta, kaçınılmaz olarak bir şeyler alıp verdiklerini, 

insanların birbirlerine kaçınılmaz olarak gereksinmeleri olduğu 

düşüncesinden hareket etmektedir (Güçlü,2018:80).Bu kurama göre 

bireyler, farkında olamadan, diğer etrafındaki kişilerin yardımına 

ihtiyaç duymakta ve bir mübadele içerisine katılmaktadırlar. 

Yedinci kuram, gelişimsel kuramdır. Güçlü’ye göre gelişimsel kuram, 

bir bütün olarak ile üzerinde ve aile ortamındaki birey üzerinde 

odaklanmaktadır. Her bir aşamayı, aile yaşam döngüsü içinde görevleri 

olan bir öğe olarak ele almaktadır (Güçlü,2018:82). 

Sekizinci kuram olarak karşımıza çıkan, feminist kuramdır. Bu kuram, 

toplumsal cinsiyetin merkezi önemini göstermektedir. Aile çoğu kez 

sevginin, saygının olduğu bir kurum olarak görülmekte fakat aynı 

zamanda içinde büyük ölçüde eşitsizlikleri, sömürüyü de 

barındırmaktadır. Evde iş bölümü, eşitsiz güç ilişkileri, çocuğa bakım 

gibi durumlar feminist kuramın öncelikli konularını oluşturmaktadır. 
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Feminist kuramcılar; aile yaşamı, ekonomisi, ataerkil yapısı nasıl 

işlemekte, kadının çalışma yaşamındaki yeriyle birlikte aile 

ilişkisindeki dengeler nasıl ilerlemekte vb. sorularla çalışmalarını 

ilerletmektedirler. 

Dokuzuncu kuram Marksizm ve aile olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Marx için asıl konu her zaman sosyal sınıf olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Güçlü’ye göre Marksizmde aile tarihsel bir oluşumdur. 

Tarihin belirli bir döneminde başlamış ve belli bir döneminde ortadan 

kalkacaktır. Aile yapıları ve aile içi ilişkilerin toplumsal sınıf ve 

bölünmelere paralel olarak oluştuğundan bahsetmektedirler (Güçlü, 

2018:87). 

3. AİLE VE KÜRESEL DÜZENDE TOPLUMSAL 
ETKİLEŞİMLERİ 

3.1. Genel Olarak Evlilik ve Türleri 

Dündar’a göre toplumun temelinde aile, ailenin temelinde ise evlilik yer 

almaktadır. Sevgi, saygı ve uyuma dayalı sağlıklı bir evlilik, sağlıklı 

aileleri; sağlıklı ailelerde sağlıklı toplumları yaratacağından temeli 

oluşturan evlilik kurumu ayrı bir önem taşımaktadır (Dündar, 2018:42). 

Sayın’a göre evlilik sonucu ortaya çıkan kadın ve erkek ilişkileri ise, 

toplumsal içeriklidir. Her toplumda ortaya çıkan bu bağlar, toplum 

üyeleri içerisindeki ilişkilerin, duyguların, yükümlülüklerin oluşmasına 

yol açmaktadır (Sayın,1990:95-96). Eski zamanlardaki evliliklerde 

kadınlar, çocuk doğurmakla, kocasına bakmakla, ev işlerini yapmakla 

yükümlü olarak görülmekteydi. Eş işe işte çalışmakta, ekonomik 
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durumdan sorumlu olmaktaydı. Fakat günümüz küresel düzeninde artık 

kadınlarında iş yaşamına girmesiyle beraber, ikili ilişkilerdeki rol ve 

sorumluluklar değişmiş ve değişmeye devam etmektedir. Kadında, 

erkek gibi ev ekonomisini de katkı da bulunmaya başlamakta, erkek de 

tıpkı eşi gibi çocuklara bakıp, ev işlerini yapmaktadır. Küreselleşen 

toplumda, bir ailenin tek maaş ile geçimi oldukça zor hal almaktadır. 

Bu yüzden iki kişinin çalışmasıyla birlikte, ihtiyaçlar karşılanabilmek-

tedir. 

Evlilik, toplumsal sistem içerisinde kültürel özelliklere uygun olarak 

şekillenmektedir. Kişinin içinde bulunduğu çevresi, onu büyük ölçüde 

etkisi altına alabilmektedir. Çevreye göre evlilik biçimleri iki farklı 

türde karşımıza çıkmaktadır. İçeriden evlenme ve dışarıdan evlenmedir. 

İçeriden yapılan evlilik daha çok geleneksel toplumlarda 

görülmektedir. Kişi bir yabancıyla değil, kendi içlerinden biriyle 

hayatını birleştirmektedir. Bu şekilde var olan mallarda hiçbir ayrım 

olmamaktadır. Dışarıdan evlenme, farklı kültürden bir kişiyle hayatını 

birleştirmektir. Evlilik biçimini gösteren diğer ölçüt, eş sayısıdır. Çok 

eşli ve ya tek eşli evlilikler karşımıza çıkmaktadır. Tek eşli evlilikte bir 

kadın ve bir erkek yer almaktadır. Çok eşlide ise kadın veya erkeğin 

fark etmeksizin fazla eşle gerçekleşen evlilik biçimidir. Çok karılılık ya 

da çok kocalılık diye isimler verilmektedir. Evlilik biçimleri arasında 

diğer kategori ise tercihe göre yapılan evliliklerdir. Bu evlilik türü ise 

geleneksel düzeyde yer alan ailelerde, daha çok ekonomik çıkar amaçlı 

tercih edilmektedir. Kişinin kendi özgür iradesi dışında gerçekleşen, 
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ailenin istekleri doğrultusunda yapılan evliliklerdir (Dündar, 2018:43-

44). 

3.2. Eş Seçimi ve Etkileyen Faktörler 

Evliliğe gidilen yol olarak görülen eş seçme süreci, Akkaya’ya göre, 

kültürden kültüre çeşitlenen bir olgudur. Eş seçimi kişinin özgürce 

“aşk” temeliyle olabileceği gibi, ailenin ve sosyal çevrenin kararı ya da 

baskısıyla da olabilmektedir. Özgürce eş seçimi daha çok gelişmiş diye 

nitelendirilen endüstri toplumlarında görülürken, geleneksel değerlerin 

baskın olduğu toplumlarda bireyler istediği eşi seçme konusunda 

kısıtlanabilmektedir (Akkaya,2018:147). Bireylerin doğru bir tercihle 

birlikte, sosyal, kültürel, psikolojik, cinsel açıdan uyumlu olduğu 

eşleriyle, mutluluğu artmaktadır ve böylece mutlu bir aile ortamı 

yaratıp, çocuklarını daha uygun koşullarda yetiştirebilmektedirler. 

Eş seçimini etkileyen faktörlere baktığımızda, Akkaya farklı ayrımlarla 

açıklamaktadır; fiziksel özellikler, yaş kriteri, sosyo-ekonomik durum, 

eğitim, din ve ırk, coğrafi yakınlık gibi durumları karşımıza 

çıkarmaktadır (Akkaya, 2018:155-160). İlk olarak fiziksel görünüm, ilk 

izlenimle karşımıza çıkabilen bir durumdur. Birbirlerini daha çekici 

bulan kişiler, iletişim kurmada daha kolay yol izlemektedirler. Bu 

iletişimde, ilişkinin ilerlemesini sağlayabilmektedir. Fiziksel görünüm, 

insanların ilk etkileşimi sağlayabilmeleri için oldukça önemli bir faktör 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Eş seçmede diğer bir faktör, yaştır. Yaş 

farkına büyük önem atfedilmektedir. İlişkinin devamlılığı için yaş 

farkının önemi vurgulanmaktadır. Daha çok yakın yaşlar tercih 
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edilmektedir. Çünkü bireyler; sosyal, ekonomik, psikolojik olarak aynı 

düzeyde bir şeyler yaşayan, hisseden, bunun farkında olabilecek kişileri 

hayatlarında istemektedirler. Diğer etki eden faktör, sosyo-ekonomik 

durumdur. Bu faktör, belki de en önemli maddelerden biridir çünkü 

birey refah bir yaşam sürebilmek için maddi olarak rahat olmalıdır ve 

ailelerde çocuklarının ekonomik olarak rahat olan kişilerle 

evlenmelerini istemektedirler. Sosyo-ekonomik durum bireyin 

statüsünü de büyük oranda etkilemektedir. Statü, bireyin toplumdaki 

yerini ifade etmektedir. Bazen doğuştan gelebilmekte ama çoğu kez 

bireysel çaba ile kazanılmaktadır. Ayrıca evlilikte diğer önemli olan 

faktör, eğitimdir. Bireyler arasındaki ilişkide eğitim açısından eşit 

olmak önemlidir. Günümüz küresel düzeninde de eğitimli birey tercih 

edilmektedir. Din ve ırk eş seçmede önemli faktörlerdendir. Evliliklerin 

çoğu, aynı dine mensup bireyler arasında gerçekleşmektedir. 

Günümüzde farklı dinlerden evlilikler yapılsa da farklı dinden bireyle 

evlenmeye genel olarak sıcak bakılmamaktadır. Çünkü kişiler farklı 

inanışta çocuklar yetiştirmek istememektedir. Kültürün uyuşmazlık 

göstereceğine inanmaktadırlar. Coğrafi yakınlık da eş seçimini 

etkilemektedir. Bu durum bireylerin çoğu için önemli bir faktördür. 

Aslında bireyin dışında gerçekleşmektedir. İnsanlar yakınlık kurdukları 

ile sürekli zaman geçirirler ve onunla etkileşim kurmaktadırlar. 

Günümüz küresel toplumunda teknolojinin gelişmesiyle uzaklıklar 

yakına indirgenmekte ve herkes birbirinden oldukça kolay haber 

almaktadır. Sosyal medya ile birlikte de insanlar birbirleriyle 

tanışmakta ve evlenmeye karar verip, aile kurmaktadır. 
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3.3. Akrabalık ve Yakın İlişkiler 

Evlilik yoluyla bir yandan biyolojik yeniden üretim yani soyun devamı 

sağlanırken diğer yandan da aile ve akrabalık ilişkileri aracılığıyla yeni 

toplumsal ilişkiler ve toplumsal bağların, dayanışmanın sağlandığı bir 

toplumsal organizasyon ortaya çıkmaktadır. Yani aile ve dolayısıyla 

yakın ilişkiye dayanan küçük gruplar hem biyolojik hem de kültürel 

yeniden üretimin kaynağıdırlar (Demez, 2018:94). Aile konusuna 

değinince karşımıza çıkan en önemli kavramlardan birisi akrabalıktır. 

Eski zamanlarda oluşan ailede geleneksel kalıplar etkili olmaktaydı ve 

bireyler belli bir kültür çerçevesinde yetişmekteydi. Bu çerçevede 

kendini şekillendiren birey, akrabaları ile ilişkilerini sıkı tutmaktaydı. 

Fakat günümüz sanayi toplumlarına gelindiğinde ise, akrabalık 

ilişkilerinden daha uzak durulmaktadır. İnsanoğlu yaşantısı sonucu, 

köyden kente göçle birlikte çekirdek aileler oluşturmuştur, eski var olan 

geniş aile üyelerinden uzakta kalmakta ve akrabalık ilişkilerini eskisi 

gibi sürdürememektedir. Bireyler, günümüz küresel düzeninde daha 

çok yaşadığı kentte komşuları, iş arkadaşları, sosyal ve kültürel çevresi 

ile edindiği yakın arkadaşlıkları ile ilişkilerini sürdürmektedir. 

Günümüzde, kişilerin iletişimde bulunduğu sosyal çevre içerisinde, 

akrabaların yerini daha çok yakın ilişki kurduğu diğer bireyler 

almaktadır. 
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3.4. Boşanma ve Yeniden Evlenme 

Modern dönemle birlikte, toplumsal yaşamın her alanında yaşanan 

kırılmalar aile kurumunun değişmesine, yeni biçimler kazanmasına, 

kimi rollerini kaybetmesine ve kimi yeni rolleri de kazanmasına neden 

olmaktadır. Endüstrileşme, değişen iş yaşamı, kadın ve erkeğin 

işgücüne katılım oranının artması, kent yaşamında ilişkilerin değişmesi, 

artan bireyselleşme, liberalleşme, aile ve evlilik ilişkilerinin yeni biçim 

kazanması, değişimin temel itici güçlerini oluşturmaktadır 

(Timurturkan, 2018:201). Boşanma, günümüz toplumlarında daha sık 

karşılaşılan toplumsal bir olay haline gelmektedir. Toplumsal yapıda 

ailenin ihmal edilmesiyle birlikte bireyler arasında sorunlar ortaya 

çıkmakta ve bu sorunlar çözüme kavuşturulamamaktadır. Böylece 

bireyler evlilik birliğinin sonlandırılmasına karar vermekte ve 

boşanmayı gerçekleştirmektedirler. Boşanmadan sonra ile üyelerinde 

psikolojik, sosyal, ekonomik vb. açılardan sıkıntılar görülmeye 

başlamaktadır. Aile üyelerinin ve çevrenin baskısıyla birlikte birey 

psikolojik bir çöküş dönemine girebilmektedir. 

Yeniden evlenme, boşanan bireylerde büyük oranda görülebilmektedir. 

Boşanan eşler, daha sonraları tekrardan evlenmeye karar 

verebilmektedir ya da daha sonra evlilik yapmayanlarda toplumsal 

düzen içerisinde yer almaktadır. Timurturkan’ göre, boşanma olgusu 

söz konusu olduğunda daha çok yıkıcı etkileri tartışılmakta, kötü ve 

çatışmalı giden bir evliliğin sonlandırılmasının bireyler için yeni bir 

yaşamın başlangıcı olabileceği konusu daha çok göz ardı edilmektedir. 

Nedeni ne olursa olsun boşanmanın gerek çiftler gerekse çocuklar için 
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yıkıcı etkileri yüzünden zor bir deneyim olduğu vurgulanmaktadır 

(Timurturkan, 2018:215). Toplum içerisinde kadının tekrardan 

evlenmeye kalkması, sosyal çevrede bazı söylentilere yol 

açabilmektedir. Yeniden evlenme ile beraber, çocukların velayeti 

büyük sorunlar oluşturmaktadır. Bireylerde ikinci evliliklerine karar 

verme sürecinde büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Çevrenin boşanmaya 

ve yeniden evlenmelere karşı bakış açısı kültürden kültüre farklılıklar 

göstermektedir. Geniş ailelerin olduğu zamanlarda geleneksel kalıplar 

ile birlikte evlilikler daha sağlam bir yapıda ilerlemekteydi. Kişilerin 

yakın çevreden birilerini seçerek evlenmeleri onların birbirlerine olan 

güvenlerini sağlamlaştırmaktaydı. Fakat teknoloji geliştikçe, kentte 

yaşayan çekirdek ailelerin oluşmasıyla evlilikler daha farklı 

çevrelerden yapılmaya başlanmakta ve böylece evlilikte kültürel, sosyal 

vb. sorunlar ortaya çıkmakta ve büyük boşanma sebepleri 

oluşturmaktadırlar. Kadınında iş yaşamına girmesiyle beraber kendine 

sağladığı ekonomik, psikolojik, sosyal güç onu kimseye muhtaç 

etmemekte ve kendi ayakları üzerinde durabilmektedir. Böylece kadın 

da erkeğe muhtaç kalmamaktadır. Her iki tarafında özgürlüğü 

sonucunda, günümüz küresel düzeninde ufak sorunlarla bile birbirlerini 

boşayabilmektedirler. İnsanlar birbirleriyle konuşup, tartışıp, 

birbirlerini dinlemedikleri için, herhangi bir sorunu çözüme 

kavuşturamadıkları için boşanmayı bir yol olarak tercih etmektedirler. 
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4. ŞİDDETİN AİLE İÇİ GÖRÜNÜMLERİ 

4.1.Şiddet Nedir? 

Şiddet, bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmelere, yaralanmalara ve 

sakat kalmalara neden olan bireysel ve toplu hareketlerin bütünüdür. 

Baygal’a göre şiddet olayı hayatın her alanında fiziksel, duygusal, 

sözel, cinsel ve daha pek çok boyutta karşımıza çıkmaktadır. Sık sık 

karşılaşabileceğimiz bir olgu olarak günümüz de kendini 

göstermektedir ve günümüzde en çok görüldüğü alanlardan biri aile 

içinde olmaktadır. Ailede yaşanılan, yaşanılma sıklığı oranında gizli ve 

örtük kalan aile içi şiddet olayları olmaktadır (Baygal, 2018:177). 

Sadece fiziksel olarak görülecek diye bir durum yoktur. Bir insana karşı 

ses tonunu yükseltip, kötü sözler sarf etmek de sözel şiddet içerisinde 

yer almaktadır. Şiddet zamana ve topluma göre değişen bir olgu 

olmuştur. Şiddetin içerisinde saldırganlık dürtüsü yatmaktadır. 

Saldırganlık durumu da içerisinde bulunduğumuz toplumda 

sosyalleşmeyle beraber öğrenilmektedir. Şiddet zaman içerisinde 

toplumlarda farklılıklar göstermektedir. Şiddet kendini aileden sonra; 

okullarda, sokaklarda, iş yerlerinde, kamusal alanlarda çoğu yerde 

göstermektedir. 

4.2. Aile İçi Şiddet 

Aile içinde görülen şiddet olgusu, her yaşta, her toplumda, eğitim 

düzeyinde, sosyo- ekonomik durumda görülebilen bir olgu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Baygal’a göre, eşlerin birbirlerine, kocanın 

karısına, ebeveynlerin çocuklarına ya da diğer aile bireylerinin 
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birbirlerine uyguladıkları şiddet, çok yönlü bir olgu olup, şiddete sebep 

olabilecek pek çok etken bulunmaktadır. Aile içinde yaşanan şiddet 

olaylarını toplumsal alanda yaşanan diğer şiddet olaylarından bağımsız 

olarak düşünmek mümkün değildir. Eğer bir toplumda şiddet varsa bu 

aile içi ilişkilere yansıyacak, aile içi ilişkilerdeki şiddet de toplumsal 

alanda kendini gösterecektir. Kısacası şiddet söz konusu olunca, aile ve 

toplum birlikte ele alınması gereken durumlardır. Şiddet ve şiddetin 

yarattığı ortam aile içerisinde yıkıcı etkiler oluşturmaktadır. Kadını ve 

çocuğu etkilemektedir. Çünkü iki grupta ile içerisinde bağımlı olan 

kesimdedir. Bundan dolayı genelde yaşadıkları şiddete boyun 

eğmektedirler. Ev içerisinde maruz kalınan şiddet olaylarında aile 

üyeleri fiziksel ve duygusal hasara uğramaktadır (Baygal, 2018:178). 

Duygusal ve fiziksel hasarında etkisiyle, bireyler birbirlerinden 

uzaklaşmaktadır. Aile içerisinde yaşanan bir şiddet olayı zamanla 

toplumun tümü üzerinde etki göstermeye başlamaktadır. Aile kişilerin, 

birbirlerini sevme ve birbirleriyle paylaşımda bulundukları, ruhsal 

olarak olumlu etkilerin oluşması gerektiği bir kurum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Aile, beslenme ve bakım gereksinimlerinin sağlandığı, 

güven duygusunun geliştiği bir ortamdır. İşte bu durumların oluşmadığı 

aile ortamlarında bireyler birbirlerine şiddet uygulayabilmektedir. Tüm 

aile bireyleri zaman zaman birbirlerine herhangi bir saldırıda 

bulunabilmektedir. İşte bu aile içi şiddet olarak tanımlanmaktadır. 

Aileler içerisinde fiziksel olarak uygulanan şiddet rahatla 

gözlenebilmektedir fakat sözel, duygusal olarak uygulanan şiddet 

gözlenememektedir. 
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Aile kurumu içerisinde de hiyerarşik bir düzen söz konusu 

olabilmektedir. Hiyerarşinin olduğu her yerde şiddet kaçınılmaz bir 

biçimde kendini göstermektedir. Aile içerisinde toplumsal yapıdaki 

değişmeler ile birlikte zamanla ataerkil bir yapı oluşmuştur. Oluşan 

ataerkil bu yapıda, baba ailenin reisi olarak görülürken kadın ve 

çocuklar bakıma muhtaç olanlar olarak ele almakta ve böylece erkeğe 

göre kadın ve çocukların şiddete maruz kalması daha çok ortaya 

çıkmaktadır. Aile içerisinde ortaya çıkan şiddet dörde ayrılmaktadır. 

Bunlar; fiziksel, psikolojik (duygusal istismar), cinsel ve ekonomiktir 

(Baygal, 2018:183-186). 

Fiziksel şiddet, Baygal’a göre,bir çok şiddet türü birbirine eşlik 

etmektedir. Fiziksel şiddet de çoğu durumda tek başına 

gerçekleşmemektir. Diğer şiddet türleri de fiziksel şiddet ile aynı anda 

görülebilmektedir. Psikolojik şiddet bunun en başında gelmektedir 

(Baygal, 2018:184). Ailelerde görülen en geniş kapsamlı olan şiddet 

türü olan fiziksel şiddet, bedene yönelik yapılan şiddet türüdür. Bu 

şiddet ile beraber kişinin bedeninde ufak yaralar oluşabilmekte ya da 

daha ileri boyutuyla kişiyi öldürmeye kadar gitmektedir. Şiddeti 

uygulayan kişi farklı kesici aletlerde kullanabilir. Yaygın olarak 

görülen bu şiddet türünde daha çok kadın ve çocuk erkeğin şiddetine 

maruz kalmaktadır. Günümüz toplumunda kadın cinayetlerinin bu 

kadar çok olmasının ardındaki sebep erkeklerin eşlerine gösterdiği 

fiziksel şiddettir. 
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Öne çıkan diğer şiddet türümüz, psikolojik şiddet veya diğer bir 

söylemiyle duygusal istismar olarak adlandırılmaktadır. Baygal’a göre, 

psikoloji şiddet fiziksel şiddet gibi görünürde iz bırakmamaktadır fakat 

ruhsal dünyada fiziksel şiddetten daha çok kalıcı iz bırakabilmektedir. 

Fiziksel şiddette dayak, darp gibi özellikler göze çarparken, psikolojik 

şiddette ise çoğunlukla sözel metotlar göze çarpmaktadır (Baygal, 

2018:184). Bireyler farklı zamanlarda, farklı durumlar içerisinde farklı 

psikolojik hallerde bulunabilmektedirler. Aile içerisindeki sözel 

söylemler, bireylerin sürekli olarak birbirlerin karşı çıkmaları, 

eleştirmeleri, içerisinde bulundukları duygusal durumları kabul 

etmemeleri ile oluşabilmektedir. Kişinin içerisinde bulunduğu ruh hali 

görmezden gelinmekte ve bu da bir birey için oldukça zor bir hal 

almaktadır. 

Baygal’a göre, diğer bir şiddet türü de cinsel şiddettir (Baygal, 

2018:184). Şener’e göre genellikle fiziksel şiddetle beraber görülen 

cinsel şiddetin temelinde de geleneksel kadınlık ve erkeklik rolleri 

yatmaktadır. Toplumda mahrem bir alan, bir tabu olarak görülen cinsel 

şiddet çoğu zaman gizlenen, bu nedenle de tespiti oldukça güç olan bir 

olgudur. Cinsel şiddetin, buna maruz kalan bir kadının üzerinde 

konuşmakta en çok zorlandığı şiddet türü olduğunu söylemek yanlış 

olmamaktadır (Şener, 2011:13; aktaran Baygal,2018:185). Bir bireyi 

istemediği zaman ve istemediği bir durumda cinsel ilişkiye zorlamak, 

cinsel ilişki sırasında incitmek, istemediği bir harekette bulunmak, 

tecavüz etmek gibi durumlarda görülmektedir. Son olarak ele 

alabileceğimiz şiddet türü ekonomik şiddettir. 
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Baygal’a göre, toplum tarafından kadınlara ve erkeklere atfedilmiş olan 

roller ve sorumluluklar, diğer bir ifade ile toplumsal cinsiyet rolleri 

gereği evi geçindirme, para kazanma yükümlülüğünün asıl olarak 

erkeğe verilmiş olması, kadına ekonomik şiddetin varlığına dair bir 

algı, farkındalık oluşmamasına yol açmaktadır (Baygal, 2018:186). 

Aile bireylerinden bir tanesi diğerlerine göre istediklerine maddi olarak 

daha kolay ulaşabilirken, diğerleri daha kolay ulaşamamaktadır. Kişiler 

var olan kaynaklara eşit olarak ulaşamadıkları için aile içerisinde 

ekonomik şiddet oluşmaktadır. 

4.3. Kadına, Erkeğe, Çocuğa, Yaşlıya Şiddet 

Kadınlara yönelik aile içi şiddet, temel insan hakları ve özgürlüklerinin 

ihlali olup, kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin 

bir sonucu olarak ortaya çıkan önemli bir sorundur. Kadına yönelik 

meydana gelen şiddet, özel alanda olduğu için çoğu kez gizli 

tutulmaktadır (Baygal, 2018:186). Kadının ev içerisinde ki değersizliği 

ile beraber ataerkil bir yapı ile birlikte erkek, eşine şiddet 

uygulayabilmektedir. Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel olarak 

yapılmamakta aynı zamanda sözel olarak uygulanan duygusal istismarı 

da içermektedir. Eşleri tarafından cinsel şiddete uğradıkları ölçüde, 

ekonomik şiddete de uğrayabilmektedirler. Baygal’a göre, aile içi 

mağdurlardan kadının yanı sıra diğer mağdurlar erkeklerde 

olabilmektedir. Kuşkusuz kadınlar daha fazla şiddete uğramaktadır 

fakat erkeklerin de eşlerinden gördükleri şiddet gözler önüne 

serilmemektedir (Baygal, 2018:189). Erkekler genel olarak güçlü 

oldukları için duygularını da açığa çıkaramamalarından dolayı 
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yaşadıkları olayları bastırmaktadırlar. Fakat onlarda eşlerinden zaman 

zaman şiddet görmektedir. 

Aile içi çocuğa yönelik şiddet diğer ele alınması gereken önemli bir 

konudur. Baygal’a göre, çocuğa yönelik şiddetin son derece yaygın 

olmasına karşılık, bu şiddet de kadına yönelik şiddet de olduğu gibi aile 

mahremiyeti içerisinde gizli tutulmakta ve dikkate değer bir sorun 

olarak görülmemektedir. (Baygal,2018:191). Diğer ismiyle çocuk 

istismarı, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan tüm eylemleri 

içermektedir. Aile içerisinde ödül ve cezanın bilinçsizce kullanımı, 

çocukların yersiz dövülmeleri onların gördükleri şiddetleri içermekte-

dir. Aile içerisinde yaşanan diğer şiddet olayları birebir çocuk üzerinde 

olmasa bile onu büyük ölçüde duygusal olarak etkilemektedir. Çocuklar 

anne babalarından ziyade, diğer aile büyüklerinden de şiddet 

görebilmektedir. Çocuklar uğradıkları fiziksel, psikolojik, cinsel şiddet 

ile beraber, psiko-sosyal gelişimlerinde büyük sorunlar yaşamaktadır. 

Aile içerisinde görülen diğer bir şiddet, yaşlıların gördüğü şiddettir. 

Yaşlılar biyolojik olarak, sosyal olarak sorunları içerisinde barındıran 

bir süreçten geçmektedir. Ailenin diğer üyeleri tarafından fiziksel, 

ruhsal, ekonomik birçok şiddet türüne maruz kalmaktadırlar. Yaşlılık 

döneminde bireylerin bağımlılıkları büyük ölçüde artış göstermektedir. 

Yaşlılar bağımlı hale geldikçe diğer bireylere karşı gelmeleri 

zorlaşmakta ve böylece tavır alamamaktadırlar. Yaşlılar genel olarak 

şiddete uğradıklarını kimseye söylememekte, eğer söylerlerse tekrar 

şiddete uğrayabilmekte veya onlara olan bağlılığının kopacağını ve 

yalnızlaşacaklarını düşünmektedirler. 
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5. DEĞİŞEN AİLEDEKİ SOSYAL İLİŞKİLER 

5.1. Anne-Baba İlişkisi 

Aile kurumu içerisinde kadın ve erkek bir süre sonra çocuk sahibi 

olmak istemektedirler. Çocuk, hayata gözlerini ilk açtığında bir ailenin 

içine doğmaktadır. O aileyi seçmenin bir yolu yoktur. İçerisine 

doğduğu ailedeki kadın ve erkeğin rolleri değişim göstermektedir. 

Kadın annelik rolünü, erkek ise babalık rolünü üstlenmektedir. 

Tan, biyolojik anne-baba olmanın, olayın yüzeysel ve kolay tarafı 

olduğunu inanmaktadır. Detaylı ve zor olanın bir çocuğun kişiliği 

gelişmiş, özgü veni yerinde, başarılı ve mutlu bir birey olarak 

yetiştirebilmektir. Tan, anne ve babaları sanatçılar olarak görmektedir. 

Çünkü onların çok önemli eserler yarattığına inanmaktadır. Anne ve 

baba olmanın da sanat olduğunu söylemektedir. Yaratılan eser Tan’a 

göre en güzel biçimde şekillendirilmelidir. Her sanatçının kendisini 

geliştirmesi gerektiği gibi anne-babalarda kendilerini geliştirmelidirler 

(Tan, 2005:241). Kadın ve erkeğin daha önceden olan yaşamının 

içerisine bir de çocukları eklenmektedir. Böylece anne ve baba 

arasındaki ilişkide, rollerde değişiklikler olmaktadır. Her ikisi için de 

farklı sorumluluklar oluşmaya, daha farklı sorunlar ortaya çıkmaya 

başlamaktadır. Anne ve baba ilişkileri içerisinde, kendilerinden ziyade, 

bebeklerini büyütüp, onu geliştirerek, ona her şeyi ilk olarak aile 

kurumunun içerisinde öğreterek, toplumsallaşma sürecinde onun 

gelişimine olumlu katkılar sağlayarak, yararlı bir insan olması için 

çalışmalıdırlar. 
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Aile’de meydana gelen bir başka değişim alanı ise Dündar’a göre, 

çocuğun değişen konumu ile ilgili olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde çocuk sahibi olmayan ailelerin sayılarında bir artış 

görülmekle birlikte, çocuklu ailelerde de geçmişe oranla çok daha 

çocuk-merkezli aile yapıları ortaya çıkmaktadır (Dündar, 2018:52). 

Browne’un (2005:41; aktaran Dündar, 2018:52)’da belirttiği gibi, 20. 

yüzyılın seyri sırasında aileler, ailesel faaliyet ve gezilerde çoğunlukla 

çocukların ilgi alanlarına odaklanarak çok daha çocuk-merkezli bir hale 

gelmişlerdir. Ebeveynlerin çocukları ile geçirdikleri zamanın miktarı 

1960’lardan bu yana iki kat artmıştır ve ebeveynler çocuklarıyla daha 

fazla ilgilenmekte, onların aktivitelerine ilgi duymakta, onlarla kararları 

tartışmakta ve onlara eşitlikçi davranmaktadır. Sıklıkla çocuklarının 

refahı ailenin en önemli önceliği olarak görülmektedir. Yaşam 

standartlarının ve ücretlerinin yükselmesiyle birlikte artan zenginlik 

daha fazla paranın çocuklara ve faaliyetlere harcanmasına yol 

açmaktadır. 

Ailede çocuğun korunduğu bir ortamın varlığı Tunca’ya göre, çocuğun 

her yönden sağlıklı gelişimi için gerekli koşulların sağlanması ve ona 

zaman ayrılmasıyla, fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz olarak 

etkileyen faktörlerin engellenmesiyle mümkün olmaktadır. Bu yüzden 

anne-baba, çocuğa uygun zaman ayırmalı ve sağlıklı gelişimini 

desteklenmelidir (Tunca, 2018:172). Anne ve baba, çocuk yaşamlarına 

girdiği andan itibaren sadece kendilerini değil, onlardan başka bir 

varlığında hayatlarına dahil olduğunun farkına varmalıdırlar ve  çocuğu 

ona göre özenle eğitmeye çalışmalıdırlar. 
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Tunca’ya göre, Türk toplum yapısının kırsal alanlarında ve kentsel 

bölgelerinde, anne-babanın ev içi ve ev dışı sorumlulukları ve bu 

sorumluluklara harcadıkları zaman, yaşam koşullarına göre 

farklılaşabilmektedir. Kentsel ve kırsal alanlarda, anne-babanın ev içi 

veya ev dışı sorumluluklarının fazlalığına bağlı olarak çocuğa ayırdığı 

zaman değişmektedir. Oysa çocuk, her yaşta farklı fizyolojik ve 

psikolojik gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. Çocuk, eğer ailesinden 

gerekli yaşta gerekli ve yeterli ilgiyi almazsa, fiziksel ve kişisel 

gelişiminde olumsuz sonuçlar ile karşılaşabilmektedirler. Bu yüzden 

anne-babalar çocuklarının biyolojik olarak sağlıklı beslenmesi, fiziksel 

olarak sağlıklı gelişimleri, kültürel anlamda sosyalleşmesiyle ve 

eğitimiyle olumlu koşullarda yaşaması ve barınması için tüm 

gerekenlerin bilincinde hareket etmelidirler (Tunca,2018:172). 

Avı-toplayıcı toplumdan tarım toplumuna, tarım toplumundan, sanayi 

toplumuna, sanayi toplumundan günümüz bilgi toplumuna kadar her 

ailede anne-baba arasındaki ilişki çocuk işin içine girince değişmeye 

başlamıştır. İlk olarak avcı-toplayıcı topluma bakarsak orada erkek avcı 

durumundadır. Kadın ise yiyecekleri toplar ve eşinin ve kendisinin, 

aynı zamanda da çocuklarının beslenmesi için hazırlamaktadır. Bu uzun 

yıllar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra tarımın gelişmesiyle 

beraber, yerleşik yaşama geçilmeye başlanmış ve anne-baba, farklı 

ürünler üreterek ve evcil hayvanları yetiştirerek yaşamlarını 

sürdürmeye başlamışladır. İleriki zamanda sanayi devrimi ile ve gelişen 

teknoloji ile birlikte fabrikalar artmış ve erkeklerin yanı sıra kadın ve 

çocukları da ucuz işgücü olarak çalışmaya başlamışladır. Kadın ve 
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çocukların zarar görmeye başlaması ve ezilmesiyle birlikte, onlar evde 

olan konumuna geçmiş ve erkek daha çok fabrikalarda çalışarak ve 

evdeki eşine ve çocuklarına para getirmeye başlamıştır. Kadın bu düzen 

içerisine farklı rolleri kabul etmiş ve evdeki düzenden, yemeden, 

içmeden, çamaşırdan kısacası evin tüm işlerinden sorumlu olan rolünü 

ve çocuklarının bakımını üstlenmiştir. Böyle bir düzende ataerkil yapı 

günümüze kadar devam etmiştir. Sanayi toplumundan daha sonra artan 

bilgi alışverişi ve teknolojinin ilerlemesinin de katkısıyla bilgi, alınıp-

satılan bir meta haline gelmiş ve hizmet sektörü de gelişmiştir. Gelişen 

hizmet sektörünün içerisinde evde bulunan anne de çalışma yaşamına 

girmeye başlamıştır. Böylece eskiden beri gelen toplumsal yapı 

içerisindeki aile kurumunda anne-baba ilişkisinde rollerde değişiklikler 

olmuştur. Anne de aynı baba gibi çalıştığı için, çocuğun bakımından her 

ikisi de sorumlu olmaya başlamışladır. Tüm kültürel yapılarda aynı 

sonucu hala daha vermese de, artık kadın sadece eve bağlı değildir. O 

da ev ekonomisine katkıda bulunmaya başlamış ve çocuğunun 

ihtiyaçlarını maddi olarak karşılayabilmektedir. Böylece geleneksel 

geniş aileden, çekirdek aileye doğru toplumsal yapı üzerinde 

değişiklikler görülmektedir. 

Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan çekirdek aile, Dündar’a 

göre sanayi devrimi sonrası kent toplumlarının aile yapısı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çekirdek aileyi geleneksel geniş aileden ayıran 

en önemli özellik hem üye sayısı hem de işlevlerinin geleneksel geniş 

aileye oranla daha az olmasından kaynaklanmaktadır. (Dündar, 

2018:50). Anne-baba ilişkisi eski toplumlardan bu yana, küresel bir hal 
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alana kadar sosyal, kültürel, psikolojik, ekonomik olarak birçok 

süreçten geçmektedir. Anne-baba eskiden geniş aile içerisinde 

yaşamlarını sürerken, yanlarında farklı aile büyükleri de yer almaktaydı 

ve çocukların yaşamlarında aile büyüklerinin de çok büyük etkisi 

olmaktaydı. Fakat şimdiki küresel toplumda aile, çekirdek aileye doğru 

bir değişim geçirmekte ve aile büyüklerinden aile, kendi özgürlük 

alanlarında yaşamlarını sürdürmektedirler. 

Dündar’a göre, sanayi öncesi dönemin geleneksel, kırsal yapılarında 

ailenin en temel işlevlerinden biri, ekonomik işlevidir. Bu ailede yapısı 

kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabilen bir üretim ve tüketim birimidir. 

Ancak günümüzün modern ailesinin üretim birimi olma özelliğinin yok 

olmasına karşın tüketim birimi olma özelliği devam etmektedir 

(Dündar, 2018:59). Eskiden her şey daha ucuz ve bazı ihtiyaçlara 

ulaşmak daha kolaydı fakat şimdiki küresel düzende her şey daha pahalı 

ve bazı ihtiyaçlara sahip olmak için maddi olarak gücünün olması 

gerekmektedir. Anne-baba eskiden tek maaş ile geçinebilirken, şimdi 

ise her ikisi de çalışmakta ve yine de geçinmekte zorluklar 

yaşamaktadırlar. Anne babanın kendi aralarında ilk zamanlarda olan 

iletişimi artık daha farklı bir hal almaktadır. Sosyal yaşamları içerisinde 

artık kendilerinden başka bir insan daha vardır. Ona göre okullara 

gönderip eğitmeye, farklı yeteneklerini ortaya çıkarmaya 

çalışmaktadırlar. Anne-baba aile içerisindeki iletişime de çok önem 

vermelidir. Aile içerisinde yaşanan kimin sorunu ise hep birlikte, 

oturarak çözmeye çalışılmalıdır. Çünkü ailede iletişimsizlik oluşursa, 

büyük kavgalar ve çatışmalar oluşmaya başlamaktadır. Böylece anne-
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baba arasındaki sorunlar, çocuk üzerinde etkiler yaratmaya devam 

etmektedir. 

5.2. Anne-Çocuk İlişkisi 

Annelik, zorunda olarak öğrendiğimiz bir duygu ve davranış 

1biçimlerini kapsamamaktadır. Tan, anne olduktan sonra, anneliğin 

getirdiği sorumlulukları ve rolleri unutmak gibi bir durumun söz 

konusu olmadığından bahsetmektedir. Anne olmak, çocuğun dünyaya 

gözlerini ilk açtığı andan itibaren, onu koşulsuz sevgi ile sevmek, 

çocuğun hem fiziksel hem de kişilik gelişimine olumlu katkılar yaparak 

onu büyütmek, fedakarlıklara açık olmak, hayatın kurallarını öğretmek, 

ona gerekli güveni sağlamak gibi durumları için de barındırmaktadır. 

Tan’a göre, annelik rolünü yerine getirirken dün ya da yarın diye bir 

zaman kavramı yoktur. Ne geçmiş ne de gelecek sadece şu an önem 

kazanmaktadır. Şimdiki zamanda çocuğun ihtiyaçları görülür, karnı 

açsa doyurulmalı, uykusu varsa uyutulmalı, dersi varsa kontrol 

edilmelidir. Çocuk şimdi de yaşamaktadır. Anne de şimdi de olmalıdır 

(Tan, 2005;3-6). Anne de ne geçmiş ne gelecekte var olmalı, uygun 

anne-çocuk ilişkisini gerçekleştirmek için o anda olmalı ve çocuğun 

ihtiyaçlarını gerçekleştirmede yanında olmalı, ona sevgi göstermelidir. 

Tan’a göre, anne olmanın herhangi bir okulu yoktur, anne olmak 

genlerimizde ki şifrelerden bilinmektedir. Kendi annemizden 

gördüklerimizi, model alarak ve anne olmayı geliştirmekteyiz. Kendi 

kişilik yapımız, hayatın bize öğrettikleri, anneliğe bakışımız ve kendi 
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çocuğumuza bakış açımız ile beraber anne olma kapasitemizi 

etkilenmekte ve yelpazeyi daha da geliştirmektedir (Tan, 2005:8-9). 

Çocuk dünyaya gözlerini açtığında, onu annenin kollarına vermekte-

dirler. Burada anne büyük bir sevinç ve büyük ihtimal büyük bir 

şaşkınlık içerisinde ona bakmakta ve artık dünyada ondan bir parça 

olduğunun farkına varmaktadır. Kendinden olan bu parçayı en iyi 

şekilde yetiştirip, insanlığa karışmasını sağlamaktadır. Anne, çocuk 

olmadan önce genel olarak bir evde eşi ile yaşamakta ve hayatlarına 

yeni gelen bu bebekle baş etmeyi yavaş yavaş öğrenmektedir. Ev 

içerisindeki roller değişmeye başlamaktadır. Geleneksel toplum 

kalıplarının var olduğu geniş ailelerde, anne ve babadan ziyade 

çocuklarla birlikte, ev içerisinde aile büyükleri de yer almaktaydı. Bu 

aile büyükleri de çocukların yetiştirilmesinde büyük ölçüde katkı 

sağlamaktaydı. Fakat şimdi küresel toplumsal düzendeki ailede anne-

baba ve çocuklar bir evde yaşam sürmektedirler. 

Yörükoğlu’na göre, çekirdek ailede eşler, başkalarının karışması, 

buyurması olmadan ilişkilerini düzenleyebilmektedir. Kaynana, 

kayınbaba, görümce, eltilerle bir arada oturmak derdi yoktur. Çekirdek 

ailede yuva havası vardır. Sevgi gösterisi ve içten davranmak için en 

uygun ortamdır. Kendi ailelerini ilgilendiren konularda danışarak, 

görüşerek, büyükler ne der diye çekinmeden ortan kararlar 

alabilmektedirler (Yörükoğlu, 1997:49). Küresel aile kalıplarının var 

olduğu bu dönemde, anneler çocuklarının üzerine çok titremektedirler. 

Eskiden var olan sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlar bugün değişen 

düzen içerisinde büyük farklılıklar göstermektedir. Böylece annenin 
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çocuk ile olan ilişkisi de değişmiştir ve değişmeye devam etmektedir. 

Anne-çocuk ilişkisinin küresel anlamdaki değişimine bakarsak, sevgi 

ve güven olarak eskiden de aynı duygular yaşanmaktaydı. Fakat bugün 

küresellik yüzünden, çocuğun sosyal ortamı, çocuğun ihtiyaçları, 

çocuğun akranlarından görüp istedikleri vb. durumlarda değişiklikler 

olmaktadır. 

Çocuğun gelişim dönemleri Tan’a göre birbirini etkilemektedir. Çocuk 

içerisinde bulunduğu gelişim dönemini tamamlamadan, ötekine 

geçememektedir. Bundan dolayı çocuğun gelişiminin tamamlandığı her 

bir basamak, dengeli ve sağlam biçimde tamamlanmalıdır. Dengeli ve 

sağlam bir şekilde tamamlanırsa, çocuk ileri ki yaşantısında sorunlar 

karşısında çabuk yıkılmamakta, kendi sorunlarına kendisi çözümler 

üretebilmektedir. Kendisi ve çevresiyle barışık yaşamaktadır. Bu 

yüzden aileler bilgiyle donanımlı olmalıdır. Tan’a göre çocuğun 

gelişim dönemleri şöyle sıralanabilmektedir; motor gelişim, duyusal 

gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, psiko-sosyal gelişim ve kişilik 

gelişimidir. Anneler ve babalar gelişim süreçlerini bit bütün olarak 

değerlendirmelidir (Tan, 2005:18). Gelişen bu bilgi toplumunda her 

türlü bilgiye kolayca ulaşılabilmektedir. Günümüzde de anneler 

çocuğun motor gelişiminden başlayarak, duyusal gelişim, bilişsel 

gelişim, dil gelişimi, psiko-sosyal gelişim ve kişilik gelişimi hakkında 

bilgi sahibi olmalı ve ona göre çocukların duygu, düşünce ve 

davranışlarını takip etmelidir. 

Çocuğun motor gelişimi, Tan’a göre, kendi başına gelişen fiziksel 

gelişimidir. Daha ilk doğduğu zamandan, yaşamının ilerisine kadar 
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sürekli gelişen motor becerilerini kapsamaktadır. anne, çocuğun motor 

gelişimi sırasında onu engellememeli, kendiside rahat davranmalıdır. 

Çocuk bu dönemde sürekli sınırları genişletmektedir ve hep gelişsin 

isteyemektedir. Anne bu dönemde ona yeterli ilgi ve sevgiyi vermelidir. 

Daha sonra çocuğun duyusal gelişimi de önemli bir süreci 

kapsamaktadır. Anne çocuğun bu döneminde onu sadece ev ve ev 

eşyaları ile değil, dışarıdaki hayatla da tanıştırmalıdır. Dışarıda ki 

dünyada neler olup bittiğini görmeli ve nesneleri algılamalıdır (Tan, 

2005:19-22). 

Hareket anlamına gelen motor gelişimde, Yavuzer’e göre belirgin 

aşamalar vardır. Örneğin, bebek tek başına oturmadan önce başını 

kaldırmayı, emeklemeden önce de yürümeyi öğrenmektedir. Bu gelişim 

biçimi, her çocuk için geçerli olmaktadır. İlk olarak baştan ayağa doğru 

gelişim, ikinci merkezden dışa doğru gelişim, son olarak da bütünden 

özel hareket gelişimine geçişler olmaktadır (Yavuzer, 2018:39). 

Duyusal gelişim süreci, Tan’a göre çocuğun kendi iç dünyasını tanıma 

sürecidir. Motor geliminde dış dünyayı algılamaya çalışan çocuk, 

duyusal gelişim sürecinde iç dünyayı algılamaya çaba göstermektedir. 

Duyusal gelişiminde çocuk, dokunarak hissetmeyi, görerek görme 

duyusunu, işeterek duyma duyusunu, koklayarak koku alma duyusunu, 

tadarak tat alma duyusunu öğrenmektedir. Anne bu esnada hoşuna 

gidenleri tekrarlatmasına yardımcı olmalı, sevmediklerini de ısrarla 

çocuğa vermemelidir. Tan’a göre bu dönemde çocuk, kendisine zarar 

verebilecek girişimlerde bulunabilmektedir. Örneğin, elektrik prizleri 

ve fişleri çocukların oldukça ilgisini çekmektedir (Tan, 2005:22-25). 
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Duyusal gelişim sırasında çocuğun yanında çoğu kez annesi olmalıdır. 

Anne, çocuğa gereken güveni bu dönemde vermeye oldukça özen 

göstermelidir. 

Bilişsel gelişim Tan’a göre, çocuğun motor ve duyusal gelişim 

sürecinde elde ettiği deneyimleri zihnine kaydetmesi ve bu kayıtları 

değerlendirmesidir. Çocuğun bilişsel gelişiminde, nesneler arası ilişki 

kurma becerisi, bağlantıları keşfetme, neden-sonucu anlama gibi 

durumlar görülmektedir. Anne çocuğun bilişsel gelişimini doğru 

algılarsa eğer onun verdiği mesajları doğru anlayabilmektedir. 

Çocuklar üç yaşlarına geldiğinde ve sonrasında var oldukları çevreyi 

daha iyi algılamakta ve sürekli merak içerisinde sorular sormaktadırlar 

(Tan, 2005,25-27) Anne bu zamanlarda çocuğun sorularına doğru 

cevaplar vermeli ve ona olan güvenini incitmemelidir. 

Çocuklar dil gelişimlerinde de sosyal birer varlık olduklarını 

keşfederler, kişilerin birbirleri ile iletişim kurduklarını, duygu ve 

düşüncelerini ifade ettiklerini fark ederler ve onlarda çoğu kez anne ile 

bu durumu gerçekleştirmeye başlamaktadırlar. Anneler çocuklarının dil 

gelişimini mutlaka desteklemelidirler. Tan’a göre, bebek önce ses ile 

iletişim kurmaktadır. Annesi ona seslendiğinde bebek agu sesleriyle 

annesiyle iletişime geçmektedir. Anneler, çocuğun kendileri gibi akılcı 

konuşamayacaklarının farkında olmalıdır. Çocuk konuşurken 

sabırsızlıklar belli edilmemeli, aceleci davranıp, cümleler 

tamamlanmamalıdır. Aksi takdirde çocukların özgüvenleri pekişme-

mektedir (Tan, 2005:28-29). Çocuğun kendini ifade edip, sağlıklı 

iletişim kurmasındaki en önemli gelişim evresi dil gelişim dönemidir. 
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Çocuk susturulursa, düşüncelerine önem verilmez ise iletişim 

becerilerini geliştirememektedir. 

Psiko-sosyal gelişimde Tan,her anne-babanın çocuğunun çevreyle 

uyumlu bir birey olmasını istediğinden bahsetmektedir. Kendisini 

doğru değerlendirebilen, duygularını doğru anlamlandırabilen, böylece 

çevreyle uyumlu çocuklar yetiştirmeyi hayal etmektedirler. Çocuk 

kendi iç dünyasını algılamaya, çevresini anlamlandırmaya çaba 

göstermektedir. Annelerde bu dönemde çocuklarına yardımcı olmalı, 

çocuğun kendine güvenini getirmelidir. Anneler gelişmiş bu küresel 

toplumsal düzende çocuğun psiko-sosyal gelişimini desteklemek için, 

sadece karnının doyurmakla kalmayıp, onun duygularını doyurup, 

düşüncelerine saygı göstermelidir (Tan, 2005:32-33). Anneler diğer 

gelişim evrelerinin yanı sıra çocuklarının psiko-sosyal gelişim 

evresinin de farkında olmalı ve çocuğun yanında durmalıdırlar. 

Sevgisini ve ilgisini eksik etmemelidirler. Sevgi sözcükleri 

kullanmaktan kaçınmamalıdırlar. Çocuğun düşüncelerini eleştirmek 

yerine, onun farklı düşüncelerini saygı göstermek gerekmektedir. 

Çocuğa dokunurken bile sevgi ile okunmak ona büyük bir katkı 

sağlamaktadır. 

Anne-çocuk ilişkisine baktığımızda, günümüzde aile kurumu içerisinde 

yapılan araştırmalar annelerin farklı kişiliklerde olduğunu, çocuklarına 

farklı biçimlerde yaklaştıklarını göstermektedir. Aşırı hoşgörülü 

anneler gurunda yer alan bireyler, kesinlikle olumlu bir durumda yer 

almaktadır fakat aşırı bir hoşgörü ile sevdiklerimize zarar 

verebilmektedirler. Hoşgörü, kişinin ve birlikte yaşadıklarının hayatını 
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kolaylaştırmaktadır. Ancak hoşgörünün aşırı olması durumunda, ruhsal 

sağlığa zarar gelebilmektedir. Aşırı koruyucu anneler, içgüdüsel olarak 

koruyucu ve kollayıcı konumda yer almaktadır. Çocukları elbette 

tehlikelerden korumalıyız fakat bunda aşırıya kaçmak hem bize hem de 

çocuklara zarar vermektedir. Aşırı koruyucu bir kişilik yapısı da 

zamanla hayatımızda tehlike yaratmaktadır. Aşırı koruyucu olan 

annelerin çocukları genelde özgüven açısından büyük eksiklikler 

yaşamaktadır. Aşırı disiplin ve otorite içerisinde bulunan annelerin 

çocukları da başarıyı yakalamakta zorluk çekmektedir. Çocukla 

aralarına çok fazla kural koyan anneler, bir duvar çekmektedirler ve 

çocuk sevgisini anneden alamamaktadır. Korkulu-kaygılı olan anneler 

ise çocukların bundan etkilenmediğini düşünmektedir fakat çocuk çoğu 

kez bundan etkilenmektedir. Bu anneler genelde mutsuz ve gergin 

olmaktadır.  Aşırı rahat olanlar da çocukları üzerinde herhangi bir kural 

koymadan, onları rahat bırakmaktadırlar.  Aşrı agresif yapıya sahip olan 

anneler sürekli bir gerginlik durumu içerisinde, etrafa zarar vermeye 

çalışmaktadırlar. Bu zarar, çocuğa fiziksel olarak da yansıyabilmek-

tedir. Bunun yanı sıra takıntılı annelerde vardır. Kişilik yapısının 

içerisinde bulunan takıntılı davranışlar, çocukların yaşamlarını ve 

hareketlerini de büyük ölçüde etkilemektedir ve model alarak öğrenen 

çocuk, ileri yaşamında öyle davranmaktadır. Mükemmeliyetçilik 

içerisinde bulunan annelerde, her işin zor yanını sevenler grubundadır. 

Mükemmel olması demek, onların iş yaşamlarında da başarılı olmaları 

demektir. Genelde hırslı bir yapıya sahiptirler. Kendileri gibi 

çocuklarının da mükemmel olmasını istemektedirler. Depresif grupta 

yer alan anneler, ufak bir sıkıntı ile üzüntülere boğulmaktadır. Böyle 
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olan annelerin çocukları da, onlar gibi davranışlar sergileyebilmektedir. 

Sevgi odaklı, destekleyici, paylaşımcı anneler ise çocukları ve en 

önemlisi kendileri ile barışık, hatalarının farkındadırlar, duygu ve 

düşüncelere büyük ölçüde önem vermektedir. Sorunlara çözüm 

üreterek, özgüvenleri gelişmiş çocuklar yetiştirmektedirler (Tan, 

2005:83-100). 

Yavuzer’e göre, dengeli, duygusal ve toplumsal etkileşimin güçlü 

olduğu aile ortamında, yeterli güven, sevgi ve sevecenlik içinde 

büyüyen çocuklar, gelişimleri için gerekli deneyimleri elde 

edebilmektedir. Bu tür aile ortamlarında, aile üyelerinin kendilerine 

düşen sorumlulukların bilincinde olması ve çocuğa bağımsızlık 

vererek, çocuğun sağlam bir kişilik yapısına sahip olmasını 

sağlamaktadırlar (Yavuzer, 2018:134). Günümüz küresel toplumunda 

yer alan aile de anne-çocuk ilişkisi, bir bireyin tüm yaşantısını kapsadığı 

gibi kişilik yapısında da  önemli etkiler yaratmaktadır. Annelerinden 

sevgi görmeyen, ihtiyaçları karşılanmayan, hayatın içinde nasıl 

davranması gerektiğini öğrenmeyen çocuklar, toplumsal düzene olumlu 

katkılar yaratamamaktadır. İçinde bulundukları psikolojik, sosyal, 

kültürel, ekonomik düzen ile anne-çocuk ilişkileri artan teknoloji ve 

artan bilgi alışverişi ile daha önemli bir hal almakta ve bu durum aile 

kurumunun, bu düzen içerisindeki yerini önemli bir yere yükseltmek-

tedir. 
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5.3. Baba-Çocuk İlişkisi 

Eskiden beri var olan baba modelinde para kazanıp, ailesini geçindirir 

düşüncesi yer almaktadır. Toplum içerisinde istisnalar yer alsa da eşi ve 

çocuklarıyla empati kuran babalarda bulunmaktadır. Tan’a göre 

erkeklere erkek olma sorumluluğu bir o kadar yüklenirken, baba olma 

sorumluluğu da bir o kadar hafif yüklenmektedir (Tan, 2005:63-65). 

Babalık, annelik ile aynı safta görülmemektedir. Annelik içgüdüsü bir 

insan da bulunurken, babalık ise erkeklerde içgüdü olarak 

bulunmamaktadır. Anneliğin kadına getirdiği rol ve sorumluluklar gibi 

babaya da getirdiği rol ve sorumluluklar vardır. 

Erkeklerde, kadınlar gibi daha bebek doğmadan bazı rol ve 

sorumluluklarının farkına varmalıdırlar. Babalar, çocuklarının 

doğacaklarını duydukları ilk andan itibaren soylarının devamını 

sağlayacakları için büyük bir mutluluk duymakta fakat çocuğun bakımı, 

büyümesi, iyi bir insan olması onlar için, genel olarak çoğu erkek için 

ikinci bir planda kalmaktadır. Bebek doğduktan sonra babalar, 

eşlerinden gerekli ilgiyi görmediklerini de çoğu araştırmada 

vurgulamaktadır. Fakat kadın o süreçte psikolojik ve sosyal olarak bir 

çöküntü içerisindedir. Bu sırada baba ve anne birbirlerine gerekli ilgi 

ve sevgiyi göstermeli, birbirlerine yardımcı olmalıdırlar. Babada tıpkı 

anne gibi çocukla ilgilenmeli, onun altını almalı, mamasını vermeli, 

onunla oyunlar oynamalı ve annenin dinlenmesine vakit ayırmalıdır 

(Tan, 2005:64-66). Her erkek bu rol ve sorumlulukları kendi kişilik 

yapısına göre yerine getirmektedir. Kimi baba daha az yerine getirirken, 
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kimisi ise daha bebek dünyaya gelmeden önce bu duyguları sorumluluk 

olarak algılayabilmektedir. 

Tan’a göre, çocuk büyürken, Oidipus Kompleksi yaşanabilmektedir. 

Oidipus Kompleksi, kız çocuklarının babalarına karşı gösterdikleri ilgi 

ve hayranlık ile annelerini rakip olarak görmelerini ifade etmektedir. 

Erkek çocuklarda ise anneye ilgi varken, baba rakip olarak 

görülmektedir. Bu dönem genellikle dört ve beş yaş çocuklarda 

görülmektedir. Bu zamanda bu karmaşayı bilmek ve ona göre hareket 

etmek oldukça önemlidir. Çocuğun kişilik yapısına, gelişimine ve anne-

babasıyla olan ilişkisine göre değişim göstermektedir (Tan, 2005:69). 

Babalar, aile kurumu içerisinde farklı kişilik yapılarında 

olabilmektedir. Her insanın yaşadığı, kültürel ortam ve geçirdiği 

çocukluk farklıdır. Kişilik yapısı da ona göre şekillenmektedir. Aile 

içerisinde yer alan babalık rolünü üstlenen erkeklerde aynı kadınlar gibi 

farklı şekillerde babalık yapabilmektedir. Bu kişilik yapılarına bakacak 

olursak karşımıza aşırı otoriter babalar çıkmaktadır. Kendi kurallarını 

kendiler koyan, onların dışına çıkmayan, farklı kişilerin kurallarına 

uymayan babalardır. Çocuklarını da o şekilde yönetmek ve otoriteleri 

altına almak istemektedirler. İşleri, eşleri, sosyal hayatları kendi 

çerçevelerine göre şekil alır ve bu aşırı olunca aile hayatlarına zarar 

verebilmektedir. Mükemmeliyetçi babalara baktığımızda, kişi hayatı 

boyunca en iyisi olması için zorlar. Sadece kendileri için değil, eşleri 

ve çocukları içinde her şeyin mükemmel olanını aramaktadırlar. İşleri, 

maaşları, evleri, sosyal hayatları en iyisinden olması için uğraşmakta-

dırlar. Aşırı otoriter babalar sevgilerini göstermeleri konusunda fazla 
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zorluk çekmektedir fakat mükemmeliyetçi olan babalar ise çocuklarına 

yaklaşırken daha sevgi dolu davranışlar göstermektedir. En güzelini 

onlara vermeye çalışırlar, bu bazen aşırıya kaçsa da genel olarak otoriter 

babadan daha iyidir. Genelde annelerde rastlanan aşırı koruyucu olma 

özelliği babalarda da kendini gösterir. Aşırı koruyucu baba olmak, 

içlerinde çoğu kez korkuyu taşıyan kişilerde görülmektedir. Genel 

olarak eşlerine güvenmeyen taraftırlar. Her şeyin iyisini onlar 

yapacaklarını düşünürler ve bunu çocuk üzerinde fazla uygulamak onun 

özgüveninin gelişmesini engelleyecektir. Diğer bir grup, sorumluluk 

duygusu gelişmemiş olan babalardır. Bu babalar, hayatın anlamı 

içerisinde rol ve sorumluluklarının çoğuz kez farkında olmayan, olsa da 

sürekli bunları erteleyen babalardır. Böylece çocuklarının ihtiyaçlarını 

da ertelerler ve çocuk babasına karşı bir güvensizlik duygusu 

geliştirmektedir. Böyle olunca aralarındaki bağ zarar görmektedir. 

Sorun çözücü babalar ise, doğru çözümler üretebilen, çocukla arasında 

iletişimi gelişmiş olanları kapsamaktadır. Çocukların başları 

sıkıştığında yanlarında bir babalarının olduğunu hissetmeleri, onların 

yaşamlarında güç sağlamaktadır. Çocukları yanlış karalar aldığında, 

onların kararlarının yanlışlığını düzgünce açıklayıp, doğru yolu 

göstermektedirler. Destekleyici ve paylaşımcı olan babalarda, eleştir-

memektedir. Sınırlarını aşıp, farklı düşünceleri dinleyebilmektedirler. 

Çocuğun kendisini kontrol etmesinde ona yardımcı olup, iyi ve kötü 

ayrımını en iyi şekilde anlatmaktadırlar. Bu grupta olan babalar genel 

olarak sağlıklı iletişim becerileri geliştirip, sağlıklı düşüncelerle 

çocuklarına destek olmaktadırlar (Tan, 2005:103-126). 
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Tan’a göre, erkekler kendi babalarını model alarak baba olmayı 

öğrenmektedir. Ancak bu değişim göstermelidir. Her erkek kendi 

babasının olumlu modelindeki motiflerini almalı ve çocuğunun kişilik 

yapısına göre, kendi baba rolünü oluşturmalıdır (Tan, 2005:80). 

Küresel toplumda var olan aile kurumunda baba-çocuk ilişkisi en az 

anne-çocuk, ve anne-baba ilişkisi kadar önemli bir yer etmektedir. 

Bireyin toplumun içerisine doğması, yepyeni duygu ve düşünceleri 

öğrenmesinde, onunda ileride iyi bir anne veya iyi bir baba olmasında, 

annelik rolü kadar babalık rolünün de büyük bir önemi vardır. Çocuklar, 

ailelerinden koşulsuz sevgiyi öğrenerek, annelerinden aldıkları güven 

duygusu ile ve babalarının onların yanında olmasını hissettirmeleriyle 

beraber sağlıklı bireyler olarak toplum içerisinde yer almaktadır. 

Babalık, sadece maddi olarak çocukla bağ kurulan bir ilişki değil, 

çocuğun yanında olup, onun duygu ve düşüncelerinin dinlenmesi ve 

ona saygı gösterilmesi, çocuğun gerek aile kurumunda gerekse toplum 

içerisinde bir birey olduğunu unutmamakla mümkün olmaktadır. 
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GİRİŞ 

Mizah, psikoloji, dil bilimi, edebiyat, biyoloji, eğitim, felsefe ve 

sosyoloji gibi  disiplinlerarası alanlara konu olan sihirli etkisi ile  

hayatın neredeyse heryönünü iyileştiren  bir yaşam becerisidir. Bireyler 

içinde bulundukları durum iyi /kötü  ne olursa olsun mizahi eğilimlerini 

taklit, isim takma,şakalaşma,komik anekdot ve deneyimler paylaşma 

v.b pek çok aktivite yoluyla gerçekleştirirler. Ancak mizah da ortaya 

konulan gerçeklik algısı olduğu için ve bunun her zaman eğlence, 

gülme etkisini yaratmayacağı düşünülerek, iyileştirici etkisini ortadan 

kaldıran boyutta aşırı uçlara uzanmasının da önüne geçilmelidir. 

Olumlu ya da olumsuz mizahın kullanıldığı o müthiş an kimi zaman 

taraflar üzerinde ters etki yaratsa bile yine de iletişimi dengede tutar. 

Çünkü bir arada yaşamanın önkoşulu iletişimdir. Bireyler mizahın 

gerçeklik algısında kendilerini tanımaya, eleştiriye açık olmaya, empati 

yapabilmeye, hoşgörülü olmaya yönelik davranış örüntüleri sayesinde 

edindikleri bilişsel esneklikleri ile ait oldukları aile yapılarındaki olası 

problem durumlarına karşı stratejik bakış açısı geliştirilmesinde ve aile 

birliğinin güçlenerek yapısını korumasında etkin rol alırlar. Bu 

doğrultuda ailede mizah içerikli çalışmaların değerlendirilmesi için 

aile, iletişim ve mizah konularına ilişkin kavram ve kuramlara aşağıda 

yer verilmiştir. 
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AİLE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR  

Aile birbirine kan, soy, evlilik ya da evlat edinme olarak bağlı yakın 

ilişkilerden biraraya gelmiş kişileri kapsayan nesiller boyu süre gelen 

sosyal kurum olarak ifade edilmektedir (Öztop ve diğerleri, 2018). 

Aileler sevgi, işbirliği, güven, korunma vb. işlevsellikleri ile huzurlu, 

sağlıklı, mutlu bir yaşam sürdürmektedirler. Bu durum aile üyelerinin 

yaşları ve becerileri doğrultusunda sürece katılmalarının sağlanması 

yolu ile gerçekleşebilmektedir. Böylece aile bireyleri arasında sağlıklı 

ilişkilerin kurulmasında, aile üyelerinin birbirlerini anlamalarında, 

kendilerine ve başkalarına saygı duymalarında, aile yaşamının aksayan 

yönlerinin düzeltilmesinde, bireylerin ailede bir yerleri olduğunu ve 

değer verildiğini hissetmelerinde, aile üyelerinin birbirlerinden yararla-

narak deneyim kazanmalarında önemli rol oynanır. Aile birliğinin 

güçlenmesi adına ortak değer ve amaçlar kapsamında hareket eden aile 

bireylerinin kişilik gelişimleri de desteklenmiş olmaktadır. (Özgüven, 

2001) Aile içi iletişimde aile üyeleri arasındaki etkileşimi güçlendiren 

unsurun mizah olduğu ve kişilerin birbirlerine karşı duygularını 

bastırmadan akratabilmelerinde mizahın (şaka, espri v.b) rol oynadığı 

belirtilmektedir (Wuerffel ,1990). 

 

 

 

 

 

 



 

 63 

Nazlı (2018) ailenin aşağıdaki dört grupta incelendiğini belirtmektedir 

(Nazlı, 2018). 

Birey Sayısı ve İlişkilere Göre Aile Tipleri  

Geleneksel Geniş Aile: Geniş akrabalık bağları bulunan üye sayısı 

fazla olan  aile yapısıdır. (Anne-baba, çocuklar, büyükanne ve 

büyükbabalar,). İşbirliği ve yardımseverliği merkeze alan akrabalık ve 

komşuluk ilişkilerini kapsayan yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çekirdek Aile: Günümüzün anne baba ve evlenmemiş çocuklardan 

oluşan az üye sayısı bulunan aile yapısıdır. 

Dağılmış Aile: Evli eşlerin bulunmadığı yapıda; yalnız yaşayanlar, tek 

ebeveynli aileler, bir arada oturan akrabalar ya da akraba olmayanların 

bir arada bulunduğu aile yapılarını temsil etmektedir. 

Tek Ebeveynli Aile: Tek ebeveyn ile evlenmemiş çocuklardan 

oluşmaktadır.  

Diğer Dağılmış Aile: Ebeveyn-çocuk ilişkisi bulunmayan, diğer 

akrabaların oluşturduğu aile yapısını ifade etmektedir (anneanne-torun 

iki kardeş, teyze, yeğen) 
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İş Bölümüne ve Rollere Göre Aile Tipleri  

Anaerkil Aile: Ailenin büyüklüğü ne olursa olsun kadının, aile-içi 

otoriteye sahip olmasını temsil etmektedir 

Ataerkil Aile: Aile içi güç ve otoriteye sahip olan erkektir.  

Eşitlikçi Aile: Cinsiyet ayrımı yapılmadan aile üyelerinin görev 

dağılımlarında ve rol paylaşımlarında eşitlik esastır. 

Aile İçi Otorite İlişkilerine Göre A ile Tipleri 

Demokrat Aile: Aile fertlerinin düşüncelerini özgür olarak ifade 

ettikleri, problem durum için önerilerde bulundukları, fikir birliği 

sağlanan kararlara riayet ettikleri yapıdaki ailelerdir. 

Çocukerkil Aile: Günümüzde oldukça revaçta olan ailenin tüm 

ihtiyaçları çocuk merkezinde belirlenmektedir. 

Otorite Boşluğu Olan Aile: Aile üyelerindeki ilişkilerde otorite 

yoksunluğu şeklinde tanımlanmaktadır. 

Sağlıklı Aile: Aile-içi rollerin görev ve sorumlulukların ailenin yaşam 

tarzına uygun şekilde aile üyeleri arasında adil dağılımının yarattığı 

dengeden ibarettir. 
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Aile Yaşam Döngüsü 

İnsan yaşamında her bireyin içinde bulunduğu ya da tanıklık ettiği 

dönemlerdeki evlilik, gebelik, ergenlik, emeklilik, boşanma, hastalık, 

ölüm, işsizlik, maddi kayıp vb. durumlarda çatışmalar yaşanılması pek 

tabi kaçınılmazdır. Bu gibi zamanlarda sorunlarla mücadele edebilme 

başarısı gösteremeyen bireylerde genel olarak kararsızlık, değersizlik, 

ani öfke, kızgınlık, uyku ve beslenme bozuklukları, duygusal ve cinsel 

yaşamda sıkıntılar, alkol ve sigara bağımlılığı, ölüm ve intihar eğilimi 

görülmektedir (Özgüven, 2001). Ancak sağlıklı aile yapılarında 

yaşamdaki pek çok olumlu ve olumsuz değişime karşı bireyin uyum 

süreci içinde bulunabilmesi adına duyguları paylaşabilme, temel 

ihtiyaçların tedariki, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurma, 

mizahi bakış açısı, konuşma dinamiği, sorunlara çözüm üretebilme, 

etkili zaman paylaşımı, v.b faktörler yolu ile desteklenmektedir. 

(Aktaran Nazlı 2018, Nystul 1993) 

İLETİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR  

Kişilerarası İletişim 

İletişim içeriğinde barındırdığı bir durumu netleştirmek için kişilerin 

fikir alışverişinde bulunmaları gerekliliğine işaret etmektedir 

(Cüceloğlu, 2007). İletişim kişinin içinde bulunduğu gurubun 

davranışlarında istendik dağılımlar sergilemesi olarak nitelendirilmek-

tedir (İnceoğlu, 2011). Dökmen (2015)’e göre kişilerarası iletişim, 

içeriği ve sürdürülüş şekli ne olursa olsun, kişiler arasında 

gerçekleştirilen etkileşimler şeklinde ifade edilmektedir. Taraflar 

arasında zaman içerisinde süregelen her türden paylaşım çoğalarak 
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devam etmesinde bireysel geçmişinde etkili olduğu belirtilmektedir 

(Gürüz  ve Eğinli, 2014) Bireylerin bu kapsamda  bireylerin  var olmak, 

öğrenmek,bilgi edinmek, paylaşmak, ilişki bağlantı kurmak, etkilemek, 

eğlenmek, yardım etmek, benzerlik ve yakınlık duymak kimlik 

oluşturmak, ilgi duymak ve ilgi göstermek, duygusal yatırım yapmak 

,ihtiyaçları gerçekleştirmek gibi unsurlar nedeniyle kişilerarası 

iletişimde bulundukları ifade edilmektedir (Gürüz ve Eğinli, 2014). 

İnsan, varoluşunu temsil eden en önemli etmenlerden biri olan konuşma 

aracığıyla duygu ve düşüncelerini paylaşma eğilimine girerek etkili 

iletişime geçebilmektedir. Konuşma dinamiğinde bireylerin varlıklarını 

kanıtlamalarında, benliklerini kabul ettirebilmelerinde, doyum 

sağlamalarında, ruhsal gerginliklerden kurtulmalarında, toplumsal 

ilişkiler kurabilmelerinde insanlarla etkileşimde bulunmalarında, 

çevrelerini denetim altına alabilmelerinde rol oynadığı ifade 

edilmektedir (Taşer, 2000). Çatışma ise gerek fizyolojik gerek sosyo-

psikolojik ihtiyaçların doyumuna engel teşkil eden problem durumların 

meydana getirdiği gerginlik halleridir (Eren, 2004). Çatışma, 

birbirinden bağımsız iki kişi ya da taraf arasında ihtiyaç, amaç ya da 

fikir ayrılıklarından kaynaklanan bir rekabettir (Baltaş, 2000). 

Kişilerarası İletişimi Etkileyen Faktörler  

Algı: Duyu organları aracılığı ile edinilen bilgilerin birey tarafından 

örgütlenip yorumlanarak anlamlandırılma süreci olduğu belirtilmiştir 

(Dökmen, 2001). Geçmiş yaşam deneyimleri algıyı etkilediği için  her 

bireyin algılama şeklinin  farklı olduğu ve   bu durumun kimi  zaman 

iletişim çatışmalarına sebebiyet verdiği dolayısıyla her bireyin  aynı 
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algıya sahip olduğunu düşünmenin   sorunları da beraberinde     getirdiği  

ifade edilmektedir (Gürüz ve Eğinli 2014). 

Kişilik:Bireylerin gündelik yaşamda karşılaştıkları durumlar olaylar 

neticesinde  bakış açısı ,tepki ve yorumlamalarında farklılıklar 

olabilmektedir.  Dolayısıyla kişiliğin bireyin ilgi, tutum, dış görünüş 

gibi birçok özelliği kapsamakta olduğu ve kalıtım, aile, kültürel, sosyal 

faktörleri de içinde barındırdığı belirtilmiştir (Gürüz ve Eğinli, 2014). 

Kültür: Değişen ve gelişen zamandan etkilenen kültür bireylerin 

davranışlarına da yansımaktadır. (Gürüz ve Eğinli, 2014).Ancak kültür 

kendine özgü davranış kalıpları barındırdığı için bunlara uyulmaması 

durumunda bireyin çevresinde tepki görmesine ve çatışmalara neden 

olabilmektedir (Dökmen, 2001).  

Benlik: Bireye kendini tanıma, kendisi ile ilgili inanış ve düşünce  

bağlamında kendisini tanımlama değerlendirme neticesinde ortaya 

çıkan olgudur.Benlik algısı çiftler  arası iletişimde de kendini yetersiz 

ve başarısız hisseden tarafın problemlerini paylaşmada ve sorunu 

çözmede yaşadığı sıkıntılar kişinin olaylardan   uzak durma davranışına 

yönelmesine yol açmaktadır. Çünkü böyle bir davranış içerisindeki 

kişilerin eleştiriye kapalı ve kendi kalıplaşmış benliklerinin dışına 

çıkamadıkları belirtilmiştir (Gürüz ve Eğinli,2014). 

Tutum: Kişilerarası ilişkilerde sergilenen olumlu olumsuz tutumlar 

aracılığı ile karşılaşılan olaylarda kişilerin tepkilerinin yorumlana-

bildiği ifade edilmektedir (Dökmen, 2001, Gürüz ve Eğinli 2014).  
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Duygu: Genel uyarılmışlık halinin dışa yansımasında rol alan duygu 

süreç içerisinde uyarıcının fark edilip, algılanıp, kodlanması 

sonrasındaki tepkinin ortaya konması şeklinde kavramsallaştırılmıştır. 

(Aktaran Vatan, 2014; Myers ve Derakshan, 2004). 

Değerler: İstendik davranışları tanımlarken önem sırasına göre bireyin 

kendisini çevresindeki durum, olgu, olayları değerlendirmede bilişsel 

kavram niteliği taşımaktadır (Demirutku, 2017).  

Kişisel Özellikler: İletişim sürecinde yaş, eğitim durumu, mesleki 

özellikler dikkate alındığında kadınlar erkeklere göre daha uyumlu, 

hassas yapıda nitelendirilmektedir. İnsanlar arasındaki farklılığı ortaya 

koyan yaş unsuru ise değişimi ve beraberinde sorumlulukları 

getirmektedir ve kişiler tecrübe sahibi oldukça iletişimleri de olumlu 

etkilenmektedir (Gürüz ve Eğinli 2014). 

MİZAH KAVRAM VE KURAMLARI 

Tarihsel olarak humor kelimesi antik dönemdeki dört temel vücut 

sıvısından köken almaktadır. Bunlar: sarı safra, kara safra, kan ve 

balgamdır. Aşırı sarı safra öfke olarak bilinir ve sinirlenme ile 

kızgınlıktan sorumlu olarak düşünülür. Kara safra, böbrek ve dalaktan 

geçer, melankoli olarak bilinir ve depresyon, üzgünlük ve sıkıntılı 

olmadan sorumludur. Kanın aşırı yoğunluğu neşeli hareketli olmayı 

işaret etmek ile birlikte mutluluk, güven ve şen olmadan da sorumludur. 

Balgam ise uyuşuk yaratılışı, duygusuzluğu ifade etmektedir. Bu 

yüzden bu dört sıvısında denge olan kişiler iyi bir mizah hissine sahip 

kişiler olarak tanımlanabilir. (Forbes, 1997). William F. Fry  ise nabız 
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oksimetresi kullanarak, 3 dakikalık sürekli kahkahaların oksijen 

satürasyonundaki değişimi araştırmış ve oksijen konsantrasyonunda 

herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, soluk alıp vermede  kas 

aktivitesinde artış gözlendiğini belirtmiştir. Araştırmacıların analizleri-

ne göre mizah bazı hormon seviyelerini düşürücü, vücudun doğal ağrı 

kesicilerini harekete geçirici, bağışıklık sistemini düzenleyici   olumlu 

psikofizyolojik etkileri sebebiyle terapötik olarak fayda sağlamaktadır 

(Brandon ve diğerleri, 2017).  

Tarhan (2012)’a göre mizah duygusu veya M vitamini psikolojimizi 

beslemekte, olaylara bakış açımızı değiştirmede, zaafları, kırgınlıkları 

kabul edip farkettiğimizi gösterebilmede etkilidir. Mizah duygusu olan 

insanın , empatik iletişimde başarılı olduğu  ayrıca  üzüntülü durumda 

gülünecek bir şey bulmanın zekice davranış olduğu; korkuların, 

takıntıların, üzüntülerin içerisindeki insanın kendisiyle dalga geçmeyi 

başarırsa kendini aşabileceği ifade edilirken, karşı tarafı 

küçümsemeyen bir mizah anlayışının  dostluk bağlarını güçlendirdiği 

aynı zamanda güler yüz, nükteli sözlerin insanların  sevdiklerine verilen 

çok değerli hediyeler olduğu ve ölçülü şakanın uzaklıkları 

yakınlaştırdığı, sevgi dolu bakışın, bedensel mesajın önemli olduğu 

aynı zamanda gülmeyi başaran insanın stresini de kontrol altına almayı 

başardığı belirtilmektedir (Tarhan, 2012). Thorson ve Powell (1991) ‘a 

göre   mizah duygusunu ortaya çıkaran   mizahın üretilmesi, yaratıcı 

olma yeteneği; eğlenceli bir ruh hali, sosyal hedeflere ulaşabilmede 

zemin olması stresli durumda stresi azaltıcı bir başa çıkma aracı olarak 

görülmesi, gülme, takdir etme, takdir edilme vb. etmenler olarak 
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açıklanmaktadır. Hay (2000)’e göre mizahın başa çıkma, bir soruna 

uyum sağlama yeteneği bulunmaktadır (Thorson ve Powell 1991; 

Hay2000). Olumlu mizahın bireylere sosyal, duygusal, entelektüel 

olarak etkileri vardır. Aile üyeleri ev ortamında mizahı fark ederek, 

üreterek mizah duygusu gösterirlerken sorunlarla mücadele 

edebilmekte ve aile bağlarının güçlenmesine olanak sağlamaktadırlar 

(Wilcox, 2002). 

Aile üyeleri genellikle birbirlerinin zayıflığı ve korkularını bildiklerini, 

karşılıklı saygı olduğunda bu korkulara dokunmadıkları ya da 

başkalarının zayıflıkları hakkında şaka yapmadıkları belirtilmiştir. 

Olumlu mizahın aileyi sıcaklık, kahkaha ve birlikte olma isteği ile 

birleştirici nitelikte olduğu, böylece olumlu mizah ile ailede birlikte 

geçirilen zamanın kalitesinin artırılmış olabileceği belirtilmiştir. Mizah 

kullanımı aile içi olası çatışmalarda stres ve kaygı azaltırken, sevgi ve 

bağlılığı güçlendirmektedir. Ancak aile üyelerinin mizah kullanımında 

bazen alaycı bir kelimenin saygısızlık olarak algılanma riskine karşı çok 

dikkatli olması gerektiği belirtilmektedir (Wilcox, 2002). Aile içi 

iletişimde mizahı  fark etmek, eğlenmek ve kaydetmek için biraz zaman 

ayrılması gerekmektedir. Ailelerde mizah araştırması yapan 

araştırmacılara göre, güçlü aile yapıları arasında çok miktarda mizah, 

düşük güçte aileler de ise daha az mizah yaşantısı olduğu 

belirtilmektedir. Aile bağlarının güçlü olmasında mizah kullanımının 

ne denli önemli olduğu araştırmacıların vardığı sonuçlardandır. 

Ailelerin evde mizahı fark edip üreterek   mizah duygusu gösterdiği ve 
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aile yaşamını iyileştirdiği örnekler aşağıda belirtilmektedir (Wilcox, 

2002): 

Düğünden sadece beş hafta önce, boynu kırılan 21 yaşındaki kişi 

vücudu artık bir zamanlar olduğu gibi ona hizmet etmese de özellikle 

ailesinin yanında iken yeniden öğrenmenin gülmekten geldiğini 

belirtirken: “Yaralarımın duygusal travmasından ve yeni hayatımın 

komplikasyonlarından, karımın zekâsı, kıkırdaması, gülüşü ve iyi huylu 

mizahı olmasaydı hayatta kalacağımdan emin değilim."şeklinde ifade 

etmektedir (Wilcox, 2002). 

53 yaşındaki annelerini, uzun bir hastalık ve hastaneye yatıştan sonra 

kaybeden iki yetişkin kız için teyzeleri, özellikle yas süreci içinde 

anneleri hakkında hikayeler anlatmaya başlayınca, kızların da kendi 

komik ve tatlı hikayelerini hatırlamasına yol açmış; kısa süre sonra hep 

birlikte aynı anda hem gülerek hem de ağlayarak, yas sürecini daha 

dayanıklı geçirdikleri gözlenmiştir (Wilcox, 2002). 

Ebeveynlerin ve büyükanne ve büyükbabaların çocukluklarından gelen 

hikayeleri hatırladıkları için mizah duyguları olduğu ve bu sayede aile 

üyelerinin yaşamlarında mizahı fark etmek, okumak, yazmak, yaratmak 

ve paylaşmak vb. eylemleri onların iyi bir bakış açısı sürdürmelerine, 

başkalarıyla ilişki kurmaya ve problemlerle başa çıkmalarına yardımcı 

olduğu belirtilmektedir (Wilcox, 2002). 

Sherwood (1993), kahkaha ve mizahın hayatımızın ciddi işleriyle 

uyumsuz göründüğünü iddia etmektedir. Çünkü, insanların 

öğrenmesine ve gelişmesine yardım etmenin ciddi bir iş olduğu, ancak 
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mizah hayatımızda bir yer edindiği zaman, aile üyeleri arasında 

köprüler kurulabilmesinin mümkün olduğuna işaret etmektedir. 

Örneğin en yalın haliyle bir aile komik kitap okumaktan zevk alabilir 

ve aile içi iletişim desteklendiği için de aile yapıları gelişim gösterir 

(Akt: Wilcox, 2002).  

Mizah Duygusu 

Eysenck’e (1972) göre mizah duygusu kavramı  komformist anlamda, 

kişinin gülme eylemine diğerlerinin de eşlik etmesi; niceliksel anlamda, 

o kişinin basit ve fazlaca gülüp eğlenebilmesi;üretici anlamda ise komik 

şeyler söyleyerek diğer kişileri çokça güldürebilmesi ile ilişkili iken; 

Hehl ve Ruch (1985)‘da mizah duygusu kavramındaki kişisel 

farklılıkları mizahın nitelik ve nicelik bağlamında anlamlandırılma ya 

da gülme tepkisi  ile açığa çıkartılması, mizahın değişik biçimlerine  

yönelik durumlar ile ilgili bellekleri, baş etme mekanizması olarak  

mizah kullanma bakış açıları  şeklinde tanımlamıştır (akt: Yerlikaya, 

2009). Maslow (1954)’a göre   kendini gerçekleştirmiş bireylerde mizah 

duygsunun da bulunması gereken bir özellik olduğu belirtilmektedir 

(akt: Avşar, 2008). 

Mizah Kuramları   

Üstünlük  Kuramı 

Üstünlük kuramı, başkalarının talihsizliklerine gülmemiz ve kendi 

üstünlüğümüzü yansıttığımız varsayımına dayanmaktadır. Buna göre 

Charles Gruner bu kuramı her esprili durumun kazanan ve kaybeden 

olduğunu, uyumsuzluğun her zaman komik bir durumda mevcut 
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bulunduğunu ve mizahın  bir sürpriz unsuru gerektirdiğini  belirterek 

yapılandırmıştır (M.P. Mulder and A. Nijholt, 2002). Üstünlük 

kuramına göre birey, çevresindekilerinin davranışlarına bağlı olarak 

gerçekleşen gülme davranışı ile kendisini adeta zafer kazanmışcasına 

üstün hissetmektedir (Sanders, 2001; Bardon, 2005, akt Özdolap 2015). 

Rahatlama Kuramı 

Freud, “Espriler ve Bilinçdışı ile ilişkileri” adlı eserinde, gülme 

davranışını şakalar ,eğlenceli  durumlar ve mizah olmak üzere üç’e 

ayırmıştır. Espriler, bireyin  bastırmak durumunda bulunduğu  cinsel ve 

saldırgan dürtülerini açığa çıkarmasına imkan verir. Bireyin baskılamak 

durumunda kaldığı dürtülerini (saldıganlık, cincellik) espriler yolu ile 

gülme tepkisindeki enerji ile açığa çıkartmış olduğu ifade edilmektedir. 

Bu enerji insan vücudunda sürekli olarak yükselir, başka bir kullanımı 

yoktur ve bu nedenle serbest bırakılmalıdır. Kahkahaların   sağlığa 

olumlu etkileri olduğu için rahatlama kuramı popülerdir. (M.P. Mulder 

and A. Nijholt, 2002).  

Uyuşmazlık Kuramı 

Uyumsuzlukta gülme tepkisi mantıksızlık veya  uygunsuzluk olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  Yaşantımızda ki nesneler, nesnelerin nitelikleri, 

olaylar vb. arasında belirli kalıpların bulunmasını beklerken, bu 

kalıpların dışında bir durumla karşılaştığımızda güleriz. Morreall göre 

uyumsuzluk kuramında mizahî durumun ortaya çıkmasında, 

uyumsuzluğun kendisi olarak değil, onun kavrayışımızla olan ilişkisine 

dikkate etmemiz gerekmektedir (Çapraz,2004).  
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Çağdaş Mizah Kuramları 

Minsky’nin Mizah Kuramı 

Freud'un mizah anlayışına dayandırılan kuram, zihindeki engellerin 

şaka yoluyla ortadan kaldırıldığı, ani bir “psişik enerji” salınımının 

kahkaha biçiminde açığa çıkması şeklinde tanımlanmaktadır. Minsky 

mizahi eğlenceli saçmalığı sansür teorisiyle açıklandığını varsayar 

(M.P. Mulder and A. Nijholt,2002). 

İhlal Kuramı 

Thomas Veatch‘ göre farklı türden mizahlardan oluşan küresel bir 

kuramdır. Uyuşmazlık çözümü ve üstünlük kuramı gibi mizah 

kuramlarını içerir. Kuram mizah algısı için üç gerekli ve (ortaklaşa) 

yeterli koşulları aşağıdaki şekilde belirtmektedir (M.P. Mulder and A. 

Nijholt, 2002). 

V- Algılayanın işlerin nasıl olması gerektiğiyle ilgili kesin bir 

taahhüdünün ihlalidir. (Öznel ahlaki ihlal) 

N- Algılayanın belli bir durumun normal olduğu konusunda egemen 

olduğu hissi vardır. 

Simultaneity -   Bu iki anlayış V ve N'nin aklında olması gerekir.  

Bergson Mizah Kuramı 

Henri Bergson’un ‘’Gülme -Komiğin Anlamı Üzerine Deneme” adlı 

eserinde gülmenin bir duygusuzluk halinden beslendiği, güldüğümüz 

durumlara ve kişilere karşı oluşacak bir empatinin gülmeyi önleyeceği 
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ileri sürülürken; gülmenin tadının en fazla topluluk içerisinde 

çıkarılacağı dolayısıyla kendi gülmemizin yankısını kalabalığın toplu 

kahkahasında duyabileceğimiz  ifade edilir. Mizahın üstünlük kuramına 

göre güldüklerimizi uyardığımız, denetlediğimiz, cezalandırdığımız ve 

dönüştürdüğümüz şeklinde mizahın toplumsal boyutuna dikkat 

çekilmiştir. Yaşamla toplumun kişilerden beklentisinin içinde 

bulunulan durumun bilinçli farkındalıkla ayırt edilebilmesinin ve 

kişilerin bu duruma adapte olmasını sağlayan beden ve ruh esnekliğinin 

önemli olduğu belirtilmektedir (Bergson, 2011). 

Morreall’in Mizah Kuramı 

Morreall (1997) gülmeyi açıklarken çok değişik durumlarda 

güldüğümüzü, bütün gülme durumlarını kapsayacak tek bir tanıma 

ulaşmanın imkansız olduğunu, gülmenin eylem yönelimini 

yansıttığının yanında sadece fizyolojik bağlamda tanımlanacak eylem 

olmadığının da altını çizmiştir (Çapraz, 2004). 

Mizah Tarzları 

Katılımcı Mizah  

Kişi, ilişkileri geliştirmek adına ortamı sakinleştirme, şaka yapma, 

diğerlerini eğlendirme davranış eğilimi segilemektedir (Kazarian ve 

Martin, 2004). Kişilerarası ilişkileri mizah yolu ile geliştirmede adeta 

idare edici yönüyle birlikte kendini gerçekleştirmiş birey niteliğine de 

dikkat çekilmektedir (Aydın, 2008). 
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Kendini Geliştirici Mizah  

Kişilerin problemlere ilişkin bakış açısı geliştirme ya da olumsuz 

duyguları azaltma şeklinde kullanıldığı belirtilen kendini geliştirici 

mizahın  savunma mekanizmalarıyla da ilişkili olduğu belirtilmektedir. 

(Kuiper, Martin ve Olinger, 1993; Akt: Yerlikaya, 2007). 

Saldırgan Mizah 

Bireyin çevresindekilere alay edici, cinsel içerikli, hor görme ifadeleri 

kullanarak aldığı haz ile onlardan üstün ve güçlü olduğunun neticesinde 

yalnızlaşmakta olduğu ifade edilmektedir (Janes ve Olson, 2000) 

Kendini Yıkıcı Mizah  

Birey kendisini mizah yolu ile karalarken özsaygıyı zedeleyici 

davranışlar sergilediği için bu mizah tarzı sağlıklı nitelikte 

bulunmamaktadır (Kuiper, N. A., Martin, R. A. & Olinger, L. J: akt 

Erözkan, 2009). 

KONU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Toplumumuzda aile içi iletişimsizliklerin yansıması olarak şiddet, 

boşanma vb. vakalarda artışların karşımıza çıktığını dikkate alırsak; bu 

çalışmada, güçlü aile bağlarında etkin olan olumlu mizah yaşantılarının 

aile üyeleri üzerindeki etkileri incelenmek amacıyla aile üyelerinin 

problem çözme becerilerinde çatışmaları mizah yolu ile 

iyileştirmelerine ve etkili iletişim kurabilmelerine yönelik ailede mizah 

içerikli çalışmaların değerlendirilmesi için  mizah tarzları merkeze 

alınarak, aile yaşam döngüsünde  en fazla sorunların yaşanıldığı grup 
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olan  ergenler, üniversite öğrencileri, yetişkin ebeveynler, meslek 

çalışanları kapsamında yapılan kategorik değerlendirmelerin 

bazılarının sonuçları aşağıda özetlenerek belirtilmiştir 

Yurtiçinde Yapılan Araştırmalar  

Evli bireylerin evlilik uyumları  ile mizah tarzları arasındaki ilişkiyi 

incelemek üzere yapılan çalışmada Ankara ili merkezinde çalışan  lise 

ve üstü eğitim düzeyine sahip  yansız örnekleme yoluyla 170 evli birey 

seçilmiştir. İki katılımcı cinsiyet belirtmediği için yanıtları veri setinden 

çıkartılmış ve işlemler 168 kişi üzerinde yapılmıştır. Katılımcıların  

96’sı kadın, 72’si  erkektir. Katılımcıların evlilik süreleri 1-30 yıl 

yaşları 21-56 aralığında değişmektedir. Erkeklerin sahip oldukları 

mizah tarzlarının hiçbiriyle, Çift Uyum Ölçeğinin  alt boyutlarından biri 

olan çift doyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı 

belirtilmektedir. Kadınlarda ise çift doyumu ile kendini geliştirici 

mizah arasında pozitif yönde ve kendini yıkıcı mizah ile negatif yönde 

anlamlı ilişkiler elde edildiği sonucuna varılmıştır. Kadınların kendini 

geliştirici mizah ve kendini yıkıcı mizah puanları ile Çift Uyum 

Ölçeğin’den elde edilen toplam puanlar (çift genel uyumu) arasında 

anlamlı ilişkiler olduğu, erkeklerde ise anlamlı ilişkiler bulunmadığı 

ifade edilmiştir (Güngör; İlhan 2008). 

Evli bireylerin evlilik uyumu ile mizah tarzları ve kaygı düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapılan bir çalışmada ise evlilik 

uyumu, mizah tarzları ve kaygı düzeyi değerlendirme neticesinde   

bireylerin katılımcı mizahla öğrenim durumu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı verilere ulaşılmıştır. Eğitim düzeyi yükseldikçe yıkıcı 
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mizahtan alınan puanların düşmekte olduğu belirtilmiştir (Fidanoğlu, 

2006). 

Ergenlerin mükemmeliyetçilikleri ile mizah duyguları arasındaki ilişki 

ile ilgili çalışmada ise Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Ölçeği ve 

Ergenlikte Mizah Ölçeği sonuçlarına göre kız ergenlerin Çok Boyutlu 

Mükemmeliyetçilik Ölçeği'nin alt ölçeklerinden, düzen alt ölçek 

puanlarının, erkek ergenlere göre yüksek olduğu ve kız ve erkek 

ergenlerin düzen alt ölçek puanları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunduğu belirtilmiştir. Ergenlerin ölçülen mizah duyguları ile düzen, 

ailesel eleştiri, davranışlardan şüphe ve kişisel standartlar alt ölçek 

puanları arasında çok düşük düzeyde bir ilişki tespit edilmektedir. 

Korelasyon katsayıları sıfıra çok yakın olması nedeniyle mizah 

duyguları ile düzen, ailesel eleştiri, davranışlardan şüphe ve kişisel 

standartlar alt ölçek puanları arasında bir ilişki olmadığı yönünde ifade 

edilmektedir (Bozdemir, 2011). 

Mizah kullanımı becerisinin saldırgan davranış üzerindeki etkisi ile 

ilgili çalışmada kullanılan Saldırganlık Ölçeği ve Mizah Yoluyla Başa 

Çıkma Ölçeği analiz sonuçları problem çözme becerileri ile saldırganlık 

arasında anlamlı ilişkilerin bulunduğunu belirtmektedir (Kolburan ve 

diğerleri, 2017). Araştırmadaki problem gereği psikolojik açıdan 

sağlıklı olan, kendini geliştirici ve yapıcı mizah tarzları analiz sonuçları 

doğrultusunda mizah yoluyla bireylerin sosyal yaşamda 

karşılaşabilecekleri sorunlara farklı açılardan bakabilmeleri ve 

sorunları kabul edilebilir yollarla çözebilme becerisi kazanmakta 

oldukları belirtilmektedir (Kolburan ve diğerleri,2017). 
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Yöneticilerin mizah kullanımı ile çalışanların iş tatmini, duygusal 

bağlılık ve lider-üye etkileşimi algıları arasındaki ilişkinin  araştırıldığı 

çalışma kapsamında  olumlu ve olumsuz mizah kullanım derecesini 

belirlemek  için  Yönetici Mizah Ölçeği kullanılmış ve olumlu mizah 

kullanımındaki artışın iş tatmininde artışa neden olduğu olumsuz mizah 

kullanımındaki artışın ise iş tatmininde azalışa neden olduğu 

saptanmıştır (Büyükyılmaz, 2018).Yöneticilerin olumlu ve olumsuz 

mizah kullanımı ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkiye göre 

yöneticilerin daha fazla olumlu mizah kullanımı  duygusal bağlılıkta 

artış ;olumsuz mizah kullanımı ise azalış meydana getirdiği 

belirtilmektedir. Yöneticilerin olumlu ve olumsuz mizah kullanımıyla 

lider-üye etkileşimi arasındaki ilişkide ise olumlu mizah 

kullanımındaki artışın lider-üye etkileşimi algısında artışa neden 

olduğu; olumsuz mizah kullanımındaki artışın ise lider-üye etkileşimi 

algısında azalışa neden olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Yöneticilerin 

daha fazla olumlu mizah kullanmasının iş tatmininde, duygusal 

bağlılıkta ve lider-üye etkileşimi algısında artışa neden olduğu 

dolayısıyla yöneticilerin  iyi niyeti arttırma ve sıcak, sosyal ilişkiler 

geliştirme amacıyla çalışanlarına esprili yaklaşımlarından   çalışanların   

memnun oldukları  belirtilmektedir.  Yöneticisinin fıkralar anlatarak ve 

komik şakalar yaparak kendisiyle ilişkisini geliştirdiğine inanan 

çalışanların hem işine hem örgütüne hem de yöneticisine daha fazla 

bağlandıkları ifade edilmiştir (Büyükyılmaz, 2018). 

Eğitim ve araştırma hastanesinde görevli  hemşirelerin mizah tarzları 

ve mizah tarzlarının çalışma alanlarına göre değişip değişmediğinin 



 

80 AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER 

incelendiği çalışmada hemşirelerin daha çok  kullandıkları mizah 

tarzının katılımcı mizah tarzı olduğu ve hemşirelerin uyumlu-olumlu 

mizah tarzlarını uyumsuz-olumsuz mizah tarzına göre daha fazla 

kullandıkları saptanmıştır. Yoğun ve gergin iş ortamında hemşirelerin, 

kişileri ve çalışma ortamını olumlu anlamda etkileyerek gergin 

zamanları olumlu atlatmaya yararlılığıyla bilinen uyumlu-olumlu 

mizah tarzını daha çok kullanıyor olmasının içinde bulundukları gergin 

iş ortamını olumlu yönde değiştirebilecekleri ve tükenmişliği 

azaltabilecekleri yargısıyla ilişkilendirildiği belirtilmektedir (Bahcıvan 

ve diğerleri, 2016). 

Psikolojik sağlamlık ile iyimserliğin mizahla başa çıkma ve iyilik hali 

ilişkisinde aracılık rolünün olup olmadığına yönelik yapılan çalışma 

bulgusu mizahla başa çıkmanın iyilik halini doğrudan değil, psikolojik 

sağlamlık ile iyimserliğin tam aracılığıyla yordadığı yönündedir. Bu 

durum mizahla başa çıkmanın üniversite öğrencilerinin psikolojik 

sağlamlık ve iyimserliklerini yükseltebileceği; bu yükselmenin de 

öğrencilerin iyilik hallerini güçlendirebileceği şeklinde ifade 

edilmektedir (Satıcı; Deniz, 2017). 

İlköğretim okulu öğretmenlerinin mizah tarzlarının belirlenmesine 

yönelik yapılan çalışmada  ilköğretim okulu öğretmenlerinin  katılımcı 

mizah tarzına daha yakın oldukları saptanmıştır. Erkek öğretmenlerin 

kadın öğretmenlere göre daha fazla saldırgan mizah ve kendini yerici 

mizah tarzına sahip oldukları belirtilmektedir (Altınkurt; Yılmaz, 

2011). 
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 Demokratik ve otoriter ana-baba tutumlarının genç yetişkinlerin 

durumluk mizah tepki düzeylerine etkisini incelemek üzere yapılan 

çalışma sonucunda genç yetişkinlerin durumluk mizah tepki düzeyi ile 

anne-baba algılanan tutumları arasında ilişki olmadığı yönünde 

bulunduğu ifade edilmiştir (Özenç,1998). 

Mizah, mizah tarzları merkeze alınarak, ailevi durumların genç 

yetişkinlerin mizahının gelişiminde oynadığı rolü incelemek amacıyla 

yapılan çalışmada aile ortamının sadece negatif mizah tarzlarıyla ilişkili 

olduğu ve babanın gösterdiği sevgi ve ilginin tarafların arasındaki 

ilişkiyi değiştirdiği saptanmıştır. Dolayısıyla ebeveynlerinin tutumunun 

yansıması olarak şimdilerde genç yetişkinlik döneminde olan 

çocuklarının mizah tarzları üzerinde etkili olmuş oldukları bu kapsamda 

daha yüksek sevginin ve ilginin pozitif mizah tarzları anlamında söz 

konusu ilişkiyi kuvvetlendirdiği belirtilmiştir (Unaran,2018). 

Yurt Dışında Yapılan  Araştırmalar  

Eşler arasındaki ilişkisel iyilik halini anlayabilmek için  olumlu, 

olumsuz, araçsal mizah kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemek 

amacıyla  her evli çiftin her iki üyesi de ayrı ayrı  laboratuvar 

oturumunda ilişkilerinde sorunlu alanı adlandırmaları sonrasında 

tartışmaları için 12 dk. verilerek, İlişkisel Mizah Envanteri ,Kansas 

Medeni Çatışma Ölçeği kullanılarak yapılan çalışmaya göre çiftlerin 

birbirleriyle etkileşime girdiklerinde benzer davranışlar sergiledikleri 

benzer mizah eğilimleri içinde oldukları sonucuna varılmıştır. Olumlu 

mizah tarzını daha fazla kullandıklarını belirten bireylerin daha etkili 
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problem çözme davranışları sergiledikleri belirtilmektedir (Campbell; 

Moroz, 2014). 

Yaşlı yetişkinlerin yaşam memnuniyeti mutluluk ve mizah bakımından 

incelenmiştir. Programın iki temel unsuru nezaket ve sosyal etkileşim 

olduğu belirtilmiştir. Katılımcılar haftada bir kez, 10 haftalık bir 

programdan oluşan sunumları içeren eğitim programına dahil edilmiş 

ve paylaşımlarda bulunmuşlardır. Programın etkisi 10. hafta’nın 

sonunda Yaşam Memnuniyet Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Kişilerarası 

iletişim ve anlayış için her insanın duyguları paylaşmak ve sorunları 

birlikte çözmek adına grupla daha uyumlu hale geldikleri ve birbirlerine 

yardım ettikleri belirtilmektedir. Bu kapsamda mutluluğu ve mizahı 

teşvik etmek için tasarlanmış bir grup programının, yaşlı yetişkinlere 

ölçülebilir faydalar sağlayabileceği ifade edilmektedir. Yaşlanan bir 

popülasyon için geliştirilen Mutluluk ve Mizah Grubu'nun yaşamı 

mennuniyetini arttırmada önemli bir rol oynadığı ve sosyalleşmenin 

bireylerin kendilerini daha rahat, daha az yalnız hissettiği de 

belirtilmektedir (Mathieu, 2008). 

Baba-oğul çatışması sırasındaki sözlü saldırganlık, mizahi iletişim 

davranışları ve ilişkisel memnuniyet’in   incelendiği bir çalışmada 

babalar oğulları için   iki ayrı anket versiyonu ve Oryantasyon Ölçeği 

kullanılmıştır. Bulgulara göre babaların ilişkisel memnuniyeti sözel 

saldırganlıkla değil, daha düşük seviyelerde oğulların mizah 

yönelimleriyle tahmin edilmektedir. Ayrıca, oğulların ilişkisel 

memnuniyeti bildirilenlerle olumsuz yönde ilişkilidir. Oğulların 
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ilişkisel memnuniyeti, her türlü mizahi türün kullanımı ile olumsuz 

yönde ilişkili bulunmuştur (Neuendorf ve diğerleri, 2015). 

Ailesel etkileşimlerde mizah kullanımını  ailevi doyum derecesine  

katkıda bulunup bulunmadığını araştıran bir çalışmada kullanılan  Aile 

memmuniyeti ölçeği sonuçlarına göre ailesel etkileşimlerde mizah 

derecesinin yüksek olması, pozitif olarak yüksek memnuniyet 

düzeylerini işaret ettiği ifade edilmektedir. Çalışma, algılanan mizah ve 

mizahın kullanılıp kullanılmayacağını belirlemeye çalışmıştır ve 

ailenin memnuniyetinin dinamiği üzerinde olumlu bir etkiye sahip 

olduğu belirtilmektedir (Gonzales; Mierop, 2019). 

Mizah, yalnızlık, cinsiyet ve yaşlanma arasındaki ilişkileri inceleyen bir 

araştırmada Romen erkekler’in  Romen kadınlardan  daha sık mizah 

kullandığı bildirilmiştir. Katılımcılar yaş aldıkça, duygularını 

bildirdikleri sosyal yalnızlığın  fazla olduğu belirtilmiştir. Bireyler arası 

iletişimde kadınların mizah kullanımı sosyal bağlar ve dayanışma 

yaratma eğilimine dair olduğu ifade edilmektedir. Yaşlı Romen 

kadınlar kişilerarası iletişimlerinde daha az sosyal yalnızlık 

hissettiklerini bildirmişlerdir. Yetişkinlerin  ne kadar küçük olursa, o 

kadar fazla  başa çıkma stratejisi olarak  bir mizah tarzı kullanma 

eğiliminde oldukları belirtilmiştir. Yaşlı kadınların etkileşimleri sosyal 

bağlantıda olduklarını ve dolayısıyla, azaltılmış bir sosyal yalnızlık 

duygusunu barındırdıkları ifade edilmektedir (Schıau,2016). 
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GİRİŞ 

İkinci Dünya Savaşının ardından psikoloji alanında yapılan 

araştırmalar, ruhsal olarak örselenmiş bireylerin ruh sağlığını onarmaya 

yönelik çalışmaların arttığını göstermektedir (Seligman, 2000). Fakat 

bu yıllardaki ruh sağlığı çalışmalarının özellikle davranış 

bozukluklarını onarmayı esas aldığı vurgulanmaktadır. Patoloji 

merkezli çalışmaların, kişilerin yaşamlarında işlevsel olma hallerinin 

açıklanmasında yetersiz kaldığının anlaşılması (Terjesen, Jacosfsky, 

Froh ve Digiuseppe, 2004) üzerine, “Hastalık modeli” olarak 

nitelendirilen bu yaklaşımda, ruhsal sağlık konusunda çalışanların 

merkeze alması gereken iki unsuru gözden kaçırdığı düşünülmüştür. 

Bunlardan ilki, her bireyin özünde yeniden uyum sağlayabilmesine 

imkan sunan gizil güçlere, yeteneklere sahip olduğuna inanmak, 

diğeriyse kişilerin uyumlarını yapılandırabilmeleri için pozitif yönlerini 

güçlendirmeye odaklanmak olarak belirtilmiştir. Terapötik sürecin çok 

önemli unsurlarından sayılan bu durumların göz ardı edildiğinin 

anlaşılmasına paralel, psikoloji alanında geleneksel bakışın sarsılarak 

bireyin gücünü merkeze alan daha etkili bir anlayış arayışına çıkılmıştır 

(Seligman, 2000). 

Pozitif psikoloji, yaşam boyu bireylerin hayata bağlanarak yaşamı daha 

pozitif bir noktaya taşımalarında destek sağlayan; bireylerin olumlu 

yanlarının geliştirilmesine, pozitif tecrübeler edinmelerine ve iyi oluş 

seviyelerini yükselten programlar vasıtasıyla ruh sağlıklarını korumayı 

merkeze koyan (Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000), yaşamda nelerin 
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olumlu bulunduğuna dair bulguları araştıran bilimsel bir alandır 

(Peterson, 2000). 

Kişinin sahip olduğu güçlere vurgu yapıldıkça psikolojik sağlamlık, 

umut, mutluluk, iyilik hali gibi olumlu kavramların araştırmalarda 

yoğunlaştığı görülmüştür (Karaırmak, 2007; Gable ve Haidth, 2005). 

Pozitif psikolojinin bireylerin güçlü yönlerini vurgulayan 

araştırmalarında öne çıkan kavramlardan biri de psikolojik sağlamlıktır. 

Kimi yazarlarca ikinci doğum olarak nitelendirilen ergenlik dönemi 

kuşkusuz ki kendine özgü dönemsel zorlukları barındırır. Fransız 

psikanalist Dolto ergenlerin bu dönüşüm sürecini kabuk değiştiren 

yengeçlere benzeterek, yaşama alışmaya çalıştıkları bebeklik 

dönemlerindeki kadar dayanıksız ve kırılgan olduklarını belirtir. Bu 

dönem, bireyin kendini tanımladığı ve bir sonraki dönemsel krize (orta 

yaş krizi) kadar üzerine giyeceği kimliğini bulduğu, cinselliğini 

keşfedip, ölüm gerçeğini araştırdığı dolayısıyla da ergen için pek çok 

alanda var olmaya çalışılan bir zaman aralığıdır (Parman, 2012). 

Bu noktada, zorlu yaşam olaylarının üstesinden gelme kapasitesi, 

kusursuz bir dünyadan çok zorluğun ortasında bile güven ve 

iyimserlikle hareket etmemize izin veren bir özellik (Ginsburg, 2006) 

olarak ifade bulan psikolojik sağlamlık kavramı son yıllarda daha çok 

tartışılır olmuştur. Özellikle ergenlerle ve üniversite öğrencileri ile 

yapılan çalışmalar artmıştır.  
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Araştırmaların risk ve koruyucu faktörler açısından psikolojik 

sağlamlığı incelediği, riskli bulunan gruplardaki çocuk ve ergenlerin 

psikolojik sağlamlıklarını etkileyen özelliklerin ve koruyucu faktörlerin 

neler olduğunu ortaya koymaya çalıştığı görülmektedir (Kurt, 2013). 

Bu çalışmada ergen psikolojik sağlamlığında etkili olan faktörler 

üzerinde yapılan araştırmalar ve ilgili yayınlar gözden geçirilmiştir. 

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK 

“Resilience”, Latince “resilire” (geri tepme), meydan okumada pozitif 

uyumla ilişkili genel bir kavramdır. Bu terim; fiziki bilimler ve 

mühendislikte, strese veya gerilime kırılmadan dayanma kapasitesi 

veya yay ve lastik bant gibi orijinal şeklini kurtarmaya karşılık gelir. 

İnsan gelişimiyle ilgili bilimlerde, “resilience”ın travmatik 

deneyimlerden kurtulmayı, yaşamda başarılı olmak için dezavantajların 

üstesinden gelmeyi ve hayattaki görevlerde iyi işlevsellik 

gösterebilmek için strese dayanabilmeyi içeren geniş ve çeşitli 

anlamları vardır. Esas itibariyle, resilience, zorlayıcı yaşam 

deneyimlerinde ortaya çıkan olumlu uyum veya gelişim kalıplarını 

ifade eder  (Masten ve Gewirtz, 2006, s. 1).  

Türkçe’de “resilience”ın karşılığı olarak; “yılmazlık” (Demirbaş, 2010; 

Gürgan, 2006; Öğülmüş, 2001), “kendini toparlama gücü” (Terzi, 2006; 

Üzbe Atalay ve Kurt Ulucan, 2018), “psikolojik sağlamlık” (Akar, 

2018; Gizir, 2007), “dayanıklılık” (Eminağaoğlu, 2006; Taşğın ve 

Çetin, 2006) ve “psikolojik dayanıklılık” (Basım ve Çetin, 2011) gibi 

farklı kavramsallaştırmalara yer verildiği görülmüştür. 
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Alanyazında karşılaşılan psikolojik sağlamlık tanımlarından bazıları 

aşağıda sunulmuştur. 

“Yaşamdaki zor durumların üstesinden gelerek sağlıklı uyum becerisi 

göstermektir” (Üzbe Atalay, ve Kurt Ulucan, 2018). 

“Zorluklar karşısında, pozitif uyum gösterebilmeyi anlatan dinamik bir 

süreçtir” (Cicchetti, 2010). 

“Çocukların stres içeren durumların üstesinden nasıl geldikleri ve 

travma sonrası iyileşmeleri üzerine genel bir kavramdır” (Murphy, 

1987). 

“Olağanüstü koşullara uyum gösterebilen, zorluklar karşısında olumlu 

ve beklenmedik sonuçlara ulaşabilen bireyleri tanımlamak için 

kullanılmaktadır” (Fraser, Richman ve Galinsky, 1999, s. 136). 

“Dışarıdan gelen tehlikeli durumlar karşısında kişilerin zarar görmesini 

engelleyen ve kişilerin tepkilerini olumlu yönde etkileyen koruyucu 

faktörlerdir” (Rutter, 1987). 

“Zorluk ve tehdit içeren koşullara rağmen başarılı bir uyum kabiliyeti 

sergilemek, bunun için gayret edebilmek ve başarıya ulaşmaktır” 

(Masten, Morison, Pellegrini ve Teliegen, 1990). 

En kapsamlı tanımlamayı yapanlardan biri olan Rutter’a (1985) göre 

ise, yaşam süresince karşılaşılan zorlukların etkilerinin 

farklılaşmasında rol oynayan içsel ve dışsal riskler ve koruyucu 

süreçlerin etkileşimini kapsayan dinamik bir süreç olarak 

kavramsallaştırılmıştır.  
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Rutter (1987), üç tip sağlamlık durumundan bahsetmektedir: 

a) Bulunduğu risk içeren ortamlara rağmen beklenenden daha 

başarılı olan çocuklar 

b) Stres içeren durumların yaşanmasına rağmen pozitif uyum 

gösterenler 

c) Travmalardan sonra gelişim gösterebilenler 

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER  

Yukarıda da ayrıntılı olarak açıklandığı gibi alan yazın incelendiğinde 

evrensel olarak kabul edilmiş bir psikolojik sağlamlık tanımı olmadığı 

ancak farklı çok tanımda üç ortak noktanın temel olarak vurgulandığı 

görülmüştür. Bunlar; 

a) Riskler/zorluklar 

b) Olumlu uyum gösterme/yeterlilik/baş etme  

c) Koruyucu faktörlerdir (Gizir, 2007, s. 115).  

Risk Faktörleri 

Masten ve Reed (2002), psikolojik sağlamlıktan söz edebilmek için 

bireyin bir çeşit güçlüğe ya da riske maruz kalması gerektiğini söyler. 

Diğer koşullarda bu çocuk ve ergenler “yeterli veya yetkin”, “uyumlu” 

veya yalnızca “normal” olarak nitelendirilir. Benzer şekilde Garmezy 

(1993) ve Masten (2001) de risk ya da zorluk içermeyen bir durum söz 

konusu ise psikolojik sağlamlıktan bahsedilemeyeceğini belirtir. 

Psikolojik sağlamlık çalışmalarında, özellikle de çocuklar ve ergenler 

üzerine olanlarda çok çeşitli risk etkenlerinden söz edilmektedir. 

Gizir’in (2007) çalışmasında psikolojik sağlamlık araştırmalarında 
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üzerinde durulan risk faktörleri bireysel, çevresel ve ailesel risk 

faktörleri olarak gruplandırılmıştır. Bu risk faktörleri aşağıda 

sayılmıştır: 

1) Bireye ilişkin risk faktörleri 

• Erken doğum 

• Olumsuz yaşantılar 

2) Ailevi risk faktörleri 

• Ebeveynin hastalık veya psikopatolojisi 

• Ebeveyn boşanma/ölüm durumu veya tek ebeveynle yaşama 

• Ergenlikte annelik durumu 

 

3) Çevreye ilişkin risk faktörleri 
 

• Yoksulluk ve ekonomik koşulların zorluğu 

• Çocuk ihmal ve istismar durumu 

• Toplumsal travmalar (savaş/ doğal afet…gibi) 

• Toplumsal şiddet ve aileye ilişkin felaketler 

• Evsizlik  

 

Koruyucu Faktörler 

Luthar (2015) ile Masten ve Powell (2003), maruz kalınan riskler aynı 

olsa da gelişimini uyumlu olarak sürdürebilen bireyler ve gelişimsel 

görevlerini karşılamada zorlanan bireyler arasındaki farklılıkları 

oluşturan değişkenleri koruyucu faktörler olarak değerlendirmek-



 

 97 

tedirler. Koruyucu faktörlerin işlevsel yönünü açıklayan bu 

değerlendirmeye göre dört temel tipi vardır (Rutter, 1987): 

1) Risklerin etkisini hafifletici olanlar 

2) Zor durumlardan sonra gelişen olumsuzluklar silsilesinin 

etkilerini azaltanlar 

3) Başa çıkma yoluyla bireyde benlik saygısı ile yeterliliğin 

gelişimini ve sürdürülmesini destekleyenler 

4) Bireyin yaşamına yeni fırsatlar ve olumlu kaynaklar sunanlar 

Bu sınıflandırmadan farklı olarak bazı araştırmalarda (Olsson ve 

diğerleri 2003; Gizir, 2007) koruyucu faktörler; bireysel, ailesel ve 

çevresel koruyucu faktörler olarak gruplandırılır. Gizir’in (2007) 

detaylı olarak sunduğu bu gruplandırma aşağıda gösterilmiştir. 

1) Bireysel Faktörler: 
 

• Zeka 

• Kendilik değeri ve özyeterlilik  

• Bireysel farkındalık ve öz-kabul 

• Akademik başarı 

• Olumlu mizaç 

• İç kontrol odağı 

• Özerklik 

• Yaşamsal hedeflerin varlığı ve geleceğe dair pozitif beklentiler 

• Problem çözme becerilerinde etkililik 

• Umut ve iyimserlik duygusu 
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• Mizah duygusunun olması 

• Sosyal yeterlilik 

• Sağlık durumu, cinsiyet ve yaş 

 

2) Çevresel Faktörler: 
 

• Destekleyen bir yetişkin ile kurulmuş pozitif ilişkiler 

• Etkili sosyal kaynaklar (nitelikli okul/gençlik merkezi ve 

organizasyonları) 

• Arkadaş ilişkileri 
 

3) Ailesel Faktörler: 
 

• Çocukla ilgili olumlu ve gerçekçi beklentiler 

• Destekleyici anne-baba ya da aile üyelerinden her hangi biriyle 

kurulan iyi ilişkiler 

Tehdit içeren koşullarda çocukların uyum göstermelerinde rol oynayan 

bireysel kişilik özelliklerinin yanı sıra ailesel ve çevresel faktörlerin de 

önemi vurgulanmıştır. Sağlamlık araştırmalarında uzlaşma sağlanan bir 

nokta şudur ki; çocuk veya ergenin aile bireylerinden en az biri ile 

(ebeveynlerden biri ya da kardeş) iyi bir yakın ilişki içinde olması, 

çocuklarına yönelik gerçekçi ve olumlu beklentileri olan anne-baba 

tutumu, çocukların etkin bir şekilde takibi (monitoring) gibi hususlar 

riske maruz kalan çocuk ve ergenlerin akademik ve sosyal alanlarda 

başarılarının artmasında ve adapte olmalarında kritik bir önem 

taşımaktadır (Benard, 1991; Masten ve Coatsworth, 1998). 
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Olumlu Sonuçlar (Positive Outcomes) 
 

Psikolojik sağlamlık ile ilgili araştırmalara bakıldığında riskli 

durumları belirlemek ve tanımlamak yeterli olmamaktadır. Üzerinde 

durulan sosyal ve akademik konular yönünden yetkinlik/yeterlik gibi 

olumlu sonuçları belirlemek de istenmiştir (Gürgan, 2006, s. 49). 

Spesifik olarak “uyum veya gelişim için ciddi tehditlere rağmen iyi 

sonuçlar” olarak tanımlanan sağlamlık (Masten, 2001) hem nasıl 

davrandığımızı hem de iç güçlerimizi ya da kaynaklarımızı ifade eder. 

Yapılan araştırmalar, olumlu sonuçlarla ilgili uzun bir özellik listesi 

belirtmektedir. Ayrıca, çocukların yaşamlarında bazı koruyucu 

mekanizmaların işlediği ifade edilmiştir. Koruyucu mekanizmalar 

tercih edilen sonuçları destekleyen süreçler ve faktörlerdir (Ungar, 

Dumond ve Mcdonald, 2005). Rutter ve meslektaşlarına göre bunlar 

sekiz özellikte toplanmaktadır. 

1) Çocuğun riske duyarlılığını, genellikle başarılı başa çıkma 

deneyimleriyle azaltmak 

2) Anne-babanın ergenlerin sosyal faaliyetlerini yeterince izlemesi 

yoluyla ergenin çevresindeki mevcut risklerden etkilenme 

olasılığını azaltmak 

3) Negatif zincirleme reaksiyonları azaltmak (böylelikle, örneğin 

aile çekişmesi gibi bir sorun ailenin çöküşüne yol açmaz) 

4) Olumlu zincirleme tepkileri arttırmak 

5) Stresle başarılı bir şekilde başa çıkan deneyimler yoluyla özgüven 

ve öz-yeterliliği teşvik etmek 
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6) Çocuğun karşılaştığı riskleri etkisiz hale getirmek veya telafi 

etmek (istismara uğramış bir çocuğun güvenli ve sevgi dolu bir 

bakıcı/bakım veren evine yerleştirilmesi gibi) 

7) Değişim ve büyüme için olumlu fırsatlar yaratmak (örneğin iyi 

okullara ve rekreasyon tesislerine, antrenörlere ve ekipmanlara 

erişim sağlandığında olduğu gibi) 

8) Umutsuzluğun, çaresizlik duygusunun yerini alabilmesi için 

olumsuz yaşam olaylarının bilişsel olarak işlenmesini teşvik 

etmek (Akt. Ungar ve diğerleri, 2005) 

 

PSİKOLOJİK YÖNDEN SAĞLAM ÇOCUK VE ERGENLERİN 
ÖZELLİKLERİ 

 

Psikolojik sağlamlık üzerine yapılan çalışmalarda zorlu yaşantılar 

karşısında dayanıklılık sergileyen çocuk ve ergenlerin sahip oldukları 

özellikleri bireysel, ailesel, toplumsal ve kültürel özellikler olarak 

sınıflandırılmıştır. Ungar ve meslektaşları (2005) çalışmasında 

psikolojik sağlamlık ile ilişkili olan bu özellikleri aşağıdaki gibi 

listelemişlerdir. 

Bireysel Özellikler: 

• Geçmiş ya da mevcut entelektüel ve fiziksel yetkinlik 

• Özyeterlilik/içsellik 

• Probem çözme becerisi 

• Olumlu kendilik değeri 

• Mizah anlayışı /yaratıcılık 

• Öz farkındalık veya içgörü 
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• Amaç ve beklenti /kişisel sorumluluk alma 

• Sağlıklı cinsel kimlik 

• Azim 

• Başkalarına karşı empati  

• Duruma uygun özerklik ve bağımsızlık veya bağımlılık  

• Tinsellik (Maneviyat /İnanç) 

• Zamanı kullanmada etkinlik 

• Girişim ve planlama 

• İfade gücü 

• Olumlu görünüm / iyimserlik / umut 

• Ahlak 

 

Ailevi Özellikler 

• Anne-babaların çocuklarını yaşlarına uygun olarak izlemesi 

• Ailede çatışma düzeyinin düşüklüğü 

• Ebeveynliğin niteliği 

• Ailede problem çözmede ortaklık 

• Aile üyelerinin gereksinimlerini ve sosyal beklentilerini 

karşılamak için yeterli finansal kaynaklar 

• Tehdit edici ya da tehlikeli aile etkileşimlerinin önlenmesi 

• Ailenin duygusal tatmini 

• Esneklik 

 

Çevresel Faktörler (Akran, okul, topluluk…) 

• Gerektiğinde rehberlik sağlayacak mentörün mevcudiyeti 
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• Riskin etkilerini gideren toplumsal kaynaklara erişim 

• Güvenli ortamlara yakınlık 

• Tehdit içeren ve damgalayıcı ortamlardan uzak kalmak 

• Topluluk içinde başarı beklentileri 

• Algılanan sosyal destek 

• Okula ve fırsatlara erişim 

• Yaşa göre mesleki fırsatlar 

• Grupta anlamlı rol almak 

• Boş zamanların etkin kullanımı 

• Madde kullanımının olmaması/uygun kullanımı 

• Dini bir kuruluşa bağlılık, manevi destek 

 

Toplumsal Özellikler 

• Diğerleriyle anlamlı ilişkiler ve sosyal bağlar 

• Okul, ev, topluluk ve akranlarla olan ağların korunması 

• Sosyal yeterlik  

• Stres yönetimi 

• Başkaları tarafından olumsuz ve kontrol davranışlara karşı koyma 

becerisi, atılganlık 

• Kişilerarası problem çözme becerisi 

• Akranları tarafından tehdit edildiğinde özgüvenini geri kazanma 

kapasitesi 

• Planlama yeteneği 

• Başkalarıyla olumlu etkileşime girme, olumlu ilgi gösterme 
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Sosyo-Kültürel Özellikler 

• Sosyal statü düzeyi (zenginlik) 

• Ailenin mali durumunda istikrar 

• Tutarlı ve ilişkisel bir dünya görüşü  

• Olayları, toplum normlarına uygun şekilde normatif ya da stresli 

olarak algılamak (Ungar ve diğerleri, 2005). 
 

ERGENLİK VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK 

 

Ergenlerde psikolojik sağlamlık üzerine literatürde kısaca iki odak 

noktası olduğu düşünebilir (Olsson ve arkadaşları 2003). 

1) Belirli risk durumları ile tanımlanan genç popülasyonunun psiko-

sosyal akıbetinin incelenmesi 

2) Uyum sağlamada, başarı gösterebilmede önemli olan koruyucu 

mekanizmaların incelenmesi 
 

Pollock (1989), psikolojik sağlamlığın erken çocukluk döneminde 

gelişimini, Erikson’un “özerkliğe karşı utanç ve kuşku” olarak 

adlandırdığı dönemdeki gelişim dönemi özellikleri ile 

açıklanabileceğini belirtmektedir. Çocukların yürüme, koşma, tuvalet 

eğitimi kazandığı zamanlar 1-3 yaş dönemidir. Kendini keşfederek bu 

davranışları kendisi yapmaya çalışıp denetler. Neler yapacağının 

ayırdına varan çocukta özerklik ve özgüven gelişmeye başlar. 

Ebeveynleri tarafından bağımsızlıkları yönünde cesaretlendirilen, hatalı 

durumlarda endişeleri yatıştırılan çocukların kendilerine olan güvenleri 

gelişecektir. Bu durum, ileri yaşlarda denetim ve bağımsız davranış 
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geliştirmelerinde etkili olacaktır. Ebeveynleri tarafından davranışları 

onaylanmayan, aşırı korunan çocuk becerilerinden şüphe, 

davranışlarından utanç duyar. Öyleyse, çocuğun özerklik duygusu 

edinmesi, etkili karar verme, denetim ve zorluklarla başa çıkma gibi 

alanlarda bireysel özelliklerine güvenmesi için erken çocukluk 

döneminde özerklik duygusu edinmiş olması önem taşır (Akt. Terzi, 

2005, s. 19). 

 

Ergenlerin psikolojik sağlamlığını artıran faktörler genelde üç alanda 

tartışılır: Birey olarak gençler, onların aileleri ve içinde yaşadıkları 

toplum (Garmezy, 1991; Werner, 1995). Daha genişletilmiş bir 

çerçevesi ise bireydeki, ailedeki ya da akran çevresindeki (sosyal düzey 

faktörleri) ve tüm okul ortamındaki (toplumsal düzey faktörleri) 

koruyucu süreçleri (kaynaklar, yeterlilikler, yetenek ve beceriler) 

içerebilir (Olsson ve ark., 2003). 

Olsson ve arkadaşlarına (2003) göre, bu alanın zorluğu, ergenlikte 

olumlu gelişimsel sonuçları olan, uygulanabilir en iyi müdahaleleri 

geliştirmek için sonunda bilgi veren bilimsel olarak test edilebilir 

sağlamlık teorileri geliştirmektir. Ergenlerin psikolojik sağlamlığı ile 

ilgili literatürün gözden geçirilmesinden sonra, araştırma faaliyetlerinin 

çoğunun, bireysel düzeyde koruyucu süreçler, aile düzeyinde süreçler 

ve topluluk düzeyinde koruyucu süreçler olmak üzere üç düzeyde var 

olan koruyucu süreçlere odaklandığı açıktır. Bu alanda yapılan 

çalışmalar araştırmacıların psikolojik sağlamlık çalışmalarında 

baktıkları psiko-sosyal faktörlerin genişliğini göstermektedir. 
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KONU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde psikolojik sağlamlık araştırmalarından aileye ilişkin 

faktörleri konu alan yurt içi ve yurt dışı çalışmalara yer verilmiştir. 

Yurt İçi Araştırmalar 

Özcan’ın (2005) liseli öğrencilerle yaptığı araştırmaya göre, anne-

babası boşanmamış olan öğrencilerin psikolojik sağlamlık özellikleri ve 

koruyucu faktörler, anne babası boşanmış olan öğrencilerden daha 

yüksektir. Elde edilen başka bir çıktı, ebeveynlerinin boşanmış olup 

olmadığı, öğrencilerin sağlamlık özelliklerini ve koruyucu etkenleri 

önemli düzeyde yordadığı, cinsiyet değişkeninin ise önemli bir 

yordayıcı olmadığıdır. Anne babası birlikte olmayan çocukların birlikte 

olanlara oranla psikolojik sağlamlık özelliklerinden ikisi daha düşük 

düzeydedir. Bunlar amaçlar ve özlemler ile problem çözme becerisidir. 

Yılmaz ve Sipahioğlu’nun (2012) araştırmasında ergenlerin tek 

ebeveyn ile yaşıyor olma durumları psikolojik sağlamlık için risk 

faktörü olarak kabul edilmiştir. Bu risk faktörünün varlığına rağmen 

olumlu sonuca götüren koruyucu etkenlerin neler olduğuna bakılmıştır. 

Araştırma sonucuna göre ailesiyle beraber yaşayan öğrencilere kıyasla 

tek ebeveyni olanların ev içi ilişkilerde ilgi, ev içi faaliyetlere katılma 

ve yüksek beklentiler koruyucu etkenleri daha yüksek çıkmıştır. Buna 

karşın problem çözme, amaçlar ve eğitim beklentileri koruyucu 

etkenleri tek ebeveyn ile beraber yaşayan ergenlerde daha yüksektir.  
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Altundağ (2013)’ın çalışmasında ebeveyni boşanan ergenlerin 

psikolojik sağlamlıklarında yaşam doyumu ve yılmazlık seviyelerinin 

yordayıcı etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda ebeveyni boşanan 

ergenlerin psikolojik sağlamlık, yalnızlık ve yaşam doyumlarında 

cinsiyet yönünden anlamlı bir fark bulunmadığı, ancak psikolojik 

dayanıklılık ölçeği alt boyutlarında yer alan okul desteği boyutunda 

kızlarda daha yüksek puanların çıktığı bulgularına ulaşılmıştır. 

Ebeveyni boşanmış olan ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri ve 

yaşam doyumları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Yalnızlık değişkeninin ebeveyni boşanan ergenlerde psikolojik 

sağlamlığı yordamada anlamlı bir değişken olduğu tespit edilirken, 

ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri ile yalnızlık düzeyleri 

arasında negatif yönlü güçlü bir ilişki bulunmuştur.  

Onat (2010), 200 lise birinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirdiği 

çalışmasında, demokratik ve otoriter olarak algılanan ana-baba 

tutumlarının öğrencilerin yılmazlık düzeylerine olan etkilerine 

bakmıştır. Araştırmaya göre, anne-babalarını otoriter olarak algılayan 

öğrencilerin psikolojik sağlamlıkları demokratik olarak algılayanlara 

göre anlamlı ölçüde düşüktür.  

Bu çalışmayı destekleyen Kılıç’ın (2014) çalışmasında da algılanan 

ebeveyn tutumlarına göre üniversite öğrencilerinin psikolojik 

sağlamlıklarının farklılaştığı belirtilmiştir. Kılıç, demokratik olarak 

algılanan ebeveyn tutumunun bireye öz saygı ve öz sevgi veren, 

destekleyici, öz güven aşılayan, var olan güçlerinin gelişimini 

destekleyen yaklaşımına karşın, ilgisiz ve otoriter olarak algılanan 
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ebeveyn tutumunun bireyi yargılayan, dışlayan, ihmal eden ve 

engelleyen tutumunun bu sonucu doğurmuş olabileceğini belirtmiştir.  

Bir başka çalışmada (Acar, 2018) ise “demokratik” tutum gösterilen 

ergenlerin, “ilgisiz” tutum gösterilen ergenlere göre; “otoriter” tutuma 

maruz kalan ergenlerin de “ilgisiz” tutuma maruz kalanlara kıyasla 

psikolojik sağlamlıkları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Psikolojik sağlamlık ile ilgili çalışmalar, risk faktörleri ile koruyucu 

faktörler üzerinde daha çok durmaktadır. Kabasakal ve Arslan (2014) 

da çalışmasında ergenlik döneminde aile içi problemler arttıkça 

ergenlerde psikolojik sağlamlığın öğesi olan koruyucu faktörlerin 

azaldığını, risk faktörlerinin ise arttığını belirtmiştir. Bu çalışma aile 

işlevleri ile ergenlerde psikolojik sağlamlığı içsel ve dışsal koruyucu 

faktörler açısından inceleyen bir başka çalışma (Çataloğlu, 2011) ile de 

paraleldir. Söz konusu çalışmada aile işlevlerinin ergen psikolojik 

sağlamlığının yordayıcısı olduğu, algılanan ailevi işlevlerin olumlu 

olmasına bağlı olarak koruyucu faktörlerin artması ve sağlamlık 

düzeyinin yükseleceği belirtilmiştir.  

Yine Topbay’ın (2016) çalışmasında kullanılan aile değerlendirme 

ölçeğinden elde edilen sonuca göre aile işlevleri; sağlıklı ve sağlıksız 

diye sınıflandırılmıştır. Bulgulara göre aile işlevleri açısından sağlıklı 

bulunan ergen grubunun sağlamlık puanlarının, sağlıksız olan ergen 

grubuna göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Tüm bu çalışmalara dayanarak ergenlerin aile işlevlerinin psikolojik 

sağlamlık düzeylerini yordayan anlamlı bir değişken olduğu 

söylenebilir. 
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Saka ve Ceylan (2018) tarafından yapılan çalışma, aile yapılarının 

ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerine olan etkisi incelenmek 

üzere geniş, çekirdek ve parçalanmış aile yapısına sahip 13-16 yaş 

arasında 352 ergen ile yürütülmüştür. Araştırmaya göre çekirdek aile, 

geniş aile ya da parçalanmış aile yapısına sahip olmalarının psikolojik 

sağlamlıklarını anlamlı düzeyde farklılaştırmadığı görülmüştür. Aile 

yapısı ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkiyi araştıran farklı 

çalışmalar da (Tanrıkulu, Sülükoğlu ve Meşeli, 2015; Bahadır, 2009; 

Ergün, 2016) bu bulguları destekler niteliktedir.  

Aile gelir düzeylerine göre bakıldığında Ergün’ün (2016) 

araştırmasında negatif yönlü bir sonuca ulaşılmıştır. Bu çalışmaya 

paralel olan başka bir çalışma da Çetinkaya’nın (2018) çalışmasıdır. 

Buna göre öğrencilerden aile ekonomik düzeylerini “düşük” olarak 

algılayanların “yüksek” olarak algılayan öğrencilere göre psikolojik 

sağlamlıkları (kendini toparlama gücü) daha düşüktür. 

Yurt Dışı Araştırmalar 

Psikolojik sağlamlık konusuna dair en kapsamlı boylamsal araştırma 

olarak değerlendirilen Werner ve Smith (1992) tarafından yapılan 

araştırma Hawaii’deki Kauai adasındaki 698 çocuk üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. 40 yıl boyunca izlenen bu çocuklarda yüksek risk 

çevrelerinde büyümenin etkileri araştırılmıştır. Çocukların yüksek risk 

grubu olarak değerlendirilme nedeni, %54’ünün ailesinin yoksul olması 

ve yaklaşık 1/3’ünün ebeveyninde boşanma, şiddet, mühim sağlık 

sorunları, alkol bağımlılığı ve akıl sağlığını kötü etkileyen durumların 

olmasıdır. Araştırmada yer alan çocukların yarısı yoksulluk içinde 
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büyümüş, 2/3’ünde ilk 10 yıllık yaşantılarında önemli derecede 

öğrenme güçlüğü yaşandığı, 1/6’sına zihinsel engelli tanısı konulduğu 

görülmüştür. Bu çocukların neredeyse 1/3’inin son derece normal genç 

yetişkinler oldukları saptanmış ve onlara “sağlam” çocuklar denmiştir. 

Bu çocukları diğer çocuklardan ayırt eden etmenleri saptamak üzere bu 

çocukların bireysel, ailevi ve çevresel özelliklerini incelemişlerdir. 

Akranlarına kıyasla daha meraklı, empatik, becerikli, özerk ve akran 

ilişkilerinde başarılı oldukları, sorun çözme becerilerinde daha yeterli 

oldukları ifade edilmiştir (Akt. Çataloğlu, 2011, s. 61). 

114 kız, 90 erkek çocuk ile başlayan ve 10 yıl izlenen boylamsal bir 

çalışmada (Masten ve diğerleri, 1999) pek çok farklı metot ve 

katılımcıdan yararlanılarak çocukluktan ergenliğe, yeterliliğin üç temel 

kümesi (akademik başarı, hal/tavır/davranış, akran ilişki yeterliği),  

farklı tür zorluklar ve temel psikolojik destek kaynakları 

değerlendirilmiştir. Daha iyi entelektüel işlevsellik ve anne-baba 

kaynağı, zorluk kümelerine karşı, çoklu-kronik zorluklarda dahi iyi 

sonuçlar ile ilişkilendirilmiştir. IQ ve iyi anne babalığın anti-sosyal 

davranışa karşı koruyuculuğu olduğu görülmüştür. Dayanıklı ergenler, 

yaşıtlarına kıyasla, daha düşük güçlüğe ve ortalama ya da ortalamanın 

üstünde iq, ebeveynlik edebilen anne-baba ve psikolojik iyi oluşa 

sahiptir. Dayanıklı bireyler, kaynakları az ve olumsuz duygulanımları 

yüksek olan güç ve uyumsuz akranlarından belirgince ayrılırlar. 

Sonuçlar gösteriyor ki, yüksek iq ve iyi ebeveynlik alabilmek çocuğun 

gelişiminde çeşitli zorluklara karşı koruyucu olan temel uyum 

sistemlerinde belirleyicidir. 
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Carbonell ve arkadaşları (2002), ergenlik döneminde depresyon riski 

taşıyan bireylerin psikolojik yönden sağlam genç erişkin olmalarında 

rolü olan koruyucu faktörlerle olan ilişkisini araştırmışlardır. 

Boylamsal ve toplum temelli olan bu çalışmada tek yaş grubunun 

psikososyal gelişimini 5 yaşından (1977) 26 yaşına (1998) kadar 

izlemişler ve şunları belirtmişlerdir. Çocukluk çağında depresyon riski 

bulunan bireylerde önemli koruyucu faktörler aile uyumu, kendilerine 

yönelik olumlu değerlendirmeler ve kişiler arası ilişkilerin iyiliğidir. 

Bulgular, depresyona maruz kalan ergenler için önleme ve tedavi 

programlarının geliştirilmesine yardımcı olabilir. 

Rajendran ve Videka (2006), yaşları 11 ve 15 arasında değişen 816 

ergen ile yaptıkları araştırmalarında, birtakım riskli durumlara (şiddet, 

kötü muamele ve yoksunluk gibi) maruz kalmış olan ergenlerin ilişkisel 

ve akademik sağlamlık konusunu incelemişlerdir. Bu analiz, kişiler 

arası katkı sağlayanların önemini ortaya koymaktadır. Geniş sosyal 

yetkinlik ve aynı zamanda bakım veren ile kaliteli bir ilişkinin 

psikolojik sağlamlığın inşasındaki katkısı çok güçlüdür. Psikolojik 

sağlamlık ile akademik yetkinlik arasındaki mesafe şaşırtıcı derecede 

küçüktür ve bu konu daha çok üzerinde durmayı hak etmektedir. 

Araştırma ayrıca ergenlerin psikolojik sağlamlıklarının bileşenlerini 

sosyal yetkinlik, aidiyet duygusu ve akademik başarı olarak sunmuş 

özellikle sosyal yetkinlik ile aidiyet duygusunun psikolojik sağlamlığa 

olan etkisinin çok güçlü olduğunu vurgulamıştır. 

 



 

 111 

Kim ve Yoo (2010) tarafından kanser hastası okul çağındaki çocukların 

psikolojik sağlamlığı ile ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla 

yaptıkları çalışmanın katılımcıları veri toplamadan en az 6 ay önce 

kanser teşhisi konan 10-15 yaş arası 74 çocuktur. Bu çalışmadan elde 

edilen bulgu şöyledir: Daha yüksek aile işlevi bildirenler ile 

arkadaşlarıyla ve öğretmenlerle pozitif ilişki içinde olanların psikolojik 

sağlamlıkları diğer akranlarından yüksektir. Bu çalışma, aile ve 

arkadaşlarla kurulan sosyal ilişkilerin koruyucu faktör olduğu fikrini 

desteklemektedir. Ayrıca çalışmada aile, öğretmen ve arkadaşlar gibi 

çevresel faktörlerin cinsiyet, yaş, dini inanç ve akademik performans 

gibi kişisel özelliklerden kaynaklanan demografik faktörlere kıyasla 

kanserli çocuklarda psikolojik sağlamlık için daha belirleyici olduğu 

belirtilmiştir. İki değişkenli analiz sonuçları aile uyumunun, 

arkadaşlarla ve öğretmenlerle ilişkinin, psikolojik sağlamlıkla 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Çok değişkenli regresyon analizi yapıldığında, arkadaşlarla ve aile 

işleviyle olan ilişki istatistiksel olarak anlamlı ancak öğretmenlerle 

ilişki artık anlamlı değildir. Bu sonuçlar kanserle okul çağındaki 

çocukların arkadaşlarıyla ve aile işlevleriyle ilişkilerinin diğer tüm 

değişkenler kontrol edildikten sonra bile psikolojik sağlamlık üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle 

öğretmenlerle olan ilişki, arkadaşlarla olan ilişkiyi önemli ölçüde 

etkileyebilir; çünkü öğretmenin hasta çocuğa karşı tutum ve 

davranışları diğer çocukları etkileyecektir. Olumlu aile işlevine ek 

olarak, arkadaşlarla ve öğretmenlerle iyi ilişkiler kanserli çocukların 

sağlamlığını artıran önemli faktörlerdir. Okul, çocukların sosyal 
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becerileri öğrendiği ve öz kimliğini ve öz saygısını geliştirdiği önemli 

bir yerdir. Özetle arkadaş çevresinden sağlanan desteğin, çocukların 

kanser deneyimiyle başa çıkmasına yardımcı olduğu belirtilmiştir. 

Akran zorbalığı yaşayan öğrencilerin psikolojik sağlamlığında ailelerin 

rolünün incelendiği araştırmaya (Bowes, Maughan, Caspi, Moffitt ve 

Arseneault, 2010) göre, ev ortamında koruyucu faktörlerin varlığı (aile 

bireylerinin ilgisi, ev ortamının sıcaklığı gibi) akran zorbalığı yaşayan 

çocukların uyum süreçlerinin gelişiminde etkilidir. Araştırma, anne-

baba ve çocuk arasındaki sıcak ilişkinin psikolojik sağlamlık 

konusunda önemli bir koruyucu faktör olduğunu ifade etmiştir. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada ergenlerin psikolojik sağlamlıklarını etkileyen faktörleri 

inceleyen çalışmalar değerlendirilmiştir. Ergen psikolojik sağlamlığın-

da rol oynayan değişkenler ile yordayıcıların belirlenmesi, ergen 

bireylerin hem bu dönemlerini sağlıklı geçirmeleri hem de bir üst 

gelişim dönemini sağlıklı yetişkinler olarak sürdürmeleri açısından 

önem taşır. Bu gereklilik nedeniyle olmalı ki; son yıllarda ülkemizde 

ergenler ve üniversite öğrencileriyle bu konuda yapılmış çalışmaların 

sayısı giderek artmıştır. 
 

Genel olarak psikolojik sağlamlık araştırmaları risk ve koruyucu 

faktörler yönünde yoğunlaşmıştır. Ancak ülkemizde araştırmalarda risk 

faktörünün koruyucu faktörler kadar araştırmalara dahil edilmediği 

dikkat çeken sonuçlardan biridir (Işık, 2016). Ergenlere yönelik olan 

çalışmaların da koruyucu faktörler üzerinde daha fazla durduğu 
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görülmüştür. Bunun dışında demografik faktörler hemen tüm 

araştırmalarda incelenen değişkenler olarak göze çarpmıştır. Ergenlere 

yönelik bir diğer araştırma başlığı da psiko-eğitim grupları, grupla 

psikolojik danışmanlık uygulamaları gibi bazı önleme çalışmalarıdır. 
 

Ergen psikolojik sağlamlığını etkileyen risk faktörleriyle ilgili bulunan 

çalışmalarda sağlamlığın yoksulluk, evsizlik, göç, boşanma, yakın 

kaybı, kötü muamele, ihmal/istismar, bedensel/ruhsal hastalık, stres, 

yalnızlık gibi değişkenlerle olan ilişkisine bakılmıştır. Bu sayılan 

faktörler bireysel, ailesel ve çevresel etkenler olarak araştırmacılarca 

ergen psikolojik sağlamlığında risk içeren koşullar olarak 

değerlendirilmiştir. Ancak bu ortamlara rağmen adapte olup uyum 

gösterebilen ergenlerin akranlarına göre daha meraklı, empatik, 

becerikli, özerk ve akran ilişkilerinde başarılı oldukları, sorun çözme 

becerilerinde daha yeterli oldukları incelenen araştırma bulgularında 

dikkat çeken bireysel özellikleridir. 

Türkiye’deki çalışmalarda üzerinde durulan risk faktörlerinin daha çok 

ebeveynin boşanma durumu ile yoksulluk faktörü olduğu dikkat 

çekmiştir. Yurt dışı araştırmalarda göç, din, etnik yapı gibi konular da 

risk faktörü boyutunda sıklıkla araştırılmıştır (Kaygısız, 2019).  

Psikolojik sağlamlığın bir ayağını risk faktörleri oluştururken ikinci 

ayağında koruyucu faktörler yer alır. Araştırmalarda yoğun olarak 

çalışılan bir konu olan koruyucu faktörler tehdit içeren durumlar 

karşısında bireyleri söz konusu zarardan koruyacak bir tampon olarak 

değerlendirilmiştir. Farklı sınıflandırmalar olsa da en sık “içsel ve dışsal 

koruyucu faktörler” başlığında incelenmiştir. Buna göre kişisel 
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özellikler, öz-yeterlik, başa çıkma yolları, iyimserlik/umut, zeka, 

özerklik, benlik değeri, akademik başarı, yaşam doyumu, değerler, 

inançlar gibi değişkenler içsel koruyucu faktörler yönünden yapılan 

araştırmalarda dikkat çeken öğelerdir. Sayılan değişkenler ergenlerde 

risk durumlarında sağlamlıklarını arttıran koruyucu değişkenler olduğu 

gibi, ergen psikolojik sağlamlığını yordayan faktörler olarak da 

belirlenmiştir. 

Erken çocukluğun sağlamlığı anlama ve geliştirmede önemli bir yaşam 

aralığı olduğundan önceki bölümlerde bahsedilmişti. Bazı çocuklar 

bunu doğal süreç içerisinde geliştirirken bazısı bunun için yardıma 

ihtiyaç duyar. Bu ilk yıllar riski azaltma ve önleme, kaynakları artırma, 

yetkinliği destekleme ve gelecekteki gelişim için güçlü bir temel 

oluşturma müdahalelerinde büyük yer tutar (Masten ve Gewirtz, 2006, 

s. 1). Bu yıllarda yetkinliğin kökleri belirlenir ve insan gelişimi için en 

önemli koruyucu sistemlerin çoğu oluşur. Bu sebeple erken çocukluk 

döneminin bu konudaki öneminin aileler ve eğitimcilere anlatılması ve 

bilinçlenmelerinin sağlanması yararlı olacaktır. 

Psikolojik sağlamlığın erken çocukluk döneminde gelişmesi, 

Erikson’un “özerkliğe karşı utanç ve kuşku” olarak adlandırdığı gelişim 

aralığına denk gelir (Pollock, 1989). Bu dönemde neler yapacağının 

ayırdına varan çocukta özerklik ve özgüven gelişmeye başlar. Çocukta 

güven duygusunun gelişimi, etkili karar verme, denetim ve zorluklarla 

başa çıkma gibi özelliklerin oluşumu için bu yıllarda özerklik duygusu 

edinmiş olması gerekir (Akt. Terzi, 2005). Öyleyse ebeveynlerin 

çocuklarını bağımsızlıkları yönünde cesaretlendirmeleri, endişeli 
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hallerinde yatıştırabilmeleri onların ileri yaşlarda bağımsız davranış ve 

öz denetim geliştirmelerinde etkili olacaktır.  Onaylanmayan veya aşırı 

korunan çocukların becerilerinden şüphe, davranışlarından utanç 

duyacağı bilgisi anne ve babalara aktarılmalıdır. 

Bazı risk durumları (doğum ağırlığının düşüklüğü, doğumda yaşanan 

komplikasyonlar, engelli doğum, bebeğin doğum öncesinde toksinlere 

maruz kalması, erken yaşta çocuk sahibi olma gibi olaylar) 

değiştirilememektedir. Araştırmacılar, bu risklere maruz kalan kişilere 

ihtiyaçları olan gelişimsel desteğin sağlanması ile risk etkenlerinin 

olumsuz etkilerinden minimum düzeyde etkilenileceğini önemle 

vurgularlar. Örneğin DEHB olan çocuklara sahip ebeveynlere yönelik 

destekleyici eğitimler riskli durumlar için koruyucu bir rol üstlenebilir 

(Tully, Arseneault, Caspi, Moffitt ve Morgan, 2004).  

Yukarıda sayılanların yanı sıra Werner ve Smith, 1970-80 yıllarındaki 

çalışmalarına dayanarak güç durumlarda dayanıksız bir tutum 

sergilemeye yatkın olanları şu risklerle ilişkilendirmişlerdir: doğum 

ağırlığının düşüklüğü, aile içi ihmal ve istismarın olması, boşanma, 

ebeveyn eğitim düzeyi ile sosyo-ekonomik düzeyin düşüklüğü. Ancak 

olumlu taraftan bakacak olursak kişilerin psikolojik sağlamlıkları 

güçlendirilebilir ve kişiler bu yönde eğitilebilirler (Seligman, 2002; 

Reivich ve Shatte, 2002; Akt. Hefferon ve Boniwell). 

Ergen psikolojik sağlamlığı ve dış faktörlerle olan ilişkisi yönünden 

yapılmış çalışmalara baktığımızda ebeveyn tutumu, aile işlevleri, 

sosyal destek başlıkları en çok araştırılan konular arasındadır. 
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Araştırmalarda uzlaşma sağlanan bir nokta; çocuk ya da ergen bireyin 

aile bireylerinden en az birisi ile iyi ve yakın bir ilişki içinde olması, 

çocuklarına yönelik gerçekçi ve olumlu beklentileri olan anne-baba 

tutumu, çocukların etkin bir şekilde takibi gibi hususlar, riske maruz 

kalan çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlıklarını artırmada 

koruyucu konumdadır (Benard, 1991; Masten ve Coatsworth, 1998). 

Bundan başka evin dışında destek olan ve ilgilenen bir yetişkinin olması 

riskli koşullardaki bireyler için koruyucu faktör olmaktadır (Benard, 

1991; Grizenko ve Pawliuk, 1994; Gilligan, 2000). 

Yani aile üyelerinin konumundan başka sosyal çevresinde bulunan 

diğer kişiler ile okul, gençlik örgütleri, sosyal hizmetler gibi toplumsal 

imkanlar da ergenin kaynaklarını oluşturmaktadır. Ancak aile, okul 

çevresi ve tüm toplumsal çevresini düşündüğümüzde ergenler için en 

belirleyici olan akranlardan gördükleri destek olarak belirlenmiştir. Bu 

durum şüphesiz gelişim dönemi özellikleriyle ilişkilidir. 

Demografik (cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, ebeveyn eğitim durumu, aile 

yapıları, gelir düzeyi, okul türü gibi) değişkenlerin ülkemizdeki 

çalışmalarda en sık araştırılan başlıklar arasında olduğu görülmüştür. 

Ayrıca çalışmalar çoğunlukla farklı değişkenler arasındaki ilişkileri 

ortaya koyan tarama modelinde yapılmış, deneysel çalışmalara ağırlık 

verilmemiştir. Var olan durumu betimlemenin ötesine geçmek için 

farklı araştırma desenlerinde çalışmalar yapmanın yurt içi alan yazına 

konuyla ilgili özgünlük katacağı düşünülmektedir (Işık, 2016). 

 



 

 117 

Yurt içi araştırmalarda, bu alanda yapılmış boylamsal çalışmaların 

bulunmaması çalışma bulgularından birisidir. Ancak psikolojik 

sağlamlık, kavram olarak bir sürece vurgu yaptığından boylamsal 

araştırmaların eksikliği bu konudaki çalışmalar için önemli bir eksiklik 

olarak düşünülmüştür (Kaygısız, 2019). 

Ergenlerle yürütülen psiko-eğitsel çalışmalar ve grupla psikolojik 

danışma programlarının psikolojik sağlamlığı arttırıcı önleme ve 

müdahale çalışmaları olarak görüldüğü ve iyi sonuçlar alındığı 

incelenen araştırmalarda önemli bulgular arasındadır. Söz konusu 

programlar ile depresif semptomlar, olumsuz etki, algılanan stres 

durumlarında azalma görülmesi psikolojik sağlamlığın öğrenilebilir ve 

güçlendirilebilir olduğunu göstermiştir. Son olarak, çalışmaya bütünsel 

yönden bakıldığında psikolojik sağlamlığı ekolojik model 

perspektifinde değerlendirmek uygun bulunmuştur. Sürece tüm 

kaynakları katarak, ergen duygu düşünce ve davranışını kişi-çevre 

etkileşiminden ayrı tutmamak önemli görülmüştür.  
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GİRİŞ  

Tarih boyunca aile ve toplum her zaman birbirini etkileyen içi içe 

geçmiş unsurlar olmuştur. Toplumsal dinamikler ve değişmeler nasıl 

aile kurumunu etkilemekteyse, aile içinde meydana gelen değişiklikler, 

gelişmeler ve bozulmalar da toplumların gelişimini etkilemektedir. Bu 

nedenle aile kurumu ve ailenin devamlılığını toplumsal olarak 

meşrulaştıran evlilik birliği, toplumlar için her zaman önem arz etmiştir. 

Evliliğe verilen bu önem ise bu konuda çalışmalar yapmanın temelini 

oluşturmaktadır. 

İki farklı kişilik özelliklerine sahip ve farklı iki aile kültürü içinde 

yetişmiş olan çiftlerin evlilik birliğini kurmaları ve sağlıklı bir şekilde 

devam ettirmeleri başlı başına zor iken buna bir de değişen koşullar 

eklendiğinde daha da zor olabilmektedir. Çiftlerin evliliklerini tüm bu 

farklılık ve zorluklara rağmen uyumlu şekilde devam ettirmelerinin 

arkasındaki nedenler sosyal bilimcilerin ilgisini çekmiştir. Bu bölümde 

ise evlilik uyumunu etkileyen faktörlerin neler olduğuna değinilecektir.  

EVLİLİK VE EVLİLİĞİN TANIMI 

Toplumların en eskisi ve tek doğal olanı aile topluluğudur. Ailenin 

kendisi de ancak bir sözleşme ile varlığını sürdürmektedir (Rousseau, 

2014, s. 13). Bu sözleşme ise evlilik olarak tanımlanmaktadır 

(Özgüven, 2014, s. 19). Evlilik, 4000 yıllık toplumsal kurum olma 

özelliğini günümüze kadar korumuştur. Geleneksel toplumlardan 

modern toplumlara kadar geçen dönemsel süreçlerde her zaman önemli 



 

128 AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER 

bir toplumsal kurum olup, en küçük ve en temel sosyal sistemi 

oluşturmaktadır (Ekşi, 2005, s. 2).  

Evlilikle iki cins birbirlerini tamamlamaktadır. İki beden, iki kalp, iki 

ruh ve daha doğrusu iki kişilik birleşmektedir. Evlilik, günlük zevklerin 

ötesinde erkek ve kadını bir araya getiren, onlara ortak bir hayat çizen, 

acı ve mutluluklarında aynı duyguları oluşturan ve gelecek kuşakları bir 

kan yakınlığı ile bağlayan bedeni, ruhi ve sosyal birleşme olarak 

tanımlanmaktadır (Saygılı, 2005, s. 9). 

Evliliğin tek ve kesin bir tanımı yoktur. Toplumsal değişimin ve 

kültürel göreceliliğin bir sonucu olarak; evlilik birliğinin kiminle 

gerçekleşeceği, farklı cinsiyetten mi yoksa aynı cinsiyetten mi olacağı, 

ikiden fazla kişinin katılıp katılmayacağı ve bir yasal birliğin gerekli 

olup olmadığı gibi değişkenler temelinde farklı şekillerde 

tanımlanmaktadır.  Bu nedenle sosyologlar bile tek bir anlam üzerinde 

uzlaşamamaktadır (What Is Marriage? What Is a Family?). Ancak bu 

çalışma doğrultusunda evlilik, geleneksel olarak cinsel bir ilişkiyi 

meşru kılan, çocuk üretmeye dayanan, birliğin sürekliliğini ima eden ve 

farklı cinsiyetten olan iki kişi arasında yasal olarak tanınmış bir sosyal 

sözleşme olarak tanımlanmaktadır. 

EVLİLİĞİN NEDENLERİ  

İnsanların çift olarak bir araya gelmelerinin nedenleri çok boyutludur. 

İnsanlar çift olduklarında yaşamlarındaki en derin yakınlığı 

yakalayabilirler. Bir çiftin üyesi olmak, kişisel gelişim ve farkındalığa 

yol açabilen olumlu kazanımlar sağlasa da, bunun olmaması 



 

 

 

 129 

durumunda ise bireyde iyileşmesi yıllar süren yaralar açabilmektedir 

(Long ve Burnett, 2005, s. 321). Yeşilyaprak (2005)’a göre sevgi, 

yaşamımızdaki temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Fizyolojik yaşam için 

yiyecek, su, hava nasıl gerekliyse, psikolojik yaşamımızın sağlıklı 

sürmesi için de sevgi o denli gereklidir (aktaran Akpınar, 2016, s. 3). 

Evli olmak çiftlere duygusal, ruhsal ve fiziksel açıdan iyi olduklarını 

hissettirir. Bu iyi olma algısı onlara birçok yönden kazanımlar sağlar. 

Bu kazanımlardan ilk akla gelenler şunlardır: Düzenli bir hayat, fiziksel 

ve cinsel sağlık, uzun bir yaşam, yalnızlığın giderilmesi ve mutluluk 

(Gladding, 2011, s. 165). 

Çaplı (1992)’ya göre bireyler, beraberliklerinin kabul görmesi ve 

toplum tarafından onaylanması için bu beraberliklerini evlilik 

kurallarıyla onaylatırlar. Evlenmek için insanlar birçok farklı nedene 

sahiptirler. Bazı bireyler evliliği toplumsal bir beklenti olarak 

görmektedir. Bu nedenle beraberliğin olağan olduğunu düşünerek 

evlilik kararı alırlar. Bazı bireyler yalnız yaşamaktan ve yaşlanmaktan 

korkarlar. Bu nedenle bu durumu ortadan kaldırmak yani yalnızlıktan 

kurtulmak için evlenirler. Bazı bireyler ise ekonomik nedenleri göz 

önünde bulundurarak, maddi olarak rahat edecekleri, kendilerine ve 

gelecekteki çocuklarına daha iyi koşullar sunan insanlarla evlenmek 

isterler. Bir kısım insan da sadece çocuk istedikleri için evlenmeyi 

düşünür. Çünkü onlar için bir evliliğin olmazsa olmazı çocuktur. 

Bazıları ise cinselliği daha rahat yaşayabilmek için evlenirler. Bazıları 

da evlilik kurumunu kadın ve erkek arasındaki bir anlaşma olarak görür. 
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Evliliği de en başta belirli kurallar koyarak yaparlar. Onlar için evlilik 

adeta bir iş sözleşmesidir (aktaran Özabacı, 2009, s. 48-49).  

Evliliğin gereği ve nedenleri göz önünde bulundurulduğunda, evlilik 

hayatının, iki kişinin biyolojik, sosyal ve psikolojik ihtiyaç ve 

güdülerini doyurmayı amaçladığı gözlemlenmektedir. Kadın ve erkek 

beraberliğinin temelinde yatan sebep de bu ihtiyaçların giderilmesi ve 

doyurulmasıdır (Özgüven, 2014, s. 19).  

EŞ SEÇİMİ 

Bireyin hayatında verdiği kararlardan belki de en önemlisi eş seçimidir. 

İnsanın hayatına birlikte devam edeceği eşini bulması zor ve 

karmaşıktır. Bireyler hayatlarına yön verecek bu kararı birçok farklı 

nedenler temelinde almaktadır. Birey vermiş olduğu bu kararla geri 

kalan yaşamının iyi bir şekilde mi yoksa kötü mü devam edeceğine de 

karar vermektedir. Aslında kimse aldığı bu kararın kötü bir şekilde 

sonuçlanmasını istememektedir. Ancak bazı durumlarda, gerçekleşecek 

olan evliliğin akıbeti öngörülebilmektedir. Birey bu kararı verdiğinde 

hem kendi hayatını hem de müstakbel eşinin hayatını olumlu veya 

olumsuz bir şekilde etkileyecek bir karar da vermiş olmaktadır. Bu 

karar ile birlikte birey sadece bundan sonraki hayatına kiminle devam 

edeceğine karar vermemektedir. Aynı zamanda hayatın zor 

dönemeçlerini kiminle atlatacağına, kendisini geliştirirken kiminle 

değişip dönüşeceğine, kiminle yaşlanacağına, nasıl bir hayat yaşamak 

istediğine ve kim ile çocuk yapıp yetiştireceğine de karar vermektedir. 
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Bu nedenle eş seçimi son derece önemli bir karar olmaktadır (Günayer 

Şenel, 2009, s. 61). 

Evliliğin mutlu bir şekilde devam edip etmemesi eş seçiminin iyi 

yapılmasına bağlıdır. Evlilikte, farklı karakterleri olan farklı çevre ve 

kültür içinde yetişmiş iki bireyin beraber olacağı ve ortak bir hayat inşa 

edecekleri göz ardı edilmemelidir. Birbirlerinin hayattan, evlilikten ve 

gelecekten ne beklediklerini bilmeli, gerçek ve ulaşılabilir hedefler 

üzerinde durmalıdırlar. Bu nedenle eşler önce kendilerini ve 

beklentilerini gözden geçirip sonra birbirlerini iyice tanımalı, 

değerlendirmeli ve bu kararı almalıdırlar. Bu kararı alırken acele 

etmemeleri gerekmektedir (Özgüven, 2014, s. 31). 

Eş seçimini etkileyen birçok faktör vardır. Bilim insanları yapmış 

oldukları çalışmalarda bu faktörlerin neler olduğunu ve seçim yaparken 

neden bu faktörleri ölçüt aldığımızı ilgili kuramlar temelinde 

açıklamaktadırlar. Eş seçim kararı birçok farklı neden temelinde 

alınabilmektedir. Kişiler birlikte olmak istedikleri bireylerden 

etkilenmek ve onları etkilemek isterler. Potansiyel eş adaylarını çekici 

kılan bazı özellikler bulunmaktadır. Bu çekicilik sadece fiziksel 

görünüm olarak düşünülmemelidir, birçok önemli etmen vardır. Bireyi 

cezbeden yani çekici kılan bu özellikleri açıklayan farklı görüşler 

mevcuttur.  

Brehm (1992)’e göre, bireyi çekici kılan yedi etmen bulunmaktadır. 

1. Birey seçtiği eşin varlığından birtakım olumlu kazanımlar elde 

etmek istemektedir. Bu kazanımlar dikkat, ilgi, sevgi, destek, 
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para, unvan gibi maddi veya manevi olmak üzere değişik türdeki 

kazanımlardır. 

2. Kişilerarası çekicilikte yakınlık önem taşımaktadır. Fiziksel 

olarak daha yakın olan bireyler, birbirlerinin kişisel alanlarına da 

daha yakındır. Böylelikle birbirlerini yakından tanıma fırsatı 

bulmaktadırlar. 

3. Bireyi çekici kılan fiziksel çekiciliktir. Bireyler görünümünden 

hoşlandıkları, güzel veya yakışıklı buldukları ve birbirlerine 

yakıştıklarını düşündükleri kişilerle birlikte olmak 

istemektedirler. 

4. Benzerlik önem taşımaktadır. Bireyler eşleri ile benzer ve ortak 

özelliklerinin olmasını istemektedirler. Bireyler aile yapısı, 

eğitim düzeyi, yaşı, dini inancı, değerleri ve hatta kişilikleri 

benzer olan kişileri eş olarak seçmektedirler. Her iki bireyinde 

sosyoekonomik olarak benzer konumdan gelmeleri hayata bakış 

açılarında bir ortaklık yaratmaktadır. Bu durum ise onları 

birbirlerine uygun çiftler olduğunu düşündürmektedir. 

5. Benzerliğin tersine çekiciliği arttıran şey farklılıklardır. Bireyler 

kendilerinden her anlamda farklı olan kişileri eş olarak 

seçmektedirler. Böylelikle tamamlayıcı bir ilişki kurduklarını 

düşünmektedirler. Örneğin, sinirli bir kadın sakin bir erkeği veya 

kontrolcü ve gergin mizahta bir erkeğin deli dolu, neşe saçan bir 

kadını seçmesi farklılıkların çekici ve tamamlayıcı olduğunu bize 

göstermektedir. 

6. İmkansızlık ve güçlükler bir kişiyi çekici kılmaktadır. Herhangi 

bir sebepten dolayı ulaşılamayacak olan kişi çekici olarak 
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algılanmaktadır. Bunun en güzel örneklerinden biri; efsanelere, 

öykülere ve romanlara konu olan düşman ailelerin çocuklarının 

birbirlerine aşık olmasıdır. 

7. Birey beklentilerine göre karşıdaki bireye nasıl davranması 

gerektiğini belirler. Şöyle ki birey çekici bulduğu veya kendisini 

çekici algılamasını istediği kişiye daha olumlu ve ılımlı davranır. 

Bu şekilde karşısındakinin de ona daha olumlu davranmasına yol 

açmaktadır (aktaran Günayer Şenel, 2009, s. 61-62). 

Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi’nde 2003-2004 öğretim yılında sağlık 

bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimlerin son sınıflarında okuyan, 732 

kadın ve 394 erkek toplam 1126 öğrencinin katıldığı bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin eş seçme 

kriterlerinin neler olduğu saptanmıştır. Katılımcıların tamamından 

alınan sonuçlar değerlendirildiğinde en çok arzu edilen 20 özellik 

arasında eşin güvenilir, dürüst, kişilikli, sadakatli, sözünü tutan, sevgi 

potansiyeli yüksek, anlayışlı, saygılı, güçlü karakterli, değer bilen, 

destekleyici, duygusal yönden sağlıklı, cinsel uyumlu, temiz, 

paylaşımcı, kültürlü, açık görüşlü, iletişim becerisine sahip, hoşsohbet 

ve özverili olmasının istendiği belirtilmiştir. Potansiyel eşte bulunması 

arzu edilmeyen en önemli 20 özellik ise yalancı, ilgisiz, art niyetli, 

sadakatsiz, gözü dışarıda, eşcinsel, zayıf karakterli, anlayışsız, şiddet 

kullanma eğilimi, nankör, pis, kaba, düşük zihinsel potansiyel, sinsi, 

suçlayıcı, itici, dar görüşlü, engelleyici, kendini kontrol edememe ve 

cinsel taciz eğilimi şekline belirtilmiştir (Yıldırım İ. , Üniversite 

Öğrencilerinin Eş Seçme Kriterleri, 2007, s. 19-21). 
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Bilim insanları yaptıkları çalışmalarda eş seçimini birçok farklı kuram 

temelinde açıklamaktadırlar. Her bir kuram eş seçimindeki nedenleri 

farklı temellere dayandırmaktadır. Parsons (1997)’e göre bilinen en 

geçerli eş seçme kuramı, psikanalitik kuramdır. Bu kuram bireyin eş 

seçiminin psikoseksüel gelişim basamakları tarafından belirlendiğini 

iddia etmektedir. Eğer birey psikoseksüel gelişim dönemlerinden 

faallik döneminde bir saplanma yaşamışsa, bu saplanma bireyin eş 

seçme tercihlerini de etkilemektedir. Örneğin; bu dönemde 

çözülemeyen ödipal kompleksi olan bir erkeğin, annesine benzeyen ve 

büyük yaştaki kadınları eş olarak seçmesi olasıdır. Bunun tam aksi bir 

durumda olabilir şöyle ki annesiyle hiçbir ortak noktası olmayan birini 

de eş olarak seçebilir. Benzer şekilde kuram, kadınların da babalarına 

benzeyen kişileri eş olarak seçme eğiliminde olduğunu ortaya 

koymaktadır (aktaran Efe, 2013, s. 15). 

Evrimsel yaklaşım, kadın ve erkeğin eş seçiminde etkili olan temel 

faktörün üremek yani soyun devamlılığı olduğunu ileri sürmektedir 

(Nazlı, 2018, s. 406). Evrimsel süreçte erkeklerin en zorlandığı konu 

üreme değeri ve ebeveynlik yetileri güçlü kadını tespit etmektir. Bu 

nedenle erkekler zamanla tek eşliliğe evrilmişlerdir. Buss’a göre 

erkeklerin bir kadına uzun süreliğine bağlanmasını arttıracak beş 

potansiyel adaptif yarar vardır: Bir eşi cezbetme olasılığının artması, 

daha arzulanabilir bir eşi kazanmadaki kolaylığın artması, babalık 

şüphesinin azalması, çocukların hayatta kalma başarısının artması ve 

babanın sağladığı kaynaklarla çocukların üreme başarısının artması 

yani soy devamlılığı. Ancak erkeklerin bu yararları sağlaması için 
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öncelikle babalık şüphesini ortadan kaldırmaları ve doğurganlık 

işaretlerini tespit etmeleri gerekmektedir (Buss, 1998, s. 20-22). Buss 

ve Schmitt (1993)’e göre erkekler babalığın kesinlik kazanması ve 

şüphenin ortadan kalkması için uzun süreli ilişkiye girmeyi 

amaçlamışlardır. Tek eşliliğin karşılığında ise kadınlarda iffet ve cinsel 

sadakat beklemektedirler. Erkekler için bir diğer önemli unsur ise 

yaştır. Yaş faktörü erkeklerin üreme potansiyelini etkilemezken 

kadınlar için durum tam tersidir. Bu nedenle erkekler sağlıklı bir yavru 

elde edebilmek için kendilerinden daha genç olan kadınları tercih 

etmektedirler. Yaş ve doğurganlıkla bağlantılı olarak fiziksel görünüş, 

erkeklere yardımcı ipuçları vermektedir. Fiziksel çekiciliğin 

belirleyicilerinden bir tanesi bel-kalça oranıdır. Yağın kalça bölgesinde 

toplanması kadının sağlıklı ve doğurgan olduğunu gösterir. Bu nedenle 

belin ince, kalçanın geniş olması kadının çekiciliğini arttırmakta ve onu 

arzulanır kılmaktadır. Buss (2007), gençliğin işaretleri olarak dolgun 

dudaklar, temiz problemsiz bir cilt, ve parlak, sağlıklı saçları 

sıralamaktadır. Sağlıklı olmanın işaretleri ise; yara izi olmayan temiz 

bir cilt, asimetrik olmayan vücut ve beyaz dişlerdir. Buss bu unsurların 

erkeklerin eş seçiminde belirleyici olduğunu öne sürmektedir. Evrimsel 

olarak kadının eş seçimini etkileyen en vazgeçilmez özellikler kaynak 

sağlamayla ilişkili özelliklerdir. İnsan yavrusunun bakımının zor ve 

uzun bir süreç olması kadının bu sorumluluğu tek başına yerine 

getiremeyeceğini göstermektedir. Bu nedenle kadın gelecek vaat eden, 

yavrularına bakabilecek, iyi bir finansal durumda olan, olgun, sosyal 

statü sahibi, hırslı ve çalışkan erkekleri eş olarak tercih etmektedir 

(Solak , 2012).  
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Benzerlik- Çekicilik kuramına göre eş seçiminde, eğer iki kişinin ortak 

özellikleri fazlaysa kişiler birbirlerini o derecede çekici bulmaktadırlar. 

Bu kurama göre yaş, eğitim ve gelir düzeyi, çalışma durumu, din, etnik 

köken, değerler, zeka, karakter ve fiziksel çekicilik yönünden birbiriyle 

benzer olan bireylerin birbirlerine uygun çiftler olduğu ileri 

sürülmektedir. Benzer sosyal, kültürel ve ekonomik kesimden olan 

çiftler yukarıdaki özellikler nedeniyle ortak bir noktada buluşma ve 

anlaşma olanakları artan çiftlerdir. Bu çiftler daha az çatışma 

yaşadıkları için daha uzun süre bir birliktelik devam ettirebilmektedir 

(Efe, 2013, s. 16). 

Birbirini tamamlayan gereksinimler kuramı Winch, Ktsanes ve Ktsanes 

(1955) tarafından eş seçmeye ilişkin oluşturulmuş klasik 

kuramlardandır. Bu kurama göre, birbirine göre zıt psikolojik 

özelliklere sahip bireyler birbirini eş olarak seçmektedir. Birey eş 

seçerken kendi eksiklerini tamamlayacak ve beklentilerini en üst 

düzeyde doyurmayı vaad eden kişiyi seçmektedir (aktaran Efe, 2013, s. 

16). 

Filtre kuramına göre kur yapma döneminde değişik devrelerinde 

potansiyel eş adayı belirli filtrelerden geçmektedir. Bu filtrelere 

sırasıyla sosyal nitelikler, değerler ve ihtiyaç tamamlama olarak 

belirlenmiştir. Bu filtreler kullanılarak potansiyel eşin kişilik özellikleri 

ve sosyal nitelikleri ilişki sürecinde bir süzgeçten geçirilmektir. Filtre 

kuramında başlangıçtaki çekicilik önemli olsa da eğer eş adayı 

filtrelerden geçerse ilişkinin ilerlemesi mümkün olmaktadır (Nazlı, 

2018, s. 408). 
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Uyaran- değer- rol kuramına göre eş seçimi dinamik bir süreç olup  üç 

aşamada gerçekleşmektedir. İlk aşama olan uyaran aşamasında birey 

fiziksel ve sosyal faktörleri temel almaktadır.  Potansiyel eşler 

birbirlerinin fiziksel görünüm, dışsal özellikleri ve davranışlarına 

bakarlar. İlişkinin başında karşıdaki kişiden alınan uyaranlar önemlidir. 

Fiziksel çekicilik, sosyal statü ve gelir düzeyi gibi değişkenlerin her biri 

uyaran özelliği göstermektedir. Değer aşamasında, kişiler sahip 

oldukları değerler ve tutumları değerlendirmektedir. Rol aşamasında ise 

bireyler karşısındaki adayın önceki aşamada bahsettiği değerlere uygun 

davranışları ne ölçüde yerine getirip getirmediğini yani rol 

beklentilerine uygunluklarını değerlendirmektedir. Eğer beklenen 

davranışlara uygun beklenen roller sergilenirse ilişki devam eder aksi 

takdirde ilişki sonlandırılır (Nazlı, 2018, s. 408). 

Sosyal yapı- rol kuramına göre bireylerin eş seçiminde etkili olan faktör 

içinde yaşadıkları sosyal yapıdır. Bu kuram temelinde kadın ve erkeğin 

geleneksel anlayış içinde üstlendiği roller farklılık gösterir. Toplumda 

cinsiyet temelinde bir iş bölümünün olması, kadın ve erkeklere 

çocukluktan itibaren yetişkinlik dönemlerinde nasıl davranacaklarını ve 

hangi rolleri üstleneceklerini öğretmektedir. Kadından çocuk bakımını 

ve ev içi rolleri üstlenmesi, erkekten ise ücretli bir işte çalışıp evi 

geçindirmesi beklenmektedir.  Bireyler de cinsiyete özgü bu 

davranışlar ve yüklemeler temelinde beklenen rolleri üstlenen kişileri 

eş olarak seçmektedirler (Nazlı, 2018, s. 407). 

Mübadele kuramına göre ise yüksek statüye sahip ve çok kazana 

erkekler fiziksel olarak çekici kadınlarla evlenmektedirler. Bu 
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yaklaşıma göre eş seçim süreci, ödüllerini arttırmaya çalışan bireylerin 

yer aldığı bir pazara benzer. Buradaki mübadele unsurları ise kadının 

güzelliği ile erkeğin maddi gücüdür. Bunun tam tersi durum olan genç 

ve yakışıklı erkeğin kendinden yaşça büyük zengin bir kadınla 

evlenmesi ise genellikle toplum tarafından hoş karşılanmamaktadır. 

Çünkü cinsiyet rolleri temelinde erkeğin güçlü olması ve evlilikte 

üstünlük kurması beklenmektedir. Erkeğin bu şekilde bir mübadele 

içinde olması istenmeyen bir durum olmaktadır (Nazlı, 2018, s. 407). 

EVLİLİK UYUMU 

Bireyin birçok yönden farklı değerlendirmeler yaptıktan sonra 

kendisine uygun bir eş seçmesi evlilik hayatının sorunsuz ve uyumlu 

bir şekilde geçeceği anlamına gelmemektedir. Eşlerin bir ev içerisinde 

yaşamaya alışması, sorumlulukları paylaşması, birbirlerinin özel 

alanlarını ve sınırlarını keşfetmeleri zaman almaktadır. Ayrıca 

karşılaşılan problemlerin ve güçlüklerin çözümünde nasıl bir yol 

izlemeleri gerektiği konusunda bir uzlaşma sağlamaları her zaman 

mümkün olmamaktadır. Bilindiği üzere hiçbir evlilik kusursuz değildir, 

her evlilikte sorunlar vardır. Ancak önemli olan olumsuz durumlar 

karşısında da evliliği uyumlu bir şekilde devam ettirebilmektir. 

Genellikle bir evliliği başlatmak için sevginin var olması yeterlidir. 

Ancak evliliğin uyumlu bir şekilde devam edip gelişmesi için sevginin 

beslenmesi gerekmektedir. Satir (2001)’e göre evlilikte her çiftin 3 

parçası vardır. Bunlar sen, ben ve bizdir. Bu unsurlardan her biri bir 

diğerini daha mümkün kılmaktadır. Çiftler arasındaki sevginin sürmesi 

ve uyumun sağlanması ise bu üç unsur arasındaki ilişkinin dengesine 
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bağlıdır. Evlilikten sonra çiftler artık hayatlarını birbirleriyle 

paylaştıklarını unutmamalı ve ilişkilerini ona göre düzenlemelidirler 

(İşmen Gazioğlu, 2009, s. 34). Evlilik bir başkasıyla hayatı her yönüyle 

paylaşabilme becerisini gösterebilmektir. Birisiyle evli olmak onun 

yaşamına ortak olmak ve aynı zamanda onu kendi yaşamına ortak 

etmek demektir. Bu nedenle evlilik ciddi bir iştir ve “ben”den çok “biz” 

olmayı gerektirir (Çetinkaya, 2016, s. 2). Ancak çiftler “biz olma” 

noktasında dengeyi iyi kurmalı ve kendi isteklerini biz olma yolunda 

feda etmemelidir. 

Evlilik uyumu, çiftlerin uyumlu birlikteliklerinin sonucu olarak evlilik 

hayatındaki memnuniyeti ve mutluluğu tanımlamaktadır (Akar, 

Alpkan, Eradamlar, Erbek ve Beştepe, 2005, s. 40). Bu tanımlamadan 

anlayacağımız üzere evlilik uyumu, çiftler arasındaki ilişkinin 

niteliğine bağlıdır. Çiftlerin ilişkiyi uyumlu bir şekilde devam 

ettirebilmeleri ise sağlıklı bir iletişim dili kullanmaları, birbirlerini nasıl 

değerlendirdikleri, beklentilerin karşılanma düzeyi, önemli konularda 

fikir birliği yapabilmeleri ve problem çözme becerilerine bağlı 

olmaktadır (Çakmak Tolan, 2015, s. 14). 

Özuğurlu (2013)’ya göre istikrarlı ve mutlu bir evlilik, iki ayrı kişiliğin 

birbirleri ile uyumlu şekilde bütünleşmesiyle gerçekleşir. Çiftlerin ilişki 

kurmada, ruhsal, sosyal ve cinsel yaşamda, sahip oldukları tutum ve 

değerlerde, sergiledikleri davranışlarda ve birbirlerini tamamlamada 

uyumlu olmaları gerekmektedir (aktaran Akpınar, 2016, s. 17). 
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Öztürk (1994)’e göre evliliklerde çatışma yaratan ve uyumu etkileyen 

bir diğer konu seksüel ilişkileridir. Cinsel uyum sadece boşalma ve 

doyumu sağlayan cinsel birleşme değildir. Aslında cinsel uyum genel 

uyumun bir parçasıdır ve aynı zamanda ruhsal olayları da kapsar. 

Sevme, sevilme, bağlılık, dokunma, okşanma ve konuşmak gibi birçok 

duygu ve ihtiyaç seksüel uyumun içinde yer almaktadır. Genel olarak 

değerlendirildiğinde insan hayatında üç önemli alan vardır. Bunlar iş 

hayatı, toplumsal alan ve sevme ve sevilmeyi de kapsayan cinsel 

alandır. Bu üç farklı alan birbiriyle yakından ilişkilidir. Bir alandaki 

uyumsuzluk ve doyumsuzluk, diğer alanları da etkileyebilmektedir. 

Örneğin iş hayatında veya insan ilişkilerinde ciddi ölçüde uyumsuz olan 

birisinin cinsel alanda da uyumsuzluk göstermesi beklenmektedir. 

Bunun tam tersi de olabilmektedir (aktaran Ateş, 2009, s. 123).  

Galin ve Brommer (1996)’ın aktardığına göre, Lewis ise bir çiftin 

ilerideki hayatlarında tatmine ulaşabilmeleri için üç gelişimsel 

değişiklikle başa çıkmaları gerektiğini öne sürmektedir. Bunlar 

bağlılık, güç ve yakınlıktır. Bağlılık evlilikten sonraki süreçte bireyin 

eşinin, onun birincil partneri olması gerçeğidir. Bireyin ailesi, 

kardeşleri ve arkadaşları ile bağlantıları vardır ve devam etmektedir 

ancak yine de ilk sırada gelen eş olmalıdır. Güç, eşlerin birbirlerinin ne 

yapacağını belirleme konusundaki potansiyelidir. Bu durum kulağa 

rahatsız edici gelebilir ancak güç paylaşıldığında etkin bir şekilde 

işlemektedir. Son olarak yakınlık ise bir eşin ilişkideki yakınlık ve 

yalnızlık arasındaki dengeyi kurabilmesidir. İlişkiden karşılıklı doyum 

sağlayabilmek için bu son derece önemlidir. Eşler hayatı paylaşmalı, 
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bir arada olmalı, gerektiğinde birbirlerinin kararlarına ve davranışlarına 

müdahale edebilmeli ancak aynı zamanda da birbirlerinin özel 

alanlarına ve ilgilerine saygı duymaları da gerekmektedir (aktaran 

İşmen Gazioğlu, 2009, s. 34-35). 

Evlilik uyumunda önemli olan bir diğer unsur ise eşlerin birbirlerinin 

özel alanlarına, ilgilerine, hobilerine ve yalnız kalma isteklerine saygı 

duymalarıdır. Günlük hayatın koşuşturması, evlilik ve evliliğin getirmiş 

olduğu sorumluluklar içerisinde her bireyin kendisiyle baş başa kalmak 

ve düşünmek istediği anlar olmaktadır. Ancak evli olan çiftlerin artık 

her şeyi beraber yapmaları gerektiği yönünde yanlış bir düşünce vardır. 

Oysaki evli olan bireylerin de kendilerine zaman ayırmaları 

gerekmektedir. Bir şeyleri paylaşmak ile onu bir başkasıyla yapma 

zorunluluğu hissetme arasında fark vardır. Bu nedenle çiftler 

evliliklerini daha sağlıklı hale getirmek ve uyum içinde devam ettirmek 

için birbirlerinin özel alanlarına saygı göstermelidirler. 

EVLİLİK UYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Sosyo-demografik Özellikler 

Cinsiyet, yaş ve yaş farkı, evlilik süresi, eğitim düzeyi, çalışma durumu 

ve gelir düzeyi gibi sosyo-demografik özellikler çiftlerin evlilik 

uyumlarını farklı şekillerde etkilemektedir.  

1- Cinsiyet: Baba ve Durmuş'a göre evlilik uyumu cinsiyet 

değişkenine göre farklılaşmaktadır. Kadınların evlilik uyum 

düzeyleri erkeklerin uyum düzeylerine göre daha yüksektir (Baba 
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ve Durmuş, 2014, s. 358). Çakmak Tolan (2015) yaptığı araştırma 

da benzer sonucu ulaşmıştır. Çakmak Tolan’a göre kadınların 

uyum düzeyinin erkeklere göre yüksek olmasının sebebi kadının 

içinde yetiştiği kültür ve geleneksel boyutun etkili olmasıdır. 

Geleneksel anlayışta içinde yetişen kadınlar evliliği daha fazla 

benimsemekte ve güçlü aile bağları kurmayı amaçlamaktadır. Bu 

nedenle yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik duyarlılıkları 

yüksektir (Çakmak Tolan, 2015, s. 81-82). 

2- Yaş ve yaş farkı: Yaş, evlilik ilişkisinde hem fiziksel hem de 

sosyal olgunluğu belirlemek için önemli bir faktördür. Eşlerden 

her birinin bedensel olarak cinsel olgunluğa erişmesi, cinsel 

ilişkiye ve çocuk doğurmaya hazır olması; toplumsal olarak ise 

bu sorumlulukları yerine getirebilecek ve duygusal olarak 

kaldırabilecek olmaları beklenmektedir (Nazlı, 2018, s. 404). 

Aydınlı tarafından yapılan çalışmada geç evlenen bireylerin daha 

uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Aydınlı, 2009).  

Yalçın (2014) yaptığı çalışmada 41 ve üzeri yaş grubundaki kadınların 

evlilik uyumlarının, 21-30 yaşlarındaki kadınların evlilik uyumlarından 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuçlara göre ise 41 ve 

üzeri yaşlardaki kadınların eşleri ile uyumlarının yüksek olduğu veya 

evlilikten beklentilerin azalması sonucu uyumsuzluk yaşamadıkları 

yorumunu yapmıştır. Bir diğer taraftan 41 ve üzeri yaş grubu, toplumda 

bireylerin yetişkin evlat sahibi oldukları dönemdir. Yetişkin çocuğa 

sahip olmak sorumlulukların azalması anlamına gelmektedir. Ayrıca 

çocukların evliliği ile tekrardan baş başa kalan çiftler daha çok 
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birbirlerine vakit ayırmaktadır. Bu durum evlilik uyumlarını olumlu 

yönde etkilemektedir. Bu sonuçların aksine 21-30 yaş grubundaki 

bireylerin, özellikle kadınların, çocukların ihtiyaçlarını giderme ve 

problemlerini çözmeye çalıştıkları göz önüne alındığında bu unsurların 

evlilik uyumlarının olumsuz yönde etkilediği görülmektedir (Yalçın, 

2014, s. 254). 

Demiray (2016), tarafından yapılan bir araştırmada ise 20-30 yaş arası 

bireylerin evlilik uyumlarının, 31-40 yaş arası bireylere göre daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (aktaran Çakmak Tolan, 2015, s. 

82-83).   

Genelde tüm toplumlarda eşler arasında yaş farkı olması, özellikle 

kadının erkekten birkaç yaş küçük olması normal kabul edilmektedir. 

Kadın ve erkek arasında yedi yıla kadar bir yaş farkı olması bir sorun 

teşkil etmemektedir. Ancak çiftler arasındaki yaş farkı 10-15 yılı 

geçerse, evlilik bazı tehlikeli durumları doğurabilir (Özgüven, 2014, s. 

58). Yıldırım (1992)’ göre ise eşler arasındaki yaş farkının fazla olması 

zorunlu veya istemeden yapılmış bir evliliğin göstergesi olabilmektedir. 

Buna bağlı olarak eşler arasındaki yaş farkı nedeniyle değer yargıları ve 

beklentiler konusunda farklılık ve uyum düzeylerinin düşük olacağını 

düşünmekteydi. Yıldırım, bu düşüncelerini bir araştırmayla 

desteklemek istedi. Ancak çalışma sonucunda yaş farkının evli 

bireylerin uyum düzeyleri üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşmıştır 

(Yıldırım, 1992, s. 141-142).   
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3- Evlilik süresi: Evlilik süresinin evlilikteki uyumu etkileyip 

etkilemediğine dair farklı görüşler bulunmaktadır. Araştırmalar 

incelendiğinde görülmüştür ki, bazı çalışmalar evlilikteki 

doyumunun zaman geçtikçe azaldığını; bazıları ise ilk başta az 

olduğunu ancak zamanla arttığını bize göstermektedir. Ulu’nun 

(2009) yapmış olduğu çalışmada evlilik doyumunun en yüksek 

olduğu yılların, ilk sekiz- on yıl arasındaki yıllar olduğu 

görülmüştür (Çakmak Tolan, 2015, s. 18). Bu görüşün aksine ise 

bir başka araştırmada ise evlilik süresi arttıkça evlilik uyumunda 

düşüş olduğu görülmektedir. Ancak evliliğin 26-35 yılları 

arasındaki dönemde evlilik uyum düzeyinde tekrar bir artış 

görülmektedir. Evliliğin süresi artarken özellikle çiftler ebeveyn 

olduktan sonra ev içi ve maddi konulardaki sorumlulukları 

artmaktadır. Artık sadece çift olarak kendi ilişkilerindeki sorunlar 

yoktur. Bu nedenle bu süreçte evliliğin ilk yıllarına kıyasla evlilik 

heyecanında azalma görülmektedir. 26-35 yılları arasında evlilik 

uyumunda tekrar bir artış görülmesinin nedeni; çocukların 

sorumluluklarının azalması, aileden ayrılmaları, maddi kaygıların 

azalması, çiftlerin yıllar içinde birbirlerini daha iyi tanımaları ile 

açıklanmaktadır (Kublay ve Oktan, 2015, s. 30). 

4- Eğitim düzeyi: Evlilik uyumunu etkileyen bir diğer unsur ise 

çiftlerin eğitim durumudur. Çiftlerin eğitim düzeylerinin farklı 

olması; ister istemez onların hayata bakışını, sosyal ilişkilerini ve 

kültür düzeylerini de farklılaştırmaktadır. Örneğin çiftlerin ilgi 

alanları, hayattan beklentileri ve arkadaşlarıyla kurdukları 
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ilişkilerin niteliği değişiklik göstermektedir (Özgüven, 2014, s. 

58). Eğitim düzeyleri farklı olan çiftlerin evlilikte sorun 

yaşadıkları bilinmektedir. Eğitim düzeyinin eşler arasında 

farklılık göstermesi onların yaşam görüşlerini, iletişim kurma ve 

tartışma biçimlerini, sorunlara bakış açılarını, sorun çözme 

yöntemlerini ve boş zaman değerlendirme biçimlerini 

farklılaştırmakta ve buna bağlı olarak eşlerin ilişkilerini olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir. Toplumumuzda bu durum geleneksel 

bakış açısına göre cinsiyet temelinde bir ayrımlaşma ile daha 

farklı bir anlam kazanmaktadır. Kadının eşinden daha düşük bir 

eğitim düzeyine sahip olması evlilik içerisinde bir sorun teşkil 

etmemektedir. Ancak bunun aksine erkeğin eşinden daha düşük 

bir eğitim seviyesinde olması evlilikte tartışmaların ve sorunların 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu geleneksel anlayışın 

etkisiyle bazı kadınların evlendikten sonra eğitimlerini yarıda 

bıraktıkları bilinmektedir (Nazlı, 2018, s. 403-404). 

Öğrenim düzeyi düştükçe eşler arasında daha geleneksel ilişkilerin 

egemen olmaktadır. Erkek karar vermede baskın olmakta ve ekonomik 

kaynakları düzenlemektedir. Bu nedenle öğrenim düzeyi düşük olan 

bireylerin yaptıkları evliliklerde doyumsuzluk ve geleceğe ilişkin bir 

umutsuzluk olduğu görülmektedir. Öğrenim düzeyi yüksek olan 

bireyler, olaylar karşısında bilinçli bir bakış açısına sahiptir. Yaşam 

sorunlarıyla başa çıkma stratejileri mevcuttur, insan ilişkilerinde daha 

başarılıdırlar. Tüm bunlar öğrenim düzeyi yükseldikçe evli bireylerin 

evlilik uyumlarının artmasına neden olmaktadır (Yıldırım, 1992, s. 165-
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166). Benzer şekilde Aydınlı yaptığı çalışmada lise ve üzeri eğitim 

gören evli bireylerin evliliklerinde daha uyumlu olduğu sonucuna 

ulaşmıştır (Aydınlı, 2009). 

5- Çalışma durumu: Evli çiftlerin mesleki statüleri ve çalışma 

durumlarının evlilik uyumları üzerinde etkili olup olmadığı 

konusunda literatürde farklı görüşler mevcuttur. Akpınar (2016), 

Kahveci (2016) ve Özaydınlık (2014) yaptıkların çalışmalarda, 

çalışan ve çalışmayan bireylerin evlilik uyumları arasında bir 

farklılaşma olmadığını ortaya koymuşlardır. Ancak bu görüşün 

aksine Tüfekçi Hoşgör (2013)’ün araştırmasındaki bulgularda 

çalışan ve çalışmayan gruplar arasındaki anlamlı farklılıkta 

çalışan grupların evlilik uyumu daha yüksek bulunmuştur 

(aktaran Akpınar, 2016, s.63).  

Yıldırım (1992) yaptığı araştırmada üst düzeyde yönetici, esnaf ve 

zanaatkâr veya serbest meslek sahibi olan evli bireylerin uyum 

düzeylerinin işçi, memur veya ev hanımı olan evli bireylerin uyum 

düzeylerine göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Üst düzeyde 

gelir sağlayan mesleklerde çalışan evli bireylerin uyum düzeyleri, 

düşük gelir getiren mesleklerde çalışanların uyum düzeylerine göre 

daha yüksek bulunmuştur (Yıldırım, 1992, s. 161-162). 

6- Gelir düzeyi: Dünya’da sürekli değişiklik gösteren ekonomik 

koşullar evli çiftlerin evliliklerini devam ettirmelerini 

güçleştirmektedir. Böylesine hızla değişen bir ekonomik ortamda 

evin ve çocukların ihtiyaçlarını gidermek oldukça stresli bir 
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ortam yaratmaktadır. İlgili alan yazını incelendiğinde evlilik 

uyumu ile gelir durumu arasındaki ilişki incelendiğinde farklı 

sonuçların olduğu görülmektedir. Çakmak Tolan (2015)’nın 

yaptığı çalışmada gelir düzeyinin bireylerin evlilik uyum 

düzeylerini farklılaştıran bir güce sahip olmadığı sonucuna 

ulaşmıştır (Çakmak Tolan, 2015, s. 88). 

Yıldırım (1992) tarafından yapılan araştırmada ailenin aylık gelirini 

yeterli gören evli bireylerin uyum düzeyleri, ailesinin aylık gelirini 

yetersiz gören evli bireylerin uyum düzeylerine göre daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Yıldırım’a göre çağdaş yaşam ve kent koşulları 

beraberinde ek maddi giderlerde getirmektedir. Ulaşım, haberleşme, 

sağlık, çocukların eğitim masrafları, kira ve konutun ısınması gibi 

alanlarda mecburi harcamalar yapılmaktadır. Evli olan bireyler ise bu 

sorunları çözmekte zorlanmaktadırlar. Alt ve orta sosyo-ekonomik 

düzeyden üst düzeye doğru gidildikçe bu sorunlar hafiflemekte ya da 

sorun olmaktan çıkmaktadır. (Yıldırım, 1992, s. 160-161). Benzer 

şekilde gelir düzeyi düşük olan bireylerin, gelir düzeyi iyi olanlara göre 

daha düşük çift uyumu ve çift birlikteliği gösterdikleri ve daha fazla 

evlilik çatışması yaşadıkları bulunmuştur (Korkut ve Şendil, 2008, s. 

29). 

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE EV İÇİ ROLLER 

Marshall (1999)’a göre rol, belirli statü ya da toplumsal konumlara 

atfedilen ve toplumsal beklentileri ortaya koyan davranışlar bütünüdür 

(Akgül Gök, 2013, s. 29). Toplumun, toplumsal cinsiyet temelinde 
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kadın ve erkek olarak bizden beklediği roller aslında doğduğumuz 

andan itibaren inşa edilmeye başlanmaktadır. Kız çocuklarının daha 

cıvıl cıvıl, neşeli, konuşkan, sakin, uyumlu bir yapıda olmasını 

beklenirken; erkek çocuklarının ise daha yaramaz, saldırgan, atik, 

duygularını çok belli etmeyen bir yapıda olmasını beklenir (Vatandaş, 

2011, s. 30). Toplumun adeta bize dayatmış olduğu bu cinsiyetçi 

değerler doğrultusunda bize atfedilen rolleri oynamak zorunda kalırız. 

Bu geleneksel yaklaşım aile içinde çiftlerin birbirlerine karşı olan 

davranış biçimlerini, tutumlarını ve söylemlerini belirlemekle birlikte 

ev içindeki iş bölümünü ve sorumluluk alanlarını da belirlemektedir. 

Kadına genellikle çocuk bakımı, yemek yapmak, temizlik gibi ev 

içindeki roller yüklenirken; erkeğe eve para getirmek, alım-satım ve 

tamirat yapmak gibi ev dışı roller yüklenmektedir. Kadın ev içinde 

sınırlanırken, erkek kamusal alanda yer almaktadır. Bunun bir getirisi 

olarak da erkek aile yaşamı içerisinde daha fazla söz hakkı elde 

etmektedir. Ancak kadının çalışma yaşamına girmesiyle beraber çocuk 

bakımı ve evdeki iş bölümü karmaşık bir hal almıştır. Bu doğrultuda 

kadının çalışmaya başlamasının erkeklerin babalık rollerinin içeriğini 

genişlettiğini söyleyebiliriz. Çünkü babalıktan beklenen roller 

yaşanılan dönemin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısına göre 

değişmektedir (Ergin ve Özdilek, 2014, s. 4). Çocuk bakımı ve ev içinde 

sorumlulukları artan erkekler ile iş-ev arasında denge kurmaya çalışan 

kadınlar ilk başlarda bir rol çatışması yaşamışlardır. Ancak zaman 

içerisinde hem erkekler hem de kadınlar ev içindeki rollerin 

paylaşımında eşitlikçi bir tutum benimsemişlerdir. 
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Bowen ve Orthner (1983), Zammichieli ve ark. (1988), Yüksel ve Dağ 

(2013) ve Akpınar (2016)’ın yaptıkları çalışmalar incelendiğinde 

eşitlikçi cinsiyet rollerini benimseyen evli çiftlerin, geleneksel cinsiyet 

rollerini benimseyenlere kıyasla evlilik uyumlarının daha fazla olduğu 

görülmektedir (aktaran Akpınar, 2016, s. 67-68).   

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 

Türkçapar ve Taymur (2012)’a göre kişilik kavramı bireyle ilgili 

zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel olarak birçok şeyi içinde 

barındıran geniş bir kavramdır (aktaran Tuzcu, 2017, s. 12). Birçok 

kuramcı kişiliği farklı bir şekilde tanımlamakta ve bu tanım temelinde 

araştırmalarını yapmaktadırlar. Bu nedenle uzlaşılmış kesin bir kişilik 

tanımı yoktur. Yavuzer (2001)’e göre kişilik, bir kişinin tüm ilgi, tavır 

ve yetenekleriyle dış görüşünün ve çevresine uyum biçiminin 

özelliklerini içeren bir kavramdır. Sorias (1998)’a göre kişilik, bireyin 

kendine özgü olan psikolojik özellikleri, onun yaşam biçimini oluşturan 

ve huy haline getirmiş olduğu, bilinçli ya da bilinç dışı tüm düşünce ve 

davranış kalıplarıdır (aktaran Tatar, 2013, s. 6-7).  

Her kuram kişiliğin oluşumu farklı şekilde açıklamaktadır. Sosyo-

psikolojik kurama göre kişiliğin şekillenmesinde biyolojik değişkenlere 

kıyasla sosyal değişkenler daha belirleyicidir (Tuzcu, 2017, s. 19). 

Psikoanalitik kuramın kurucusu olan Freud’a göre ise kişilik üç 

sistemden oluşmaktadır. Bunlar id, ego ve süperegodur (Karaca, 2015, 

s. 125). Özellik kuramına göre ise kişilik bireyin sahip olduğu özellikler 

tarafından şekillenmektedir. Bu kişilik özelliklerinin bazı kişilik testleri 
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ile ölçülebileceği ileri sürmektedir. Kişilik özelliklerinin belirlenmesine 

olanak tanıyan Beş Faktör Modeli’nin temelinde Özellik yaklaşımı 

vardır (aktaran Tuzcu, 2017, s. 19-20). Burger (2006)’e göre yapılan 

birçok boylamsal araştırma, kişiliği oluşturan özelliklerin çoğunun beş 

temel kişilik boyutu üzerinde toplanabileceğini işaret etmektedir 

(aktaran Bayram, Demirtaş ve Karaca, 2019, s. 6). Bu boyutlar ise 

şunlardır: Dışadönüklük, uyumluluk, özdisiplin (sorumluluk), 

nörotiklik ve deneyime açıklık (Bayram ve diğerleri, 2019, s.7-8).  

Davranış, düşünce ve duygular yoluyla birey sahip olduğu kişiliği 

ortaya koymaktadır. Evlilik ise farklı kişilik özelliklerine sahip iki birey 

arasında gerçekleşmektedir. Farklı kişilik özelliklerine sahip iki insanın 

ise ortak bir hayatı paylaşması her zaman sorunsuz ve uyumlu bir 

şekilde gerçekleşmemektedir. Bu durum araştırmacıları, kişilik 

özellikleri ve evlilik uyumu arasındaki ilişkiyi incelemeye yöneltmiştir 

(Odacı ve Yazıcı Çelebi, 2018, s. 95).  

Tuzcu (2017) yaptığı çalışmada, evlilik uyumu ile beş faktör kişilik 

özellikleri olan “nevrotizm (duygusal denge)”, “dışadönüklük”, 

“deneyime açıklık”, “yumuşak başlılık”, ve “sorumluluk” arasındaki 

ilişkileri incelemiştir. Araştırma sonucunda evli bireylerin evlilik 

uyumunun beş faktör kişilik özelliklerinden nevrotizm ile negatif yönde 

anlamlı ilişkiye sahip olduğu, deneyime açıklık ve yumuşak başlılık ile 

pozitif yönde anlamlı ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur. Evlilik 

uyumunun dışadönüklük ve sorumluluk ile ise anlamlı ilişkisi 

bulunamamıştır (Tuzcu, 2017, s. 46). Erişti (2010) ise yaptığı çalışmada 

dışa dönüklüğün evlilik uyumuyla ilişkili olmadığını ancak 
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nörotisizmin ise evlilik uyumuna olumsuz yönde bir etkisi olduğu 

sonucuna ulaşmıştır (aktaran Çakmak Tolan, 2015, s. 74). 

Caspi (1987) bir yorumda bulunarak çocukluk döneminden itibaren 

öfkeli olan ve öfke problemi yaşayan bireylerin, 40 yaşından önce 

boşanma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Huston 

ve Houts (1998) ise eşlerden birinin kaygı düzeyinin yüksek olmasının 

diğer eş üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu ileri sürmektedir. Yüksek 

kaygı düzeyinin evlilikte çatışmalara neden olduğunu ve çiftler 

arasındaki sevgiyi, evlilik uyumunu azalttığını belirtmişlerdir (aktaran 

Cihan Güngör ve Özer, 2012, s. 12-13). 

EMPATİK EĞİLİM VE İLETİŞİM BECERİLERİ 

İletişim, konuşan ve dinleyenin algı, eğilim ve tutumlarından oluşan ve 

duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yollarla 

başkasına aktarılmasıdır. İletişimin amacı ise mesaj veren ve alan 

arasında bilgi, düşünce, duygu ve tutum ortaklığı inşa etmektir. Tubbs 

ve Moss (1991)’a göre kişilerarası iletişim için; bireylerin yüz yüze 

olmaları (mekânsal yakınlık içinde olmaları), mesaj alışverişinin olması 

ve bu mesajların, amaçlı ya da amaçsız, sözel ve sözel olmayan mesajlar 

olması gerekmektedir. Ancak çoğu zaman bu koşullar sağlansa bile 

bireyler birbirlerini anlamakta güçlük çekerler ve iletişim kuramazlar 

(aktaran Yüksel Şahin, 2009, s. 230-232). İletişimdeki temel sorun 

bireyin algıladığı mesajın, diğer kişinin gönderdiği mesajdan farklı 

olmasıdır. Bunun sebebi algının seçici olması, önyargılı olma, belirli 

konulara saplanıp kalma, yorgunluk, üzüntü ve sözel olmayan 
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mesajlara dikkat edilmemesi olabilmektedir. Ayrıca bireylerin 

birbirlerine karşı hoşnutsuzluk içinde olması fikirleri çarpıtma, yanlış 

anlama ve yorumlamayı meydana getirmektedir. Barker (1990)’a göre 

de karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini eleştirici, değerlendirici ve 

reddedici bir tutum içinde olmak karşılıklı iletişimi engellemektedir. 

Evli bireylerin ise bu tür iletişim sorunları yaşamamaları için belirli 

iletişim becerilerine sahip olmaları ve empatik bir anlayış geliştirmeleri 

gerekmektedir (aktaran Yüksel Şahin, 2009, s. 232). 

Evlilikte eşler arasında sağlıklı bir iletişim olabilmesi için duygu ve 

düşüncelerin açık ve doğru bir şekilde iletilmesi gerekmektedir. Yanlış 

ifade ve yorumlar en basit konuları karmaşık içinden çıkılmayacak bir 

hale getirip, dargınlıklara ve çatışmalara yol açabilmektedir. Bunu 

aksine evli çiftler arasında doğru ve sağlam bir iletişimin olması, eşlerin 

birbirlerine daha yakın olmalarını, güven duymalarını sağlamakta, 

duygu alışverişini kolaylaştırmakta ve onları bölünmüşlükten 

kurtarmaktadır (Özgüven, 2014, s. 83-84). 

Etkili iletişim becerisi, kişilerarası ilişkilerde en önemli tahmini 

sağlamaktadır. Bray (1995)’e göre sağlıklı bir iletişim, insanların 

ihtiyaçlarını, taleplerini ve tercihlerini açıklamaya, bunları başkalarına 

aktarmaya ve sorunları netleştirmeye olanak sağlamaktadır. İşlevsel 

olmayan iletişim ise, aile üyeleri arasında gevşek bir bağlantıya, ortak 

kavramların ve aralarındaki sözlü iletişimin eksikliğine yol açmaktadır 

(aktaran Nejatian, Soori, ve  Tavakolizadeh, 2015, s. 215). İletişim 

becerisi, empati ve saygıyı etkili bir biçimde kullanarak, aktarmak 

istediğimiz mesajları karşıdaki kişiye maske takmadan ‘ben dili’ ile 
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iletebilmektir. İletişim becerisine sahip olmak bireye etkin bir şekilde 

dinleyebilme ve sözel olmayan mesajlarla sözel mesajlar arasında 

tutarlılık kurabilme olanağı tanımaktadır. Bu sayede çiftler arasındaki 

anlaşmazlıklar da ortadan kalkmaktadır (Yüksel Şahin, 1997, s. 7).   

İletişim becerisi tanımından yola çıkarsak, iyi ve etkili bir iletişim 

kurabilmek için bireyin dokuz tane beceriye sahip olması 

gerekmektedir:  

1. İletişim içinde olunan bireylere karşı saygı duymak, 

2. Empatik anlayışla yaklaşabilmek, 

3. Etkili dinlemeyi sağlamak, 

4. Uygun bir biçimde kendini açmak, 

5. Sözel ve sözel olmayan mesajların uyumlu olması, 

6. ‘Ben dilini’ kullanmak, 

7. Atılgan davranışta bulunmak, 

8. Saydam olmak yani maske takmamak, 

9. Somut konuşmak, tam ve net mesaj göndermek (Yüksel Şahin, 

2009, s. 234).  

Empati, bir bireyin karşısındaki kişinin ruhsal durumunu, duygularını, 

ihtiyaçlarını, tavır ve yaşantılarını yine karşısındaki kişinin bakış 

açısıyla görebilme, duyabilme ve algılayabilme niteliğidir. Empati, 

karşımızdaki kişinin duygularını kabul etme veya ona sempati duyma 

değil, onu gerçek boyutları ile anlamak ve paylaşımda bulunmaktır. 

Evliliğin uyumlu bir şekilde devam etmesi için de çiftler birbirlerinin 

kişiliğine, duygularına ve davranışlarına karşı empatik bir anlayış 
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geliştirmelidirler. Evlilikteki çatışmaların ve sorunların gelişip 

büyümesinde empatik anlayışın eksikliği önemli bir rol oynamaktadır 

(Özgüven, 2014, s. 83). 

Alayi ve diğerleri (2011) yaptığı araştırma sonucunda çiftlerin iletişim 

becerilerinin, evlilik hayatının herhangi bir boyutuna etki eden en 

önemli faktör olduğu sonucuna ulaşmıştır. Güçlü iletişim becerilerine 

sahip olan çiftlerin, düşük olan çiftlere göre evlilik uyumlarının daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan çalışmada çiftler arasındaki 

iletişim becerisinin, çiftlerden her birinin sahip olduğu iletişim 

becerisine göre şekillendiği sonucuna ulaşmıştır. Çiftlerin iletişim 

becerilerinin uyumlu olmasını ise yaş, eğitim, gelir düzeyi, dini 

pratikler gibi benzer sosyo-demografik özelliklere sahip olmak olarak 

yorumlamaktadır. Zayıf iletişim becerisine sahip olan çiftlerin daha 

fazla uyumsuzluk ve çatışma yaşadıkları bulunmuştur (AhmadiGatab, 

Alayi ve Khamen, 2011, s. 1962-1963). 

Nejatian ve diğerleri (2015) yaptıkları çalışmada etkili iletişim 

becerilerinin, öfke, kaygı ve üzüntü gibi olumsuz duyguları; şefkat, 

nezaket, saygı ve sevgi gibi olumlu duygulara dönüştürebildiği 

sonucuna ulaşmışlardır. Çiftlerin iletişimde açık bir dil kullanması ise 

evlilik uyumlarını arttırmaktadır (Nejatian ve diğerleri, 2015, s. 219). 

Benzer şekilde bir başka araştırmada yüksek empati seviyeleri ile 

evlilik uyumu arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. (Gaur ve 

Bhardwaj, 2015, s. 151). 
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Farklı bir yoruma sahip olan evlilik danışmanı olan Gary Chapman ise 

Beş Sevgi Dili adlı eserinde çiftler arasındaki sağlıklı iletişimin aslında 

onların sevgi dilleri ile gerçekleştiği üzerinde durmaktadır. Beş baskın 

sevgi dili vardır: Onaylayıcı kelimeler, kaliteli zaman, hediye alma, 

hizmet eylemleri, fiziksel temas. Chapman’a göre her birey kendi kök 

ailesinden sevgiyi farklı şekillerde ifade etmeyi öğrenmektedir. Bu 

durum ise sevgiyi ifade etmenin yollarını çeşitlendirir. Evlilikteki asıl 

mesele ise eşlerin aynı sevgi dilini kullanması veya eşinin sevgi dilini 

konuşabilmesidir. Genellikle çiftlerin sevgi dilleri farklıdır. Ancak 

çiftler birbirlerinin sevgi dillerinin ne olduğunu öğrenirler ise eşlerinin 

kendilerinden ne beklediği de öğrenmiş olmaktadırlar. Örneğin kadının 

sevgi dili onaylayıcı kelimeler iken erkeğinki kaliteli zaman ise kadın 

eşinin ona vakit ayırmasından veya birlikte bir etkinlik yapmaktan 

tatmin olmayabilir. Bunun yerine eşinin kendisini onaylayıcı, takdir 

eden, destekleyici ifadeler kullanması sevildiğini hissettirecektir 

(Chapman, 2017). 

PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ 

Çiftlerin yeni bir hayata başlamaları, iş bölümü, sorumluluklar ve çocuk 

bakımı gibi birçok konu yeni problemleri de beraberinde getirmektedir. 

Her bireyin problemi algılama ve çözme biçimi farklıdır. Evli çiftlerin 

problem çözme becerileri de evlilik uyumlarını etkilemektedir.  

John Dewey' e göre problem, insan zihnini karıştıran, ona meydan 

okuyan ve inancı belirsizleştiren her şey olabilmektedir. Karasar 

(2000)’ a göre problem, giderilmek istenen her güçlüğün bireyi fiziksel 

ve zihinsel olarak rahatsız etmesi durumudur. Cüceloğlu (1999) için ise 
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problemler uzun veya kısa süreli olabildiği gibi basit veya karmaşık 

yapıda da olabilmektedir. Problemin kaynağı ise duygusal, bedensel ve 

ekonomik nedenler olabilmektedir. Farklı şekillerde oluşmuş olan 

problemler, belirli bir zaman sonra birleşerek daha karmaşık yapıda 

olan ve çözümlenmesi güçleşen problemler oluşturabilmektedir 

(aktaran Taşköprü, 2013, s. 27). 

Problem çözme bireylerin hayatlarında karşılaştıkları sorunların 

üstesinden gelmede sıklıkla kullandıkları bir beceridir. Sungur (1992)’a 

göre problemi çözmek bir süreçtir. Bu süreçte kişi hedefine ulaşmak 

için karşısına çıkan zorluklarla mücadele etmektedir. Birey değişen 

duruma ya uyum sağlamalı ya da ona engel olan şeyleri en aza 

indirmelidir. Böylelikle birey alışkın olmadığı durumun yarattığı 

gerginlikten kurtulmaya çalışırken aslında içsel bir denge arayışı 

içindedir. Bu nedenle problem çözme, öğrenilmesi ve elde edilmesi 

gereken bilgi, beceri ve kapsamlı bir yetenek olmakla beraber sürekli 

geliştirilmesi gerekmektedir (Yıldız, 2009, s. 225). Bireyler, yaşamları 

boyunca karşılaştıkları problemleri çözebildikleri ölçüde kendilerini 

sağlıklı, huzurlu ve mutlu hissetmektedir. Bu bağlamda, başarılı 

olmaları ve hayatlarından memnun olmaları, insanların problemlerini 

en uygun şekilde çözebilme yeteneklerine bağlıdır ( Bozkurt, 

Saracaloğlu ve Serin, 2001, s. 123).  

Yaşamın içinde sürekli problemlerle karşılaştığımızı düşündüğümüzde, 

evli bireyler problem çözme becerilerini etkin bir şekilde kullanarak 

evliliklerinde karşılaştıkları sorunları daha kolay ve etkili bir şekilde 

çözüme kavuşturabilmektedirler. Taylan (1990)’a göre evliliğin 
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sürmesinde çiftlerde bulunması gereken en önemli becerilerden biri 

evlilikte problem çözme becerisinin sahip olunmasıdır. Bir problemi 

çözmek için öncelikle, bireyin bazı düzeylerde tepki vermesi 

gerektiğini algılaması ve bir hedefinin olması gerekmektedir (aktaran 

Taşköprü, 2013, s. 29). Problemlerin çözümünde farklı yollar geliştiren 

eşlerin evlilik uyumları da etkilenmektedir. Günlük hayatta karşılaşılan 

problemleri, uyum sağlayıcı bir şekilde çözen kişilerin, evlilikteki 

ilişkilerin de olumlu etkilenmektedir. Eşlerin kullandıkları problem 

çözme becerileri evlilikteki sorunlarını azaltır ve evlilik uyumu arttırır 

(Akar ve diğerleri, 2005, s. 42). 

Evlilikte çiftlerin problemleri çözme ve sağlıklı bir sonuca ulaşmak için 

izlemeleri gereken altı aşama vardır:  

1- Eşlerden her ikisinin de var olan sorunu rahatsız edici bir durum 

olarak algılaması gerekmektedir. Aksi takdirde çözüm konusunda 

uzlaşmak mümkün olmayacaktır. 

2- Sorunu varlığını kabul etmek önemlidir.  

3- Sorunu doğru tanımlamak belki de en önemli aşamadır. Burada 

önemli olan eşlerin var olan sorunun yani görünen sorunun gerçek 

sorun mu olduğuna dikkat etmeleri gerekmektedir.  

4- Çözüm için alternatifler üretmek. Eleştirel ve akılcı bir bakış 

açısıyla farklı çözüm yoları önermek gerekmektedir.  

5- Alternatifler arasından kendi sorunlarına uygun olanı seçmek ve 

uygulamak.  

6- Son aşama ise sonucu değerlendirmektir. Genelde eşler 

problemlerini çözdüklerinde bu aşamayı atlamaktadırlar. Ancak 
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değerlendirme yapmak bireye eksiklerini görme, olayları yeniden 

ele alma, plan yapma, hedef belirleme ve hedefe uygun stratejiler 

geliştirme yönünden olumlu kazanımlar sağlamaktadır. Bu 

kazanımlar gelecekteki problemlere karşı bireyi hazır hale 

getirmektedir (Yıldız, 2009, s. 226-227). 

Cohan ve Bradbury (1997), yeni evlenen çiftlerin problem çözme 

davranışları inceleyerek bunun evlilik uyumlarını nasıl etkilediğini 

incelemişlerdir. Yapılan çalışma sonucunda evliliklerinde bir 

problemle karşılaştıklarında geri çekilerek kaçınmacı davranan 

kadınların, var olan soruna çözüm üretmedikleri, boyun eğen bir 

davranış sergiledikleri ve evliliklerinde mutsuz oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır. Benzer bir araştırma romantik ilişkideki doyum ile 

problem çözme tepkileri ve işlevsel olmayan ilişki inançları üzerine 

yapılmıştır. Sanford (2003) tarafından yürütülen araştırmada ise 

evliliklerinde sürekli çatışma yaşayan çiftlerin olumsuz bir iletişim dili 

kullandıkları ve işlevsel olmayan problem çözme davranışları 

gösterdikleri görülmüştür (aktaran Erok, 2013, s. 60-61). 

Yılmaz (2004) yaptığı araştırmada evlilikte problem çözme ve evlilik 

uyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır. 

Problem çözümünde planlı ve kendine güvenli yaklaşımı kullanan 

çiftlerin, aceleci ve kaçınmacı yaklaşım kullananlara göre evlilik 

uyumlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Yılmaz, 2004, s. 59). 

Benzer şekilde Taşköprü de yaptığı çalışmada problem çözme 

becerileri arttıkça, evlilik doyumunun da arttığı sonucuna ulaşmıştır 

(Taşköprü, 2013, s. 74). 
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ÖFKE İFADE TARZLARI  

Öfke doğuştan gelen ve yaşamımız boyunca gelişen fiziksel, bilişsel ve 

duygusal bir tepkidir. Tıpkı sevinç, korku ve üzüntü gibi öfke duygusu 

da organizmanın hayatta kalmasına yardımcı olmaktadır. Hayatın her 

alanında olduğu gibi evlilikte de çiftlerin birbirlerine zaman zaman 

öfkelenmesi doğal bir durumdur ancak hissettikleri öfke duygusunu 

birbirlerine nasıl yansıttıkları ilişkilerinin devamı açısından önemlidir. 

Çiftlerin öfkelerini ifade etme tarzları onların evlilik uyumlarını olumlu 

ve olumsuz yönde etkilemektedir.  

Öfke hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar öfkeyi farklı 

açılardan değerlendirdikleri için öfkenin de birçok farklı tanımı 

bulunmaktadır. Biagio (1989) öfkeyi, gerçek veya gerçek olma 

potansiyeline sahip bir engellenme, tehdit veya haksızlık durumunda 

oluşan, bilişlerle ilgili olan ve kişiyi maruz kaldığı rahatsız edici 

uyarıcılardan kurtarmaya yönelten güçlü bir duygu olarak 

tanımlamaktadır. Törestad (1990) öfkenin, genellikle haksızlığa 

uğrama, engellenme, küçük düşürülme ve eleştirilme gibi durumlarda 

planlanmamış bir şekilde ortaya çıktığını söylemektedir (Balkaya ve 

Şahin, 2003, s. 193).  

Kökdemir (2004)’e göre öfke uygun bir şekilde ifade edildiği zaman 

sağlıklı ve doğal bir duygudur. Ancak kontrolden çıktığı zaman ise son 

derece yıkıcı hale dönüşmektedir ve kişinin hayatında birçok probleme 

sebep olmaktadır (aktaran Tüfekçi Hoşgör, 2013, s. 46-47).  
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Öfkenin ifade biçimleri bireylerde farklı şekillerde görülebilmektedir. 

Bireyin öfkelendiği bir durumda göstereceği ilk tepki, karşılaştığı 

soruna direnmektir. Bu direnme öfke davranışı sergilemek ile ortaya 

çıkar. Bazı durumlarda bu direnme kendisi saldırganlık olarak 

gösterebilmektedir (Özmen, 2006, s. 175). Bireyin göstereceği ikinci 

tepki ise öfkesini içe atmaktır. Böylece birey kendisini kontrol etmek 

isteyen dış etmenlerin kontrolüne girmeyi kabul etmektedir (Özmen, 

2006, s. 176). Davila ve Beck (2002) yaptıkları çalışmada bireylerin 

öfkeli oldukları zaman kendilerini ifade etmekte ve soruna yönelik var 

olan çatışmayı çözme becerisi göstermekte zorlandıkları sonucuna 

ulaşmışlardır. Öfke duygusunu düzenleyemeyen ve kontrol edemeyen 

evli bireyler, evliliklerinde daha fazla çatışma yaşamaktadır. 

Çatışmanın kontrol edilememesi ise evlilik uyumlarını olumsuz yönde 

etkilemektedir (Sepetçi, 2019, s. 18). 

Öfkenin ifade edilme şekli ile ilgili yapılan çalışmalar öfkenin cinsiyete 

göre farklı ifade edildiğini ortaya koymaktadır. Balkaya (2001) yaptığı 

çalışmada erkeklerin öfkelerini doğrudan ifade ettikleri, buna karşın 

kadınların ise öfkelerini dolaylı bir şekilde ifade ettikleri sonucuna 

ulaşmıştır. Erkekler öfkelendiklerinde bunu fiziksel tepkilerle ve 

saldırganlık davranışıyla dışa vurmaktadırlar. Kadınlar ise pasif- agresif 

bir tutum sergileyerek öfkelerini daha çok içe atmaktadırlar (Balkaya 

ve Şahin, 2003, s. 199). 

Sepetçi (2019) yaptığı çalışmada erkeklerin kadınlara göre, öfkelerinin 

ifade etme biçimlerine bağlı olarak kişilerarası iletişimde daha çok 

zorluk yaşadığı sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca sürekli öfke düzeyi yüksek 
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olan ve öfkesini saldırganca ifade eden bireylerin insanlarla 

ilişkilerinde de sorun yaşadıkları görülmüştür. Ancak öfkesini kontrol 

edebilen bireylerin ise inşalarla ilişkilerinde daha az sorun yaşadıkları 

görülmektedir (Sepetçi, 2019, s. 45-46). Bu araştırma sonuçlarına göre, 

evlilikte erkekler kadınlara kıyasla sürekli öfke düzeylerinin yüksek 

olması ve öfkeyi olumsuz şekillerde ifade etmelerinden kaynaklı olarak 

eşleriyle olan ilişkilerinde daha çok sorun yaşamaktadır.  

CİNSELLİK  

Cinsellik doğum öncesi başlayıp ömür boyu devam etmektedir. 

Kültürel ve ahlaki faktörlerden etkilenir. Üremeyi, cinsel zevk almayı 

ve zevk vermeyi kapsamaktadır. Cinsellik sanılanın aksine sadece 

fiziksel temele dayanmaz ve cinsel organları içermez. Cinsellik temelde 

duyuya dayalı bir deneyimdir, tüm bedeni ve aklı içermektedir 

(Özgülnar ve Pektaş, 2007). Cinsellik, iki ögeden oluşmaktadır. Bunlar; 

cinsel doyum ve iki bireyin uyum içerisindeki birlikteliğidir. Çiftlerin 

bu beraberliği sosyal kurallar, değer yargıları ve tabularla 

belirlenmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde cinsellik biyolojik, 

psikolojik ve sosyal yönleri olan özel bir alandır. Cinsellik temelde 

yoğun haz duygularıyla ilişkilidir. Ancak haz almaya yönelik her 

davranış cinsellik içermemektedir. Cinsel ilişkinin istenilen kişi ile 

uygun bir zamanda ve yerde olması gerekir. Ancak bu koşulların 

sağlanmasına rağmen; cinsel ilişki sağlıklı ve sağlıksız bir şekilde 

gerçekleşebilir. Cinselliğin hayatın farklı alanlarıyla ilişkili olduğunu 

düşündüğümüz zaman, sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olmak insanın 

yaşam kalitesini arttıran bir unsur olmaktadır.  
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Cinsellik ilişkilerde kimi zaman en görünür olan kimi zaman ise sosyal 

ve psikolojik işlevlerin gerisinde kalan ve ihmal edilen bir alan 

olmaktadır. Genellikle toplumlar cinsellik hakkında açık açık 

konuşmayı yasaklamaktadır. İnsan hayatında yeme içme kadar doğal 

olan bir alanın yasaklanmasının birçok toplumsal sebebi vardır. Bu 

sebeplerden ilki cinselliğin sadece çiftler arasında kalması gereken ve 

özel olan bir ilişki olarak görünmesidir. İkinci sebep ise cinselliğin 

dinsel boyutudur. Cinsellik evlilik ve üreme temelinde kutsallaştırılmış 

onun dışındaki durumlarda yasaklanmıştır. Kuralların dışında yaşanan 

cinsellik, toplum bütünlüğünü karşı bir tehdit olarak algılanmış ve 

kutsanmış olana saldırı olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle cinsel 

yaşam ve üreme organları Antik Yunan gibi kimi dönemlerde bolluk ve 

bereketi simgelerken, Ortaçağ gibi dönemlerde ise hakkında 

konuşulmaktan kaçınılmıştır. Tüm bunlar cinselliğin toplumlarda 

çocuklara sağlıklı bir şekilde öğretilmesini engellemiş, hep gizlenmesi 

gerekilen bir duruma dönüştürmüştür (Ak, Bozkurt ve Gülsün, 2009, s. 

69-70). Pek çok kişi bireysel ve toplumsal nedenlere bağlı olarak, 

yaşadığı cinsel problemlerini söyleyememektedir. Öyle ki çoğu birey 

cinsel işlev bozuklukları aşırı boyutlara ulaşmadığı sürece doktora bile 

gitmemektedir. Bu durum bu alanda yapılan çalışmaları da olumsuz 

etkilemektedir.  

1- Cinsel işlev bozuklukları: Cinsellik psikolojik, sosyal ve biyolojik 

değişkenlerin etkileşimi içinde şekillenmektedir. Bundan 

kaynaklı olarak bu bileşenlerin birinde meydana gelen ketlenme 

ile işlevselliğini yitirebilmektedir (Ak ve diğerleri, 2009, s. 70). 
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Evlilikte cinsel uyuşmazlıklar, önemli bir problem kaynağı 

olmaktadır. Patolojik olan cinsel sorunlar ise genellikle impotans 

yani iktidarsızlık, aşırı cinsel istek, cinsel isteksizlik ve cinsel 

uyumsuzluktur. Problemin nedeni çoğunlukla fizyolojik değil 

psikolojik temellere dayanmaktadır. Cinsel güçlükler, cinsel 

organlara ilişkin organik hastalıklardan farklı bir şeydir. Cinsel 

güçlükler daha çok cinsel isteksizlikten, ilgisiz olmaktan, cinsel 

ilişkiye bağlı uyarılma ve orgazma ulaşmadaki güçlüklerden 

kaynaklanır (Özgüven, 2014, s. 84-96).  

İncesu (2004), cinsel işlev bozukluklarının çok sık rastlanan sorunlar 

olduğunu ifade etmektedir. Yapılan çalışmalar, kadın ya da erkek 

ayırımı olmaksızın, en az her üç kişiden birinin yaşamlarının herhangi 

bir döneminde en az bir cinsel işlev bozukluğu yaşadığını ortaya 

koymaktadır. Cinsel işlev bozukluğu, kadınlarda; cinsel istek azlığı, 

cinsel tiksinti bozukluğu, vajinismus ve ağrılı cinsel birleşme 

problemlerinden oluşmaktadır. Erkeklerde ise; cinsel istek azlığı, cinsel 

tiksinti bozukluğu, erektil disfonksiyon.(sertleşme güçlüğü), erken ve 

geç boşalma ile ağrılı cinsel birleşme problemlerini kapsamaktadır 

(İncesu, 2004, s. 7). 

Cinsel işlev bozukluğu olan erkekler/kadınlar ve eşlerinin, evlilik 

yaşamının olumsuz yönde etkilendiği görülmüştür. Cinsel işlev 

bozukluğu olan erkeklerin evlilikle ilgili beklentileri, evlilik sorunları 

ile baş etme motivasyonu, evlilik heyecanında azalma, evliliğin 

sorumluluklarını yüklenmede zorlanma, ev içindeki huzur, evliliğin 

gidişatı, eşler arasındaki ilişkinin niteliği, eş ile yalnız geçirilen 
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zamanlarla ilgili daha olumsuz değerlendirmeler yaptıkları buna karşın 

ise eşle olan arkadaşlığın etkilenmediği görülmüştür (Ak ve diğerleri, 

2009, s. 77). Huston ve ark. (1991) tarafından yapılan çalışmada eşlerin 

cinsel ilişkilerindeki memnuniyetin, evlilik uyumunu önemli ölçüde 

etkilediğini sonucuna ulaşılmıştır. Evliliklerinden memnun olmayan 

kadınların orgazm olma oranının %35, vajinal kuruluk yaşama oranının 

%68,1 ve cinselliklerinde ağrı yaşama oranının ise %30,1 olduğunu 

saptanmıştır (Yalçın, 2014, s. 258). 

2- Cinsel doyum: Cinsel doyum, duygu, düşünce, kişisel tutum ve 

inançlar gibi birleşenlerden oluşmaktadır. Cinsel doyum, önceki 

tecrübelerle, güncel beklentilerle, gelecek niyetlerle de ilişki 

içerisindedir. Cinsel doyumun en güçlü belirleyicileri, genel ilişki 

memnuniyeti, bağlılık, kararlılık, evlilik kalitesi, ortak başlatılan 

paylaşım ve iletişimdir (Erdinç, 2018, s. 37). 

Evlilik ilişkilerinde cinselliğin çiftler arasında bağlayıcı bir gücü vardır. 

Sağlıklı bir cinsel yaşam eşler arasında özel bir bağ gelişmesine katkı 

sağlar. Sağlıklı bir cinsel yaşam ve cinsel birleşmeden doyum sağlama 

eşlerin birbirlerine karşı duydukları yakınlıklarını arttırır. Eşler arasında 

yaşanan gerilimi azaltır. Bununla beraber eşler arasındaki karşılıklı 

sevgi, koruma veya korunma gibi duyguları geliştirir. Bu durum ise 

eşlerin iletişimini güçlendirir, birbirlerinin duygu, düşünce ve 

beklentilerine saygı duymalarını sağlar. Bütün bu durumların yanında 

sağlıklı bir cinsel yaşamdan söz edebilmemiz için ilişkinin cinsel bir 

doyum sağlaması gerekmektedir. Cinsel doyumun gerçekleşmesinde 

ise ilişkilerin yaşandığı ortam, sıklık, zaman, ilişki sırasındaki tutumlar, 
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hisler ve memnuniyet belirleyici olmaktadır. Cinsel yaşamında sorun 

yaşayan eşlerin, buna bağlı olarak kendi aralarında da pek çok çeşitli 

sorun yaşadıkları görülmüştür. Cinsel doyum düzeyinin az olması 

evlilikten alınan doyumun azalmasına sebep olmaktadır (Erdinç, 2018, 

s. 36). Eşiyle cinsel yaşamda anlaşan evli bireylerin uyum düzeyleri, 

eşiyle cinsel yaşamda anlaşamayanların uyum düzeylerine göre daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Bu durum bize cinsel uyumun evlilik 

uyumunu, evlilikteki uyumun ise bireylerin cinsel uyumunu etkilediğini 

göstermektedir (Yıldırım, 1992, s. 156). 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Evlilik kurumu günümüzde halen birçok toplumda önemini 

korumaktadır. Bu durum ise evliliği ve evlilik uyumunu incelenmesi 

gereken bir alan haline getirmiştir. Ancak bir evlilik içerisinde olanları 

anlamak ve değerlendirmek her zaman mümkün olmamaktadır. 

Genellikle karşılaşılan problem evli bireylerin sorunlarını bir 

başkasıyla paylaşmaktan kaçınmasıdır. Özellikle erkekler kadınlara 

göre, ev ve evlilik ile ilgili konuları bir başkasına açıklamakta istekli 

değillerdir. Bu durum ise evli çiftlerin profesyonel bir yardım almasını 

engellediği için bu alanda çalışma yapmayı kısıtlı hale getirmektedir. 

Bir diğer problem ise evlilik uyumu ile ilgili yapılan araştırmalara evli 

olan çiftlerin her ikisinin de aynı anda katılmamasıdır. Aslında 

çalışmaların çoğunda evli olan taraflardan bir tanesi çalışmaya 

katılmıştır. Her iki eşin de aynı anda katıldığı çalışmalar çok azdır. 

Sonuç itibariyle evlilik uyumu hakkında en iyi değerlendirmeyi bir 

evlilik birliği içerisinde bulunan eşlerin her ikisinden edinilen bilgilerle 
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olması gerekmektedir. Ancak bu durum sonucunda bir evlilik 

içerisindeki çiftlerin uyumlarını incelemek daha da güçleşmektedir. Bir 

diğer taraftan sürekli değişen ekonomik ve toplumsal koşularda evli 

bireylerin evliliklerini uyum içinde devam ettirmeleri zorlaşmaktadır.  

Evlilik uyumu ve evlilik uyumunu etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi 

anlayabilmek için konu bağlamında sosyo-demografik özellikler, 

toplumsal cinsiyet rolleri ve ev içi roller, kişilik özellikleri, empatik 

eğilim ve iletişim becerileri, problem çözme becerileri, öfke ifade 

tarzları, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel doyum ile ilgili çalışmalara 

incelenmiştir. Evlilik uyumu ve evlilik uyumunu etkileyen bu faktörler 

arasında ciddi ilişkiler olduğu görülmüştür. Sosyo-demografik 

özellikleri tek tek incelediğimizde cinsiyet temelinde kadınların evlilik 

uyumunun erkeklere göre daha fazla olduğu görülmüştür. Yaş ve yaş 

farkı faktörü bağlamında değerlendirildiğinde 20-30 yaş arasındaki 

bireylerin evlilik uyumlarının 31-40 yaş arasındaki bireylere göre daha 

yüksek olduğu, bunun yanında yaş farkının ise evlilik uyumu üzerinde 

anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Evlilik süresi daha 

fazla olan bireylerin evlilik uyumlarının daha fazla olduğu 

görülmektedir. Eğitim ve gelir düzeyi yüksek olan bireylerin evlilik 

uyumlarının, eğitim ve gelir düzeyi düşük olan bireylere göre daha 

yüksek olduğu ve daha az çatışma yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışma durumu açısından değerlendirildiğinde ise eşlerin her ikisinin 

de çalışması özgüvenlerini ve hayattan aldıkları tatminleri arttığı için 

evlilik uyumlarını da arttırdığı görülmüştür. Evlilik uyumunu etkileyen 

bir diğer faktör olan, toplumsal cinsiyet rollerinin katı bir şekilde 
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ayrılması ve ev içi rollerin paylaşımının dengeli bir şekilde 

yapılmamasının evlilik uyumunu düşürdüğü görülmektedir. Kişilik 

özelliklerinin evlilik uyumuna etkisini incelediğimizde, evli bireylerin 

kişilik özelliklerinden deneyime açıklık ve yumuşak başlılık 

özelliklerine sahip olmasının evlilik uyumunu pozitif yönde; nörötiklik 

özelliğinin ise evlilik uyumunu negatif bir yönde etkilediği 

görülmektedir. Evli çiftlerin empatik eğilim ve iletişim becerileri 

değerlendirildiğinde, düşünce ve duygularını açık ve doğru bir şekilde 

eşleri ile paylaşan bireylerin evlilik uyumlarının daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Çiftlerin problem çözme becerileri ile evlilik uyumları 

arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Çiftlerden 

sorunlarını kabul edip, planlı ve kendine güvenen problem çözme 

becerisini kullananların; aceleci ve kaçınmacı yaklaşımı kullanan 

çiftlere göre evlilik uyumlarının daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Öfke ifade tarzlarının evlilik uyumuna etkisinin negatif 

yönde olduğu bulunmuştur.  Sürekli öfke ve saldırganlık düzeyi yüksek 

olan evli bireylerin evlilik uyumlarının daha düşük olduğu 

bulunmuştur. Son olarak cinsellik faktörünün evlilik uyumuna etkisi 

incelendiğinde, evlilikte cinsel doyum ve cinsel ilişkideki memnuniyet 

düzeyi yüksek olan çiftlerin evlilik uyumlarının da yüksek olduğu buna 

karşın; cinsel işlev bozukluğu olan bireylerin ise evlilik uyumlarının 

düşük olduğu görülmektedir.  
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ÖNERİLER 

Öncelikle ülkemizde evlilik uyumunu etkileyen faktörler ile ilgili 

yapılan çalışmaların sayısının artması, evlilikte uyumu azaltan 

nedenleri daha çok ortaya koyacağı için buna bağlı olarak boşanma 

oranlarının da azalmasına yardımcı olabilir. Bundan sonra bu konuda 

yapılan çalışmaların, farklı bölgelerde gerçekleştirilmesi bölgesel ve 

kültürel farklılıklar temelinde evlilik uyumunun nasıl değiştiğini bize 

gösterebilir. Buna bağlı olarak farklı bölgelerde aile danışmanlığı yapan 

danışmanların ise çiftlerin evliliklerindeki sorunları daha iyi analiz 

etmelerine ışık tutabilir. Benzer şekilde, evlilik uyumunu etkileyen 

faktörler çalışılırken çiftlerin her ikisinin de çalışmalara katılması daha 

sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını mümkün kılabilir. 

Ülkemizdeki evlilikler düşünüldüğünde empatik eğilim, iletişim ve 

problem çözme becerilerinin düşük olduğu ve bireylerin, özellikle de 

erkeklerin, öfkelerini daha saldırganca ifade ettikleri görülmektedir. 

Buna bağlı olarak da evli bireylerin evlilik uyum düzeyleri düşmekte 

bunun sonucunda ise çatışmalar ve boşanma oranları giderek 

artmaktadır. Bu sonuç aslında toplumun genelini birçok yönden 

olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle toplumun devamının sağlanması 

için evlilik birliği içerisinde hem sağlıklı bireylerin yetişmesi hem de 

sorunlarını sağlıklı yönde çözebilen, iletişim kurabilen ve öfkelerini 

kontrol edebilen bireylerin olması için evlilik öncesi ve evlilik 

süresince evli olan bireylere bu alanlarda eğitimler verilmelidir. Bu 

eğitimlerin aile danışmanları tarafından grup terapisi şeklinde 

verilmesi, bireylerin evlilikleri hakkında daha rahat konuşmaları ve 
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sorunlarının çözümünde daha sağlıklı bir yol izlemelerini sağlayacak ve 

buna bağlı olarak evlilik uyumlarını arttıracaktır. Bir diğer taraftan bu 

eğitimlerin daha çok kişiye ulaşması için sosyal hizmet birimlerinin bu 

konuda daha aktif rol oynaması gerektiği düşünülmektedir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde ise bu alanda yapılacak olan 

çalışmaların ve eğitimlerin arttırılması gerekmektedir. Bu konuda aile 

danışmanlarına da iş düşmektedir. Aile danışmanlarının bu konuda 

yapılan çalışmaları takip etmeleri ve daha fazla bilgi sahibi olmaları ve 

ihtiyaç duyduklarında kendilerinin de bu konudaki eğitimlere 

katılmaları gerekmektedir. Aile danışmanlarının terapi esnasında evli 

çiftlerin evlilik uyumlarını etkileyen birçok faktör olduğunu göz önüne 

almaları ve evlilikteki sorunlara çözüm yolları geliştirirken daha 

kapsamlı ve detaylı düşünmeleri tavsiye edilmektedir. 
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GİRİŞ 

Tüm dünyada olduğu gibi toplumumuzda da her alanda hızlı değişme 

ve gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz zamanda 

bilgi ve iletişim teknolojileri hızla ilerlemektedir. Günümüzde 

kullandığımız dijital cihazlar hem erişkinler hem de çocuklar için 

oldukça faydalı bilgiler sunmaktadır ve  birçok anne baba da 

yaşadığımız döneme uyum sağlamak ve bilgiye hızlı ve etkin bir şekilde 

ulaşmak için çocuklarını bilgi ve iletişim teknolojilerinden 

faydalandırmaktadır (Canberk ve Sağıroğlu, 2007). Fakat diğer taraftan 

hayatımızın mihenk taşları olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin aşırı  

veya  bilinçsiz kullanımı hem çocuklar ve genç bireyler hem de 

yetişkinler üzerinde pek çok olumsuzluğa da yol açmaktadır. 

Çocukların beyni yeni bilgiler aramaya, öğrenmeye  ve dikkat etmeye 

programlanmıştır. İnternetin çok kolay erişilebilir olduğu günümüzde 

çocukların bilgi arayışları ve öğrenmeleri acaba nasıl olmaktadır? 

İnternetin kolay erişilebilir olması teknoloji ile iç içe büyüyen 

çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal ve psikososyal gelişimlerini nasıl 

etkilemektedir? İşte tam da bu ve bunun gibi sorular, bilgi ve iletişim 

teknolojileri kullanımının çocuk üzerindeki etkilerinin araştırılmasını 

zorunlu hale getirmiştir.  

Bu araştırmanın temel amacı da günümüzde çocukların hayatını 

doğrudan veya dolaylı yollarla etkileyen teknoloji kullanımının 

özellikle okul öncesi süreçte çocukların psikososyal gelişimlerine 

etkisini inceleyen alan yazılarını bir arada vermektir. Bu çalışma  2010 
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yılı ve sonrasına ait  bilimsel yayınlardan (tezler, araştırmalar ve 

bilimsel makaleler) elde edilen sonuçlarla sınırlıdır.  

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE EĞİTİM, PSİKOSOSYAL 

GELİŞİM VE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
KULLANIMI 

1.1. Okul Öncesi Eğitimin Önemi 

Çocuk, dünyaya gözünü açtığı anda, dünyayı anlayıp kavrayabileceği 

ve şekillendirebileceği bilgi, beceri ve yetenekle doğmaz. Çocuğa 

ilerleyen yaşlarında zihinsel, duygusal, bedensel ve sosyal gelişimini 

sağlıklı sürdürebilmesi açısından yeni deneyimler öğretilmesi çok 

önemlidir. Çocukların, aileleri ve içinde bulunduğu kültürel yapı, 

çocuklara kültürel özelliklere uygun alışkanlıklar kazandırılmasında 

eğitici bir ortamdır (Sarıçam ve Halmatov, 2012). Çocukların 

geleceğinde toplumsal değerler çok önemli bir yere sahiptir. Bu 

toplumsal ve ahlaki değerlerin aktarılması, hayatın ilk yıllarında başlar. 

Temel bilgi ve beceriler de bu dönemde kazanılır. Bu sebeple okul 

öncesi eğitim kurumları, çocuğun temel bilgi ve becerileri 

kazanmasında en az çocuğun ailesi kadar etkilidir. Okul öncesi dönem 

kişiliğin oluşumu ve şekillenmesinde, temel bilgi, beceri ve 

alışkanlıkların kazanılması ve geliştirilmesindeki ileriki yıllara olan 

etkisi nedeniyle, yaşamın en kritik dönemlerinden biridir (Kuru-

Turaşlı, 2015). 

 Araştırmalar, çocuklardan okul öncesi dönemde iken bir eğitim 

kurumuna devam edip daha sonra ilkokula başlayanların okul öncesi 
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deneyimi olmayan çocuklara göre daha girişken, daha katılımcı ve 

uyumlu olduklarını göstermektedir. Bu sebeple okulöncesi eğitimin 

çocuk üzerindeki önemi ve çocuğa katkısı çocuk ilkokula başladığı 

zaman kendisini göstermektedir (Yavuzer, 2008).   

Yaşadığımız dönemde okul öncesi eğitime verilen önem artmıştır. Artık 

okul öncesi eğitim sadece çocuğun zihinsel becerilerini, dil becerisini, 

sosyal becerilerini değil aynı zamanda fen, matematik ve okuma-

yazmaya hazırlık becerilerini de desteklemektedir (Düşek, 2008).  Okul 

öncesi dönemde çocuklar henüz daha kendi ilgi ve yeteneklerinin 

farkında olmadıkları ve kendi gereksinimlerini, duygu ve düşüncelerini 

tam olarak ifade edemedikleri için çocukların yetiştirilmesinde emek 

harcayan yetişkinlerin çok dikkatli, farkında ve bilinçli olması 

gerekmektedir. Çünkü öz yeterliliğini sağlamış, araştıran, girişimci, 

kendi duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilen bireyler yetiştirmek 

için okul öncesi eğitime yeterince önem vermek gerekmektedir (Aral, 

2000).   

Freud’a göre kişiliğin temellerinin oluştuğu okul öncesi dönem; bireyin 

eğitimi açısından önemli bir dönemdir. Okul öncesi dönem; çocuğun 

kişiliğinin oluşumu, temel bilgi, beceri, alışkanlıklarının ve 

tutumlarının kazanılması ve geliştirilmesinde en önemli yıllardır. Bu 

dönemde çocuğa verilebilecek bilgi ve beceriler çocuğun hem kişilik 

gelişimini hem akademik gelişimini etkilemektedir. Bu nedenle okul 

öncesi eğitim doğru planlanmalı ve bilimsel yollarla çocuğa eğitim 

sağlanmalıdır. Ayrıca eğitim planlaması yapılırken çocukların genel 



180 AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER 

gelişim özellikleri benzese bile her çocuğun kendine özgü bir gelişim 

süreci olduğu atlanmamalıdır (Başal, 2005).  

1.2. Okul Öncesi Dönemde Psikososyal Gelişim ve Sosyal Beceri 

Eğitimi 

Sosyal gelişim, bireyin doğumundan başlayıp yetişkin bir birey  

oluncaya kadar diğer insanlarla kurduğu ilişkilerinin ve duyduğu 

davranışların tamamıdır. Çocuğun içinde yaşadığı toplumun bir parçası 

olduğunu farketmesi aslında onun sosyalleşmesidir. Bir anlamda 

bireyin sosyalleşmesi, duygularını olduğu gibi tanımlaması, yansıtması, 

dış dünya ile ilişkilendirebilmesi anlamına gelmektedir. Tutum ve 

davranışların kazanımı sosyal gelişiminin bir katkısıdır. Bireyin, sosyal 

çevrenin etkisi altında gelişen kişilik özellikleri onun hayatı boyunca 

sürer. Sosyal gelişim, bireyin toplumsal yaşamda diğer bireylerle iyi 

ilişkiler kurması ve toplumsal alana uygun tutum ve davranışlar 

sergilemesidir (Çubukçu ve Gültekin, 2006:157). 

Sosyal gelişimi açıklayan kuramcılardan Erikson’a göre, bireyin psiko-

sosyal gelişimi, doğumdan başlayarak ileri yaşlara doğru uzanan sekiz 

dönemde gerçekleşmektedir. Birbiriyle ilişkili olan bu dönemlerin her 

birinde birey, o döneme adını veren gelişim çatışması ya da karmaşası 

ile karşılaşmaktadır. Daha sonraki dönemlere sağlıklı olarak 

geçebilmek için bireyin bulunduğu dönemin gelişim çatışması ya da 

karmaşasını başarı ile atlatması gerekmektedir (Eripek 1993: 155; Can 

2000:59; Akt. Çubukçu ve Gültekin, 2006:157-158) 
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Sosyal beceriler, kişinin kendisiyle ve çevresiyle uyum içinde 

yaşamasını sağlayan gerçek yaşam becerileridir. Aslında sosyal beceri 

kavramını en kapsamlı haliyle şöyle ifade edebiliriz; bireyin çevreyle 

ilişkiler kurmasını, uyumlu davranışlar göstermesini, kendini açıklayıp, 

ifade edebilmesini ve sorunlarla baş edebilmesini de içeren öğrenilmiş 

davranışlardır. Sosyal beceri, çeşitli kavramları da içermektedir. İlişki 

başlatma ve sürdürme becerilerinden atılgan davranmaya, duyguları 

anlayıp ifade etmeye, saldırgan davranışları ve dürtüleri kontrol 

etmeye, grupta uyumlu ve işbirliğine dayalı davranışlar sergilemeye 

kadar uzanmaktadır (Ataş ve Efeçınar, 2017:15). 

Alan yazın incelendiğinde pek çok  sosyal beceri tanımına 

ulaşılmaktadır. Walker ve McConnell (1995), sosyal becerileri, 

öğretmenler, ebeveynler ya da akranlarca verilen sosyal görevleri ve 

sorumlulukları  yerine getirmek ve yapmak için kullanılan spesifik 

stratejiler olarak tanımlamıştır. Elliot ve Gresham (1993) ise, sosyal 

becerileri bir bireyin olumlu tepkileri meydana çıkarıp ve gösterip, 

olumsuz tepkilerden kaçınmasına yardımcı olacak şekilde diğerleriyle 

etkileşimini mümkün kılan sosyal açıdan kabul gören davranışlar olarak 

ifade etmiştir (Uz Baş, 2010:732).  

Akkök ise sosyal becerileri altı grupta toplamaktadır.  

1. İlişkiyi Başlatma ve Sürdürme Becerileri: Dinleme, konuşmayı 

başlatıp sürdürme, teşekkür etme, kendini takdim etme, iltifat 

etme, yardım isteme, özür dileme, yönerge verme, ikna etme.  
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2. Grupla Bir İşi Yürütme Becerileri: Başkalarının görüşlerini 

anlamaya çalışma, sorumluluk alma, şikayeti iletme.  

3. Duygulara Yönelik Beceriler: Kendi duygularını anlama, 

duygularını ifade etme, başkalarının duygularını anlama, karşı 

tarafın kızgınlığı ile baş etme, olumlu duygularını ifade etme, 

korku ile baş etme.  

4. Saldırgan Davranışlarla Baş Etmeye Yönelik Beceriler: İzin 

isteme, paylaşma, diğerlerine yardım etme, kızgınlığa uygun 

ifade etme ya da kontrol etme.  

5. Stres Durumlarıyla Başa Çıkma Becerileri: Başarısız olunan 

durumla baş etme, grup baskısıyla baş etme, yalnız bırakılma ile 

baş etme. 

6. Problem Çözme ve Plan Yapma Becerileri: Çevreden bilgi 

toplama, amaç oluşturma, işe yoğunlaşma (Akkök, 1996: 2-3). 

Sosyal beceriler, sosyal etkileşimler ve iletişimler sırasında diğer 

bireylerin algı ve tepkileri üzerinde etkili olan hem sözel hem de sözel 

olmayan tepkiyi içermektedir. Sosyal etkileşimlerde başarıyı 

yakalamak için göz teması, yüz ifadesi, beden duruşu, sosyal uzaklık ve 

jestlerin kullanımı büyük önem taşır. Bunlar sözel olmayan tepkilerdir. 

Bunun yanında, ses tonu ve hızı, konuşmanın açıklığı gibi sözel 

kaliteyle ilişkili unsurlar da sosyal etkileşimde önemlidir. Ancak bu 

becerilere sahip olmanın yanında, bunların belli sosyal durumlarda ve 

uygun stratejilerle kullanılması da önemlidir. Bu stratejilere örnek 
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olarak bir konuşmayı başlatmak için uygun bir konu seçmek verilebilir 

(Uz Baş, 2010:732). 

Alan yazın incelendiğinde okulöncesi dönemde sosyal beceri eğitimi 

verilmesinin çocukların ileriki yaşamlarında kendini ifade etme 

becerilerinden, empati kurma, problem çözme becerilerine kadar 

psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimleri açısından önemli olduğu 

vurgulanmıştır. Göğebakan (2011) yaptığı çalışmasında çocuğunu 

anaokuluna yollayan annelerin okul öncesi eğitime ilişkin bakış 

açılarını ele almıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çalışmaya katılan 

ebeveynler anaokuluna gitmenin çocukların sosyal becerilerinin 

gelişimine olumlu yönde etki ettiğini ifade etmişlerdir.  

Yapılan bir diğer araştırmada sosyal becerilerin arttırılmasına yönelik 

olarak, okul öncesi eğitime devam eden bir grup çocuk sosyal beceri 

eğitim programına alınmıştır. Çalışma kontrol ve deney grubundan 

oluşturulmuş, kontrol grubuna okul öncesi eğitim müfredatı 

uygulanırken, deney grubuna ek olarak yaklaşık sekiz hafta süren 

sosyal beceri eğitim programı uygulanmıştır. Çalışma neticesinde 

sonuçlar sosyal  beceri eğitiminin çocuklarda pozitif yönde bir değişme 

sağladığını göstermiştir (Kılıç ,2016). 

Ekinci Vural (2006) tarafından yürütülen çalışmada da ebeveyn 

katılımlı bir sosyal beceri programı geliştirilmiş ve anaokuluna devam 

eden altı yaş grubu çocukların temel sosyal becerilerinin desteklenmesi 

hedeflenmiştir. Sekiz hafta boyunca  süren ve toplam 43 etkinlikten 

oluşan programda, kişilerarası beceriler, kendini kontrol etme 
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becerileri, sözel açıklama becerileri, dinleme becerilerine dair 

etkinliklere yer verilmiştir. Anne babaların evde verilen etkinlikleri 

uygulaması ile gerçekleşen program sonucunda, belirlenen sosyal 

becerilerde pozitif yönlü bir ilerleme olduğu çalışmacı tarafından ortaya 

konmuştur.  

1.3. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Okul Öncesi Eğitimdeki 
Yeri 

Dünyamızda her alanda yaşanılan teknolojik değişme ve gelişmeler 

beraberinde eğitim öğretim alanında da  bazı noktaların değişimini 

zorunlu kılmıştır. Özellikle  bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 

yaşanılan değişimler en dikkat çekici değişimlerdendir. Nihayetinde  

okul öncesi eğitim kurumlarında da tüm diğer eğitim kademelerinde 

olduğu gibi  bilgi ve iletişim teknolojileri çok yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Okul öncesi dönemdeki çocukların cok büyük bir 

bölümü,  günlük hayatında bilgisayar, tablet, akıllı telefon, televizyon  

vb. teknolojik aletlerle sürekli  bir etkileşim içerisindedir (Akkoyunlu 

ve Tuğrul,2002). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına 

başlamak için en uygun dönemin çocuğun okula başlamadan önceki 

yılları olduğu artık pek çok eğitimci tarafından dile getirilen bir 

durumdur (Arı ve Bayhan, 2003). Okul öncesi dönemde kullanılan bilgi 

ve iletişim teknolojileri sayesinde çocukların merak duygusu teşvik 

edilmekte ve yaşayarak, yaparak, uygulayarak öğrenme olasılığı bu yaş 

grubundaki çocuklara sunulmaktadır (Demir ve Kabadayı, 2008).  
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Okul öncesi kurumları açısından kullanımı son derece önemli olan bilgi 

ve iletişim teknolojilerini çocuklara kullandırırken bazı noktalara 

özellikle  dikkat etmek gerekir. Gacal (2015) okul öncesi dönemdeki 

çocuklara tablet, bilgisayar ve diğer telknolojik cihazları 

kullanabilecekleri ortamlar düzenlerken aşağıdaki hususlara dikkat 

edilmesi gerektiğini ifade etmektedir:  

-  Kullanılan yazılımlar çocuğun içinde bulunduğu yaş dönemine 

uygun olmalı ve eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık 

gibi sosyal becerileri kazandırmaya yönelik olmalıdır.  

- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı için oluşturulan ortam 

işbirliğine ve paylaşmaya dayalı olmalıdır; yapılacak olan 

etkinlikler, çocukları yalnızlaştırmak yerine onları birlikte 

çalışmaya teşvik etmelidir. 

- Etkinlikler gerçek yaşamla ilişkili olacak şekilde planlanmalıdır. 

Çocuklar okulda bilgisayarların günlük yaşamdaki yerini ve diğer 

teknolojik araçlarla ilişkisini kurabilmelidir. Teknoloji kullanımı 

gerçek yaşama çocuk tarafından aktarılabilmelidir. 

- Bilgisayar etkinliklerine ayrılacak zaman, çocukların yaş ve 

gelişim dönemlerine uygun olmalıdır.  

Bu noktada çok hassas davranılması gerekmektedir zira pek çok 

çalışma bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygun şekilde kullanılmama-

sının çocukların gelişiminde bazı sıkıntılı durumlara yol açtığını açıkça 

gözler önüne sermektedir. Aamodt ve Wang (2018)’a göre 2000 
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yılından bu yana ABD’de ‘empati kurma’ konusunda önemli bir düşüş 

yaşanmıştır. Bu düşüşün nedenleri araştırıldığında  yapılan meta analiz 

sonucu ortaya koymaktadır ki, birini eleştirirken onun ne hissettiğini 

anlama, kendini onun yerine koyma konusunda yirmi otuz yıl öncesine 

kıyasla  günümüzde önemli bir düşüş vardır.  Yapılan çalışmalar bilgi 

ve iletişim teknolojileri kullanımının empati gelişimini çeşitli şekillerde 

azalttığını ortaya koymaktadır. 

1.4. Günümüzde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının 

Araştırma Raporlarından Yola Çıkılarak Değerlendirilmesi 

Yapılan çalışmalar ortaya koymaktadır ki dünya ve Türkiye’deki mobil 

teknoloji ve internet kullanımı eğitimde bazı fırsatlar ve sınırlılıklar 

yaratmaktadır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de internet ve  mobil 

teknoloji  ağları kullanımı hızlıca yaygınlaşmakta ve buna paralel 

olarak da  bu teknolojilerin kullanım süresi artmaktadır. Çoğu ülke 

günümüzde, dijital çağın gerisinde kalmamak adına mobil 

teknolojilerin kullanımını ve yaygınlaşmasını teşvik edecek politika ve 

stratejiler yürütmektedir. Çağımızda çok küçük yaşlara kadar inen 

mobil teknoloji ve internet kullanımı eğitim alanında aslında  bir fırsat 

arayışına da yol açmaktadır. Bu teknolojilerin eğitim alanında 

kullanımı; hem çocukların yaşanan dijital çağa adaptasyonunu ve bu 

adaptasyonla birlikte geleceğe daha hazır olmalarını sağlamaktadır hem 

de bu teknolojilerden eğitim amaçlı yararlanılmasını sağlamaktadır 

(Güler ve diğerleri, 2017).  
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Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı değerlendirildiğinde yapılan 

çalışmalar göstermektedir ki mobil teknolojilerle etkileşim 2 yaşın 

altına kadar inmiştir. İngiltere’de 3-8 yaş grubu çocukların onda 

ikisinden fazlasının tablet üzerinden haftada 6-7 saat internet kullandığı 

ve 6-7 dijital oyun oynadıkları belirlenmiştir. Amerika’da 0-8 yaş her 

on çocuktan ikisinin neredeyse her gün mobil cihaz kullandığı ve bu 

kullanımın zamanla  her geçen gün arttığı belirlenmiştir (Güler ve ark. 

, 2017). 

Guernsey ( 2012) ise yaptığı araştırma ile  sekiz yaşından küçük  

çocukların %52’ sinin akıllı telefon, tablet veya bir başka teknolojik 

araç kullandığını belirtmektedir.  

RTÜK (2013) tarafından yayınlanan raporda da  Türkiye’de 

araştırmaya katılan  çocukların yüzde 46.3’ünün cep telefonuna sahip 

olduğu ve teknolojik aletler içinde günde ortalama 2 saat 39 dakika ile 

en fazla zaman geçirdikleri bilgi ve iletişim teknolojilerinin cep 

telefonu olduğu ortaya konmaktadır. 

RTÜK tarafından yapılan çalışmaya paralel olarak, IDC (International 

Data Corporation)’nin yaptığı araştırmaya göre, 2018 yılında 1.402 

milyar olan akıllı telefon satışı 2019 yılında %1,9 düşüşle 1.375 milyar 

olmuştur. Fakat IDC genel akıllı telefon pazarının 2023 yılında 1.519 

milyara ulaşacağını hedeflemektedir. Akıllı telefon satışları yıllar 

geçtikçe artmakla birlikte, bu rakamlar akıllı telefonların günlük 

yaşamdaki önemini daha da arttırmaktadır. 
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IDC tarafından açıklanan bu rakamları aslında  ülkemizde TÜİK 

verileri de desteklemektedir. TÜİK tarafından 2018 yılında  yapılan 

araştırmaya göre, Türkiye’de bilgisayar ve cep telefonu kullanım oranı 

her geçen gün biraz daha artmakta ve 12-13 milyon çocuğun görsel 

medya araçlarını kullandığı ortaya konmaktadır. 5-17 yaş arasındaki 

çocukların en çok kullandığı iletişim aracının bilgisayar ve cep telefonu 

olduğu ifade edilmektedir. Aynı araştırma sonuçlarına göre 

çocuklardaki bilgisayar kullanımının yüksek olmasının nedeni, 

bilgisayar oyunlarına karşı çocukların hissettiği bağlanmadır. 

Araştırma verileri dikkate alındığında çocuklar zamanının büyük bir 

kısmını bilgisayar karşısında geçirmektedir. Uzun süre, tablet ve cep 

telefonuyla meşgul olmanın neticesinde çocuklarda maalesef ki bazı 

olumsuz durumlarla karşılaşılmaktadır.  Yapılan değerlendirmeler 

ortaya koymaktadır ki davranış problemleri ve uyum sorunları, ders 

çalışmada isteksizlik, arkadaş ilişkilerinde zayıflama gibi durumlar  

uzun süreli ve yoğun şekilde bilgisayar ve cep telefonu gibi teknolojik 

cihazların kullanılması sonucunda ortaya çıkmaktadır (TÜİK, 2018). 

Yavuzer (2008)’e göre aslında bilgisayar oyunları eğitici ve öğretici  bir 

işleve sahiptir. Bilgisayar oyunları, çocukta zihinsel gelişim ve hayal 

kurmanın gelişimi için önemlidir. Bu nedenle Yavuzer çocukların 

bilgisayar oyunları oynamalarını ebeveyn denetimli olarak 

önermektedir fakat ekran süresi bir saati geçmemeli ve kontrollü 

olunmalıdır.  
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Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Araştırma Projesi (AÇÇAP) (EU Kids) 

(2010)’ne göre internet kullanmaya başlama yaşı on yaşa kadar 

düşmüştür. Yine aynı araştırma ortaya koymaktadır ki ebeveynlerin 

%72’den fazlası, çocuklarının internette karşılaştıkları rahatsızlık verici 

durumlarda çocuklarına yardım edebilecekleri konusunda kendilerine 

güvenmektedirler. Anne babaların çoğu (%60) çocuklarına interneti 

güvenli kullanma yolları konusunda öneride bulunduklarını ifade 

etmişlerdir. Anne babalar, çocuklarını interneti kullandıkları zaman 

dilimlerinde ve  ortamlarda mutlaka kontrol edebilmelidirler. Çünkü 

çevrimiçi internet ortamlarına erişmenin ve kullanmanın kolaylaşması 

çevrimiçi risklerin de hızlıca artmasına sebep olmuştur. Bu durumda 

bazı ebeveynler bu riskleri azaltma adına çocuklarını internetten 

tamamen uzaklaştırma yolunu seçebilir. Fakat ebeveynler yaşanan 

olumsuz durumlara rağmen, çocukların internette karşılaşabilecekleri 

riskleri azaltmak için,  çocukların çevrimiçi fırsatlarını azaltmamalı, 

belli düzeydeki risklerle mücadele edebilmeyi öğrenmelerine fırsat 

vermelidir (Çelen, Çelik ve Seferoğlu, 2011).  

Bilgi ve iletişim teknolojileri çeşitli şekillerde ilerledikçe, çocuklar 

giderek medyadan gelenlere karşı daha fazla maruz kalmaktadır. 

Özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelere bakılırsa akıllı 

telefonlar hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Maalesef 

ki bu durum hem çocuklarımızda hem de  genç bireylerde  benzer bir 

durumu ortaya çıkarmıştır. Yapılan çalışmaca ortaya konmaktadır ki 

gençler sosyal medya ile ortalama  yedi saat zaman geçirmektedir ve 

çocukların büyük çoğunluğu internete, cep telefonuna, bilgisayara, 
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oyun araçlarına ve kendilerine ait bir televizyona sahiptir (Strasburger, 

756). Uzun soluklu yapılan araştırmalar çeşitli medya araçlarının hem 

ergen hem de çocuk sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu 

göstermektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin  aşırı ve yanlış  

kullanımının  çocuk ve ergenlerde  yeme bozuklukları, agresif davranış, 

madde kullanımı ve  cinsel davranış bozukluklarına yol açtığına 

rastlanmaktadır (Strasburger, 756). 

Bu noktada sosyal medya kullanımı ve ergenler üzerine yapılan bir 

çalışmada çevrimiçi sosyal teknolojilerin gençlerin zihinsel refahı 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma sistematik bir alıntı 

incelemesi olarak yapılmıştır. Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde, 

çevrimiçi teknolojilerin kullanılmasının yararları, artan özgüven, 

algılanan sosyal destek, artan sosyal sermaye olarak bildirilirken zararlı 

etkilerin, sosyal izolasyon, depresyon ve siber zorbalığa daha fazla 

maruz kalma olduğu rapor edilmektedir (Best ve diğerleri, 2014) 

Yapılan araştırmaların sonuçlarından hareketle söylenebilir ki, bilgi ve 

iletişim teknolojileri kullanımı her geçen gün artmakta ve bu artış ile 

birlikte hem okul öncesi çocukların hem okul çağı çocukların hem 

ergenlerin hem de yetişkinlerin internetin olumlu ve olumsuz 

sonuçlarıyla yüz yüze olması kaçınılmazdır.  
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BULGULAR 

Bu bölümde bilgi ve iletişim teknolojilerinin çocukların gelişimlerini 

nasıl etkilediğini inceleyen araştırmalar taranarak aşağıdaki şekilde 

özetlenmiştir: 

A. Okul öncesi dönemdeki çocuğun bilgi ve iletişim teknolojileri 

kullanımını, ebeveyn ve öğretmen görüşleri bakımından 

inceleyen çalışmaların değerlendirilmesi. 

B. Okul öncesi dönemdeki çocuğun bilgi ve iletişim teknolojileri 

kullanımını, çocuğun bilişsel, sosyal fiziksel gelişimi açısından 

ele alan çalışmaların değerlendirilmesi. 

2.1 Okul Öncesi Dönemdeki Çocuğun Bilgi Ve İletişim 

Teknolojileri Kullanımını, Ebeveyn Görüşleri Bakımından 
İnceleyen Çalışmaların Değerlendirilmesi.  

Kabasakal ve Soylu (2019) tarafından yapılan araştırmada okul öncesi 

dönemdeki  öğrencilerinin teknoloji kullanımlarının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak okul 

öncesi eğitimi almakta olan 20 öğrencinin (12 kız 8 erkek öğrenci) 

annelerine çocuklarının teknoloji kullanımına yönelik sorular 

sorulmuştur. Çalışmanın sonuçları göre, annelerin tamamı  çocuklarının 

cep telefonu, tablet gibi teknolojik araçları açıp kapamayı bildiğini, % 

75’i günde 2 saat beraber televizyon izlediklerini, %45’i yemek yerken 

teknolojik araçları kullandıklarını, %65’i çocukları istendik bir 

davranışı yaptığında ödül olarak teknolojik araçları verdiğini, %50’si 

çocukların cep telefonu ile diğer aile bireylerini arayabildiklerini, % 
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60’ı çocuklarının internette daha fazla vakit geçirmeyi istediklerini 

ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçları okul öncesi öğrencilerinin günlük 

yaşamında teknolojik araçları öğrenme sürecinin dışında müzik 

dinleme, çizgi film izleme, oyun oynama gibi amaçlarla kullanıldığını 

ortaya koymaktadır. 

Tosun (2019) tarafından yapılan çalışmada okul öncesi dönemde 

çocukların bilgisayar oyunları oynama alışkanlıkları anne baba ve 

öğretmen görüşleri bakımından ele alınmıştır. Çalışmada hem 

öğretmenlere hem anne babalara bilgisayar oyunlarına yönelik tutum ve 

bakış açısını içeren aynı zamanda oynama sürelerini de sorgulayan  

anket uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, çocukların büyük 

çoğunluğu günlük 0-2 saat arasında bilgisayar oyunları 

oynamaktadırlar. Çalışma öğretmenler ve ebeveynlere çocukların 

bilgisayar oyunları oynamalarını çocukların    bilişsel ve sosyal açıdan  

gelişimleri bakımından sorgulatmıştır. Öğretmenler ve aileler 

bilgisayar oyunlarının çocuğun bilişsel gelişimi açısından olumlu ve 

pozitif yönde etkileri olduğunu ifade ederken; sosyal gelişimleri 

açısından zararlı olduğunu vurgulamışlardır. Çocukta yalnızlaşma, 

empati kuramama ve  şiddet ve öfkeyi kontrol edememe eğilimleri 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Yavuz (2018) tarafından yapılan çalışmada 5-6 yaş çocukların teknoloji 

kullanımında nasıl tercihler yaptığı, popüler kültür ögelerinin neler 

olduğu ve anne babaların çocuklarının internet ve medya kullanımına 

ilişkin görüşlerinin alınması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda 249 çocuk 

ve 121 anne babaya anket uygulanarak sonuçlar analiz edilmiştir. Bu 
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araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, ebeveynlerin eğitim 

düzeyi arttıkça çocukların televizyon izleme sıklığı azalmaktadır. Anne 

babaların çocuklarına zaman ayırması, çocuklarıyla ekrandan bağımsız 

şeklide etkinlikler yapmaları ve oyun oynamaları,çocukların dışarıda, 

açık alanda oyun oynaması çocukların televizyon izleme sıklığını 

azaltmaktadır. Ancak bu durumun tersine olarak ebeveynlerin 

çocuklarıyla birlikte popüler programları izlemesi çocukların 

televizyon izleme sıklığını arttırmaktadır. Çalışmaya katılan çocuklar 

ne yazık ki zamanının büyük bir kısmını televizyon izleyerek ve 

bilgisayar oyunu oynayarak geçirmektedir. Çocuklar televizyon 

programlarında yer alan pek çok popüler kültür ögesini tanımakta ve 

takip etmektedir.  

Aral ve Doğan Keskin (2018) tarafından yapılan bir diğer araştırmada 

ise 0-6 yaş döneminde çocuğu olan ebeveynlere çocuklarının teknolojik 

cihazları kullanmalarına yönelik sorular hazırlanmış ve yöneltilmiştir. 

Araştırmanın bulguları incelendiğinde; anne babalar 0-6 yaş arasındaki 

çocuklarının %44,8’inin cep telefonu, %43,1’inin  tablet, %21’inin  

bilgisayar kullanmakta ve %70,2’sinin  televizyon izlemekte 

olduklarını ifade etmiştir. 

Avinç (2017) tarafından yapılan araştırmada 0-8 yaş arasındaki 

çocukların ve ailelerinin teknolojik aletleri ve interneti kullanımları ile 

internet üzerinden yaptıkları faaliyetler, karşı karşıya kaldıkları risk ve 

tehditler ile ilgili anne-babaların farkındalıkları ve baş etme stratejileri 

ele alınıp değerlendirilmiştir. Çalışmada anne-baba ve çocuklarla 

görüşme yoluyla bilgi toplanmıştır. Bulgulara göre çocukların büyük 
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bir bölümü ilk kez anne-babalarından görerek bilgi ve iletişim 

teknolojileriyle tanışmışlardır. Çocukların internette en çok yaptıkları 

etkinliklerin oyun oynama ve video izleme olduğu ortaya çıkmıştır. 

Sosyal medya ve eğitim için kullanımına çok az rastlanmıştır. 

Çocukların sonuçlarına paralel olarak ebeveynlerin de bilgi ve iletişim 

teknolojilerini  eğitim ve iş amaçlı çok az kullandıkları, daha çok vakit 

geçirdikleri bir eğlence ve oyun aracı olarak kullandıkları tespit 

edilmiştir. Yine çalışma bulguları anne-babaların teknolojinin  ve 

teknolojik aletlerin çocuklar için birçok tehdit ve risk unsuru 

barındırdığının farkında olduğunu ancak alınabilecek koruyucu 

önlemler konusunda çok  yetersiz kaldıklarını ortaya çıkarmıştır. Okul 

öncesi dönemdeki çocukların kullanım alanlarından dolayı ciddi 

problemlerle karşı karşıya kalmadıkları, ancak ciddi problemlerin neler 

olduğu ve nasıl başa çıkılacağı konusunda da bilinçli olmadıkları 

görülmüştür.   

Ünüvar, Çalışandemir, ve Poyraz (2016) yaptıkları çalışma ile anne 

babalar ile çocukların televizyon izleme süreleri arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymuşlardır.  Çalışma sonuçlarına göre anneler haftada 21 saat 

ekran başında zaman geçirirken, babalar ortalama 22 saat, okul öncesi 

dönemdeki çocuklar ise 15,5 saat televizyon izlemektedir.  

Kılınç (2015) yaptığı çalışma ile okul öncesi çocukların teknoloji 

kullanımı hakkında ebeveyn görüşlerini nicel bir araştırmayla 

incelemiştir. Araştırmaya katılan 314 ebeveyne çocuklarının teknoloji 

kullanımları hakkında ölçek uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda 

ebeveynlerin okul öncesi dönemde teknoloji kullanımında ailenin 
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çocuğa öncülük edeceği bir rehberliğe önem verdikleri, çocukların 

sıklıkla teknolojik aletler kullanmalarının onların fiziksel, zihinsel ve 

duygusal gelişimlerini olumsuz etkilediklerini ve çocukların 

gelişimlerine zarar verdiğini düşündükleri tespit edilmiştir.   

Altınkılıc (2014) tarafından yapılan televizyon seyretmenin  1-6 yaş 

arasındaki çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik annelerin tutum 

ve davranışlarının saptanması çalışmasında anneler çocuklarının ekran 

sürelerinin uzun olduğunu ifade etmişlerdir. Sonuçlardan hareketle 

çocukların çoğunluğunun iki saat ve üzerinde televizyon izlediği, uzun 

süreli televizyon izlemeleri durumunda % 61.2'sinin sağlık problemleri 

yaşadığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada varılan sonuç, çocukların 

önerilen sürenin üzerinde televizyon izlediğidir ve uzun süreli 

televizyon izleme başta göz ve uyku sağlığı olmak üzere bazı ciddi 

sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. 

Jago ve meslektaşları 2014 yılında yaptıkları araştırma ile ebeveynlerin 

ve çocukların ekran başında zaman geçirme süreleri arasında bir bağ 

olup olmadığına bakmak istemişlerdir. Çalışmada 5-6 yaş aralığında 

1078 çocuğun ve en az bir ebeveyninin ekran başında geçirdiği süre ile 

ilgili anket yapılmıştır. Çalışma bulgularına göre erkeklerin % 12'si, 

kızların % 8'i ve annelerin ve babaların% 30'u hafta içi her gün 2 saat 

TV izlemektedir. Hafta sonu ise, erkeklerin % 45'i, kızların % 43'ü, 

annelerin % 53'ü ve babaların % 57'si  2 saat TV izleyerek zaman  

geçirmiştir. Ekran başında geçirilen süre eğer ebeveyn de fazla ise 

benzer şekilde çocukta da fazla olmaktadır. Yani çalışma sonuçlarına 
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göre, çocukların ekran başında geçirdiği zaman ile ebeveynin ekran 

başında geçirdiği zaman arasında güçlü ilişkiler bulunmuştur. 

Güngör (2014) tarafından yapılan çalışmada da okul öncesi dönemdeki 

çocuğun televizyon izlemesine ilişkin anne baba tutumları sorulmuştur. 

155 aile ile yüzyüze görüşülerek oluşturulan çalışma sonuçlarına göre, 

okul öncesi dönem çocuğunun bilgisayar ve televizyon kullanımının 

aile kontrolunde  olduğu sürece yararlı ve uygun olacağı, ancak ebeveyn 

kontrolü dışında teknolojiyle etkileşimin çocuğun gelişim özelliklerini 

olumsuz etkilediği ve çocuğun olumsuz davranış ve tutumları 

öğrenmekte olduğu tespit  edilmiştir. 

Bu noktada Kalan (2011)’ın da ifade ettiği gibi özellikle okul öncesi 

dönemdeki  çocukların televizyon izleme süreleri konusunda anne-

babalar çocuklarını doğru  bilgilendirmeli, kontrol edip denetlenmeli ve 

aşırı tv izlemeye bazı  önlemler almalıdır. Şu unutulmamalıdır ki 

çocuğun televizyon karşısında geçirdiği süre de, program seçimi de 

çocukların gelişimi üzerinde oldukça fazla etkilidir. Aşırı televizyon 

izleme, çocuğun okula başladığı dönemlerde okul başarısını, duygusal 

zeka gelişimini ve dikkat ve konsantrasyon süresini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Aşırı uyarıcı öğeler içeren çocuk programlarını uzun 

süre izleyen çocuklarda dikkat eksikliği, odaklanamama gibi 

problemler ortaya çıkabilmektedir (Kalan, 2011). 

Yukarıda yer alan çalışmalar elde edilen bulgular bakımından 

değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuçlar şöyledir; 
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• Ele alınan çalışmalarda ebeveyn ve öğretmenler, okul öncesinde 

teknoloji kullanımını genel anlamda zararlı yönleriyle 

değerlendirmişlerdir. Teknolojinin çocukların fiziksel, zihinsel 

ve duygusal gelişimlerini olumsuz etkilediklerini vurgulamışlar-

dır. 

• Teknoloji kullanımında öğretmen ve ebeveynlerin çocuklara 

örnek olduğu ortaya çıkmıştır. 

• Teknoloji kullanımı, internette karşılaşılabilecek risk ve tehditler 

konusunda ailelerin yeterli bilgi ve birikime sahip olmadığı tespit 

edilmiştir. 

2.2. Okul Öncesi Dönemdeki Çocuğun Bilgi Ve İletişim 

Teknolojileri Kullanımını, Çocuğun Bilişsel, Sosyal, Fiziksel, 
Gelişimi Açısından Ele Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi. 

Kurt (2019) yaptığı  çalışma ile okul öncesi çocuklarının akıllı 

telefonlar ile oynadıkları giysi giydirme oyunlarının, bu dönemin  yaş 

ve gelişim düzeylerine uygun olup olmadığını incelemiştir.  İnternet 

üzerinden  çok indirilen  giysi giydirme oyunlarından 5 oyunu  

incelenmiş, değerlendirmiş ve çalışma grubu olarak 22 akademisyen 

belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, giysi giydirme oyunlarının 

okulöncesi dönem çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan 

kısımlarının bulunduğu, bu sebeple oyunların okulöncesi dönem 

çocukları için yeniden yapılandırılarak iyileştirilmesi gerektiği ön 

görülmüştür. Oyunlarda uzman desteği ve değerlerin yer almadığı da 

gözlenmiş olup öneri olarak uzman desteği de sunulmuştur. 
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Yapılan bir diğer araştırma da ise okul öncesi çocuğun ve ebeveyninin 

teknoloji kullanımı hakkında anket çalışması yapılmış ve  teknolojinin 

okul öncesi dönemdeki çocuğun psikososyal gelişimine etkisi 

bakımından zararlı tarafları ortaya konmuştur. Buna göre teknolojik 

cihazların fazla kullanılması, okul öncesi çocukların psikososyal 

gelişimlerini, ilişki kurma ve sürdürme becerilerini olumsuz yönde  

etkilemekte ve çocukların kendi yaşlarındaki akranları  ve aile 

bireyleriyle daha az zaman geçirmesine neden olmakta dolayısısyla 

sosyalleşmelerini engellemektedir. Çocukların yaşıtlarıyla daha fazla 

zaman geçirmesi ve oyun oynaması paylaşımcı olmalarını ve sosyal 

ilişkilerini geliştirmelerini sağlarken daha fazla ekran başında kalmaları 

hem asosyal olmalarına hem de paylaşımdan uzak büyümelerine sebep 

olmaktadır (Yengil ve ark., 2018).  

Hinkley ve diğerleri (2017) tarafından yapılan araştırmada okul öncesi 

dönem ile ilkokul yaşlarının ilk yıllarında bulunan çocuklarda fiziksel 

etkinliklere katılma düzeyi  ile elektronik  medya kullanımının sosyal 

gelişim üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 

3-5 yaş arasında ve 6-8 yaş grubunda bulunan 108 çocuk katılmıştır. 

Araştırmanın sonunda çocuklarda elektronik medya kullanımının 

kişilerarası ilişkiler ile ters, stres yönetimi ve duygusal yapı ile ise 

pozitif yönde ilişkili olduğunu rapor edilmiştir.  

Bir diğer araştırmada ise gelişimsel dil gecikmesi tanısı olan çocukların 

teknolojik alet kullanmaları ile dil özellikleri annelerin depresyon 

düzeyi ve aile işlevselliği hiçbir sorunu olmayan sağlıklı kontrol grubu 

ile karşılaştırılarak ele alınmıştır. Buna göre 2-6 yaş aralığında olan ve 
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gelişimsel dil gecikmesi olan 88 çocuğa ile gelişimsel gecikmesi 

olmayan 92 çocuğa araştırmada bulguların saptanması için dil gelişim 

testi yapılmıştır. Ayrıca annelere depresyon ölçeği ve çocukların 

teknolojik alet kullanımına yönelik bulguları tespit edebilmek için 

anket uygulanmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında gelişimsel dil 

gecikmesi, tanısı olan çocukların annelerinin depresyon düzeyleri 

sağlıklı kontrol grubu çocukların annelerinden daha yüksek düzeydedir 

ve aile işlevselliğindeki güçlükler daha nettir. Ayrıca gelişimsel dil 

gecikmesi tanısı alan çocukların teknoloji kullanımı daha yoğun ve 

daha uzun sürelidir ayrıca yine tanı almış olan çocuklarda teknoloji 

kullanımı sırasında anne-baba kontrolü daha azdır (Ozyurt, 

DinseverElikucuk, 2017). 

Gündoğdu ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan çalışmada okul 

öncesi çocuklarda medya ve teknoloji kullanımı ve çocuğun sağlığı 

üzerindeki olumsuz etkileri ele alınmıştır. Çalışmada 2-6 yaş grubu 

çocuğu olan ebeveynlere teknolojik aletlerle ilgili sorular içeren bir 

anket çalışması yapılarak ebeveyne teknolojik aletlerin 7 yaş altındaki 

çocuklarda kullanılması ve zararlı etkileri ile ilgili bilgi verilip, 

önerilerde bulunulmuştur. 102 çocuğun ebeveyninin katıldığı anket 

çalışmasında çocukların hepsinin teknolojik aletlerin biri veya birden 

fazlasıyla gün içinde 1 saat ve veya 1 saatten daha fazla zaman 

geçirdikleri tespit edilmiştir (Gündoğdu, 2016).  

Yağlı (2013) yaptığı çalışma ile çocukların sosyal gelişiminde çizgi 

filmlerin rolü olup olmadığını incelemiştir. Caıllou ve Pepee çizgi 

filmlerinin incelenmesi üzerinden yapılan çalışmada, çalışmacı pek çok 
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farklı noktaya değinmiştir. Bu noktaları çalışmacı şöyle özetlemiştir:  

Öncelikle çocukların seyredeceği çizgi filmler seçilirken hem çocuğun 

yaşı hem de çizgi filmlerin içeriği göz önüne alınmalıdır. Ekran başında 

çok uzun zaman geçirmek çocuğu hem fiziksel hem de psikolojik 

yönden olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle okul öncesi çocuklarda bir 

çizgi film seyretme belirli bir saatte olmalı ve bu konuda çocuğa zaman 

alışkanlığı kazandırılmalıdır. Nitelikli  ve çocuğun gelişimine uygun 

çizgi filmler çocuğun sosyalleşmesine ve olumlu davranışlar 

kazanabilmesine olanak sağlarken pedagojik açıdan pek değeri 

olmayan çizgi filmlerde çocuğun gelişimini  olumsuz etkilemektedirler. 

Bu yüzden seyredilecek çizgi filmlerin seçiminde ailelerin çocuklara 

yol göstermeleri, çizgi film seçiminde çocuğun yaş dönemi 

özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çocuklar, 

şiddet içeren veya doğa üstü güçleri konu alan, çocuğun henüz 

anlamlandıramayacağı şeyler içeren çizgi filmlerden mümkün 

olduğunca uzak tutulmalıdır. 

Bilgisayar ve internetin  fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal gelişime 

etkilerini olumlu ve olumsuz açılardan inceleyen çalışmalardan biri de  

Akbulut (2013) tarafından yapılmıştır. Akbulut , çocuk ve ergenler 

üzerine yaptığı çalışmada bilgisayar ve internetin etkilerini fiziksel 

gelişim, bilişsel gelişim ve psikososyal gelişim açısından incelemiştir. 

Çalışma sonuçları fiziksel gelişim açısından değerlendirildiğinde henüz 

daha tam anlamıyla fiziksel gelişimini tamamlamamış çocuk ve 

ergenlerde uzun süreli teknoloji kullanımının oturuş bozukluğu, iskelet 

ve kas sistemlerinde rahatsızlıklar, vücutta kasılmalar ve göz 
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rahatsızlıkları gibi pek çok fizyolojik soruna yol açabileceğini belirtir. 

Çocuğun bilişsel gelişimi açısından ele alındığında, uzun süre 

teknolojik alet kullanımının çocuğun bilişsel becerileri gerilettiğini ve 

öğrenmesi için kritik zamanı kaçırmasına sebep olduğunu belirtir. 

Psikososyal gelişim acısından ele alındığında ise teknolojinin 

sosyalleşmeye ve bireysel iyi oluşa olumlu katkıları olabildiği gibi 

çocuğun bağımlılık düzeyinde teknoloji kullanımının sosyalleşmeyi 

güçleştirdiğini belirtir. 

Aynı çalışmada  ayrıca, çocukların internet üzerinde gerçekleştirdikleri 

etkinliklerin büyük kısmının eğlence amaçlı etkinliklerden oluştuğu 

saptanmıştır  (Akbulut, 2013). 

Blackwell (2013) küçük çocukların okulda teknoloji kullanımının 

çocuklar üzerindeki etkisini incelediği çalışmasında, gelişimlerine 

uygun olarak kullanılan teknolojinin çocukların öğrenmesini 

arttırdığını ifade etmiştir. Ayrıca aynı çalışma öğrenci merkezli 

öğrenme uygulamalarının işbirliği yoluyla sosyal becerileri arttırdığını 

ortaya koymaktadır. 

Özcan (2012) yaptığı çalışma ile okul öncesi eğitim veren okullarda 

uygulanan aile katılım çalışmaları ile okul öncesi dönemdeki çocukların 

akademik benlik saygısı düzeyi arasındaki ilişkiyi ele almıştır. 

Araştırma bulgularında ebeveynlerin aile katılımlı etkinliklere katılma 

düzeyi ile çocukların akademik benlik saygısı düzeyi arasındaki orta 

düzeyde, pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir  ve çalışmada 
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aile katılımı arttıkça çocukların akademik benlik saygı düzeylerinin de 

arttığı ifade edilmiştir. 

NAEYCF (National Association for the Education of Young Children 

and Fred Rogers Center for Early Learning and Children’s Media) 

uygun şekilde kullanıldığında teknolojik aletlerin çocuklardaki olumlu 

etkilerini şöyle sıralamaktadır; 

• Dil gelişimini olumlu etkiler ve kelime dağarcığını geliştirir, 

• Mantık ve  matematiksel açıdan  problem çözme becerilerini 

geliştirir, 

• Sosyal becerilerde gelişmeyi sağlar  ( NAEYCF, 2012: 7) 

Ayrıca NAEYCF’E göre teknolojik araçlar, eğitimcilerin ev-okul 

bağlantılarını da güçlendirmektedir. Teknoloji bir paylaşım aracı olarak 

daha yaygın hale geldiğinde eğitimciler ve aileler daha fazla bilgi 

paylaşıp daha fazla etkileşim halinde olacaklardır ( NAEYCF, 2012: 8). 

American Academy of Pediatrics (AAP), İletişim ve Medya Grubu 

(Council on Communications and Media), kesin ifadelerle iki yaşından 

küçük çocukların hiçbir şekilde televizyon veya herhangi bir medya 

aracını kullanmaması gerektiğini belirtirken, iyi oluşturulmuş 

etkileşimli oyunların iki yaşından büyük çocuklarda eğitsel açıdan 

faydalı olabileceğini ve sosyal becerilerini, dil gelişimlerini ve okula 

başlamaya hazırlık konusundaki katkılarının olabileceğini 

belirtmektedir (2011:1041). 
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Yukarıda yer alan çalışmalar elde edilen bulgular bakımından 

değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuçlar şöyledir; 

• Teknolojik alet kullanımı çocuğun fiziksel, duygusal, bilişsel ve 

sosyal gelişimini etkilemektedir. 

• İrdelenen çalışmalar internet kullanımının, TV programlarının ya 

da oynanan dijital oyunların içeriği çocuğun içinde bulunduğu 

yaş dönemi özelliklerinin gözetilerek hazırlanması gerektiğine 

vurgu yapmaktadır. 

• Çalışmalarda ortak olarak  ifade edilmektedir ki  teknoloji 

kullanım süresi çocuğun gelişim dönem özellikleri göz önünde 

bulundurularak mutlaka tespit edilmedir ve uzun süreli 

kullanımın önüne geçilmelidir. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Günümüzde televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve internet, kısaca bilgi 

ve iletişim teknolojilerinin hepsi insan hayatının her aşamasını olumlu 

veya olumsuz yönde mutlaka etkilemektedir. Bilgi ve iletişim 

teknolojileri, bireylerin dünyayı algılamasında, kişilerarası etkileşim ve 

iletişiminde, kültürleri tanımasında  önemli bir yere sahiptir. Fakat söz 

konusu bilgi ve iletişim teknolojileri ile çok küçük yaşlarda tanışan 

çocukların, bu teknolojik aletlerle uzun zaman geçirmesinin onların  

psikososyal gelişimlerine etki ettiği yapılan araştırmalarca apaçık 

ortaya konmaktadır.  
 

Rideout ve diğ. (2010) yaptığı çalışmada medyanın çocukların yaşamı 

üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Çalışmada 8-18 yaş arası 
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cocukların ve gençlerin medya kullanımı konusunda (hangi medya 

aracını kullanıyor, ne kadar zaman harcıyor, hangi faaliyetlerde 

bulunuyor)  veri sağlamak amaçlanmıştır. Neticede çalışmanın da 

ortaya koyduğu gibi medyanın çocuk ve gençlerin yaşamı üzerindeki 

rolünü anlamak, ebeveynler  için özellikle çocuk ve ergenin sağlıklı 

gelişim göstermesi adına çok önemlidir. 
 

Yağan Güder ve Alabay (2018)’ın yetişkinler ile günümüz çocuklarının 

oyun tercihlerini ele aldıkları çalışmada apaçık görülmektedir ki 

teknoloji kullanımı ile birlikte çocukların oyun tercihleri de değişmiştir. 

Çalışmada yetişkinlerin çocukken oynadıkları oyunlar ve günümüz 

çocuklarının oyun tercihleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Bulgular sonucunda, yetişkinlerin %85,86’sı, çocukken dış alanda 

oynanan oyunları sevdiklerini belirtirken, günümüz çocuklarının ise 

%36,37’sinin dış alanda oynanan oyunları sevdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca yetişkinlerin %91,92’si grup oyunlarını ve 

%63,64’ü hareketli oyunları sevdiklerini belirtirmişlerdir. Çocukların 

%56,57’si ise hareket gerektirmeyen oyunları ve %49,50’si bireysel 

oyunları sevdiğini ifade etmiştir. Ayrıca günümüz çocuklarının 

%34,34’ünün  teknoloji ile ilgili oyunları tercih ettiği ortaya konmuştur. 
 

Bu noktada belki de okul öncesi dönemde teknoloji kullanımı hakkında 

en çok üzerinde durulması gereken konu; ebeveynlerin doğru teknoloji 

kullanımı ve çocuklarını doğru yönlendirmeleridir. Yurdakul, Dönmez, 

Yaman ve Odabaşı (2013)’nın da ifade ettiği gibi, dijital ebeveynlik 

aslında, gelişmekte olan teknolojilerin neden kullanıldığını anlayan, 

bilgi ve iletişim teknolojilerini ihtiyaçları doğrultusunda amacına/ 
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uygun şekilde kullanabilen, gelişen teknolojileri takip edip gelişmelerin 

farkında olan, teknolojiyle birlikte gelen risklerin de farkında olup 

çocuklarını bu konuda kontrol edebilen ama aynı zaman da yasaklayıcı 

olmak yerine teknoloji kullanımını da teşvik edici olabilen ve dijital  

ortamlarda da ahlaki kurallara özen gösteren  bireyler olmaktır. 
 

2019 yılında İngiltere’de yayınlanan bir araştırmada 3-4 yaşında çocuğa 

sahip olan ebeveynlerin sadece %28’inin televizyon ve %25‟inin de 

dijital oyun içerikleri için kaygı duyduklarını bildirmektedir. Duyulan 

kaygının bu kadar az oranlarda olmasının sebebi,  İngiliz ailelerin 

çocuklarına TV, internet, mobil telefon ve dijital oyunlar için kural 

koymaları ve internet kullanımlarını denetlemeleridir. Ebeveynler 

denetlemeyi çocuğuyla birlikte etkinlik içerisinde gözlem, yardım veya 

onlarla öğrenme şeklinde yapmakta ve yaşa uygun olmayan içerik ve 

bilinmeyen insanlarla iletişim gibi en başta gelen riskler için düzenli 

olarak çocukları ile konuşmaktadır (Ofcom, 2019). 

Çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu 0-6 yaş döneminde gelişimin 

temel yapı taşları atılmaktadır. Aynı zamanda bu dönem bilişsel, 

duygusal, sosyal, dil ve motor gelişim açısından da kritik bir öneme 

sahiptir. Gelişimsel açıdan çok önemli olan bu dönemde televizyon, cep 

telefonu, tablet, bilgisayar kullanımı çocuğun gelişimi üzerinde olumlu 

ve olumsuz etkiler yaratabilmektedir. İnterneti ve teknolojiyi 

kullanmaya başlama yaşının 2015 yılında 2 yaşa kadar indiği 

görülmektedir (Aslan, 2016). Bu da aslında çocukların gelişim süreçleri 

açısından çeşitli olumsuzluklar doğurmaktadır. 
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İskoçya’da yapılan bir araştırmada günümüzdeki üç yaşında bir 

çocuğun yirmi beş yıl önceki üç yaşında bir çocuğa oranla daha kilolu 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun nedenini de günümüzdeki 

çocukların beslenme düzenlerinin olmamasına ve hareketsiz 

kalmalarına bağlayarak açıklamaktadır. Yine aynı araştırma sonucuna 

göre, okul öncesi çocukların hareketli kıpır kıpır olmaları beklenirken, 

şimdiki çocuklar masa başında çalışan kişiler kadar hareketsizdirler. 

Çocukların ekran karşısında geçirdiği süre ne kadar uzun olursa, 

hareketsiz kalma süreleri de o kadar uzun olur dolayısıyla bu da ciddi 

sağlık sorunlarına yol açar (Palmer,2010). Sadece bu araştırmanın 

sonuçları bile çocukların ekran süreleri arttıkça hem fiziksel hem sosyal 

gelişim açısından sorunlar yaşadığını ortaya koymaktadır. Uzun sure 

ekran başında kalan çocukların yalnızlaşma oranları da gittikçe 

artmakta bu çocuklar sosyal çevrelerinden gittikçe uzaklaşmaktadır. 

Dolayısıyla ebeveynler bu konuda bilinçli olmak zorundadırlar. 

Yapılan bir diğer çalışma da yine, televizyonun çocuklar üzerinde 

etkilerini sıralarken televizyonun çocuğun toplum içinde diğerleriyle 

sosyalleşmesine engel olduğunu, kişiler arası iletişimi azalttığını ve  

çocuğu psikolojik açıdan yıprattığını ortaya koymaktadır 

(Büyükbaykal, 2007) 

Yine benzer bir bulgu bilgisayar oyunları ile ilgili olarak ortaya 

konmaktadır. Buna göre, şiddet içeren bilgisayar oyunları çocuklarda 

duyarsızlaşma, empati yeteneğinde azalma, kin tutmada artış, sinirli ve 

öfkeli davranışlar sergileme, şiddet yanlısı tutum sergileme gibi 

durumlar ortaya çıkarmaktadır ve uzun süre şiddet içeren oyunları 
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oynayan bireylerde, empati yeteneğinde düşme olduğu gözlenmiştir 

(Berger, 2014). 

Vernon ve arkadaşları (2018) 13-16 yaş arasındaki ergenlerin,  uyku 

alışkanlıkları ve cep telefonu kullanımı arasındaki ilişki üzerinden 

psikososyal gelişim düzeylerini incelemişlerdir. 1101 ergenin, uyku 

davranışı,  cep telefon kullanımı, depresif ruh hali, başa çıkma becerileri 

ve benlik saygısı değişkenleri incelenmiştir. Yapılan çalışma 

sonucunda, gece saatlerinde cep telefonu kullanan ergenlerde düşük 

benlik saygısı ve başa çıkmada güçlükler olduğu saptanmıştır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin aşırı ve kontrolsüz kullanımı 

ergenlerde hatta yetişkinlerde bile bu kadar olumsuz duruma yol 

açarken henüz daha okul öncesi dönemde olan çocukları çok daha fazla 

etkileyebilmektedir. Okul öncesi çocukları anne babalarına en çok 

ihtiyaç duydukları dönemde, sosyalleşme ve iletişim ihtiyaçlarını 

televizyonla karşılarlarsa sosyal dünyadan uzaklaşır, televizyonda 

gördüklerini gerçek gibi algılamaya başlarlar. Şiddet içeren yayınları 

izlerken korkabilir ve kaygılanabilirler. Çocuklarda bu kaygı ve korku 

durumunun etkisi uzun sürebilir. Çocuğun psikososyal gelişiminde 

ortaya çıkabilecek hasarları en aza indirebilmek için çocuklara 

televizyonu doğru izleme alışkanlığı kazandırmak gerekmektedir ayrıca 

yetişkin tarafından çocuğun ekran süresi takip edilmelidir ( Ertürk ve 

Gül, 2006).   

Sidar’a göre uzun süre televizyon başında kalan çocuklarda etrafa karşı 

ilgi duymama, kendisine seslenilince bakmama, sosyal ve duygusal 
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iletişime geçememe, konuşmama ve cümle kuramama gibi ciddi 

problemlerle karşılaşılmaktadır (Sidar, 2019 s:35). 

Newport’a göre de çocuklara yüksek teknolojiye dayalı ürünlerle ders 

yaptırmak çocukların başarısını arttırmaz aksine onların dikkat 

performanslarında düşüşe sebep olur ( Newport, 2016 s.33) 

Teknoloji,  okul öncesi  çocukluk dönemine ait eğitimlerden biridir; 

dengeli ve yaratıcı şekilde kullanılması gerekmektedir (Epstein,2015). 

Bu nedenle çocuklara teknoloji kullanımı yasaklanmak yerine güvenli 

teknoloji kullanımı bilinci oluşturulmalıdır. Bu bilincin oluşturulma-

sında ve teknoloji kullanımı konusunda çocuklara gerekli desteği 

sağlayacak olan ise çocuğun sosyal çevresidir (Lauricella, 2013). 

Goodwin, Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek adlı kitabında 

ebeveynlerin çocuklarında sağlıklı dijital alışkanlıklar geliştirmek için 

yapması gereken üç şeyin özellikle üzerinde durmaktadır. Bunlar; 

sağlıklı alışkanlıklara örnek olmak, aile medya planı oluşturmak ve 

oluşturulan planı uygulamaktır (Goodwin, 2018: s.235).  

Sonuç olarak denebilir ki okul öncesi çocuklarda bilgi ve iletişim 

teknolojileri kullanımı yapılan çalışmaların da ortaya koyduğu gibi 

çocukların gelişimlerinde olumlu ve olumsuz etkilere sahiptir. Aşırı ve 

yaşa uygun olmayan kullanımlar çocukların gelişimlerinde olumsuz 

etkiler bırakmaktadır. Özellikle pek çok yetişkin bireyin bile bağımlısı 

haline geldiği internet ve teknoloji kullanımı henüz daha  oyun çağında 

olan çocuklar için ciddi tehdit unsurları oluşturabilmektedir (Radesky, 

Shumacher, Zuckerman, 2015). Alan yazın çalışmalarında da 
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aktarıldığı gibi çocuğun gelişim sürecinde en az olumsuzlukla 

karşılaşmak için teknoloji kullanımı konusunda aile ve öğretmenler 

bilinçlenmeli, çocukları da teknoloji kullanımı, zaman yönetimi, içerik 

konusunda bilinçlendirmeli ve takip etmelidir. 
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GİRİŞ 

İnternet son yüzyılın en önemli teknoloji ürünüdür. Gençler üzerinde 

de etkisi büyüktür. Gençler interneti serbest zamanlarda arkadaşları ile 

sohbet etmek, ödev yapmak, merak ettiği konularla ilgili cevapları 

araştırmak için kullanmaktadır (Yücel ve Gürsoy, 2013).  Gençler 

interneti kullanırken kendilerini daha güçlü hissetmektedir. İnternetin 

sağlıklı kullanılması birçok fırsatı beraberinde getirdiği gibi sağlıksız 

kullanılması risklerin oluşmasına neden olmaktadır (Bayraktar, 2013).  

Yang ve Tung (2007), ergenlerin internette uzun zaman kalması ile 

yoğun internet kullanımı arasında olumlu bir ilişki olduğunu 

belirtmektedir. Ergenlerin aşırı internet kullanması okul 

performanslarını, günlük aktivitelerini, öğretmen ve aile ilişkilerini 

olumsuz yönde etkilemektedir.  Ayrıca ergenleri yalnızlığa iterek 

toplumdan uzaklaşmasına neden olmaktadır (Yücel ve Gürsoy, 2013).  

Ergenler interneti sorunlardan ve baskılardan   kurtulmak için 

kullanmaktadır (Ceyhan, 2011). 

Parman (2010), ergenliği zorunlu bir süreç olarak ele almaktadır. 

Ergenliğin anlamını sürgün olarak nitelendirmektedir. Ruhsal 

gerçeklik anlamında ayrılığın kaybı çağrıştırdığını ve acıya neden 

olduğunu belirtmektedir. 

Gençler, aile ve arkadaş çevresinden sosyal destek bulamadıklarında 

iletişim problemleri yaşamaktadır (Taşyıldız, 2010).             
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ERGENLİK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİNE KURAMSAL BAKIŞ 

Biyogenetik (Özünü Yenileme) Kuramı 

G.Stanley Hall ergenlik dönemi ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar yapan 

kişidir. Hall gelişimin fizyolojik etkenlerden kaynaklandığını 

belirtmiştir. Doğum sonrası insan gelişiminin dört evreden oluştuğunu 

ileri sürmektedir. Bebeklik evresi 4-8 yaş, çocukluk evresi 8-13 yaş 

arası, son çocukluk 12-25 yaş arası ergenlik dönemi olarak ele 

almıştır. İnsan gelişiminin genetik faktörlerden meydana geldiğini ve 

çevresel faktörlerin gelişime minimal etki ettiğini belirtmektedir. 

Çocuklarda olumsuz davranışlarla karşılaşıldığında, çocuklara 

hoşgörülü davranılması gerektiğini ve izin verici olmalarının önemli 

olduğunu vurgulamaktadır. Çocukların bu katarsisi yaşaması 

gerektiğini ve ilerleyen dönemlerde bu davranışların kendiliğinden 

yok olacağını belirtmektedir. Ergenlik döneminde bu çocukluk 

dönemi yaşantılarından farklı olarak akıl yürütme becerisi ve düşünme 

becerisinin gelişmesi ile çevresel faktörler, gelişimde önem 

kazanmaktadır (Siyez, 2016). 

Bilişsel Gelişim Kuramı 

Piaget bilişsel gelişim dönemlerini duyusal motor dönemi, işlem 

öncesi dönem, somut işlemler dönemi ve soyut işlemler dönemi olarak 

dört ana aşamadan oluşturmuştur. Piaget’nin soyut işlemler dönemi 

esneklik, soyutluk, akıl yürütme, zihinsel olarak hipotez, test etme ve 

problem çözmeyi içermektedir. Ergenlerin mantığının, çocukların 

mantığına göre farklılık gösterdiği, daha çok yetişkin mantığının 
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özünü oluşturduğu, karmaşık ama tutarlı bir sistem olduğu 

belirtilmektedir (Piaget, 1972; Yalçın ve Karakaş, 2008).    

Ergenlik döneminde kişiler, soyut düşünmenin etkisiyle başkalarının 

düşüncesini kendi düşüncesinden ayırt edememektedir. Bu dönemde 

ergenlerde iki inanç gelişmektedir (Lindberg, 2011). Bunlardan ilki 

hayali seyircidir. Hayali seyirci kavramında ergenin hayalinde bir 

“seyirci” oluşmuştur. Ergen sürekli olarak bu seyirci tarafından 

gözetlendiğini düşünmekte ve buna uygun davranışlar sergilemektedir 

(Karaman, 2013). İkinci inanç ise kişisel efsanedir. Bu efsanede ergen, 

duygularının ve diğer özelliklerinin çok özel ve ölümsüz olduğuna 

inanmaktadır. 

Psikanalitik Kuram 

Sigmund Freud tarafından ortaya atılmış, 20.yy’ın başlarında 

genişleme fırsatı bulmuş, psiko-seksüel gelişimle ilgili önemli ve en 

çok üzerinde durulan kişilik kuramıdır. Ergenlikte, özellikle kişilik ve 

cinsel gelişim konusunda psikanalitik kuramdan faydalanılmaktadır 

(Tuzcuoğlu, 1995). Freud çocuğun belli dönemlerden geçerek, kişilik 

sürecini geliştirdiğini ve cinsel gelişimin de bu sürecin temeli 

olduğunu belirtmektedir (aktaran Geçtan, 2004). 

Kişinin cinselliği, üreme amacına uygun hale gelmiştir (Bacanlı, 

2004).  Genital dönemin sorunsuz atlatılması ve bir önceki dönemlerin 

sağlıklı geçirilmiş olması gerekmektedir (Corman, 2000).  
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Psiko-Sosyal Kuram 

Erikson tarafından geliştirilen psiko-sosyal gelişim kuramının temeli 

psikanalitik kuramdan gelmektedir. Ancak bu iki kuram arasında 

farklılık bulunmaktadır. Erikson, yaşamı sekiz evreye ayırarak 

incelemiş ve her evrede insan benliğinin birtakım sorunları çözerek, 

psiko-sosyal bunalımları atlattığını saptamıştır. Evrelerin herhangi 

birinde karşılaşılan aksaklık, daha sonraki evreleri de olumsuz 

etkilediğini belirtmiştir. 

Erikson’a göre insan benliğinin en önemli görevi kimlik duygusu 

oluşturmak ve onu korumaktır. Erikson bu kuramını benlik psikolojisi 

olarak da adlandırmaktadır. Ergenlik döneminde, temel çatışmanın 

kimlik duygusuna karşı kimlik kargaşası olduğu belirtmektedir. Ergen 

kendisine “ben kimim?” diye sormakta ve kim olduğuna ilişkin, 

toplumdaki konumunun ne olduğuna dair bir kimlik algısı 

oluşturmaktadır. 

Sosyal Öğrenme Kuramı 

Bandura bu kuramın öncüsüdür. Bandura’ya göre davranış, başka 

kişilerin davranışlarını model alarak edinilir.  Çevre tarafından alınan 

olumlu pekiştireçler davranışın güçlenmesine, olumsuz tepkiler ise bu 

davranışların zayıflamasına neden olmaktadır (Bandura, 1965). 

Gözlemleyen kişinin karakteri ile model alınan kişinin karakteri 

birbirine ne kadar yakınsa modelleme o derece güçlü olmaktadır 

(Demirbaş ve Yağbasan, 2005). Öğrenme ise sosyal öğrenme ile 

kazanılmaktadır (Bacanlı, 2004). Ergenlik döneminde model alınan en 
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yakın çevre ergenin ailesidir. Bu yakın çevre bireylerin ait olma 

gereksinimini de karşılayan bir kurumdur.   

ERGENLİĞİN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 

Ergenlik dönemleri toplumdan topluma farklılık göstermektedir.  

Hangi yaş aralığında gerçekleştiğine ilişkin net bir tanımlama 

yapılamamaktadır. Ergenlik döneminde fiziksel, duygusal ve 

davranışsal pek çok değişim gözlenmektedir.   Hormonsal farklılıklar, 

duyguları ve davranışları etkilemektedir.   

Fiziksel Gelişim 

Bedensel ve Psiko-Motor (devinsel) Gelişimdir. Bedensel gelişim; 

fiziksel görünümde ve beden oranında oluşan değişimle birlikte 

bedeni oluşturan alt sistemlerin büyümesi ve gelişmesidir. 

Psiko-Motor Gelişim; sinir sistemi ve beden arasındaki organizasyona 

bağlılık olarak meydana gelen organizmanın istemli hareketidir 

(Siyez, 2016).  Bu dönemde kızlarda göğüsler büyür, adet görme 

başlar ve kalçalar genişler. Erkeklerde ise ses kalınlaşır, bıyık ve 

sakallar çıkmaya başlar ayrıca cinsel içerikli fizyolojik gelişmelerde 

görülmektedir. 

Bilişsel Gelişim 

Jean Piaget bilişsel gelişimi, duyusal motor dönemi, işlem öncesi 

dönem, somut işlemler donemi ve soyut işlemler olarak dört döneme 
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ayırmıştır. Ergenlerin zihnine sadece çevreden bilgi akmadığını, 

onların aktif olarak kendi bilişsel dünyalarını kurduklarını, önemli 

fikirleri daha az önemli olanlardan ayırarak ve bir fikri başka bir fikre 

bağlayarak deneyimlerini düzenlediklerini savunmaktadır. Kültürel ve 

sosyal etkileşimlerinde bilişsel gelişime katkı sağladığını belirtmek-

tedir.  

Duygusal Gelişim 

Ergenler bu dönemde duygularını gizleme eğilimindedir (Siyez, 

2016).       Çalışma konusunda isteksizlerdir. Duyguları değişkendir; 

Çok sevinçli ya da heyecanlı olduğu bir durumda duygusal durumu 

aniden farklılaşmaktadır (Siyez, 2016). Ergenlerin olumsuz 

duygularıyla başa çıkma becerileri yeterince gelişmediyse depresyona 

yakalanma dereceleri daha yüksektir. Utanç, kaygı, patolojik öfke gibi 

duygu durumundaki ani değişimler ergenlerin problem yaşamalarına 

neden olmaktadır (Siyez, 2016). 

Sosyal Gelişim 

Aile, kişinin sosyalleşmesinin başladığı ilk yerdir. Çocukluk sürecinde 

başlayan sosyalleşme ergenlik döneminde ailenin dışına çıkarak okul 

çevresi ve arkadaş çevresine yönelmiştir. Bu dönemde aile 

ilişkilerinde değişim yaşanmaktadır. Ebeveyn çocuk arasındaki 

hiyerarşik ilişki, daha eşitlikçi bir ilişkiye dönüşmüştür. 

Ebeveyn ve ergen arasındaki ilişkiyi belirleyici olan ebeveyn 

tutumlarıdır.  Kardeş ilişkileri de ergenlerin yaşamında önemli bir yere 
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sahiptir. Ergenliğin ilk yıllarında anne baba çatışmasının yanında 

kardeş çatışması da önemli bir yer tutmaktadır. Kardeşler arasında 

ilişki eşitlikçi düzeyde ise daha az çatışma yaşanmaktadır  (Siyez, 

2016). 

Arkadaş ilişkileri sağlıklı bir benlik kavramı oluşması açısından 

önemlidir. Ergenlik döneminde flört ve romantik ilişkiler sosyal 

yaşamlarında önemli bir yer kaplamaktadır. Romantik ilişkilerin erken 

başlaması depresif belirtileri beraberinde getirmektedir. Romantik 

ilişkilerin erken yaşta başlaması kızlarda ve erkeklerde düşük benlik 

algısına, psiko-sosyal uyum bozukluğuna, düşük akademik başarıya, 

madde kullanımına ve erken yaşta cinsel ilişkide bulunmaya neden 

olmaktadır. 

Ahlak Gelişimi 

Ergenler, yetişkinlik dönemi sürecinde daha önceden karşılaşma-

dıkları ahlaki durumlarla karşılaşabilmektedir. Zararlı madde kullanan 

veya çetelere katılan arkadaşlarının davranışlarını ve tutumlarını 

değerlendirmek durumunda kalmaktadır. Okulda başarılı olmanın 

önemli olup almadığına karar vermeleri gerekmektedir.  

Lawrance Kohlberg, kuramını oluştururken Piaget’in bilişsel gelişim 

kuramını esas almıştır. Çocuklara ikilemli hikayeler anlatmış ve bu 

hikayedeki davranışların ahlaki açıdan değerlendirilmesini istemiştir. 

Kohlberg, kuramını yapılandırırken çocukların bir davranışı doğru ya 

da yanlış olarak tanımlamasından ziyade kullandıkları gerekçelerin 
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üzerinde durmuştur. Kohlberg’in ahlak gelişimini; Gelenek Öncesi 

Düzey, Geleneksel Düzey ve Gelenek Sonrası Düzey olarak 

belirlemiştir. Ergenlik dönemine gelene kadar çocuklar, gelenek 

öncesi düzeyi ve geleneksel düzeyi geçmiştir. Ergenlerin soyut 

işlemler düzeyine geçmesi sonrasında, gelenek sonrası evreye 

geçmektedir. Bu nedenle de bilişsel gelişim, ahlaki gelişim açısından 

önemli bir yordayıcıdır. Bu evrede otorite kaynağı değişmiştir. 

Gelenek öncesi düzeyde otorite kaynağı olarak başkalarını görmekte, 

geleneksel düzeyde dışsal otorite kaynaklarının kuralları ya da değer 

yargılarını içselleştirmekte ve kabul etmektedir.  Gelenek sonrası 

düzeyde ise kişinin kendisi otorite kaynağı olmaktadır.  

Kohlberg’e göre sosyal çevre ve kültür (çocuk yetiştirme tarzı, eğitim 

ve arkadaş ilişkileri) ahlak gelişiminin hızını belirleyen önemli 

faktörlerden birisidir. Ahlak gelişimi, içinde yaşanılan kültürden 

etkilenmektedir. Ebeveyn ile ergen arasındaki ilişkinin olumlu olması; 

eğitim yaşantısının devam etmesini, iyi eğitim olanaklarına sahip 

olmasını, yakın arkadaşlarının olmasını ve ahlak gelişimi açısından üst 

basamaklara çıkmasını kolaylaştırmaktadır.  

Ergen-Ebeveyn İlişkisi 

İnsan doğumdan itibaren sürekli bir değişim ve gelişim sürecinden 

geçmektedir. Bu süreç içerisinde belirli görevler ve zorluklarla 

karşılaşmaktadır. Bu zorunlulukların ve görevlerin yaşandığı 

dönemlerden birisi de ergenlik dönemidir (Tamar, 2005). Aile 

üyeleriyle arasında bağlılık kurma, etkili iletişim sağlama ve ortak 
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etkileşim sağlama işlevleri vardır (Ağdemir, 1991). 

Anne baba rolünün çocuklukta olduğu gibi ergenlikte de önemli bir 

rolü vardır. Bu dönemde ergenlerde sağlıklı cinsel kimlik oluşması 

için ailenin bilinçli bir yaklaşım sürdürmesi ve rol model olması 

önemlidir (Freud, 1989). Aile yapısında meydana gelen değişimler 

(boşanma, ebeveynlerden birinin yeniden evlenmesi) ergen–ebeveyn 

arasındaki çatışmaların artmasına, ergenle ebeveyn arasında 

yabancılaşmaya ve ilişkinin geçicide olsa  bir süreliğine bozulmasına 

neden olmaktadır. 

Ebeveynleri boşanan ve sadece annesi ile birlikte yaşayan ergenlerin 

ebeveynleri ile birlikte yaşayan ergenlere göre daha az uyum sorunu 

yaşadıkları saptanmıştır.  Bunun nedeni ise birlikte yaşadıkları 

ebeveynleri ile arasındaki ilişkinin daha az hiyerarşiye dayanmasıdır. 

Ebeveyn tutumlarını ebeveyn duyarlılığı ve ebeveyn talepkarlığı 

etkilemektedir. Ebeveyn duyarlılığında, çocukların gereksinimleri 

kabul edilmekte ve desteklenmektedir. Ebeveyn talepkarlığında 

çocuklardan olgun ve sorumlu davranış beklenmektedir.  Ebeveynlerin 

duyarlılık ve talepkarlık düzeyleri farklı olabilmektedir. Ergen kendi 

duygu ve düşüncelerine yönelik farkındalık kazanmaktadır.  Bu 

sayede kimlik algısı geliştirmektedir.  Anne baba tutum ve 

davranışlarını model alarak özdeşim kurmaktadır (Yörükoğlu, 1994). 

Ergenler arkadaş çevrelerinden etkilenirken bir taraftan da anne 

babalarının değer sistemlerini örnek almaktadır. Bu dönemde değer 

kazanım sürecinde aile etkili olmaktadır. Ebeveynlerin ergenlere 
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yansıttıkları tutumlardan çok, aralarındaki ilişkinin niteliği önemlidir. 

Ergen, ebeveyn ile olan ilişkisine, geçmişte yaşanılan iletişime 

bakarak yorumlamaktadır. Olumlu ebeveyn yaklaşımında ergenin 

yalnızlık duygusu azalmaktadır.  Her ailenin iletişim yapısı farklıdır. 

Ailelerdeki ilişkilerde samimiyet ve açıklıktır önemlidir. Bireyler 

kendilerini ne kadar rahat ifade edebilirlerse iletişim bağı da o kadar 

kuvvetli olmaktadır. 

Aile içinde karşılaşılan sorunların çözümü için uygun yöntemler 

geliştirilmelidir. Sağlıklı aileler iyi bir iletişim gücüne sahiptir.  Aile 

içinde dinleme ve ifade etme yoğun olarak kullanılmaktadır. Ergenlere 

düşünceleri sorularak görüşleri alınmaktadır. Bu sayede ergenler 

kendilerini bir birey olarak hissetmektedir. Empati kurmak aile 

içerisindeki iletişimde çok önemli bir yer tutmaktadır. Ergenin 

duygularını anlamalı ve küçümseyici ifadeler kullanılmamalıdır. 

Ailedeki bireylerin planlamaya katkıda bulunması demokratik bir 

ortamın oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum ergenin kendisini 

ifade etmesine, sosyal ve duygusal yönden rahatlamasına katkı 

sağlamaktadır. Ayrıca ses tonunun ayarlanması da iletişim 

kopukluğunun yaşanmasını önlemektedir. Doğru vurgulanmayan ses 

tonu, ergende inatlaşmaya ve olumsuz iletişim kurmaya neden 

olmaktadır. Ergenler, mahremiyet ihtiyacı karşılamak için yalnız 

kalmak istemektedir.  Bağımsız hareket etme ve bireyselleşme 

istekleri aileleriyle iletişimlerini sınırlamakta ve ebeveynleriyle 

geçirdikleri zamanı kısıtlamaktadır. Ebeveynleri ile olan ilişkilerinin 

niteliğini, zaman içinde benimseyecekleri tutum ve davranış 
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belirlemektedir. 

Ebeveyn tutumları gelecek kaygısı yaşayan ergenler üzerinde olumsuz 

duygular geliştirmekte ve ergeni daha çok bunaltmaktadır 

(Çapulcuoğlu ve Gündüz, 2013). Ergenler özgürlüklerini elde ettikçe 

ebeveynler kontrolcü ve baskıcı tutumlarını azaltmalıdır.  Ancak bu 

durumda ergen başarılı bir kimlik oluşturmaktadır.  

Ebeveynler kendi benimsedikleri ahlak sistemine uygun çocuk 

yetiştirmek istemektedir ve çocuk yetiştirirken farklı yöntemler 

kullanmaktadır. Ebeveynlerin destekleyici olumlu tutumları, zihinsel 

gelişim, ahlaki gelişimi, iç motivasyon, kendilik kontrolü, yeterlilik ve 

akademik başarı gibi alanlarda büyük katkı sağlamaktadır. Ancak 

Anne-babanın olumsuz ve katı kontrol içeren tutumları ise gelişimsel 

problemlere neden olmaktadır. 

Anne-babanın demokratik ve otoriter kontrol yaklaşımı ise olumlu 

etkilere neden olmaktadır (Durak, Batıgün ve Say, 2015; Aydoğdu ve 

Dilekmen, 2016). 

Koruyucu/istekçi ebeveyn tutumu, ebeveynlerin çocuğunu gerekenden 

fazla kontrol etmesidir. Anne-baba, çocuğun yapabileceği çoğu şeyi 

kendisi yaptığı için, çocukların yaşayarak öğrenmelerine ket 

vurmaktadır. Yapılan bu müdahaleler, çocuklarda güvensizliğin 

oluşmasına neden olmaktadır (Navaro, 1989). Aşırı koruyuculuk 

çocukların bağımlı olmasına ve kime bağımlı ise tüm ihtiyaçlarının o 

kişiler tarafından gidermesi istemektedir. Kendi başına karar verme 
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yetisi gelişmemiştir (Navaro, 1989). Koruyucu olmak çocukları 

çaresiz bırakmaktadır (Günalp, 2017). Gelişen bağımlılık kişinin 

yaşamı boyunca sürmekte ve duygusal kırıklıkların oluşmasına neden 

olmaktadır (Taner Derman ve Başal, 2013). Çocukların kendi 

kendisini idare etmesine ve birey olmasına izin verilmemektedir. 

İleride isyankar davranış sergileyen bireyler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. (Kaya, 1997). 

Demokratik ebeveyn tutumu, çocuklarına karşı sevecen, saygı duyan, 

gereksinimlerini karşılayan ve yaşına uygun kendi kararlarını 

kendisinin almasına izin veren, yol gösterici, bireyselliğe destek veren 

tutumlardan birisidir (Şanlı ve Öztürk, 2015). Bireyler konuşarak ve 

birbirlerine danışarak problemlerine çözüm yolu bulmaktadır 

(Çetinkale, 2006). Anne baba samimidir. Sevgisini koşulsuz 

vermektedir. Çocuğun kendisini tanımasına fırsat vermektedir. Bu 

ebeveyn tutumu, duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilen, 

özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi bireyler yetişmesine olanak 

sağlamaktadır. Demokratik ebeveyn tutumu, çocuk ve ergenlerin 

sağlıklı kişilik geliştirmesini sağladığı gibi üst düzey ahlak gelişimin 

oluşmasına da katkı sağlamaktadır (Cesur ve Özkan Küyel, 2009; 

Altıntaş ve Öztabak, 2016).   

Ebeveynler, çocuklarına yapılmaması gereken davranışları için yol 

göstermekte ve saldırgan tavırla yaklaşmamaktadır (Bolattekin, 2014). 

Demokratik Ebeveyn tutumunda hoşgörü ve sevgi anne babanın temel 

davranışı olduğu için daha az hata yapmakta ve daha başarılı anne 

baba olmaktadır (Çetinkale, 2006). 
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Otoriter ebeveyn tutumu genellikle reddedici temele dayandığından 

ailede sevgi tam olarak gösterilemez. Anne babalar çocuklarının 

davranışlarını eleştirerek, kontrolü sürekli kendi ellerinde tutmak 

istemektedir. Otoriter tutuma sahip aile çocukta özgüvenin 

gelişmesine engel olmaktadır. Buda bireyin kişiliğini yok saymaktır. 

Anne babalar çocuğu sıkı disiplin altında tutmaktadır. Suçlayıcı ve 

ceza verici anne babanın çocukları içe kapanık ve çekingen 

olmaktadır. Başka insanların etkisinde kalmaya müsaittirler (Yavuzer, 

2006).   Anne babanın koydukları kurallara ve amaçlara ulaşamaması 

çocukta mükemmeliyetçilik gelişmektedir (Baumrind, 1971).  

Ailedeki otoritenin artması ergenin anne babasını eleştirmesine neden 

olmaktadır. Otoriter tutumda yetiştirilen ergenler, kendilerine daha az 

güvenmekte, suça, madde bağımlılığına ve depresyona daha yatkınlık 

göstermektedirler (Kuzgun, 1972) Kişinin kendilik aidiyetine sahip 

olması için, çevresini bilmesi, onun kurallarını tanıması, toplumsal ve 

kamusal alanda etkileşim kurabilmesi gerekmektedir. Özgürleşmenin 

parçalarından biriside kendini bilmektir. Bireyselleşmenin yoğun 

olduğu ve hızlı dönüşüme açık olan günümüzde aidiyet aile 

bütünlüğünü olumlu yönde etkilemektedir. Aidiyetin yaşandığı bir 

ailede, kişiler kendilerinin isteklerini öteki bireyler için erteleyebilme 

özelliği göstermektedir. Ailedeki diğer kişilerin ihtiyaç ve isteklerine, 

kendi istekleriymiş gibi önem vermektir. Sosyalleşmeyi de 

güçlendiren bir durumdur (Mavili vd., 2014). Güvenli bağlanan 

ergenler sosyal hayatta aktif rol oynamaktadır. Güvensiz bağlanma ise 

kişilerarası ilişkilerinde sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Ergen, 
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ebeveynleriyle sağlam iletişim ve etkileşim geliştirmişse güvenli 

bağlanmanın temeli atılmıştır.  Güvenli bağlanma, ait olma ihtiyacını 

karşılamakta ve bir üst aidiyet aşamasına geçmesini sağlamaktadır. 

Güvensiz bağlanmada ise ailede problemler ortaya çıkmaktadır. Ergen 

özgürlüğünün ve bireyselliğinin ailesi tarafından elinden alındığını 

düşünmekte ve ailesi ile sorunlar yaşamaktadır (Keskin ve Çam, 

2009). 

Ergen Toplum İlişkisi 

Ergenlerin toplumsallaşmasına, arkadaş grupları etki etmektedir. Hak, 

adalet, sadakat, cesaret ve eşitlikçi duygularının gelişmesine katkı 

sağlamaktadır. Ayrıca toplumda yasak olan konuların özgürce 

tartışılabilmesine, güven duygusunun gelişmesine ve başkaları ile iş 

birliği yapmayı öğrenmesine neden olmaktadır.  Arkadaş gruplarının 

ergenlere olumlu katkısı olduğu gibi kötü alışkanlıkların edinildiği 

çevrelerde yetişen gençlere de olumsuz etkisi olmaktadır. 

ERGENLERİN AŞIRI İNTERNET KULLANIMINDA 
EBEVEYN TUTUMLARININ ETKİLERİ 

Ergenin Yaş Durumu 

Yörük ve Taylan (2018)’ın çalışmasında aşırı internet kullanımı, on üç 

ile on beş yaşları arasında ergenlerde daha yüksek olduğu 

saptanmıştır.  Literatür incelendiğinde yaşın, internet kullanımı ve 

ebeveyn tutumu üzerinde etkisi olduğu vurgulanmaktadır (Horzum ve 

Bektaş, 2014). 
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Ergenin Cinsiyet Durumu 

Günlük internet kullanım süresi kız öğrencilerin erkek öğrencilere 

göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum kız öğrencilerin 

internete erkeklerden daha fazla vakit ayırdığını ortaya koyabilecek 

niteliktedir. Ancak internete yönelik olarak kız öğrencilerine göre 

erkek Özerk ve bağımsız olarak kişilik geliştirmelerine olanak 

sağlamaktadır (Gönen, 2014). Demokratik tutuma sahip ebeveynler ile 

çocuk arasında olumlu bir iletişim vardır. Anne-babalar çocuklarıyla iş 

birliğine girmekte, onları desteklemekte ve sorunlarına ortak çözüm 

yolları aramaktadır. Çocuğun yaşına göre sorumluk verilmekte ve 

bağımsızlığını desteklemektedir Aile içindeki sorunlar sağlıklı bir 

şekilde çözümlenmektedir (Yörükoğlu, 2007: 152). 

Demokratik ailelerde birey, kendine has ve biriciktir. Bu nedenle 

çocuklar demokratik tutum gösteren ebeveynlerini hoşgörülü 

bulmaktadır (Oktaylar, 2015). Çocuklar, paylaşmayı seven, girişimci 

ruha sahip, yaratıcı ve özgürce düşüncelerini ifade edebilen, kuralları 

sorgulayıp çeşitli çözüm yolları bulabilen, öz benliği yüksek 

özelliklere sahip bireylerdir (Pekşen-Akça, 2012). Adıgüzel ve 

arkadaşları (2018)’nın araştırmasında ankete katılan 149 öğrenciden 

78’inin (%52,3) demokratik aile tutumu seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Ayas ve Horzum (2013)’un çalışmasına katılan 407 öğrenciden 

214’nün ihmalkâr aile tutumu seçeneğini işaretlemişlerdir. Çalışmalar 

benzer olsa da sosyo-demografik özellikler, eğitim durumu ve 

farklılaşan aile görüşleri gibi birçok nedenle sonuçlar 
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farklılaşabilmektedir (Adıgüzel ve arkadaşları, 2018). Katılımcıların 

ailelerinin genel tutumlarında ankete katılan 149 öğrenciden 78’inin 

(%52,3) demokratik aile tutumu seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Diana Baumrind üç temel ebeveyn tutumu ortaya koymuştur. 

Bunlardan birisi demokratik tutumdur (akt. Ogelman, Önder, Seçer ve 

Erten, 2013). Çocuğuna karşı demokratik tutum gösteren ebeveynler, 

çocuklarının isteklerini, düşüncelerini dikkate alıp onun aile 

içerisindeki rolü ve görevlerine saygıyla yaklaşmaktadır (Aslan, 

1992). Çocuklarına değer vermektedir ve onların bağımsız birey 

olmalarını kabul ederek özerk ve bağımsız kişilik geliştirmelerini 

sağlamaktadır (Gönen, 2014). 

Çocukların aşırı internet kullanımında ebeveyn tutumları çok etkilidir 

(Ayas & Horzum, 2013).  Demokratik ebeveyn tutumun artması   

internetin olumsuz sonuçlarını azaltmaktadır (Taneri ve Tiryakioğlu, 

2015). Demokratik ebeveyn tutumuna sahip ailelerde, sağlıklı internet 

kullanıldığı saptanmıştır. Bu tutumun ailenin aşırı internet 

kullanmasını düşürdüğüne ilişkin bulgulara da rastlanmıştır. Çocuk ve 

ergenlerin sağlıklı kişilik gelişiminde de önemli katkısı olduğu bir kez 

daha ortaya çıkmıştır (Altıntaş,  Öztabak, 2016). 

Büyükşahin-Çevik ve Çelikkaleli (2010)’de demokratik aile tutumu 

ile karşılaşan ergenlerin interneti aşırı kullanma oranlarının en düşük 

düzeyde olduğunu belirtmektedir. Demokratik/anlayışlı ebeveyn 

davranışı gören lise öğrencilerinde aşırı internet kullanım düzeylerinin 

düşük olduğu belirlenmiştir (Döner M. 2018). Demokratik ebeveyn 
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tutumu oranının yükselmesiyle internetin aşırı kullanmasının hayata 

etkisi azalmaktadır (Baykan, 2014). Altıntaş ve Öztabak (2016)’ın 

araştırmasında internetin olumsuz etkileri aşırı internet kullanımında 

demokratik tutum ile düşük seviyede negatif yönlü bir ilişki olmasına 

karşın, koruyucu-istekçi ebeveyn  tutumu ile otoriter ebeveyn tutumu 

arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. 

İlgisiz Kayıtsız (İhmalkar) Ebeveyn Tutumu 

Bu tutumda ebeveynler, çocuklarının isteklerini denetlememekte ve 

sınırlamalarda bulunmamaktadır. Çocuklarına ilgisiz davranmakta ve 

gereksinimlerini karşılamayarak ihmal etmektedir. Ebeveynlerin bu 

davranışları sonucunda çocuklarda olumsuz davranışlar gelişmektedir.   

Sevgisiz ortamda yetiştiklerinden aileden ilgi, şefkat görebilmek 

onlara varlılıklarını ispatlayabilmek için dikkat çekici davranışlarda 

bulunmaktadır. Bu sevgiyi daha sonraki aşamalarda evde 

bulamadıklarında, dışarıda başka ortamlarda aramaya çalışacaklardır 

(Kaya, diğerleri, 2012). 

İhmalkar ebeveyn tutumunda çocuklar görmezden gelinmekte ve 

yalnız bırakılmaktadır (Ayası, Horzum, 2013). Çocukların yiyecek ve 

giyecek ihtiyaçlarını karşılamış olsalar da, duygusal yönden yakınlık 

göstermemektedir (Yılmaz, 2000). 

İhmalkar tutuma sahip ebeveynlerin çocukları gerekli ilgiyi 

ailelerinden göremedikleri için duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için 

farklı yollar aramaktadır. Bu ihtiyaçlarını karşılama yollarından 
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biriside internet ortamıdır. Bu çocuklar interneti bir kaçış olarak 

kullandıkları için internetin olumsuz etkilerine daha çok maruz 

kalmaktadır (Young, 1997). İhmalkar ebeveynler çocuklarının 

internette nelerle ilgilendiğini ve ne kadar zaman geçirdiklerini kontrol 

etmemektedir. Çocukların internette istedikleri kadar zaman 

harcaması onların aşırı internet kullanmasına  neden olmaktadır. 

Çevik ve Çelikkaleli (2010)’nin çalışmasında ihmalkar tutuma sahip 

ailelerde interneti aşırı kullanma düzeyleri hoşgörülü, demokratik ve 

otoriter ebeveyn tutumuna sahip ailelerin çocuklarından daha yüksek 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

Hsu (2005)’nun çalışmasında ihmalkar ailelerin çocuklarının aşırı 

internet kullandıkları belirlenmiştir. Türkiye’de aşırı internet 

kullanımına ilişkin birçok çalışma yapılmasına rağmen ebeveynlerin 

internet tutumuna yönelik 

bir çalışmaya rastlanmamıştır.   

Çevik ve Çelikkaleli (2010)’nin çalışmasında ergenlerin arkadaş 

bağımlılığı ve aşırı internet kullanımına ilişkin olarak anne baba 

tutumu ilgisiz (ihmalkar) olarak belirlenen çocukların aşırı internet 

kullandıkları saptanmıştır. Ayas ve Horzum (2013)’un yaptıkları 

araştırma sonucunda ihmalkar ebeveyn tutumuna sahip ailelerin 

çocuklarının aşırı internet kullanımı açısından otoriter, hoşgörülü ve 

demokratik internet ebeveyn tutumuna sahip ailelerin çocuklarından 

daha çok internet kullandıkları belirlenmiştir. 
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İhmalkar ebeveyn tutumuna sahip aileler, çocuklarının bilgisayar ve 

internet kullanımını denetlememektedir. Çocuklar interneti 

kullanmaları konusunda yardıma ihtiyaç duyduklarında ailelerinden 

yardım alamamaktadır. Çocuklar okuldan eğitim almadıklarında 

interneti kendi kendilerine öğrendikleri için  hata yapma olasılıkları 

yüksektir (Ayas ve Horzum, 2013).    

Bilgisayar ve internetin amacı dışında fazla kullanılması: agresif 

davranışların ve şiddet eğiliminin artmasına, kişilik değişimlerine, 

duyguların azalmasına, anti sosyal davranışların gelişmesine ve kaygı 

düzeylerinin artmasına neden olmaktadır.    

İhmalkar ailelerin çocuklarının internetin olumsuz etkilerine daha açık 

olmasının yanı sıra bu öğrencilerin internete yönelik tutum ve öz- 

yeterliklerinin de düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu öğrencilerin 

interneti süre olarak fazla kullanmalarına rağmen internette 

gerçekleştirilecek bir performansa yönelik algılarının düşük olduğu ve 

internet kullanmaya yönelik olumlu tutum geliştirememişlerdir Bu 

yönüyle ihmalkar ebeveyn tutumuna sahip bireylerin çocuklarının 

ortaokul ve lisede bilişim teknolojileri dersi öğretmenleri tarafından 

daha fazla ilgilenilmesi ve etkili internet ve teknoloji kullanımı 

öğretimi gereken bireyler olarak ele alınması gerektiği ortaya 

çıkmıştır. Okullardaki rehber ve bilişim teknolojileri öğretmenleri 

ihmalkar ebeveyn tutumuna sahip ebeveynlere, yönlendirici rehberlik 

yapmaları gerekmektedir. Döner (2018)’in araştırmasında: ilgisiz 

ebeveyn tutumuna sahip bireylerin kardeş ve anne babaları ile 
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ilişkilerinin kötü olmasının, yalnızlık ve hayattan umutlu olma 

düzeylerini ve aşırı internet kullanım seviyelerini yükselttiği 

saptanmıştır. 

Annenin Çalışma Durumu 

Çalışan anne ve babaların daha demokratik tutum sergiledikleri 

çalışmayan anne babaların ise daha az demokratik oldukları 

saptanmıştır (Bornstein & Zlotnik, 2008). Diğer bir yandan Yavuzer 

(2001)’e göre çalışan annelerin işyerinden yorgun ve gergin gelmesi 

çocukları ile sağlıksız iletişim kurmasını etkilemekte ve daha az 

zaman ayırmasına neden olmaktadır.  Yavuzer başka bir çalışmasında: 

çalışan annelerin aşırı hoşgörülü olmasının çocuklarda şımarma 

davranışı geliştirdiğini belirtmektedir (Yavuzer, 2004).    Yussen ve 

Santrock (1984), annelerin çalışmasının kız ve erkek ergenlerin tüm 

yaş grupları karşılaştırıldığında onlara olumlu katkı sağladığını 

belirtmektedir. Tezcan (1981)’ın yaptığı araştırmada çalışan annelerin 

çalışmayan annelere göre çocuklarıyla daha az çatışma yaşadıklarını 

belirtmiştir. Bunun nedeninin ise çocukları üzerinde fazla baskı 

yapmamaları ve aşırı kural koymamalarından kaynaklandığını 

belirtmektedir. Çalışan annelerin ergen kızlarının çalışmayan annelere 

göre daha bağımsız, aktif olmalarının nedeni annelerine hayranlık 

duymalarıdır.  Üneri ve Tanıdır (2011), Koyuncu ve arkadaşlarının 

(2012) yaptıkları çalışmalarda ebeveynleri çalışan ergenlerin aşırı 

internet kullanma düzeylerine etkisinin olmadığı belirtilmektedir.   

Ebeveyn tutumları ve aile içi ilişkiler ergenlerin yaşantısında birinci 

derecede, en yakın ve en uzun süreli sosyal iletişim ortamı sağlaması 
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nedeniyle önemlidir. İletişim problemlerinin olması kişinin içine 

kapanmasına ve internetin sanal dünyasında farklı iletişim yolları 

aramasına yol açmaktadır. 

Günüç ve Doğan (2013)’ın araştırmasında, bireyin anneden alınan 

sosyal destek düzeyinin düşük olması kişiyi aşırı internet kullanmaya 

yöneltmektedir.  Aynı çalışmada ergenin “annesi” ile geçirdiği zaman 

süresinin artması, algılanan sosyal destek düzeyini arttırmakta ve aşırı 

internet kullanım düzeyini azaltmaktadır.  Çalışan annelerin ergenlerle 

daha az zaman geçirmeleri sonucunda onların aşırı internet 

kullanmasına etki ettiği ortaya çıkmıştır.  

Babanın Çalışma Durumu 

Çalışan anne babaların çocuklarının sosyal ilişkileri ve akademik 

başarıları daha yüksek olarak bulunmuştur (Bornstein ve Zlotnik, 

2008). Emekli olmuş veya bu durumda olan ebeveynler, yapacak 

işlerinin az olması ve kendi yalnızlıklarını gidermek için zamanlarının 

çoğunu çocukları ile geçirmek istemektedir. Ergenler ebeveynlerinin 

bu aşırı kontrolcü durumundan rahatsız oldukları için çalışmak 

yaşamaktadır (Baykan, 2014). 

Koyuncu ve arkadaşları (2012)’nın yaptıkları araştırmada 

ebeveynlerin çalışmasının ergenlerin aşırı internet kullanma 

düzeylerine katkısının olmadığı belirtilmiştir. Babanın çalışma 

durumunun ergenlerin aşırı internet kullanmasına anlamlı bir etkisinin 

olmadığı saptanmıştır (Doğan, 2013). 
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Annenin Eğitim Düzeyi 

Kuzu (2011)’nun çalışmasında ebeveynlerin, eğitim düzeyleri arttıkça   

internette olumsuz davranışlarda bulunma oranının arttığı 

belirtilmektedir. Ergenlerde aşırı internet kullanma puan 

ortalamalarında farklılaşmalar annelerin eğitim durumuna göre 

değişmektedir. Annesi “lise mezunu” olan ergenlerin aşırı internet 

kullanma puan ortalaması annesi “okur- yazar olmayan” ve 

“ilköğretim” olan ergenlerin aşırı internet kullanma puan 

ortalamasından daha yüksek çıkmıştır. Annelerin bilgisayar ve internet 

hakkında bilgi sahibi olması eğitim düzeylerine etki etmektedir.  

İnternet ve bilgisayar hakkında bilgi sahibi olmalarından dolayı 

çocukların eğitimine katkı sağlayacağını düşündükleri için internet 

kullanmalarına izin vermektedir.  

Anne ve baba eğitim düzeyi ile aşırı internet kullanım arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı belirtilmektedir (Günüç, 2009: 89; Üneri 

ve Tanıdır, 2011: 268; Ayas ve Horzum, 2013: 52).  

Aktaş (2011)’ın ve Demetrovics ve arkadaşlarının (2008) yaptığı 

çalışmada, ebeveynlerin eğitim düzeyi düştükçe aşırı internet kullanım 

oranlarının arttığı belirtilmektedir. 

Bireyin eğitim düzeyi arttıkça aşırı internet kullanım yatkınlığının 

azaldığı tespit edilmiştir (Song, 2003; Bakken ve diğer., 2009). 

Aslanbay (2006)’ın yaptığı çalışmada ise aile eğitim düzeyinin 

artmasının aşırı internet kullanımını da arttırdığı belirtilmektedir. 

Annenin eğitim düzeyinin artmasının, aşırı internet kullanımına sebep 
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olduğu belirtilmektedir (İnan, 2010: 73; Batıgün ve Kılıç, 2011: 9; 

Koyuncu ve diğer., 2012) 

Doğan (2013)’ın çalışmasında, öğrencilerin aşırı internet kullanım 

şiddetinin ve motivasyonunun annelerin eğitim durumuna göre 

değiştiği belirtilmektedir. 

Babanın Eğitim Düzeyi 

Üniversite mezunu olan babaların ilköğretim mezunu olan babalara 

göre daha demokratik tutum sergilediği ortaya çıkmıştır.   İnternet ve 

bilgisayar kullanmaya bağlı olarak ortaya çıkabilecek psikolojik ve 

sosyolojik sorunların nedenlerinin aile bireylerinin az bilgiye sahip 

olmalarından kaynaklanmaktadır. Anne babaların eğitim düzeylerinin 

yüksek olması internet ve bilgisayar kullanımına bağlı olarak ortaya 

çıkabilecek sorunların çözümünde etkili olmaktadır (Gür ve Kurt, 

2011). 

Babanın eğitim düzeyi ile aşırı internet kullanım arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı belirtilmektedir (İnan, 2010: 73; Koyuncu ve diğer., 

2012). Adıgüzel ve arkadaşları (2018)’nın çalışmasında anne baba 

eğitim düzeyi ile aşırı internet kullanım arasında da anlamlı bir 

farklılık olmadığı belirtilmektedir. Doğan (2013)'ın araştırmasında 

babanın öğrenim durumunun aşırı internet kullanımında etkisiz olduğu 

saptanmıştır. Ancak, Tanrıverdi (2012)'nin araştırmasında ise etkili 

olduğu belirtilmektedir.   
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Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumu 

Aşırı internet kullanımının sosyo-ekonomik düzeyle ilişkisini 

inceleyen herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Aile ekonomik 

gelir düzeyi yüksek olan öğrencilerin gelir düzeyi daha az olan 

öğrencilere göre aşırı internet kullanımına daha fazla yatkınlık 

gösterdiği tespit edilmiş olsa da bu sonuç aşırı internet kullanımına ve 

aile ekonomik gelir düzeyine ilişkin diğer değerler göz önüne 

alındığında, düşük gelir düzeyli öğrencilerin aşırı internet kullanımına 

daha fazla yatkınlık gösterdiği şeklinde yorumlanmaktadır (Şahin, 

2014). 

Aşırı internet kullanımının sosyo-ekonomik düzeyle ilgili olmadığı 

belirtilmektedir (Ergin vd., 2013, s. 55). Buna karşılık Bakken ve 

arkadaşlarının 2009 yılında yaptığı çalışmalarda düşük gelirli ailelerde 

aşırı internet kullanımının artığı belirtmektedir (Aslan ve Yazıcı, 

2016, s. 61). 

Bayraktar (2001)”ın Türkiye’de ailenin sosyo-ekonomik düzeyi ve 

ülkemizde aşırı internet kullanımına ilişkin yaptığı çalışmasında 

ailelerin sosyo-ekonomik düzeyi ile ergenlerin internet kullanımı 

arasında doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Aslanbay (2006)’ın lise öğrencileriyle yaptığı çalışmada, ailelerin 

sosyo-ekonomik düzeyi ile internet kullanımı arasında pozitif yönde 

bir ilişki olduğu belirtmektedir.  
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İnternet ücretinin ucuzlaması ve erişimin kolaylaşması nedeniyle bu 

pozitif yönlü ilişki zayıflamaktadır (Park ve ark., 2008).  Bayraktar 

(2001) ve Günüç (2009)’ün çalışmalarında ailelerin sosyo-ekonomik 

düzeyi ile ergenlerin internet kullanımı arasında doğrusal bir ilişki 

olduğunu, gelir düzeyi arttıkça aşırı internet kullanma düzeyinin 

arttığı belirtilmektedir. 

Doğan, (2018)’a göre ailenin gelir durumu ile aşırı internet kullanımı 

arasında anlamlı bir fark bulunmadığı açıklamaktadır. 

Ailenin Birlikte Olup Olmaması Durumu 

Ebeveyn tutumlarının yanlış ya da yetersiz olması ergenin kendisini 

güvensiz bir dünya içerisinde algılamasına ve kendisini eksik, güçsüz, 

yalnız, küskün ve mutsuz hissetmesine sebep olmaktadır. Yetişkinliğe 

geçiş evresi olan bu dönemde ergen hem bağımsız olmak hem de anne 

babasının yanında güvende olmak istemektedir. Bu karmaşık duygular 

içerisinde olan ergene yönelik ebeveyn tutumları onun duygusal 

gelişimi üzerinde oldukça etkilidir. Olumlu ebeveyn tutumları ergenin 

duygusal gelişimini olumlu yönde desteklerken, olumsuz ebeveyn 

tutumları duygusal geçiş sürecini olumsuz etkilemektedir. Zayıf aile 

bağı ile ailedeki olumsuz iletişim aşırı internet kullanımını 

etkilemektedir (Kim’den aktaran Kayri, 2010, s. 61).  

Durkee ve ark. (2012)’nın çalışmasında; babası hayatta olmayanlarda 

aşırı internet kullanım oranı en yüksek, babası hayatta olanlarda en 

düşük olarak bulunmuştur. Ebeveynlerin medeni durumlarına göre 
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aşırı internet kullanım oranı en düşük olarak ilk evliliklerini yapmış 

ebeveynlerin çocuklarında, en yüksek ise boşanmış, ayrılmış, yeniden 

evlenmiş, dul vb. ebeveynlerin çocuklarında tespit edilmiştir. Daha 

önce boşanmış, ayrılmış, yeniden evlenmiş vb. ebeveynlere mensup 

ergenlerin aşırı internet kullanım riskinin artması aile desteğinin 

yetersizliğinden ve buna bağlık olarak gelişen ruh sağlıklarının bozuk 

olmasından kaynaklanmaktadır.   

Döner (2018)’in çalışmasında, anne baba birliktelik durumu ile aşırı 

internet kullanımı arasında anlamlı bir fark bulunmadığı 

belirtilmektedir, Ergenlerin anne babası boşanmamış olanların, 

boşanmış olanlara göre yoksunluk, işlevsel olarak bozulma ve kendini 

kontrol edememe gibi boyutlarda aşırı internet kullandıkları 

saptanmıştır. Çocuklarıyla zamanlarını kaliteli geçiren boşanmış 

çiftler onların aşırı internet kullanmasına engel olmaktadır.  

Anne ve babası boşanmış kız ergenlerin kontrol güçlüğü boyutunda 

aşırı internet kullandıkları ortaya çıkmıştır.  Anne babası boşanmamış 

erkek ergenlerin aşırı internet kullandığı saptanmıştır.    

Eftekin (2015)'in çalışmasında aşırı internet kullanımında cinsiyet 

farklılıklarının etkilenmediği belirtilmektedir. Arslan (20017)’ın 

çalışmasında; annesi çalışmayan, annesi babası boşanmış ergenlerde 

aşırı internet kullanıldığı saptanmıştır. Annenin boşanma stresi ile 

başa çıkma dönemlerinde ergen ile yeteri kadar ilgilenememiş olması 

ergeni aşırı internet kullanmaya yöneltmiştir. Babası yönetici olarak 

çalışan, anne babası ayrı olan ergenlerde ise işlevselde bozulma 
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boyutunda aşırı internet kullandığı saptanmıştır. Yoğun iş temposu 

nedeniyle meslekleri gereği çalışma saatlerinin ve iş yoğunluğunun 

fazla olması, çocuklarıyla yeterince zaman geçirememeleri, ergenleri 

aşırı internet kullanmaya yöneltmiş olduğunu belirtmektedir. 

Anne Babanın Ruh Sağlığı 

Çocukluklarında mutsuz olan bireyler kendi evliliklerinde aile 

problemleri yaşayabilmektedir. Kötü çocukluk yaşamış anne babalar 

sorunlarla başa çıkmada yetersizlik yaşadıklarında, çocuklarının 

ihtiyaçlarına daha az duyarlı olmakta ve çabuk öfkelenip ani tepki   

vermektedir.  Bu ailede yetişenler anne babalarının yaşamış olduğu 

Depresyon ve kaygı gibi ruhsal bozukluklardan etkilenmektedir. 

Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için önce anne babaların sağlıklı bir 

aile ortamında büyümesi gerekmektedir. Sağlıklı ailede yetişmeyen 

ebeveynler psikolojik destek imkanlarından yararlanmalıdır. 

Babanın ruhsal hastalığının olması değişkeni ergenlerin aşırı internet 

kullanımını arttırmaktadır. Çocukların toplumsallaşması için 

ebeveynlerin ruhsal durumları önemlidir (Yazgan ve diğeri., 2004).  

Ruhsal hastalığı olan ebeveynler çevrelerindeki kişilerle iletişim 

kurmakta zorluk çekmektedir (Bulut, 2010: 20). Sağlıklı çocuk ve 

ergen yetiştirmek için anne, baba ya da çocuğa bakım veren kişilere 

önemli görevler düşmektedir. Ebeveynlerin fiziksel ya da ruhsal 

hastalıklarının olma durumu, anne babaların ebeveynlik görevlerini 

yeterince yerine getirmemelerine neden olmaktadır.   
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Annenin fiziksel veya ruhsal hastalığının olması internet bağımlılığı 

için risk faktörü oluşturmazken, babanın fiziksel veya ruhsal 

hastalığının olması internet bağımlılığı için risk faktörü 

oluşturmaktadır. Bu durum babanın sağlık sorununun ergeni 

denetleme ve süpervize etmeyle ilişkili ebeveynlik işlevini yeterince 

devreye sokamadığı düşüncesini akla getirmektedir (Doğan, 2013). 

Ergenlerin Aşırı İnternet Kullanımında Ebeveyn Etkilerine İlişkin 

Yurt İçi Araştırmalar 

Aşırı hoşgörülü ebeveyn tutumundaki anne babalar aşırı çocuk odaklı 

bir tutum geliştirmektedir. Çocuğu aşırı serbest bırakmak çocuğun 

denetimsiz bir ortamda kendi başına buyruk yetişmesine neden 

olmaktadır. Tek çocuklu ailelerde çocuğun istekleri her zaman ön 

planda tutulmaktadır.   Çocuğun her isteğinin karşılandığı bir ortam, 

çocuğu doyumsuz bir bireye dönüştürmektedir. Her istedikleri 

olmadığı için düş kırıklığına uğrayıp   uyum sorunları yaşamakta ve 

kendi iç dünyalarına çekilmektedir   (Yavuzer, 1997).  

Toplum karşıtı bir yapıya sahip olan bu çocuklar toplumsal yaşamda 

başarılı olma konusunda sıkıntı yaşayabilmektedir. Bu başarısızlığı ve 

sosyalleşme eksikliğini dijital oyun oynayarak gidermektedir. 

Yetkeci anne baba tutumu içerisindeki aileler sonuca ulaşmak için 

çocuklarına ceza vermekte ve yaptırım uygulamaktadır. Çocukların bu 

durumla karşılaşmaları, aşağılık duygusu ile birlikte, içe dönük, yanlış 

yapmaktan korkan, aşır duyarlı bir karakter yapısına sahip olma 

olasılığını yükseltmektedir (Yavuzer, 1997). 
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Ayas ve Horzum (2013)’un “İlköğretim Öğrencilerinin İnternet 

Bağımlılığı ve Aile İnternet Tutumu” araştırması kapsamında en 

yüksek oran ihmalkar aile internet tutumu, ikinci sırada müsamahakar 

aile internet tutumu, üçüncü sırada demokratik aile internet tutumu ve 

son olarak otoriter aile internet tutumuna sahip ailelerden oluştuğunu 

belirtmektedir. 

Ergenlerin Aşırı İnternet Kullanımında Ebeveyn Etkilerine İlişkin 

Yurt Dışı Araştırmalar 

Aileler çocuklarına gerekli desteği vermediklerinde ve çocuklarıyla 

problem yaşadıklarında, çocuklar yaşadıkları bu sorunlar nedeniyle 

kendilerini sanal dünyada ifade etmeye çalıştıkları ortaya çıkmıştır 

(akt.Ayas ve Horzum., Lim, Bae ve Kim, 2004). 

Ergenin davranışlarının ebeveyn tarafından izlenmemesi, ergene karşı 

kayıtsız ve edilgen olması, ergeni reddetmesi, ergenden mükemmeli- 

yetkicilik beklemesi, her şeye hoşgörüyle yaklaşması ya da aşırı 

yetkeci (otoriter) tutum sergilemesi, riskli davranışlara yol açmaktadır 

(Heymen ve Adger, 1997).  

Ergenlerin internete aşırı olarak yönelmesinde ebeveyn-ergen 

arasındaki ilişkinin önemli bir etken olduğu ortaya çıkmıştır (Huang 

vd. 2009; Lee ve Chae, 2007; Li vd.,2014; Xu vd., 2014; Xiuqin vd., 

2010). 
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Huang ve ark. (2009), ailelerin ilgisiz tutumunun ergenlerin aşırı 

internet kullanmasına etki ettiğini belirtmektedir.  Ergenlerin internet 

kullanımının artması, aile dışındaki sosyal hayatın armasına neden 

olmaktadır. Bu durum aile içi iletişimin zayıflamasına ve çatışmaların 

yaşanmasına neden olmaktadır (Lam vd., 2009; Yen vd., 2007; Xiuqin 

vd., 2010. Lei & Wu, 2007).  

Sağlıklı ebeveyn tutumunun olmadığı ailelerde ergen, aşırı internet 

kullanmaya ve kendini dijital ortamlarda ifade etmeye yöneltmekte ve 

yüz yüze iletişim kurmakta zorlanmaktadır (Campanelli, 2009; High 

ve Caplan, 2009). Bu durumda ergenler sosyal kaygılarından 

kaçınmak için dijital ortamlarda kendini var etmeye çalışmaktadır 

(Morahan-Martin ve Schumacher, 2000). Aile içindeki sevgisizlik, 

saygının, hoşgörünün olmaması ve sürekli tartışma ortamının olması 

çocuklarda ruhsal sorunların oluşmasına temel oluşturmaktadır.  

Park ve ark. (2008)’nın çalışmasında aile üyeleri ile çatışmalı olan 

öğrencilerde aşırı internet kullanım düzeyi yüksek olarak saptanmıştır. 

Aile üyeleriyle ilişkileri çatışmalı olan ergenlerin yaşamları ile ilgili 

kaygılardan ve sorunlardan internet vasıtasıyla uzaklaşmak istemeleri 

onların internette kalma sürelerini arttırmaktadır. Ergenlerin aile 

bağlarının güçlü olması ve güvende hissetmesi riskli internet 

kullanımlarını azalttığı ortaya çıkmıştır (Cho ve Cheon 2005); 
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BULGULAR 

Ergenlerin interneti doğru kullanmaları konusunda ebeveynlerin 

önemli görevleri vardır. Anne babalar ebeveynlik görevlerini yerine 

getirirlerse aşırı internet kullanma ile ilgili sorunların yaşanmasını 

önleyecektir (Van den Eijnden ve ark.,2010). 

Ergenler ve gelişmekte olan yetişkinlerin internete ulaşma oranı diğer 

yaş gruplarına göre daha fazladır. Bu durumda aşırı internet kullanma 

oranı gençlerde daha fazladır. Yörük ve Taylan (2018)’ın 

çalışmasında 13-15 yaş arasındaki ergenlerde aşırı internet kullanımı 

daha yüksek çıkmıştır. 

Literatür incelendiğinde yaşın internet kullanımı ve internet ebeveyn 

tutumu üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkmaktadır (Horzum ve Bektaş, 

2014). Çocuğuna karşı demokratik tutum sergileyen ebeveynler, 

çocuklarının isteklerini, düşüncelerini dikkate almaktadır (Aslan, 

1992). Çocuklarına değer verdikleri için onların bağımsız birey 

olduklarını kabul etmekte ve özerk olmalarını sağlamaktadır (Gönen, 

2014). 

Demokratik tutum gösteren ebeveynler, çocuklarıyla iyi bir iletişime 

sahiptir. Ebeveynler çocuklarıyla iş birliği içindedir. Çocuklarını 

destekleyip, sorunlarına ortak çözüm aramaktadır.  Hoşgörülü ve 

çocuklarına karşı saygılıdır. Çocuklarının kendilerini gerçekleştirmesi 

için katkıda bulunmaktadır Çocuklara yaşına göre sorumluluklar 

verilip bağımsızlığı desteklenmektedir. Aynı zamanda ev içinde 
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kurallarda belirlenmiştir (Yörükoğlu, 2007: 152).  

Altuntaş, Öztabak (2016)’ın çalışmasında demokratik ebeveyn tutum 

düzeyi arttıkça aşırı internet kullanımının düşeceği belirtilmektedir.   

Taneri ve Tiryakioğlu (2015)’nun çalışmasında demokratik ebeveyn 

tutumlarının artması aşırı internet kullanımının yarattığı sonuçlarda 

azalma gözlendiği saptanmıştır. Ancak interneti aşırı kullanmanın 

demokratik tutumlardan etkilenmediği yalnızca olumsuz sonuçlarda 

azalmaya neden olduğu belirtilmektedir. 

Demokratik ebeveyn tutumunda yetişen çocuklar, çözüm üretebilen, 

fikirlerini özgürce söyleyebilen, benlik saygısı yüksek, paylaşmayı 

seven, girişimci gibi özelliklere sahip bireyler olarak yetişmektedir 

(Pekşen-Akça, 2012). 

Büyükşahin-Çevik ve Çelikkaleli (2010)’nin çalışmasında demokratik 

ebeveyn tutumu ile karşılaşan ergenlerin aşırı internet kullanım 

oranının düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Döner (2018)’in 

çalışmasında demokratik ebeveyn tutumunda yetişen lise 

öğrencilerinin aşırı internet kullanma düzeylerinin düşük olduğu, 

annelerine sorunlarını rahatça anlattıkları ve ebeveynlerini daha 

demokratik olarak algıladıkları belirlenmiştir. Demokratik ebeveyn 

tutum oranı yükseldikçe aşırı internet kullanmanın yaşama etkisi 

azalmaktadır (Baykan, 2014). 

Otoriter ebeveyn tutumu, ergenlerin kendilerini ifade etme konusunda 

zorlanmalarına, sosyal kaçınma davranışı göstermelerine ve 

sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayamama durumuna neden olmaktadır.  
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İçe kapanan ve yalnızlaşan ergen ihtiyaçlarını internet ortamında 

karşılamakta ve aşırı internet kullanmaya yönelmektedir (Erkan vd. 

2002). Baskıcı ailelerde yetişen çocuklar, aile ortamında 

gerçekleştiremedikleri paylaşımları dijital ortam aracılığıyla 

gidermeye çalışmaktadır. Bunun nedeni de onların duygularını 

paylaşabilecekleri bir aile ortamının olmamasıdır (Canoğulları ve 

Güçray, 2017). 

Altıntaş ve Öztabak (2018)’ ın çalışmasında otoriter anne-baba tutum 

düzeyinin artması bireylerin internet kullanımını sağlıksızlaştırmakta 

ve bireyin aşırı internet kullanmasına neden olmaktadır. Alan yazın 

incelendiğinde bu konu ile ilgili yeterli sayıda çalışma bulunmamak-

tadır. Bu bulgu ise alan yazındaki bazı araştırmalarla tutarlı iken 

(Taneri ve Tiryakioğlu, 2015) bazı araştırmalarda (Ayas ve Horzum, 

2013; Büyükşahin vd., 2010) ise ilgisiz ebeveyn tutumuna sahip 

ebeveynlerin çocuklarının aşırı internet kullanma oranlarının daha 

yüksek olduğu belirtilmektedir. Adıgüzel ve arkadaşları (2018) 

otoriter ailelerde yetişen çocukların interneti aile baskılarından 

kurtulmak için kullandıkları belirtilmektedir. 

Taneri (2015) otoriter ebeveyn tutum algısı olan çocukların sanal 

ortamda daha çok zaman harcadıklarını belirtmektedir. Aile içi 

etkileşimin az olması bireylerin aşırı internet kullanımına etki 

etmektedir. 
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Bireyi aşırı internet kullanımına iten aile özellikleri; 

● Babanın yetersiz, annenin baskın olması, 

● Ailedeki bireylerin aşırı internet kullanımına sahip olması, 

● Tolerans gelişiminin artmış olması, 

● Anne-baba ilişkilerinin zayıf olması, 

● Anne-babanın bireyin bedensel işlevine zarar verici cümleler 

söylemesi, 

Ebeveynler okul döneminde ve tatil dönemlerinde sosyal yaşamı 

ergenlerle paylaşmamakta ve boş vakitlerini onlarla birlikte 

geçirmemektedir. Ergenler ebeveynleri tarafından denetlenmedikleri 

için interneti denetimsiz bir şekilde kullandıkları ortaya çıkmıştır. 

İnternet başında odasında uzun zaman geçiren ergenler aileleriyle çok 

az zaman geçirdikleri için aralarında çalışmaların yaşanmasına sebep 

olmaktadır. İnternetin aile ilişkilerine verdiği zararlara bakıldığında; 

kızlar aile içi ilişkilerde kısa zaman geçirdiklerinde ve paylaşımlarının 

azaldığında aileleriyle iletişim sorunları yaşadıklarını   belirmektedir.  

Erkekler ise internet kullanımının aile içi tartışmalara ve çatışmalara 

yol açtığını belirtmektedir. 

Koruyucu Ebeveyn tutum düzeyinin artması bireylerin aşırı internet 

kullanmasına sebep olmaktadır. Bilinenin aksine koruyucu-istekçi 

tutum öğrencilerin aşırı internet kullanımına engel olamamaktadır 

Öğrencilerin aşırı internet kullanma oranlarını azaltmak için 

ebeveynlerin tutumlarını değiştirmesi gerekmektedir. Ailelerin 

koruyucu ve otoriter ebeveyn tutum oranları arttıkça aşırı internet 
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kullanma talebi ve şiddeti de artmaktadır (Baykan, 2014). 

İsteksiz (ihmalkâr) ebeveynler internet konusunda pek bilgili 

olmadıklarından bazı riskleri fark etmemektedir. Anne ve babanın 

eğitim seviyeleri düştükçe aşırı internet kullanım oranları artmaktadır. 

Doğan, (2013)’ın yaptığı araştırmada, babanın çalışma durumunun 

ergenin aşırı internet kullanmasını etkilemediği ancak annenin çalışma 

durumunun ergenin aşırı internet kullanımını etkilediği belirtmektedir. 

Aşırı internet kullanımının sosyo-ekonomik düzeyle ilişkisinin 

olmadığı belirtilmektedir (Ergin vd., 2013, s. 55), Buna karşılık 

Bakken ve arkadaşları (2009)’nın yaptığı çalışmada ise düşük gelir 

düzeyinin aşırı internet kullanmasına etkisi olduğu saptanmıştır. 

Durkee ve ark. (2012)’nın yapmış olduğu araştırmada aşırı internet 

kullanma oranı en yüksek babası hayatta olmayanlarda, en düşük ise 

babası hayatta olanlarda çıkmıştır. 

Baba kaybı olan ergenlerin aile içi etkileşimlerinin yetersiz olması 

veya ergenin internet kullanımı üzerinde otorite sağlayacak 

ebeveynlerin olmaması onların aşırı internet kullanmasını 

etkilemektedir. İlk evliliklerini yapmış ebeveynlerin çocuklarında aşırı 

internet kullanma oranı en düşük seviyede, boşanmış, yeniden 

evlenmiş dul vb. ebeveynlerin çocuklarında ise en yüksek seviyede  

olduğu saptanmıştır. 
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Annenin ruhsal hastalığının olması ergenlerin interneti aşırı 

kullanmasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yaratmamaktadır. 

Babanın ruhsal ve fiziksel hastalığının olması ergenlerin aşırı internet 

kullanmasına risk faktörü oluşturmaktadır. 

SONUÇ 

Ebeveynlerin destekleyici ve olumlu tutumlarının, ergenlerin zihinsel 

gelişimi, ahlak gelişimi, iç motivasyonu, kendilik kontrolü ve 

akademik başarı gibi alanlarda büyük etkisi vardır. Aile içindeki güçlü 

bağlar ergenlerin aşırı internet kullanmasını engellemektedir. 

Demokratik tutumla yetişen ergen kendi yeterliliğinin farkındadır. 

Ebeveynler çocuklarının kendisini tanımasına fırsat vermiştir. 

Demokratik ebeveyn tutumunda anne babalar çocuklarına koşulsuz 

sevgi göstermektedir. Problemler konuşularak halledilmektedir. Bu 

tutum ergenlerin sağlıklı kişilik gelişimine katkı sağlamakta ve üst 

düzey ahlak gelişimine de etki etmektedir.     

ÖNERİLER 

Ebeveynler ergenlere karşı demokratik tutum sergileyebilmek için, 

yüksek aile kontrolüne ve yakınlığına sahip olmalıdır. Anne babalar 

çocuklarına kendilerini özel hissettiren faaliyet alanları yaratmalıdır. 

Ergenler özgürlüklerini elde ettikçe ebeveynler baskıcı ve kontrolcü 

tutumlarını azaltmalıdır. Ebeveynler anne babalık görevlerini 

yeterince yerine getirdiklerinde sorunlu internet kullanmayı da 

engellemiş olacaklardır. 
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Ebeveynlere çocuklarına karşı doğru tutum sergilemeleri için 

eğitimler verilmelidir. Ergenlik sürecine ilişkin ve internet 

kullanımına yönelik ebeveynlere seminerler düzenlenmeli ve 

bilgilendirmeler yapılmalıdır Ergenler için okullarda sportif, sanatsal 

ve kültürel etkinlikler yaptırılmalıdır. Bedensel, ruhsal ve zihinsel 

gelişimlerine uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

İnterneti kullanmaya yönelik seminerler düzenlenerek doğru ve 

yanlışların uygun şekilde anlatılması, tartışılması, sebep ve 

sonuçlarının gösterilmesi, doğru rehberlik çalışmalarının yapılması 

önemlidir. Ergenlere ruh sağlıklarının korunması ve sosyal 

yaşantılarının düzenlenmesi için arkadaşlarıyla daha çok zaman 

geçirmeleri sağlanmalıdır.   Çevresindekilerle iletişim kurmada, 

teknoloji dışında farklı haberleşme araçlarının kullanılması teşvik 

edilmelidir.  

Bilgisayar, internet ve akıllı telefonlarla ilgili bilgilendirmelerin 

yapılması ergenlerin farkındalıklarını arttıracaktır.  İnterneti bilinçli 

olarak kullanmak ergenleri bilişsel açıdan geliştirmektedir.  

Teknolojik araçlar ve internet toplumun ve ergenlerin en büyük 

yardımcısıdır.  İnternetin yaşantımıza getirdiği kolaylıklar ve hızdan 

ergenlerde yararlanmaktadır. Ergenlerin gerçek yaşam etkinliklerini 

hayata geçirebilmek için internetin yaşamlarını olumsuz etkileyen 

yönleri belirlenmelidir. Ayrıca internet kullanımı nedeniyle yapmayı 

bıraktıkları etkinliklerin listesinin yapılması önerilebilir. 

 



 

 
258 AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER 

Aşırı internet kullanan ergen bu davranışları nedeniyle suçlanmamalı 

ve yardım alması için cesaretlendirilmelidir. Ergenlerin aşırı internet 

kullanması nedeniyle sorun yaşayan aileler aile terapistlerinden 

yardım almaları yararlı olacaktır. İnternetin sağlıksız kullanımını 

ortadan kaldırmak, bireylerin bilgilerini arttırmak ve duyarlı bireyler 

yetiştirmek için çocuk yetiştiren ebeveynlere, eğitimcilere,  çocuklara 

ve toplumun diğer fertlerine yönelik çeşitli seminer, eğitim, reklam, 

sosyal vb. kampanyaların düzenlenmesi gerekmektedir. 

Koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle evde kalma 

zorunlulukları ve karantinalar küresel olarak normal aktiviteleri 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum dijital eğlence, özellikle 

çevrimiçi oyunlara katılımı büyük ölçüde arttırmıştır. Sosyalleşme ve 

stresi azaltmak için oyun oynamak olumlu sonuçlar 

sağlayabilmektedir. Ancak oyun bazıları için sağlıklı başa çıkma 

stratejisi sağlasa da, bazı savunmasız bireyler için risk faktörü 

oluşturmaktadır. Uzun süreli sosyal izolasyon ve teknoloji temelli 

faaliyet dönemleri sağlıksız oluşumların katılaşmasına neden 

olabilmektedir. Bu yaşam tarzı kalıpları COVID-19 salgını geçtikten 

sonra yeniden uyum sağlamakta zorlanmalara neden olabilecektir 

(Kıng, 2020).  

Pandemi sürecinde ergenler aşırı kısıtlayıcı yöntemleri kabullenme ve 

uygulama konusunda uyumsuzluk göstermektedir. Ancak neden-sonuç 

ilişkilerini anlama ve olayları irdeleme konusunda beceri kazandığı da  

düşünülmektedir.Karantina uygulamalarını ve salgının nedenlerini 

onlarla iş birliği yaparak anlamaları sağlanmalıdır. Ergenler bu 
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dönemde okul ve arkadaşlarından uzak kaldıkları için özellikle 

arkadaş ilişkilerini sürdürmeleri açısından teknolojik iletişim 

araçlarını kullanmaları bu soruna çözüm olabilecektir. Salgın 

nedeniyle, sokağa çıkma yasağının olması ergenleri internetten 

uzaklaştırmak çokta gerçekçi olmayacaktır. Kendi telefonu olmayan 

yaştaki ergenler için anne babalar sınırlı süre içinde tablet telefon gibi 

iletişim araçlarını kullanmasına izin vererek bu ihtiyaçlarını 

karşılamalıdır.  

Ergenlerin karşı gelme davranışı ve reddedici tutumları anne babalar 

tarafından kişisel olarak algılanmamalıdır. Bu dönemde ergenlerin 

kendilerini korumasını sağlayacak olan en önemli koruyucu etken 

ailesi ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu bilmesidir. Bu süreçte 

teknolojik aletlerin kullanımı konusunda belirli kurallar konularak 

uygulanması sağlanmalıdır. Pandemi sürecinde ebeveynler uzaktan 

eğitim saatlerine uygun planlamalar yapmalı, dikkat dağıtıcı 

eylemlerden kaçınılmalı ve aile bireylerinin tümü görsel medya 

kullanımını sınırlandırmalıdır. Bu durum hem kaygıyı önleyecek hem 

de teknolojik bağımlılığın önüne geçilmesini sağlayacaktır 

(HÜ.,2020). 
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İNTERNET BAĞIMLILIĞININ AİLE KURUMUNA ETKİLERİ 

 

Sağlıklı ailelerde aile üyelerinin; aileye bağlılık, yakınlık, birlikte 

zaman geçirmeleri ve birlikte etkili iletişim kurmaları ailenin gelişmesi 

için önemli unsurlardır. Günümüzde çağdaş ailelerde yoğunlaşan iş 

yaşantıları toplumsal ve teknolojik değişimler sebebiyle aile üyelerinin 

birbirleriyle ortak zaman geçirme, iletişim halinde olma gibi aileyi bir 

arada tutan ve gelişmesine katkı sağlayan unsurlarda problemler 

yaşanmaktadır. Bu problemlerden biri ve en önemlisi internet 

bağımlılığıdır. İnternet bağımlılığı sebebiyle ailelerinin ortak zaman 

geçirmesinden ziyade ilgi çoğunlukla dışa yönelik olarak 

yaşanmaktadır. İnternete yönelen partnerin veya eşin bu yöneliminin 

birçok sebebi olabilir evli bireyler ilişkilerinde yaşanan problemlerin 

tetiklenmesi ile ilişkide doyum arayışı, anlaşılamamak, yalnızlık, 

depresyon, hayal kırıklığı, hakkaniyetsizlik, değersizlik, yetersizlik ve 

bağlanma problemlerinden kaynaklanan duygusal yakınlık kurmada 

yaşadığı problemleri üzerinde kontrol sağlamak amacıyla internete 

yönelerek birçok bağımlılık türü geliştirebilir. 

 

İnternet Bağımlılığının Aile Kurumuna Etkileri ile İlgili Yapılan 

Araştırmalar  

Young  (1999) siber bağımlılığı herhangi bir uyarıcı madde içermeyen 

davranışsal/dürtüsel bozukluk olarak tanımlar. İnternet bağımlısı olan 

kişilerin yarısından fazlasının ciddi ilişki problemleri yaşadığı yapılan 

araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. 
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Block ( 2008) Facebook kullanan evli öğrenciler ile evlilik doyumu, 

duygusal boşanma ve sorunlu internet kullanımı arasındaki ilişkiyi 

araştırdıkları çalışmanın sonuçları da, internet bağımlılığı ile evlilik 

doyumu arasında belirgin negatif bir korelasyon olduğu ve internet 

bağımlılığı ile duygusal boşanma arasında negatif korelasyon olduğunu 

ortaya koymuştur. İnternet bağımlılığının yaşamın sürdürülmesine ve 

evlilik ilişkilerine etkisi; yaşam tarzlarının değişmesi, internette 

problemli derecede çok zaman geçirmek, aile üyelerine ilginin azalması 

veya onları negatif görmezden gelmek olarak tespit edilmiştir. 

Grifield ve Bartholomew (1994) evlilik uyumunun azalması üzerine 

yaptıkları çalışmada, evlilik ve cinsel ilişkilerin, çoğu zaman problemli 

internet kullanımından negatif olarak etkilendiğini işaret etmişlerdir. 

Pornografi, siber seks ve çevrimçi ilişkilerin evlilik ve evlilik ilişkilerini 

olumsuz yönde etkilediği ve çalışmaya katılan bireylerin %62’sinin 

cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için ortalama haftada 4 saatini 

pornografik içerikli sitelerde geçirdiği yapılan araştırma sonucunda 

ortaya çıkmıştır.  

Günümüzde gençlerde ve çocuklarda, dışarıda oyun oynama, 

arkadaşlarla yüz yüze sohbet etme/zaman geçirme, resim yapma, 

yürüyüşe çıkma gibi etkinliklerin yerini internet almıştır. Anne ve 

babaların bu konuda farkındalıklarının az olması ya da hiç olmaması 

durumu daha da çıkmaza sokmaktadır(Aslan ve Cansever, 2012: 31). 

Günümüzde ebeveynler de çocuklarının boş zamanlarını online olarak 

kullanmalarına yöneltmeye başlamışlardır, çocuklarının rahat  durması 

için küçücük çocukların ellerine tabletler ve akıllı telefonlar 
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tutuşturulmuş bir şekilde oluşan manzaraları her yerde görebiliriz. 

Ebeveynler çocuklarına yemek yedirirken, arkadaşları ile 

sosyalleşirken, çocuklar internette oyun oynayarak oyalanmaktadır; bu 

şekilde yetişen bireylerin internetin olumsuz etkilerinde fazlaca 

etkilenerek büyüyecektir ve kendi çocuklarını yetiştirirken o da 

ebeveynlerin izinden gidecektir.  

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarının kullanıcıla-

rının büyük bir kısmını gençler oluşturmaktadır. Sosyal medyanın 

problemli kullanımı zaman içinde bir bağımlılığı dönüşmüşse 

bireylerin çevrim dışı sosyal bağları ciddi anlamdan zedelenmeye 

başlar ve aileleriyle, arkadaşlarıyla, iş yerindeki ya da okuldaki 

ilişkilerinde problemler yaşarlar. Bu problemli kullanımın ve ardından 

da oluşan bağımlılığın etkisi çocuklar ve gençler için sosyal ilişkilerinin 

her yönden zarar görmesi olarak ortaya çıksa da anne ve babalarda bu 

durum daha da farklıdır. Eşler arasında sosyal medyanın aşırı kullanımı 

aradaki yakınlığı azaltmakta ve boşanma yüzdelerini arttırmaktadır.  

Eşlerin aşırı sosyal medya kullanımı sebebiyle birbirlerine ayırdıkları 

kaliteli zamanın azalması, sosyal medyada yapılan paylaşım, beğeni, 

yorum gibi etkileşimler yüzünden eşler arasında süreç içerisinde bazı 

problemlerin oluşmasına neden olmaktadır yapılan değerlendirmelerde 

bunların genelde; İlgisizlik şikayetleri , değersizlik, kıskançlık  gibi 

olumsuz duygular ortaya çıkarak eşler arasında tartışmalara neden 

olmaktadır ve sıklıkla yaşanan tartışmalar ilişkide düzeltilmesi güç 

hasarlara sebebiyet vererek boşanma ile sonuçlanabilmektedir.  
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Sosyal medyada etkileşim, online ortamda bireylerin karşılıklı olarak 

bilgi alışverişi yapmaya devam etme durumudur. Dijital ortamda kişiler 

birbirine katılımcı olarak etki etmektedirler. Bireyler sosyal medyada 

yapılan paylaşımlara yorum yazarak ve farklı şekillerde veri girişleri 

yaparak, web ortamındaki bilgilerin nitelik ve niceliğini zenginleştir-

mektedir (Yengin, 2012: 85). 

Chou, Liu, Yang, Yen ve Hu (2015) aile dinamikleri ve internet 

bağımlılığının incelendiği bir çalışma ortaya koymuşlardır, 

araştırmanın sonuçlarına baktığımızda aşırı internet kullanımı 

semptomlarını öngören en önemli nedenin aile ilişkilerinde düşük 

memnuniyet olduğu görülmektedir. İnternet bağımlılığı ve aile 

ilişkilerinde memnuniyet arasında çift taraflı bir ilişki vardır.  

Evli olan bireylerde psikolojik ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman internet 

ortamına yoğun bir şekilde yönelmeye sebep olmakta bunun sonucunda 

evliliklerde problemler oluşmaktadır. Eşler arasında internetin yoğun 

ve yanlış olarak kullanılması evlilik birliğini olumsuz etkilemektedir 

(Karaca, 2007, s. 132).  

Evli bireylerin internet başında çok fazla zaman geçirmesi ile eşlerin 

birbirleriyle zaman geçirmeleri azalır. İnterneti fazla kullanan kişilerin 

ailesiyle ve arkadaşlarıyla az etkileşimde bulundukları, onlarla daha az 

zaman geçirdikleri görülmüştür (Karaca, 2007, s. 135). 

Debernardi (2012, s. 62) yapmış olduğu çalışmasında bağlanma 

tiplerinin problemli internet kullanımı ile ilişkili olduğunu ve üç tip 

bağlanma stilli olduğunu belirtmiştir, bunlar; güvenli bağlanma, 
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kaçıngan bağlanma ve kaygılı bağlanmadır. Kaçıngan ve kaygılı 

bağlanmaya sahip bireylerin problemli internet kullanımı üzerinde bir 

etkiye sahip olduğunu ifade etmiştir. Kaygılı ve kaçıngan bağlanma 

tipine sahip bireylerde sanal ortamda sosyalleşme isteği ve amaçları 

etkilenmektedir. Kaygılı bağlanan bireyler kabul görme, onaylanma 

gibi psikolojik ihtiyaçların korkusuyla yüzleşmek zorunda kalmadan 

internet ortamında insanlarla bağ kurma taleplerini karşılayabilmek-

tedirler. Kaçınan bağlanma stiline sahip bireylerin interneti daha çok 

sosyalleşmek için kullandıkları tespit edilmiştir.  

Rajani ve Chandio (2004), Pakistan’da toplumun her kesimine 

yaptıkları araştırmalarında internetin toplumun genelinde etkisi olduğu 

ve internet kullanımın artmasının yalnızlık ve depresyonun artmasına, 

sosyal bağların ve aile içi ilişkilerinde iletişimin azalmasına neden 

olduğu tespit edilmiştir. 

Bayraktutan (2005) çalışmasını belgesel ve mülakat yöntemlerini 

kullanarak gerçekleştirmiş ve aile içi ilişkilerin internet kullanımı 

arasında bir ilişki olduğunu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına 

göre internet kullanım süresi ile aile içi iletişimin olumsuz yönde bir 

ilişkisi olduğu ve sanal arkadaşlık ilişkilerine aile içi iletişimde problem 

yaşayanların problem yaşamayanlara göre internete daha çok duygusal 

anlam yükledikleri saptanmıştır.  

Aktay (2017), araştırmasını İstanbul ilinde çalışan 100 evli erkek 

bireyle yapmış ve ilk grup 50 sosyal medya kullanan birey diğer grup 

ise sosyal medya kullanmayan 50 bireyden oluşturulmuştur. Veriler 

sonucunda çalışan ve sosyal medya kullanan evli erkek bireylerde 
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evlilik doyumunun ve yaşam kalitesinin sosyal medya kullanım 

durumlarına bakılarak anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. 

Çalışan ve sosyal medya kullanmayan evli erkeklerde ise evlilik 

doyumu skorlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

Mesch (2003) araştırmasını 1000 aile üzerinde yapmış ve ortaya çıkan 

bulgulara göre adölesanların çevrimiçi  kullanımına ayırdıkları zaman 

çoğaldıkça ebeveynleriyle olan bağlarının azaldığı, buna ek olarak 

internetin okul dışı nedenlerle kullanıldığında ise kuşaklar arasındaki 

çatışmaların artmasına neden olduğu tespit edilmiştir. 

Eşgi (2013), yaptığı araştırmada ebeveynlerin ve çocukların algılarının 

birbirlerinden farklı olduğu, birçok dijital yerli çocuk kendilerini 

sıradan internet kullanıcıları olarak görse de dijital göçmen olan 

ebeveynler, çocuklarının internet kullanımını problemli veya aşırı 

olarak nitelendirmektedir.  

Rompaey vd., (2002) 38 aile ve 31 çocuk ile nicel ve nitel olarak bir 

çalışma yürütmüştür. Bu çalışmanın ışığında aile içi tartışma ve 

uyumsuzluk oluşumunda internet kullanımının önemli bir faktör 

olmaya başladığı sonucuna varılabilir. 

Livingstone ve Bober (2004) araştırmasını 9-19 yaş aralığında olan 

çocuklar ve ebeveynleriyle yapmıştır. Araştırma sonucunda çocukların 

interneti daha çok iletişim için kullandıkları, yaşı büyük olan bireylerin 

yaşı küçük olan bireylere oranla riskli internet davranışını daha çok 

gösterdiklerini ve cinsiyetlere göre riskli internet davranışlarını kız 

çocuklarında daha az olduğu ayrıca riskli internet kullanımını gösteren 
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erkeklerin öz yeterliliklerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Aynı 

araştırmada internete yönelik ebeveyn tutumları, ebeveynlerin internet 

kullanım sıklığı, sosyo-ekonomik düzeyleri ile çocuklardaki riskli 

internet davranışlarının sıklığı etkileyen unsurlar olarak tespit 

edilmiştir. 

(Çiğdem Aylıkçı 2018) Evlilik doyumu ve aşırı internet kullanımı 

arasındaki ilişkinin incelendiği bu araştırmada; problemli internet 

kullanımı ve evlilik doyumu ayrı ayrı demografik değişkenler 

arasındaki ilişki açısından analiz edilmiştir. Araştırma 304 evli 

bireylerle yapılmıştır. Araştırmada  Problemli İnternet Kullanım Ölçeği 

kullanılmıştır (Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 2007); Evlilik Doyum 

Ölçeği (Çelik ve Yazgan-İnanç, 2009) kullanılmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre erkeklerin kadınlara göre daha fazla problemli internet 

kullandığı, evlilik sürelerine göre problemli internet kullanımında 

anlamlı bir farklılaşma olduğu ortaya çıkmıştır, şöyle ki;  1-5 arası evli 

çiftlerin, 16-20 yıllık ile 20 yıl ve üzeri evli olan bireylere göre daha 

fazla problemli internet kullandıkları saptanmıştır. 11-15 yıllık evli 

bireylerin, 16-20 yıllık evli bireylere göre daha fazla problemli internet 

kullandıkları görülmüştür. Ayrıca çocuk sayısıyla da internet kullanımı 

arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür, çocuğu hiç olmayan evli 

bireylerin 2 çocuklu ve 4 çocuklu olan evli bireylere göre daha fazla 

problemli internet kullandıkları tespit edilmiştir. Çiftlerin sosyo-

ekonomik düzeylerine göre problem internet kullanımı  sonuçları da 

anlamlıdır, yüksek düzey ve düşük düzey sosyo-ekonomik durumlu evli 

bireylerin orta düzey sosyo-ekonomik durumlu olan evli bireylere göre 



 

282 AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER 

daha fazla problemli internet kullandıklarını ve günde 4-6 saat ile 6 saat 

ve üzeri bir günde internet kullanım süresine sahip evli bireylerin, 1 saat 

ve 1-3 saat bir günde internet kullanım süresine sahip evli bireylere göre 

daha fazla problemli internet kullandıkları bulunmuştur. Yapılan 

araştırmada problemli internet kullanım ölçeğinden alınan puanlar ile 

evlilik doyumu puanı arasında anlamlı negatif bir korelasyon olduğu 

ortaya çıkmıştır. İnternet kullanımı problemli bir duruma dönüşmeye 

başladıkça evlilik doyumu düzeyi azalmaktadır.    

Üncü (2007) evlilik doyumu ile ilgili yapılan farklı çalışmalarda 

erkeklerin cinsel doyum puanlarının kadınların cinsel doyum 

puanlarından fazla olduğunu tespit edilmiştir. 

(Bestav, 2007) çalışmasının sonucunda erkeklerin evlilik doyumlarının 

kadınların evlilik doyumlarından daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Kadınların ilişki doyumlarının erkeklere göre daha düşük 

olduğu tespit edilmiştir. 

Evli olan bireylerde psikolojik ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman bu 

durum internet ortamına yoğun bir şekilde yönelmeye sebep olmakta 

bunun sonucunda evliliklerde problemler oluşmaktadır. Eşler arasında 

internetin yoğun ve yanlış olarak kullanılması evlilik birliğini olumsuz 

etkilemektedir (Karaca, 2007, s. 132).  

Evli bireylerin internet başında çok fazla zaman geçirmesi ile eşlerin 

birbirleriyle zaman geçirme süreleri azalır. İnterneti fazla kullanan 

kişilerin ailesiyle ve arkadaşlarıyla az etkileşimde bulundukları, onlarla 

daha az zaman geçirdikleri görülmüştür (Karaca, 2007, s. 135) 
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İnterneti cinsel tatmin amacıyla kullanan bireylerin yıl içinde internet 

kullanım sürelerinin daha çok arttığı görülmüş ve interneti kullanarak 

erotik olan uygulamalara ulaşan bireylerin; cinsel, ailevi, sosyal ve 

fiziksel travma yaşama ihtimalleri daha çok artmaktadır (Davis, 2001, 

s.188; Meerkerk, Eijden ve Garretsen, 2006, s. 97-98).  

İnternet ortamında eşler romantik ilişkiler kurmakta, kurulan romantik 

ilişkiler ise aile yaşantısına zarar vermekte ve eşler arasında ilişkinin 

olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Aynı şekilde siber cinselliğin 

de bir sorun teşkil ettiği belirtilmektedir (Young, 1996, s. 237-243). 

Evlerinde internet bağlantısı bulunan 73 hanede 169 bireyle internet 

kullanımının etkilerini ortaya koymak için üç yıllık bir izleme çalışması 

yapılmıştır. İnternet bağlantısı bulunmadan önceki hane durumu ile 

internet bağlantısı kurulduktan sonraki iki yıllık süreç içerisinde elde 

edilen bulgular, internet kullanımının artmasıyla aile içinde iletişimin 

azaldığını, hatta bireylerin yakın ve uzak sosyal çevresinde daralmaya, 

yalnızlık, depresyon durumlarının artmasına neden olduğu belirtilmiştir 

(Karaburç, C. 2017). 

Costa (2016, s. 202) Türkiye’nin Güney Doğusun da yaptıkları 

araştırmalarında bu bölgede yaşayan kadınlar, sosyal medyanın 

eşlerinin kendilerini aldatmasına etkisi olduğunu ifade etmişlerdir.  

Whitty’nin (2005) araştırmasına göre internette sadakatsizlik yapan 

çiftlerin %46’sının ilişkilerini bitirdiklerini, %42’ sinin de ilişkilerine 

dair güveni kaybettiğini ifade etmişlerdir.  
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İnternet Bağımlılığının Evlilik İlişkilerinde Yarattığı Problemler: 

Evlilikte yaşanan problemli internet kullanımını anlayabilmek için, 

internet bağımlılığının özünde bireyde oluşma nedenlerini anlamakta 

fayda vardır. İnternet bağımlılığının kişilik özellikleri ile bağlantısı 

vardır; kişilik özelliklerini, sosyal etkileşimle ilgili motivasyonları ve 

davranış biçimlerini etkilemektedir. (Levine ve Stokes, 1986)  

İnternetin problemli kullanımı ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiye 

dair yapılan araştırmalara bakıldığında, konunun esas olarak iki zıt 

bakış açısı etrafında toplandığı görülmektedir. 

Bunlardan biri Sosyal Ağ Teorisidir; bu teori, kişilik özelliklerinin 

özellikle sosyal etkileşimlerde motivasyon ve davranışı belirlemede en 

önemli faktör olduğuna inanmaktadır. Dışadönük bireyler, sosyal 

etkileşimleri hızlı bir biçimde  başlatırlar ve bu davranış kalıplar onlar 

için otomatik ve doğaldır . Öte yandan nevrotik bireyler endişeli, aşırı 

duygusal ve sosyal uyaranlara karşı aşırı duyarlıdırlar, bu kişilerin 

dışadönük ve dengeli bireylere göre sosyal etkileşimdeki başarı oranları 

daha düşüktür (Hojat, 1982). Teori, internetin esas olarak dışa dönük 

bireylere fayda sağladığını savunmaktadır. Dışadönüklerin içedönük 

bireylere göre daha fazla iletişime ihtiyaç duymaları sebebiyle, interneti 

daha çok sosyalleşme amaçlı kullanmaktadırlar  (Kraut, Kiesler ve 

Boneva, 2002).  

Sosyal Ağ Teorisinden farklı olarak sosyal ödünleme (compensation) 

hipotezi, internetin içedönük bireylere daha çok fayda sağladığı 

görüşünü savunmaktadır (McKenna ve Bargh, 2000). Sosyal ödünleme 
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hipotezini temel alan araştırmalar, internetin sağladığı anonimlik ve 

kişinin kimliğini gizleyebiliyor olması; içedönük kişilerin kabul 

edilmeme ve dalga geçilme anksiyetesini azalttığı için, çevrimiçi 

ortamlarda kendini ifade etme davranışını arttırdığı görüşünü savunur 

(Derlega, Meets, Petronio ve ark., 1993; Pennebaker, 1989). 

İnternet kullanımı ve kişilik arasındaki ilişki, Sosyal Ağ Teorisi ve 

Sosyal Ödünleme Hipotezine göre; kişilik özellikleri ve kişinin sosyal 

etkileşiminin niteliği bağlamında ele alınmaktadır. 

Davis, (2001) problemli internet kullanımını, kullanım nedenine bağlı 

olarak “özgül” ve “yaygın” olarak ayırmıştır. Özgül tipte internet, siber 

seks, oyun oynama, kumar, borsa takibi, alışveriş gibi belirli amaçlar 

için kullanılır. Bu tipteki internet kullanıcıları, interneti doğrudan 

kullanmayı amaç edinmezler, belirli hedeflere ulaşmak için interneti 

araç olarak kullanırlar. Problemli “yaygın” internet kullanımında ise, 

hedef direkt olarak internet kullanımıdır. Bu kullanım türünde kullanım 

amacı çok çeşitli veya herhangi bir amaç olmadan kişinin çok fazla 

zamanını almaktadır. Genel olarak her an ulaşabilme ve ulaşılabilir 

olma ihtiyacı vardır. Zamanla kişinin dış dünyayla olan iletişimi, sosyal 

bağı ve destek duygusu çevrimiçi kalmak ile sağlanır ve bu da çevrimiçi 

olmaya karşı motivasyonu arttırır.  

Yakın arkadaşlık ilişkilerinde olduğu gibi, problemli internet kullanımı 

aile içi ilişkileri ve çiftler arasındaki ilişkiyi de negatif yönde 

etkilemektedir. Günümüzde internetin sorunlu kullanımının etkilerini 

üzerinde en net görebileceğimiz kurum ailedir, Aile Danışma 

Merkezlerine problemli internet kullanımı sebebiyle olan başvurular 
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her geçen gün artmaktadır. İletişimsiz aralarındaki paylaşımları oldukça 

yetersiz olan çiftler anlaşamıyoruz gibi şikayetlerle başvuruda 

bulunmaktadır, genelde altta yatan etmenler aile bireylerinin nitelikli 

zaman yatırımını dışa aktarmasından kaynaklandığı bunun da 

çoğunlukla problemli internet kullanımında olduğu gözlemlenmek-

tedir. İnternetin kişiler tarafından popüler ve aşırı kullanımı ile bu 

bağımlılığın sebep olduğu sosyal ve kişilerarası problemler her geçen 

gün artmaktadır. Bağımlı bireyler, problemli internet kullanımıyla 

birlikte zaman içinde reel dünya ve içindekilerden kopmakta ve 

çevrimdışı dünyada bulunan süjelerle çok daha az zaman geçirmeye 

başlamaktadırlar, bu durum da kaçınılmaz yalnızlaşma hissini 

beraberinde getirmektedir. Problemli internet kullanımının bireyde 

yarattığı problemlerde olduğu gibi aynı şekilde aile sistemi içerisinde 

de yıkıcı etkilere sebep olmaktadır, evdeki sorumluluk ve 

zorunlulukların yerine getirilmesini engelleyerek evlilikleri olumsuz bir 

şekilde etkileyebilmektedir.  Çevrimiçi bağımlılık, aile içerisinde 

eşlerin sorumluluklarını aksatmalarına sebebiyet vererek çocuk bakımı, 

yemek yapmak, ev düzeni, alışverişe gitmek gibi günlük işlerin 

aksamasına sebep olmaktadır ya da bu tür işler gönülsüzce yapılarak 

eşler arasında gerilime ve çatışmalara sebep olmaktadır. Problemli 

internet kullanımı aile içerisinde eş rollerinde de büyük sorunlar 

yaratmaktadır; romantik yakınlık, sağlıklı cinsellik, sağlıklı çocuk 

yetiştirmek gibi ciddi sorumlulukların aksamasına sebep olmaktadır. 

İnternetin aşırı ve problemli kullanımında partnerlerden biri kendini 

siber dul gibi hissedebilir. Bağımlı kişi ebeveynlik sorumluluklarını 

yerine getirmek yerine çocuğunu kendi haline bırakarak sorumluluk-
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larını ihmal eder veya eve geldiğinde yemekle uğraşmak istemediğini 

söyleyip her gün dışardan yiyecek bir şeyler sipariş verebilmektedir, 

onun tam bu şeyleri yapmasının sebebi bütün algı ve dikkatinin bir an 

evvel yeniden “online olmaya” dönük olmasıdır. Durumun her gün 

böyle olması doğal olarak aile içi ilişkileri de eninde sonunda 

etkileyecektir. Bağımlı birey kendisinin internetten biraz uzak 

durmasını ve çevresiyle daha ilgili olmasını söyleyen bireylere hiddet 

patlaması yaşayabilmektedir, bu öfke patlamaları da aslında evlilik içi 

anlaşmazlıklara yol açan internet bağımlılığının en önemli 

göstergesidir. (Young, 1996, 1999) 

Sosyal, bireysel ve kültürel yaşam; teknolojik yenilikler ve bu 

yeniliklerin yaygınlaşması ile karmaşık bir hale gelmiştir. Bu yenilik ve 

gelişmeler ekonomik olarak kolaylıklar sağlamasına karşın, güven, 

bağlılık, sevgi, dayanışma, güvenlik ve ilgi gibi konulardan bireylerin 

yoksun kalmasına sebep olmuştur (Aktaş & Çopur, 2018: 144).  

Türkiye’deki internet kullanımı verilerine bakıldığında aile kurumunun 

risk altında olduğunu düşündürmektedir. Türkiye’deki internet 

kullanımı istatistiklerine göre (Türkiye İnternet Kullanımı ve Sosyal 

Medya İstatistikleri); ülkemiz 69 milyon kullanıcı miktarı ile dünyada 

12. sırada yer almaktadır. We Are Social ve Hootsuite’in birlikte 

yayımladığı 2020 Türkiye İnternet Kullanımı Sosyal Medya, Mobil 

Kullanım ve E-Ticaret İstatistikleri raporlarına göre; Türkiye internet, 

sosyal medya ve mobil kullanıcı istatistikleri, 62 milyon internet 

kullanıcısı vardır, bunun 54 milyon sosyal medya kullanıcısı, 77 

milyon mobil kullanıcısı, bu sayılar toplamda Türkiye nüfusunun 
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%92’sini oluşturmaktadır. Önceki yıllara göre internet kullanıcı sayıları 

%4 (2,4 milyon), sosyal medya kullanıcı sayısı %4,2 (2,2 milyon), 

mobil kullanıcı sayısı %3,4 (2,6 milyon) artış göstermiştir. Araştırmaya 

göre Türkiye İnternet kullanım verileri  Türkiye nüfusunun %74’ü 

olarak verilmektedir. İnternet kullanıcıları günde ortalama olarak 7,5 

saat internette vakit geçirmektedir. Bu araştırmada diğer çarpıcı bir 

sonuçta; mobil telefon kullanımının artış olduğu, bilgisayar tablet ve 

diğer araçların kullanımında ciddi bir azalış söz konusu olduğudur. 

Alexia sıralamasına göre Türkiye’de Google en çok ziyaret edilen site 

konumundadır. Google’ı video paylaşım sitesi olan YouTube takip 

etmektedir, Facebook ise 4. sırada yer aldığı bulunmuştur. İnternet 

kullanıcılarının aylık aktivitelerine göre; internet kullanıcılarının 

%93’ü internette online video izlemekte, %45’i vlog yayınları ile vakit 

geçirmekte, %72’si internet servisleri üzerinden müzik dinlemekte 

olup, %42’lik bir kesim de online radyo dinleyicisidir. Türkiye’de 

internet kullanıcıları internette 7,5 saat, sosyal medyada ve televizyon 

başında 3 saat vakit geçirmektedir. Online müzik dinleme süresi 

ortalama 1,5 saate, oyun konsolunda oyun oynama süresi ise 1 saate 

yakındır. Türkiye’de sosyal medya kullanımının yaş dağılım aralığı  

25-34 yaş arasında olduğu ve  yaş arttıkça sosyal medya kullanımı 

azaldığı tespit edilmiştir. Türkiye’de sosyal medya kullanım 

alışkanlıklarına göre , kullanıcıların günde 3 saate yakın sosyal 

medyada vakit harcadıkları ve  kullanıcıların ortalama kişi başına 

9 sosyal medya hesabı olduğu tespit edilmiştir. Toplam 37 milyon 

Facebook reklam kitlesinin  %64’ü erkek, %36’sı kadın kullanıcı 

olduğu ve son yıllarda kadın kullanıcı sayısında azalma olduğu 
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belirlenmiştir. Instagram reklam kitlesi verilerine göre toplam kullanıcı 

sayısı 38 milyon ve cinsiyet dağılımında Facebook’a benzer bir durum 

karşımıza çıkmaktadır. Erkek kullanıcı sayısı, kadın kullanıcı sayısına 

göre daha fazladır. Türkiye’deki sosyal medya kullanımında  Instagram 

kullanımı ile dünyada birinci sırada yer almaktadır. URL 4. 

(https://dijilopedi.com/2019-turkiye-internet-kullanim-ve-medya-

istatstikleri/,22.07.2020 tarihinde siteden eriler alınmıştır) 

Bu verilerin ışığında Türkiye’de son yıllarda aşırı sosyal medya 

kullanımının evli bireylerde bazı problemlere sebep olmaktadır bunlar; 

paylaşımın azalması, ilgisizlik, eş sorumluluklarının yerine 

getirilmemesi, siber seks, siber sadakatsizlik, siber ilişki vb. 

problemlerin oluşması neticesinde problemli internet kullanımı 

boşanma oranlarında artışa etki eden bir unsur olmaktadır. Türkiye 

İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından ailelerin yaşam biçimi ve değer 

yargılarına ilişkin yapılan araştırmasında en az bir kez boşanmış 

kişilerin boşanma nedenleri incelenmiş, araştırmada ortaya çıkan 

sonuca göre Türkiye’de boşanmaya sebep olan iki neden göze 

çarpmaktadır. Bunlardan ilki sorumsuz ve ilgisiz davranmadır; 

kadınların sorumsuz ve ilgisiz davranma  nedeniyle boşanma oranı: 

Yüzde 61,5, erkeklerin  sorumsuz ve ilgisiz davranma  nedeniyle 

boşanma oranı: Yüzde  40,2’dir. Bir diğeri ise aldatılmadır; kadınların 

aldatma nedeniyle  boşanma oranı: Yüzde 32,2, erkeklerin  aldatma 

nedeniyle boşanma oranı: Yüzde 8,7’dir.  (08.10.2020 tarihine siteden 

veri alınmıştır.) https://t24.com.tr/haber/tuik-acikladi-iste-turkiyede-

bosanma-nedenleri,511202        

https://t24.com.tr/haber/tuik-acikladi-iste-turkiyede-bosanma-nedenleri,511202
https://t24.com.tr/haber/tuik-acikladi-iste-turkiyede-bosanma-nedenleri,511202
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Dünyada ve Türkiye’de çift terapistlerine sık sık başvurulan 

problemlerden biri aldatma & aldatılmadır ve bu durum evliliklerin 

sona ermesinde de büyük etkiye sahip sebeplerden biridir (Shackelford 

vd., 2008; Atkins vd., 2001; Bischoff, 2003). 

Cihan’ın 2015 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, eşlerinden ayrılan 

kadınların ilişkilerindeki geçimsizliğin evliliklerinin ilk zamanlarında 

ortaya çıktığı, boşanmaya karar veren ve boşanmak için mahkemeye 

başvuran tarafın yine kendileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine aynı 

araştırmada, kadınların asıl boşanma nedenleri ve resmi olarak 

belirtilen boşanma nedenlerinin birbirinden farklı olduğu ortaya 

çıkmıştır (Öngören, 2017: 74). Resmiyette boşanma nedeni "şiddetli 

geçimsizlik" olan kadınların çoğunun aslında boşanma sebeplerinin 

aldatma olduğu bildirilmiştir. 

Öztürk’ün 2016 yılında boşanma aşamasında olan kadınlarla yaptığı 

araştırmada, katılımcıların %65,8'inin ilgisizliği, %55,8'inin iletişim 

sorununu, %46,7'sinin psikolojik şiddeti, %43,3’ünün aldatmayı, 

%36,7'sinin ise fiziksel şiddeti boşanma nedeni olarak gördükleri 

bulunmuştur. Araştırma sonucuna göre eşler arasındaki % 65,8 ile 

ilgisizlik boşanma sebebi olarak öne çıkmaktadır.  

Uzmanlar Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya mecralarının 

yaşamımıza dahil olmasıyla aile hayatının olumsuz yönde etkilendiğini 

ve iletişimsizliğe yol açan sosyal medyanın boşanmalarda tetikleyici bir 

unsur olduğunu bulgulamışlardır. (Meclis Araştırma Komisyon 

Raporu, 2016 akt. Öngören, 2017: 75).  
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Psikiyatri uzmanı Cem Keçe ’ye (2015) göre, reel dünyada fiziksel bir 

birliktelik olmadan internet aracılığıyla başka biriyle duygusal ve/veya 

cinsel yakınlık kurmak, cinsel içerikli sohbetler veya özel 

mesajlaşmalar yapmak, yüz yüze aldatmada olan bütün duygusal ve 

düşünsel içeriğe sahip olduğundan aldatma sınırlarına girmekte ve 

aldatılan birey açısından da siber aldatmanın, klasik aldatma da olduğu 

kadar tahrip edici bir tesiri olmaktadır (Akt. Ekşi, 2018: 210). 

Yeni ilişki ve arkadaşlıklara imkân sağlayan oyunların, sohbet 

odalarının, Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağların ve 

arkadaşlık sitelerinin evlilik ve romantik ilişkilerde aldatmaya teşvik 

edici ve kolaylaştırıcı bir rolü vardır. Bireyler artık partnerlerini evde 

hatta onlarla aynı odada bulunurken bile aldatabilmekte, ayrıca çoğu 

kimse bu eylemi gerçekleştirirken sanal ilişkilerin aldatma kategorisine 

girmediğini ve yalnızca bir fanteziden ibaret olduğunu düşünerek bu 

konuda suçluluk ve utanç duygularından uzaklaşmakta ve yapılan 

eylemi kendi içlerinde masumlaştırmaktadırlar (Akt. Ekşi, 2018: 210). 

Siber ilişki ve aldatmalar ailede bulunan bireyler için çeşitli tehdit 

durumları oluşturabilmektedirler. Bunlar; yanlış insanlarla yakınlık, 

kötü alışkanlıklar, okul/iş başarısında azalma olarak aile bireyleriyle 

alakalı olabildiği gibi aileden uzaklaşma, siber ihanet, aile içinde 

güvensizlik gibi aile bütünlüğü ile ilgili de olabilmektedir (Karaca, 

2007). Online olarak sürdürülen arkadaşlık ilişkileri; çiftler arasındaki 

ilişkiyi ve evliliklere en fazla zarar veren nedenlerden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde sürdürülen sanal iletişim/ilişki 

modeli kişilerin sosyalleşmelerini kolaylaştırırken aynı zamanda evlilik 
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uyum ve birlikteliğini tehdit etmeye başlamıştır. İnternet ortamında 

video, fotoğraf, bilgi gibi çeşitli verilerin hızlı paylaşılması ve internette 

maliyeti düşük, kolay erişilebilir ve doğası gereği anonim olma imkânı 

veren platformların bulunması (sosyal paylaşım siteleri, sohbet odaları, 

oyun vs.) kişilerin arkadaşlık ilişkilerinden öte flört ve cinsellik 

bağlamında siber ilişkiler geliştirmelerine olanak sağlamaktadır ve bu 

durum gitgide artarak evlilik birliğine zarar vermektedir (Ekşi, 2018: 

207). Partnerlerin arasındaki etkileşimi sosyal medya bağlamında en 

çok etkileyen konulara bakacak olursak; ilk olarak partnerlerin birbirine 

ayırdıkları vaktin yerini online olarak harcanan zamanın alması, ikincisi 

ise siber ortamdaki bilinmezlikten kaynaklı olarak sanal aldatmaların 

ortaya çıkması ve partnerler arasında bir güvensizlik meydana 

getirmesidir. Bireylerin büyük bir kısmı gün içerisinde sürekli olarak 

cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlar aracılığıyla üye oldukları 

sosyal medya platformlarını kontrol etmekte ve zamanlarının çoğunu 

bu platformlarda geçirmektedirler. Bu durum, partnerler arasında ciddi 

derecede iletişim kopukluğuna ve etkileşimde sığlaşmaya neden 

olmaktadır, çünkü aslında en sağlıklı iletişim şekli yüz yüze olan 

iletişimken bireyler çağımızın popülaritesi ve sorunu konumunda olan 

sanal ilişki ve ortamlara çevrimdışı olan iletişime nazaran daha fazla 

vakit ayırmakta ve önem vermektedirler. 

Sanal ortamdan kurulan ilişkiler heyecan vericiliğinin yanı sıra birçok 

durumda siber seks ve kişiler arasında romantik etkileşime de öncü 

olmaktadır. Bu eylemleri gerçekleştiren kişiler arasında fiziksel bir 

yakınlığın olmaması, belki de bireyler arasında yüzlerce kilometrelik 
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bir mesafe bulunması yüzünden eylemi gerçekleştiren kişiler tarafından 

“masum” kalıbının altına sokulsa da aslında eşler arasındaki dinamikte 

büyük problemlere neden olmakta ve birlikteliklerindeki nitelikli 

zaman büyük bir ölçüde azaltmaktadır. Sanal olarak romantik veya 

cinsel bir ilişki içerisinde olan kişi kendini sosyal ve duygusal anlamda 

evliliğinden çekmekte ve bütün enerjisini sanal ilişkiye yöneltmektedir 

(Young, 1996). 

İnternet bağımlılığı ile nüks eden sanal seks bağımlılığı evliliklerde 

önemli bir tehlike teşkil etmektedir. Kişide bağımlılığın gelişmeye 

başlamış olduğunu, siber seks eylemlerinin bireyin hayatında önemli 

yer etmeye başlamasından, eylemi gerçekleştirmediğinde gerçekleştir-

me düşüncesinin beynini meşgul etmesinden, bilişlerini bozmaya 

başlamasından ve günlük istek ve davranışları arasında en önemlisi 

haline gelmesinden anlayabiliriz. Bu durumda olan bir birey git gide 

yalnızlaşmaya başlar, çevrimdışı olduğu vakitlerde bile sürekli olarak 

çevrimiçi hale geleceği zamanı düşünür. Madde bağımlılığındaki 

aşamalar ile siber seks bağımlılığın aşamaları benzerlik gösterir, kişi en 

başta sanal seksi; mutsuzluk, umutsuzluk, kaygı gibi negatif duygu ve 

ruh halleri ile baş etmek adına bir strateji olarak kullanır. Sonrasında, 

bağımlığının bu kötü ruh halinin üstesinden gelmek için artan miktarda 

cinsel amaçlarla internet kullanılmasıyla bir tolerans oluşmaya başlar. 

Kişi, internet bağlantısı azalmaya başladığında veya kesildiğinde aşırı 

tepkiler göstermeye ve hoş olmayan duygular yaşamaya başlar, hatta bu 

yüzden bağımlı birey çevresindeki kişilerle tartışmalar yaşamaya 

başlar, bu durumları da yoksunluk belirtileri olarak nitelendirebiliriz. 
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İnternete ayrılan fazlaca vakit, bireyin hem çevresindekilerle hem 

kontrol kaybı yaşadığını hissetmesiyle kendi için çatışmalara neden 

olur ve kişi aynı zamanda internet dışındaki hobi, ilgiler, sosyal hayat 

gibi diğer aktivitelere hiç vakit ayırmamaya başlar. Bağımlılıkta 

internetle alakalı davranışların tekrarlanmasına nüks adı verilir 

(Griffiths, 2001). Cinsellik geçmişten beri internet de dahil olmak üzere 

yoğun medya kullanımında en popüler başlıklardan biri konumunda 

bulunmaktadır (Chou, Condron ve Belland, 2005). Siber seks içeren 

eylemleri gerçekleştiren bireylerin genellikle yoğun olarak internet 

kullandıkları, evli, üniversite mezunu, depresif ve cinsel istismara 

uğrayan kimseler oldukları belirlenmiştir. Online olarak gerçekleştiren 

cinsel eylemler iki şekilde ele alınabilir; bunlar sosyal siber seks 

bağımlılığı ve sosyal olmayan siber seks bağımlılığıdır. Sosyal siber 

seks amacıyla internetin kullanılması bireyin hem fiziksel hem 

psikolojik gereksinimlerini karşılamaktadır aynı zamanda ulaşımı 

kolay, sağlık açısından güvenli ve herkese açıktır, bu nedenlerden 

dolayı bağımlılığa sebep olabilir. Sosyal olmayan siber seks 

eylemlerine baktığımızda bireyin sadece fiziksel olarak ihtiyacını 

karşıladığını görürüz, kişiler kolayca ve kimliğini gizleyerek neredeyse 

sınırsız sayıda pornografik içeriğe ulaşabilmektedirler. Sosyal siber 

seksle karşılaştırdığımızda bu tür kullanımlarda bireyde bağımlılığın 

oluşma ihtimali daha azdır fakat her iki kullanımda da aşırıya kaçılıp 

problematik bir noktaya gelinmesi evlilik ilişkilerine zarar vermektedir. 

Bireylerin birbirlerine ve kendilerine karşı sorumlu oldukları bir yapı 

olan aile, bu sorumlulukların yerine getirmesiyle ayakta durmaktadır. 

Aile üyeleri interneti ihtiyaçlarına, karşılanmasını istedikleri 



 

 295 

beklentilerine bağlı olarak da kullanmaktadırlar fakat bunları yaparken 

bile aşırı bir kullanım söz konusu ise eşlerin birbirlerinin veya 

çocuklarının istek ve ihtiyaçlarını ihmal etmeleri, günlük 

sorumlulukların aksaması gibi çeşitli problemler ortaya çıkabilmek-

tedir. 

Sadakatsizlik Tanımlaması  

Mehmet Sungur (2013) sadakatsizlik ve aldatma konseptlerini 

birbirinden ayırır, Sungur’a göre sadakatsizlik; içinde bulunulan ilişki 

haricinde üçüncü şahıslarla gerçekleştirilen duygusal veya fiziksel 

eylemler sonucunda birliktelikte kişilerin birbirinden beklentilerinin ya 

da standartlarının çiğnenmesi anlamına gelir, öte yandan aldatma 

kavramı ise sadakatsizliğin sonucu olarak söylenen yalanlar veya 

dürüstlük sınırları dışında bulunan söylem ve davranışları içerir. Bu 

tanımlamaya bakıldığında; sadakatsizlik kişinin kendi seçimi, aldatma 

ise bu seçim sonucu ortaya çıkan olayların ve sürecin engellenemez bir 

parçasıdır. Sadakatsizlik için kabul edilebilir bir sebep üretmek veya 

bulmak neredeyse imkansızdır fakat bütün sadakatsizlik eylemlerinin 

birbirine benzediğini ve bu eylemlerin altında yatan sebeplerin aynı 

olduğunu söylemek de yanlıştır (Akt. Ekşi, 2018: 207). Sadakatsizlik 

(infidelity) karşılıklı bağlılık sözü verilen ilişki haricinde, partnerlerin 

arasındaki ilişkiye zarar veren ve yakın ilişkiyi negatif olarak etkileyen 

herhangi bir duygu, düşünce veya davranışı ifade eder. Atwood ve 

diğer. (2002) Bireylerin online sadakatsizliği sadece salt cinsellik 

olarak görmediği ayrıca eyleme duygusal anlam da kattıkları 

görülmüştür. 
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Olgu.1 

M, 35 yaşında evli erkek danışan kasabadan büyükşehire taşındıktan 

kısa bir süre sonra meslek icabı sosyal medya gruplarında yazıştığı 

kadın meslektaşı ile bir zaman sonrasında özel hesaptan mesajlaşmalar 

ve sonrasında dışarıda da buluşmalar ile cinsel ve duygusal ilişki yaşar 

bu durum eşinin fark etmesi ile devam eder, çift terapisine alınan çift 

ile  yapılan görüşmelerde Z, 32 kadın danışan eşinin öncesinde üstüne 

çok düştüğünü onunla ve çocukları ile her konuda yakından 

ilgilendiğini, fakat hamilelik ve doğum sonrasında, ne kendisi ile ne de 

ev ve çocuklarla ilgilenmediğini fark ettiğini, eşinin telefonu ile fazla 

meşgul olduğunu ve genelde ortalıkta olan telefonu sakladığını fark 

ederek belli bir zaman sonrasında da bir şekilde telefondaki yazışmaları 

Z. okur ve eşinin kendisini aldattığını fark eder, olaydan 6 ay sonra çift 

terapiye gelir. 

İnternet ortamı kişilerin ilişkilerini ev ya da iş ortamında gizlilik içinde 

yürütülebilmesini sağlar. Kişi kimliğini tümüyle gizleyebilir ya da 

olduğundan tamamen farklı bir şekilde gösterebilir (Ad, yaş, cinsiyet, 

yaşadığı yer vb.). İlişki herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın 

günün her saatinde, aşırı çaba sarf edilmeden sürdürülebilmektedir.  

Çevrimiçi flört yaşayan bireyler ilişkilerini gizlilik içinde yürütebilmek 

için bazı gizemli tavırlarda bulunurlar etrafında birileri olduğunda hızlı 

bir şekilde ekranı değiştirme, posta kutusunun boşaltılması, 

yazışmaların silinmesi gibi tavırlar örnek olarak gösterilebilir, siber 

ilişki yaşayan eşin bu çabaları bir süre sonra bu gizemli davranışlar 

diğer eşin ve özellikle evdeki yetişkin gençlerin dikkatini çeker ve 
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silinmeyen yazışmaların fark edilmesi ile bu kişiler yakalanır. İnternet 

aldatması ile terapiye gelen çiftlerde çoğunlukla aldatmayı ilk fark 

edenin ve yakalamayı yapan aile üyesinin evdeki çocuk ya da gencin 

olduğu gözlemlenmiştir tabi ki bu durum çocuk için büyük bir yıkım 

olmaktadır.  

İki kişi internet üzerinden bağlantı kurduğunda, iletişim çoğunlukla 

rahat ve heyecanlı bir etkileşim içerir. Kişiler çoğunlukla evlilik 

ilişkilerinde arzuladıkları ya da bastırdıkları, değer görme, onaylanma, 

beğenilme, cinsellik, sevilme arzularını gerçekleştirme eğilimine 

girerler bu da bu kişiler heyecan ve ihtiras ve tutku yaşamalarına sebep 

olmaktadır. Kişiler ilişkilerinde yaşadıkları problemlerini çözmek 

yerine, bu problemlerinden kaçmak için  ya da zaten zayıf problem 

çözme becerisi vardır ve kaçıngan bir kişilik örüntüsü sebebiyle siber-

ilişkiyi kullanır. Siber-çift ilişkisi yaşayan bireyler fazla çaba sarf 

etmeden  birbirlerini tamamlayan  ve doyum sağlayan  bir partner haline 

hızlıca gelebilir.  

İnternet Ortamında Gerçekleşen Sadakatsizlik Türleri 

Birçok kişi internete ilişki yaşamak için girmez, Siber – ilişki genellikle 

sosyalleşme, oyun, mesleki paylaşım ya da ilgilerini çeken konularda 

oluşturulmuş gruplara katılarak iletişim kurarak başlar ve evli kişilerin 

yaşam krizlerine, evlilik sorunlarını yoğun bir şekilde yaşamaları 

neticesinde kişilerin bastırılmış arzu ve duygusal talepleri açığa 

çıktığında siber – ilişki birdenbire gerçekleşebilmektedir Atwood ve 

diğer. (2002)  
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Siber – Flört  

Siber-flört sohbet odalarında, mesleki paylaşım, oyun vb. gruplarında 

ya da hızlıca mesajlaşmayla yürütülen online sohbet şeklinde olabilir. 

Evli çiftlerden birinin siber-arkadaşları ile sohbet etmek için internete 

girmeye başladığında sorun başlamış olur.  İlişki tesadüfi bir şekilde 

plansızca gelişir. Siber – flört kişilerin kolay erişimi çevirim içi onay 

alma, koşulsuz kabul, değer görme  gibi kişide sanal bir algı 

yaratmasının etkisiyle çok kolay bir şekilde iletişim ile başlayan 

bağlantı ilişki ve flört aşamasına hızlıca geçiverir. Yoğunlaşan siber-

flört ilişkisi cinsel davranışlarda atıfta bulunarak cinsel uyarılmaya 

sebep olması ile siber flört ilişkisi cinsel davranışa dönüşmesine neden 

olabilir, sınırların olmadığı  siber-uzay ilişkideki sınırların daha kolay 

geçilmesine neden olur ve ilişki cinsel etkileşim aşamasına evirilmiş 

olur. 

Olgu 2 

H,(Erkek) ile M (Kadın) 42 yaşındadırlar, Aile terapisine geldiklerinde 

her iki çiftte çok gergindiler, ortaokul arkadaşı olduklarını ve 13,14 

yaşlarında  kısa süreli bir flört ilişkileri olduğunu daha sonrasında 

görüşmediklerini ve farklı kişilerle evlendiklerini her ikisininde 

çocukları olduğunu ifade etmişlerdir, seneler sonra facebookta 

oluşturulan  mezunlar grubunda tekrar karşılaşırlar ve bir süre sonra H 

ile M tekrar siber-flört etmeye başlarlar ve siber – flört ilişkisi hızlıca 

cinsel  etkileşime evirilir, diğer eşler bu aldatmanın farkına varır 

eşlerinden boşanarak evlenirler ve kısa süre içerisinde evlilik ilişkisi 
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cazibesini kaybeder şiddetli kavgalar başlar H , M’den ayrılmak 

istemektedir. 

Siber – Seks 

İnternetin yaygınlaşması ile cinsel içerikli sitelere erişim de 

kolaylaşmıştır bu kolaylık internet üzerinden cinsel fantezilerini 

internet vasıtası ile ikiden fazla bireyin birbirleriyle her türlü cinsel 

aktivitede bulunmak amacı ile cinsel içerikli sözlü, yazılı ve görsel 

paylaşımlar yapması siber seks olarak tanımlanmaktadır Atwood ve 

diğer. (2002)  

Sanal seksin evlilik hayatına olumsuz etkileri tartışılan bir konudur, 

özellikle siber seks evlilik dışı ilişkilerin oluşumunu sağlaması 

sebebiyle evlilik kurumunda büyük bir problem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Eşlerden birinin siber seks eğiliminin olması evlilik 

ilişkisindeki cinsel uyumu olumsuz etkilemektedir. Albright’in (2008)   

çalışmasında sanal seks etkinliklerinde bulunan erkeklerin gerçek seks 

yapma isteklerini azalttığını ve ayrıca partnerlerinin vücuduna daha çok 

dikkat ettikleri bulgulanmıştır.   

İnternette cinsel içerikli aktiviteler mastürbasyon amaçlıdır ve birçok 

kişi tarafından cinsel arkadaş bulmak için kullanılmaktadır. Jenkins, 

Wold, (2012), Wery, Bilieux (2016). 
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Wery ve Billieuux’in çalışmada 434 erkeğin online cinsel eylemleri 

gerçekleştirme sebepleri araştırılmış, bu araştırma sonucunda online 

cinsel eylemlere ayrılan haftalık ortalama sürenin üç saat olduğu ve 

araştırmaya katılan bireylerin büyük bir kısmının bu eylemleri evde 

izlem sırasında gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Aynı zamanda, 

bireylerin online cinsel eylemleri gerçekleştirmesinin en yaygın 

sebebinin cinsel doyum arayışı ve cinsel uyarılma isteği olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Erkeklerin %29,5’inin günde en az bir kez pornografi izlediği, 

hetoroseksüel erkeklerle yapılan farklı bir çalışmada, ortaya 

konulmuştur. Downing ve diğer. (2017)  

Olgu 3 

M 55 yaşında erkek emekli, Ö 51 yaşında kadın, aldatma şikâyeti ile 

çift terapisi için geldiler, Çiftin evlilik ilişkisi öyküsüne bakıldığında 

geçmişte genelde uyumlu bir evlilik ilişkisi varken M’nin emekliliği 

sonrası çiftte bazı tartışmalar baş gösterir. Bu sorunlar genelde 

ekonomik problemler gibi görünmektedir, problemlerin yoğun olduğu 

dönemlerde M’de aynı zamanda cinsel problemler baş gösterir, M uzun 

süre kullandığı cep telefonunu 16 yaşında olan  büyük çocuğuna verir, 

telefonda M’nin  başka bir kadınla cinsel içerikli yazışmalarının olduğu 

bulunur , M de seanslarda öncesinde pornografik sitelere mastürbasyon 

için girdiğini sonra bazı kadınlarla tanışarak cinsel içerikli mesajlar, 

görüntü paylaşımı  gibi siber seks ilişkisi yaşandığını daha sonra 
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özellikle bir kişi ile sürekli görüşerek cinsel birliktelik yaşadığını ifade 

etmiştir.  

Shaw (1997) bireylerin siber- seks bağlantısı kurma biçiminin kişisellik 

içermediğini ve yaşadığını  hissetmek için siber - seks bağlantısı 

kurduğunu öne sürmüştür. Kişiler kurdukları siber -seks ilişkisinde 

içinde bastırdığı fantezinin kurduğu tüm cinsel eğilimlerini 

gerçekleştirme amacı ile siber – seks ilişkisine atfederek gerçekleştirir. 

Kişiler bu tür ilişkilere evliliğinde ve kişisel olarak yaşadığı sorunları 

yansıtır.  

Siber – İlişki 

Siber ortamda; ağdaki birey, özünde ilişki kurmak, oluşturmuş olduğu 

ideal karakteri sanal beni içerisinde çevreleyerek sanal ilişkilerini bu 

ben üzerinden gerçekleştirmektedir. 

Albright ve Conran, sanal birlikteliklerin üç gelişme aşamasına sahip 

olduğunu belirtirler (Akt. Tüzer, 2011: 111). Çevrimiçi kurulan 

ilişkilerde aradaki yakınlık hızlıca gelişmekte ve bu yakınlığı da âşık 

olma aşaması takip etmektedir. Üçüncü aşama ise karşılıklı hayranlık 

ve idealizasyon aşamasıdır, bu aşamada kişiler birbirlerini ruh ikizi 

olarak görmektedir. (Ekşi, 2018: 210). Zizek’e göre sanal gerçeklikte 

idealleştirme kişinin farklı bir gerçeklik oluşturmasıdır; (…) ben sizinle 

konuşurken rasyonel olarak dışkıladığınızı, terlediğinizi biliyorum, 

başka şeylerden hiç bahsetmeyeyim. Fakat bu, sizinle etkileşim 

kurarken oluşturduğum görüntünün herhangi bir parçası değil. Bu 
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nedenle, sizinle etkileşim içerisinde olduğumda aslında gerçek siz ile 

değil sanal görüntünüzle muhatap oluyorum ve bu imge sizinle 

muhatap olma biçimim şekillendirmesi bağlamında yine de gerçekliğe 

sahiptir. Öyleyse sanal gerçeklikte oluşturulan bu idealleştirme çok 

önemlidir (Zizek, 2003). 

Siber ilişkide romantik deneyimler çoğunlukla kişilerin geçiş 

dönemlerinde ortaya çıkar ve onları yeni gelişim evresine uyum 

sağlama mecburiyetinden uzaklaştırmayı sağlar. Mesela orta yaş krizi 

yaşayan bireyin aniden hayatın gerçeklerini fark etmesi orta yaştan önce 

veya sonra olabilir ama sıklıkla evlilik dışı aktiviteleri tetikleyebilir. 

Yaşın ilerlemesiyle bireyler yaşamlarını sorgulama eğilimine girerler 

ve genelde evli kişilerin ilk sorguladıkları evlilik ilişkileri olur. 

Kendileri ve eşleri mükemmel değildirler, bu farkına varış şiddetli 

kaygı ya da depresyona sebebiyet verebilir ve bireyler yaşadıkları bu 

problemler üzerinde kontrol sağlamak amacı ile bazı çözüm yollarına 

gidebilirler. Bazen bu çözüm yolları çok da yakınlarındaki çok hızlı ve 

elinin altındaki internet erişimi ile siber ilişki yaşama ihtimalini 

oluşturmaktadır, yeni heyecanlarla başlayan siber ilişki romantik bir 

ilişkiye dönüşür ve bireyde yeni bir romantik ilişki yaşama hevesiyle, 

yeni fırsatlar  içeren bir gelecek duygusu edinmesini sağlayarak mevcut 

olan gerçek yaşamındaki orta yaş gelişimsel krizinde hissettiği depresif 

duygularından kaçınmış olur. 

Siber ilişkide karşımıza çıkan bir diğer kavram üçgenleşmedir, bireyler 

yaşadıkları ilişkilerinde yakın olma ve bağımsızlık ihtiyaçlarını 

dengelemeye çalışırken kaygı yaşayabilir, partner ilişkisi içerisinde 
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olan  kişiler  ne kadar yakınlaşmışsa her ikisini de tatmin edecek bir 

dengeye erişmesi o kadar zor olur. Çiftlerin yakın olmak ile ilgili 

çabaları kaygıya sebep olur işte bu yaşanan kaygıda  üçgenleşmenin 

oluşmasına neden olur. Üçgenleşme romantik ilişkide açığa çıkan 

enerjinin üçüncü bir şahıs ya da nesneye aktarılması durumudur. Enerji 

aktarımı cinsel doyum, avlanmak, motora binmek, araba yarışı, çocuk 

yetiştirmek , aldatma  ya da internet olabilir. İnternet üçgenin bir 

noktasını oluşturarak gerilime geçici bir çıkış sağlar. Atwood ve diğer. 

(2002) Üçgenleşme yaşayan evli bireyler siber ilişki yaşayarak 

gerilimlerini buraya aktarır ve evlilik ilişkisindeki problemler üzerinde 

kontrol sağlamaya çalışırlar. 

Olgu 4 

B 50 yaşında erkek, S 50 yaşında kadın çift aldatma şikâyeti ile çift 

terapisine gelirler; çift üniversitede tanışarak evlenirler bir tane de 

çocukları vardır, 18 yıldır evlilerdir. İlişki öykülerinde ciddi bir 

anlaşmazlık olmadığını, genelde olumlu ve uyumlu bir evlilik ilişkisi 

yaşadıklarını ifade etmişlerdir, S eşinin başka kadınlarla mobil telefonu 

ile yaptığı çevrimiçi yazışmalar ve bir takım görüntülü paylaşımlarını 

yakalar ve sonrasında eşinin bu tür aldatma eğilimlerinin nedenini 

anlamakta güçlük çekmeye başlar. B ile yapılan görüşmelerde eşini 

sevdiğini ve ayrılmak istemediğini ifade etmiştir, son üç yıldır birkaç 

kişi ile sanal ilişki yaşadığını onların bir anlamı olmadığını bir daha 

yapmayacağını ve boşanmak istemediğini söylemiştir. B orta yaş krizi 

yaşamaktadır, yaşamına farklı heyecanlar katarak gerçek yaşamındaki 
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orta yaş gelişimsel krizinde hissettiği depresif duygularından 

kaçınmaya çalışmıştır. 

İnternet ilişkileri aldatılan eşin terk edilmişlik ve yetersizlik duyguları 

yaşamasına neden olur.  Çevrimiçinde geçirilen süre arttıkça diğer eşin 

yalnız, gücenmiş, güvensiz ve cazibesiz hissetmesi de bu nispette artar. 

Albright ve diğer. (2003) özellikle ev ortamında oluşan duygusal 

uzaklaşmalar gizemli tavırlar güvensizliği tetikleyebilmektedir. 

Schneider’ın (2000) eşlerin siber seks davranışları ile ilgili 

çalışmasında kadın ve erkeklerin bazı olumsuz duygular yaşadıklarını 

tespit etmiştir bunlar; kendilik değerinde azalma, incinme, yalnızlık, 

terkedilme, utanç, aşağılanma, korku, kızgınlık, kıskançlık, küçük 

düşme duygularıdır. Ayrıca cinsel yetersizlik, kendinin çirkin ve çekici 

olmadığı ile ilgili olumsuz hislerin eşleri mutsuzluğa iterek depresyon 

ve intihar girişimine neden olmaktadır. Baucom ve diğer. (2006) Bu 

belirtiler travma sonrası stres bozukluğuna benzemektedir.   

İnternet Bağımlılığında Tedavi Modelleri  

Günümüzde kabul edilen herhangi bir tedavi tanımlaması olmamasına 

rağmen, problemli internet kullanımı, bir toplum sağlığı sorunu olarak 

ele alınmakta ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar 

sürmektedir. Tedavi protokollerin geliştirilmesi biyolojik ve psikolojik 

olarak ele alınarak  tedavi  görüşleri geliştirilmektedir. Bazı 

klinisyenler, ilaç ve alkol kullanım problemleri olan hastalar için 

uygulanan yöntemleri internet bağımlıları için uyarlama girişiminde 
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bulunmuştur. Her ne kadar çevrim-içi olsalar da “adsız alkolikler” gibi 

destek grupları oluşturulmuştur (Johansson  ve diğer. 2004). 

İnternet Bağımlılığını önleme ve oluşturulan tedaviler var olan terapi 

yaklaşımlarının uyarlanması şeklindedir. Günümüzde birçok insan 

bilgisayar bağımlılığından kurtulmak için cihazlardan uzak kalmanın 

ya da cihazlarını kapatmanın yeterli olacağını düşünür (Young, 1999). 

Cihazları kapatarak ya da cihazlardan uzak durarak kısacası kaçma 

yoluyla tedavisi mümkün değildir, internet bağımlılığı, yemek 

bozukluklarında olduğu gibi sadece gereklilik noktasında normalleşti-

rerek tedavi edilebilir (Akt. Chou, Hsiao, 2000). 

Shaw ve Black(2008) , internet bağımlılığını cinsiyet değişkeni 

yönünden incelemiş ve bu bağımlılığın erkeklerde daha sık ortaya 

çıktığı sonucuna ulaşmışlardır, ayrıca teknolojik yönden gelişmiş dünya 

ülkelerinde internet bağımlılığı oranı diğer ülkelere göre daha fazladır, 

bu gibi ölçekler ve araştırmalar ele alındığında bağımlılığın tedavisi için 

psikotropik ilaçların herhangi bir etkisi gözlemlenmemiş olup, tedavide 

aile ve evlilik terapilerinin diğer tedavi yöntemlerine göre daha etkili 

olacağı gözlemlenmiştir. 

Tedavi için başvuran çiftlerde öykü alınırken, çiftlerin kişisel 

özellikleri, bağımlılık geçmişi, problemin başlatıcı ve sürdürücü 

faktörlerinin değerlendirilmesi, problemli internet kullanma sebeple-

rinin araştırılması, örneğin; cinsel yetersizlik , ilişkide yaşanan 

üçgenleşme sorunları ,bağlanma problemleri , başarısızlık problemleri,  

kendini gerçekleştirme ve özgüven problemleri , ilişkide yaşadığı 

problemlerden kaçma ihtiyacı, yaşamsal krizlerde hissettiği olumsuz 
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duygulardan kaçmak, dürtüsel kişilik özelliğine sahip olmak gibi 

problemleri anlamak ve  keşfedilmesini sağlamak, bağımlılık türü ve 

derecesi, problemin primer mi yoksa sekonder mi olduğunun 

belirlenmesi, hangi tedavi yaklaşımını uygularsak uygulayalım 

tedaviye başlamadan önce bütün bu soruların yanıtlarının bilinmesi 

tedavi müdahalelerinde çok önemlidir. Tedavi planlamaları yapılırken 

problem kişisel özelliklerle ilgili ise terapi süreci bireysel tedaviler 

şeklinde de sürdürülebilir, aile üyeleri ile görüşülerek bu süreçte 

kendilerinin yapması gerekenlerle ilgili olarak sadece psiko-eğitim 

verilir, problem çift terapisi dinamikleri ile ilgili ise çift terapisi 

yapılarak terapi süreci planlanır.  

Problemli internet kullanımının önüne geçmek için yapılan çalışmalar 

genel olarak bilişsel davranışçı terapi odaklı gerçekleştirilmektedir ve 

davranışçı teknikler üzerinde çalışılmaktadır. Davis (2001), bu 

bağımlılığın tedavisinde bilişsel davranışçı terapi modelini kullanmakta 

ve bazı yeniliklerin uygulanmasını tavsiye etmektedir, Davis’in 

modelini aileye şu şekilde uyarlayabiliriz: 

Bağımlı bireyi değerlendirirken tespit edilmesi gereken ilk durum, 

kişinin internetten ayrı kalabiliyor mu kalamıyor mu olduğunun 

belirlenmesidir ardından çiftlerle gerçekleştirilen aile görüşmesine 

varsa çocuklar ve evde yaşayan diğer kişiler de görüşmeye dahil 

edilmelidir. Aşağıdaki aşamaları içeren bir tedavi programı 

geliştirilmesi sağlanır; 
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Evdeki bilgisayarın konumunun değiştirilmesi bütün aile bireylerinin 

bulundukları bir yere taşınması, internette geçirilen zamanlarda tek 

başına değil evdeki diğer kişilerle birlikte olunması, internete bağlanma 

zamanını değiştirilmesi, internet kullanımı için bir etkinlik defterinin 

oluşturulması ve etkinliklerin bütün aile bireylerini içermesinin 

sağlanması, sanal ortamda persona ve maske kullanımının 

sonlandırılması, kişinin internetle alakalı yaşadığı sıkıntıları aile 

bireyleri ve arkadaşlardan gizlememesi, spor aktiviteleri, gevşeme 

eğersizleri, sosyal beceri eğitimi, internet tatillerinin verilmesi gibi 

bütün aile bireylerini kapsayan etkinliklerin organize edilmesi. Bu 

adımlar çoğunlukla davranışsal adımlardır ve bireylerin çevresinin 

değiştirilmesini içermektedir. 

Kişinin otomatik düşüncelerinin incelenmesi tedavinin farklı bir 

adımını içermektedir, internete bağlanırken hissedilenlerin yazılması ve 

bu çalışmaların yapılan görüşmelerde aile bireylerinin okumasının 

sağlanması bilişsel olarak yapılan müdahaleleri kapsamaktadır. Young 

(1999) internet bağımlılığının önüne geçilmesi ve bağımlılığın 

tedavisinde daha ayrıntılı teknikler ortaya koymaktadır, Young’a göre 

bağımlının semptomlarının birinci seanstan başlayarak dikkatli bir 

şekilde irdelenmesi büyük önem taşır. İnternet bağımlılığın 

semptomları ilk seansta belli olmayabilir, bu sebeple internet 

bağımlılığı incelenirken bireyin geçmişinde bağımlılıkla ilişkili 

olabilecek alkol, uyuşturucu kullanımı ve yeme alışkanlıkları da 

araştırılmalıdır. Tüm bağımlılıkların birbiriyle ilişkili olabildiği göz 

önüne alındığında diğer davranışlardaki aşırılıklar aynı zamanda 
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internet bağımlılığının başlangıcıyla da ilgili olabilir. Bağımlı bireyin 

bağımlılık öyküsü çok önemlidir, danışanın geçmişinde alkol ve madde 

bağımlılığı gibi bir öyküsü bulunuyorsa, danışan interneti fiziksel 

olarak herhangi bir bağımlılık tehlikesi olmayan güvenli bir kaçınma 

aracı yani “aracı bağımlılık” olarak değerlendiriyor olabilir. Bu bireyler 

önceki bağımlılıklarının tekrarlanmasın engellemek adına interneti 

kullanımını  takıntılı bir şekilde yapıyor olabilirler (Young, 1999).  

Bunlar haricinde bağımlı bireyin çevrimiçi ve çevrimdışı olduğu 

zamanlardaki duygu durumları ve duygu değişimlerinin belirlenmesi  

bağımlılığın tespit ve tedavisinde oldukça önem taşımaktadır. Terapist, 

internet bağımlılığının duygusal tetikleyicilerine odaklanmak 

istediğinde; “Çevrimdışı olduğunuzda neler hissediyorsunuz?” diye 

sormalıdır, bu soru aracılığıyla terapist bağımlı bireyin negatif 

duygularının belirlenmesini sağlamaktadır bu duygular beğenilmezlik, 

yalnızlık, doyumsuzluk, çekingenlik, üzgünlük, yetersizlik ve sıkıntı 

gibi hoş olmayan duygular olabilir.  Sonrasında terapist “İnternet 

kullanımı sırasında nasıl hissediyorsunuz?” biçiminde bir soru 

yöneltebilir, eğer verilen cevaplar; beğeni, heyecan, mutluluk, ait 

olmamak, kabul görmek, desteklenmek gibi ifadelerse internet 

kullanımı kişinin duygu durumunu olumlu anlamda değiştiriyor 

demektir. Duygularını bu şekilde belirtmek ve farkına varmak danışana 

bir güç sağlıyorsa duygu günlüğü tutması bu günlüğe de çevrimiçi ve 

çevrimdışı olduğu anlarda nasıl hissettiğini yazması istenebilir (Young, 

1999).  
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İnternet bağımlılığı olan bireyler internete bağlanmadan önce gerginlik 

ve uyarılma, karşı koyulması zor internete girme isteği ve girince de 

rahatlama duygularını deneyimlediklerini belirtmişlerdir (Shapira ve 

diğerleri, 2000). Dürtü kontrol bozukluklarının hepsinde benzer 

semptomlar görülmektedir. Günümüzde internet günlük yaşamımızın 

her alanında yer aldığından internetin evde, işte ve haberleşmede 

kullanılması doğaldır. İnternet hayatımızın vazgeçilemez bir parçası 

olmaya başladığı için  geleneksel kaçınmacı yaklaşımlar işlevini 

kaybetmiştir. 

Bu sebeple Young (1999) internet bağımlılığı tedavi yaklaşımının, 

interneti hafif ve kontrollü kullanıma yönelik olması gerektiğini 

vurgulamıştır. Young (1999) a göre İnternet bağımlılığında 

kullanılabilecek tekniklerin şunlar olduğunu ifade etmiştir : a) Karşı 

zaman pratiği, b) Dışsal durdurucuların kullanılması, c) Hedef 

belirlenmesi, d) İnternet  uygulamalarından kaçınmak, e) Hatırlatıcı  

kartlar kullanmak, f) Kişiye özel ölçek oluşturulması, g) Psikososyal  

destek gruplarına katılımın sağlanması ve h) Aile terapisi yaklaşım-

larının uygulanması. Karşı zaman pratiği, dışsal durdurucuların 

kullanılması ve hedef belirleme teknikleri basit zaman yönetimi 

teknikleridir, öncelikle bu teknikler uygulanır başarı sağlanamaz ise  

daha katı müdahaleler gerekebilir. Bu tür durumlarda bağımlı bireyin,  

güçlendirilmesi amacı ile bireye uygun psikososyal destek sistemlerine 

katılımı sağlanır, etkili baş etme stratejileri geliştirmesi tedavinin 

önemli bir parçasıdır. (Young, 1999).       
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İnternet bağımlılığında en etkili teknik, karşı zaman pratiği / kullanımı 

zıt saatlere kaydırmak ve kişinin zamanını nasıl yönettiğinin farkına 

varmasıdır. Bu teknik internet bağımlılığının tedavisinde büyük öneme 

sahiptir. Karşı zaman pratiği kişinin zamanını tekrar planlamaya 

başlamasına olanak sağlar, tekniğin kullanımında terapist danışana 

internet kullanımı alışkanlıklarını düşünmesi adına zaman tanımalıdır 

çünkü bu bilgilerin edinilmesi terapinin gidişatı için önem taşır. Bu 

bilgiler danışana haftada kaç gün çevrimiçi olduğu, genellikle günün 

hangi vakitlerinde internete girdiği, her bir oturumda ne kadar uzun 

kaldığı ve genellikle nerede bilgisayar kullandığı şeklinde sorular 

sorarak edinilir. Terapist, bu sorularla bağımlı bireyin internet kullanım 

alışkanlıkları hakkında bilgi edindikten sonra zaman yönetimiyle ilgili 

danışanla yeni bir internet kullanım takvimi oluşturulabilir, bu karşı 

zaman uygulaması olarak tanımlanır. Bunun amacı danışanın rutinini, 

normal olarak gördüğü davranışları değiştirmek ve online bağımlılığı 

kırma çabasında yeni zaman kullanımına tekrar uyum gösterebilmesini 

sağlamaktır; mesela, sabahları sosyal medya hesaplarına girme 

alışkanlığı olan kişiye “sabahları ilk olarak spor yapın ve  kahvaltınızı 

yapın” denilebilir. Akşamları internete girme alışkanlığı olan danışana 

ise eve gelince ilk önce çocukları  ile oynama , internete girmeden önce 

ailecek yenilecek olan akşam yemeğine kadar beklemesi ve çocukların 

yatırılmasından sonra 30 dk. çevrimiçi olunmasının programlanması 

yapılabilir. Bu yöntemin kullanımı ile bağımlının aşırı internet 

kullanımını kontrol altına alınabilmektedir (Young, 1999). Zamanın 

yeniden yapılandırılması tekniği bağımlı bireyin kullanım alışkanlığını 

yani rutinini değiştirerek yeni bir davranış modeli oluşturmaya 
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odaklanmaktadır. Kişinin sahip olduğu rutinin bozulması, bağımlı 

davranışın ortaya çıkma sıklığını azaltacaktır, bu da tedavide büyük 

önem taşıyan bir aşamadır. Dışsal durdurucular tekniği ise bireyin 

internet kullanım alışkanlığına direkt müdahaleyi gerektiren davranışçı 

terapi yaklaşımına  uygun bir tekniktir. Bir diğer temel teknik, 

bağımlıyı çevrimiçi olmak için tetikleyen durumlar kadar bağımlı 

bireyin internet kullanımını azaltacak somut şeylerin kullanılmasıdır, 

kişi belirli bir zamanda işe gitmek için evden çıkmak zorundaysa bu 

durumda kişiye evden çıkma saatinden bir saat önce internete girmesi 

tavsiye edilebilir. Bireyin verilen zamanı aşma riskine karşı bilgisayara 

yakın bir yerde bulunan bir saatte veya telefonunda alarm kurması 

istenebilir. Alarm benzeri dışsal bir durdurucu bireyin internet 

kullanımını sınırlandırmış olur, alarm çalar çalmaz kişi hemen internete 

girme eylemini sonlandırmalıdır (Young, 1999).  Bağımlılığı ortadan 

kaldırmada davranışçı bir yöntem olan dışsal durdurucular tekniğinin 

başarıya ulaşılabilmesi için bağımlı bireyin gerçekten de davranıştan 

kurtulmak arzusunda olması ve hedefi için üst seviyede çabaya  girmiş 

olması tedavinin önemli bir gerekliliğidir.  

Young (2009) internet bağımlılığının tedavisinde bütün aile üyelerine 

psikoeğitim verilmesinin önemini vurgulamıştır. Aile terapisi 

yaklaşımları aile üyelerinin , internet bağımlılığını anlama, aileyi 

oluşturan bireylerin internet bağımlılığında sebep sonuç ilişkilerinin 

anlaşılması , nedensel döngüsellik problemlerinin keşfedilmesi ,bir 

birlerine karşı hissedilen olumlu olumsuz duygu ve düşüncelerin 

keşfedilmesinde ,baş etme stratejilerinin geliştirilmesinde internet 
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bağımlılığının yaşattığı  güven kaybını anlamada, iyileşme stratejilerini 

geliştirilmesini anlama ve  nüksü tetikleyici faktörlerin tespiti ile 

nüksün  tekrarlanmasının durdurulmasını sağlayarak ve sağlıklı 

davranış örüntülerinin geliştirilmesine  önemli katkı  sağlamaktadır. 

(Huang, Li ve Tao, 2010).    

Aile terapisinin odaklanabileceği başka bir alanda aile bireylerin 

bağımlı davranışlarla ilgili suçlamaların azaltılmasıdır. Terapide 

bağımlı davranışlardan ziyade  ailede var olan problemler hakkında  

konuşmak çevrimiçi olan aile bireyinin birincil ihtiyaçlarının 

derinlemesine anlaşılmasında daha büyük fayda sağlamaktadır. 

Bağımlının duygularının ailesi tarafından anlaşılması  bağımlı bireyde  

güçlü bir sosyal destek olacaktır (Young, 1999).  

Farklı aile terapileri yaklaşımlarında olan sistemik aile terapisi internet 

bağımlılığında aile odaklı   müdahale yöntemini benimsemektedir. Bu 

kuramın  teorik yaklaşımında aile merkezli müdahale çerçevesi 

mevcuttur. Sistemik aile terapisi yaklaşımının odak noktası aile 

üyelerine  eğitim verilmesidir bu  eğitiminin içeriğinde, internet 

bağımlılığı farkındalığını arttırılması, çocukların duygusal  durumlarını 

fark edilmesi, aile üyelerinin birbirleri  ile etkili iletişim 

kurabilmelerinin önemini anlamaları , problem çözme yollarının 

keşfedilmesi, kişinin duygu, düşünce ve davranışlarının yapılandırı-

larak aile üyelerinin özellikle çocuğun psikolojik gelişim süreçlerinin 

fark edilmesinin sağlanması (Huang, Li ve Tao, 2010).   

Tedaviye gelen çiftler genellikle çok büyük problemlerle karşılaşmıştır 

ve evlilikleri ciddi bir krizin eşiğindedir. Gizli gerçekleştirilen 
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çevrimiçi davranışlar; evlilikte çatışma problemlerine , ayrılıklara  veya 

boşanmaya neden oluşturmaktadır. Hertlein ve Piercy’nin (2008) 

çalışmalarında klinisyenlerin siber sadakatsizliği çiftin ilişkisinde 

büyük bir sorun olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Klinisyenlere 

göre eşlerin iletişim becerileri ve sınırları kadar birbirlerine olan evlilik 

yeminleri de ciddi hasar almaktadır. Bu duruma müdahale ederken 

sadakatsizliğin derecesinin araştırılması, hangi amaçlarla yapıldığının, 

bu sadakatsizliği yapan kişinin ve sadakatsizlik yapılan eşin  bu durumu 

nasıl değerlendirdiğini ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesi seanslarda 

eşlerin yaşadıkları duygularının paylaşılması eşlerin kişilik özellikleri, 

üçgenleşme sebepleri, sadakatsizliğin nesiller arası geniş ailede taşıdığı 

anlamın belirlenmesi, yaşanılan problemin son zamanlarda ortaya çıkan 

bir durumdan mı kaynaklı olduğunun ortaya çıkarılması, problemin asıl 

nedenin belirlenmesi önemlidir; belki de bu sorun bir cinsel işlev 

bozukluğu tanısından kaynaklanıyor olabilir cinsel terapi alması çiftin 

problemlerini çözebilir, terapi müdahaleleri bütün bunların ışığında 

sürdürülür. 

Çoğu kişiler sorunlarını önemsizleştirip inkâr yoluna giderler, 

problemli internet kullanımı için değil kendilerini mutsuz hissettikleri, 

depresif hissettikleri, sadakatsizliğe uğradıkları, ne yapacaklarını 

bilemedikleri için terapiye gelirler. Problemli internet kullanımı 

genellikle bu tür problemlerin oluşumunda başlatıcı ve sürdürücü faktör 

olarak karşımıza çıkar internet bağımlılığını tedavi edersek sürdürücü 

faktörü ortadan kaldırmış oluruz.      
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